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Įžanga 
Pirmuosiuose šio veikalo "Tikrojo gyvenimo knyga" tomuose įžangoje pateikiama šiek tiek istorinių 

aplinkybių ir paaiškinimų, todėl čia papildomų paaiškinimų nereikia. 

Be to, šio tomo pabaigoje yra dvi knygos, pristatančios visą kūrinį. 

Toliau pateiktos ištraukos skaitytojui gali suteikti nedidelę galimybę pajusti aiškią ir pakylėjančią 

dieviškojo Žodžio galią: 

Kai tik suprasite, kad atėjote į šį pasaulį įgyti patirties ir įgyvendinti dieviškąjį meilės ir gailestingumo 

artimui dėsnį, įsiskverbsite į šio gyvenimo harmoniją. Iš mano apreiškimų jau žinote, kad kas nepaklūsta 

mano įstatymui, turi grįžti į šį pasaulį, kol siela įvykdys jai patikėtą užduotį. (228, 54) 

Jūsų materialioji dalis yra iš žemės, o dvasinė - iš dangaus. Yra laikas, kai žmogus jaučiasi esąs 

materija, ir laikas, kai jis jaučiasi esąs dvasinis. Kai paliksite šį žemiškąjį kūną ir pereisite į dvasinę 

būseną, suprasite tai, ko dar nesupratote dabar. Jūsų kūnas liks čia, nes jis priklauso žemei. Tačiau jūsų 

siela pakils į aukštus kraštus, kur toliau gyvensite, kad galėtumėte tęsti savo dvasinį tobulėjimą. (228, 69) 

Sielos yra skirtingose kopėčių pakopose, bet aš jas visas myliu vienodai ir suteikiu joms priemones, 

kad pasiektų viršūnę. Lygiai taip pat turėtumėte mylėti savo artimuosius, neatsižvelgdami į jų sielos 

išsivystymo lygį. (223, 72) 

Viskas, kas sukurta, atiduoda pagarbą Man - nuo atomo iki didžiausių matmenų žvaigždės, nuo labiausiai 

atsilikusio žmogaus iki labiausiai išsivysčiusios sielos. Jūs, kurie pažįstate viską, kas egzistuoja jūsų 

pasaulyje, matote, kaip kiekviena būtybė ir kiekvienas kūnas atlieka užduotį ir įgyvendina savo paskirtį. 

Taip vykdydami jie atiduoda pagarbą Man. Tai jų darnos su visuma duoklė. Iš tiesų sakau jums: visos 

sukurtosios būtybės džiaugiasi pačios savimi, net uola, kuri jums atrodo sustingusi ar negyva dėl savo 

kietumo ir nejudrumo. Juk Dievo Dvasia, kuri yra visame, ką Jis sukūrė, yra gyvybė. (229, 53) 

Dvasios karalystė yra begalinė, tačiau norint pasiekti pakilimą, kuris leistų ja mėgautis ir joje gyventi, 

reikia žinoti kelią ir turėti šviesos, kad galėtumėte į ją pakilti. Tačiau nemanykite, kad menkinu jūsų 

žemiškąjį gyvenimą: ne, mokiniai. Kodėl turėčiau ją menkinti, juk aš ją jums paruošiau! Supraskite, kad 

gyvenimas materialiame pasaulyje taip pat yra dalis gyvenimo dvasinėje, begalinėje ir amžinoje 

karalystėje. (223, 26) 

Jei jūs galėtumėte šią žemę iš ašarų slėnio paversti laimės pasauliu, kuriame mylėtumėte vienas kitą, 

stengtumėtės daryti gera ir gyventumėte pagal mano Įstatymą, iš tiesų sakau jums, toks gyvenimas mano 

akyse būtų dar garbingesnis ir kilnesnis už kančių, nelaimių ir ašarų kupiną egzistenciją, kad ir koks 

didelis būtų jūsų pasiryžimas jas ištverti. Kada sugebėsite taip sujungti dvasinį gyvenimą su žmogiškuoju, 

kad nebebus ribos tarp vieno ir kito? Kada savo egzistenciją paversite vieninteliu gyvenimu, atmesdami 

mirties idėją, kad įžengtumėte į amžinybę? Ši pažinimo šviesa žmones pasieks tik tada, kai pasaulyje 

suklestės dvasingumas. (219, 16) 

Ateis laikas, kai meilė panaikins šio pasaulio ribas, o pasauliai suartės per sudvasinimą. (213, 61) 
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Instrukcija 208 
1 Mano Žodžio aidas jus pažadino, ir jūs atvykote iš tolimų šalių, tautų ir kraštų, keliaudami ilgu ir 

kupinu nutikimų keliu, trokšdami susitikti su Mokytoju. Jūs pasiekėte tai, dėl ko vargote ir aukojotės, nes 

atėjote pas Mane. Jūs žengėte pirmą žingsnį keliu, kuris nuves jus į kalno viršūnę, kur Aš nuėjau pirma 

jūsų ir jūsų laukiu. 

2 Tu atvėrei savo širdį kaip tuščią knygą, kad galėčiau joje užrašyti šį mokymą. Kai kurie pasiūlė 

Man savo intelektą, ir Aš taip pat jame įrašiau savo Žodį, tikėdamasis, kad širdis taps imli. Ši šviesa 

prasiskverbs į dvasinę sielą, kur ras namus, kurių niekada nebepaleis. 

3 Mano Žodis dar niekada nebuvo toks aiškus ir išsamus, kaip šioje Trečiojoje eroje, kurioje 

padariau jį suprantamesnį žmonėms. Mano Žodis padės jums suprasti, ką jums daviau per pastaruosius du 

amžius. Dviejuose įsakymuose, kuriuos jums palikau pačioje pradžioje, telpa visas mano mokymas: 

"Mylėk Dievą visa širdimi ir visa siela, o savo artimą kaip save patį". Vėliau Jėzus jums sakė: "Mylėkite 

vieni kitus", o dabar aš tęsiu savo mokymą, kad užbaigčiau savo darbą tarp jūsų ir taip įvykdyčiau savo 

pažadą sugrįžti. 

4 Šiuo metu nepasirodžiau jokioje bažnyčioje, nes atėjau trokšdamas šventyklos, kuri yra jūsų 

širdyje. Liturgijų iškilmingumas ir religinių apeigų puošnumas netraukia Mano Dvasios ir neatspindi 

Mano Bažnyčios. 

5 Antrojoje eroje religiniai vadovai ir kunigai tikėjosi, kad Mesijas gims Bažnyčioje. Bet Aš neatėjau 

į pasaulį su jais, nes Betliejaus tvartas man buvo tyresnis, o pas piemenis radau daugiau meilės ir šilumos 

šaltą žiemą. Štai kodėl to meto teologai klydo, o valdovai persekiojo Mane nuo pat Mano gimimo iki 

mirties. 

6 Šiandien teologai dėl mano sugrįžimo vėl yra sumišę, nes pranašystės ir pranešimai apie jį nebuvo 

teisingai išaiškinti. 

7 Nuo pat pradžių abejojote dėl Mano atėjimo, nors buvau jums davęs įrodymų, kurie liudijo apie 

Mane. Taip aš stiprinau tikėjimą savo žmonių širdyse. 

8 Dabartiniais laikais atsirado daugybė mokinių, tačiau, nepaisant jų gausos, jie nepasiekia tikėjimo 

ir galios, kurią turėjo tie dvylika, kurie sekė paskui Mane Antrojoje eroje. Bet ką darysite po Mano 

išvykimo? Jūs visi žinote, kad per pastaruosius trejus metus, kai jus mokysiu žmogiškuoju protu, ir toliau 

kalbėsiu jums. Jei iš tiesų Mane suprastumėte, būtumėte tikri, kad Aš esu amžinai su jumis ir amžinai su 

jumis kalbu. Bet kas iš jūsų viduje ruošiasi pajusti Mano dieviškąjį buvimą ir išgirsti Mano balsą? Kas iki 

1950 m., mano išvykimo laiko, pasieks reikiamą dvasingumą, kad galėtų bendrauti su Mokytoju be balso 

nešėjo? 

9 Neįsižeisiu, jei neduosite Man altorių ar gėlių, jei neuždegsite Man žibintų. Nes tai, ko visais 

laikais ieškojau žmogaus širdyje, yra dvasinis altorius. 

10 Gėlės - tai sodų ir pievų aukos, jų kvapas ir aromatas ateina pas Mane kaip meilės auka. Todėl 

neatimkite iš pievų ir sodų jų meilės dovanų. Uždekite tik tikėjimo Mano Dieviškumu žibintus. Juk 

aliejinių lempų uždegimas jums nepadės, jei jūsų širdys bus tamsios. 

11 Jūs nesugebate suprasti, o juo labiau įgyvendinti tobulo mokymo, kurį jums atskleidžiau. Jos 

pavadinimas - trejybinė Marijos dvasinė doktrina - pasako viską: dvasinis pakilimas, dieviškųjų 

apreiškimų Trejybės pripažinimas ir Marijos, dieviškojo švelnumo, garbinimas. 

12 Prieš prasidedant 1948-iesiems metams, per daugybę balso nešėjų jums pasakiau: "Pasiruoškite, 

nes Aš pertvarkysiu jūsų dvasines apeigas." Aš nenoriu, kad pasaulis jus vertintų kaip blogus mokinius, 

kurie privertė savo Mokytoją dalyvauti jų nereikalinguose papročiuose. Aš patikėjau jums savo tobulą 

darbą, kurio savo veiksmais neturite apgaudinėti. Kiekvienas, kuris pasiryžta sekti paskui Mane, turi nešti 

savo kryžių ir perduoti tiesą visa savo esybe, kiek tik gali ir kiek leidžia jo galimybės. Ne visada esate 

pasirengę, bet visada turėtumėte būti pasirengę, nes tada, kai mažiausiai to tikitės, gali iškilti išbandymas 

arba atsirasti žmogus, kuriam reikia pagalbos, ir tada turite būti iškart po ranka. 

13 Šeimos tėvams tenka sunki kryžiaus našta. Nes, atvedę į pasaulį naująsias kartas, jie suprato, kad 

to nepakanka, kad savo užduotį laikytų baigta. Tėvo įstatymas pirmiesiems žmonėms buvo toks: "Augkite 

ir dauginkitės". Ir šiuo metu, kai matau didžiulį žmogaus sielos vystymąsi, dar kartą jums sakau: "Augkite 

ir dauginkitės", bet ne tik materialiai, bet ir dvasiškai, dorybėmis, meile. Tai yra įstatymas nuo pradžios iki 
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galo, kurį turite įvykdyti, kad patenkinti įeitumėte į Mano akivaizdą ir sakytumėte Man: "Viešpatie, čia yra 

mano dvasinis ir žmogiškasis išsipildymas, čia yra mano vaisius." 

14 Mylimi žmonės, laikai neleidžia jums stovėti vietoje. Gamtos, skausmo, karo, konfliktų ir chaoso 

jėgos nuolat jums sako: "Pabusk ir dirbk!" Tegul jūsų širdis prisipildo šio vyno, kuris yra Mokytojo 

kraujas, kad jis kaip gyvybė ir meilė užlietų jūsų artimuosius. 

15 Atminkite, kad mano žodis ateina iš Tėvo, kuris jūsų ieško, jus myli ir taiso, pakelia jus, kai 

suklumpate, ir gydo, kai sergate. Šią dieną atėjau ne duoti tau nurodymų, o tiesiog tave paglostyti. Visus 

jūsų darbus išryškinsiu jūsų sąžinės šviesoje, bet kai kurių neišduosiu prieš kitus, kad tyloje išgirstumėte 

vidinio teisėjo balsą ir prisimintumėte, jog Jėzaus mokiniai savo darbais turi šlovinti savo Mokytojo vardą. 

16 Dažnai kalbu apie savo išvykimą, kaip ir apie savo Antrosios eros apaštalus: Jėzus buvo apsuptas 

savo mokinių. Beveik visi jie buvo vyresni už Mokytoją. Vieni buvo vidutinio amžiaus, kiti - garbaus 

amžiaus. Už Jėzų jaunesnis buvo tik vienas - Jonas. 

Mokytojas dar kartą prabilo apie savo neišvengiamą išėjimą, ir, atsižvelgdami į šį pranešimą, tie vyrai 

savęs klausė: "Kodėl Jis kalba apie savo neišvengiamą išėjimą, nors mes esame arčiau pabaigos?" 

Priežastis buvo ta, kad mokiniai negalėjo suprasti, jog tas Žmogus, kuris buvo kupinas gyvybės, meilės ir 

galios, galėjo mirti žemiškai. Jie negalėjo suprasti, kad Tas, kuris atėjo iš Tėvo, gali nustoti gyventi. 

Tačiau Jėzus ir toliau kalbėjo apie savo išvykimą ir toliau atsisveikino, kad tos širdys priprastų prie 

minties apie išsiskyrimą ir suprastų, jog turi išnaudoti laiką ir išlaikyti tą brangią sėklą savo širdyse. Tada 

vienas iš jų tarė savo Mokytojui: "Viešpatie, jei kas nors bandys tave paliesti, mes neleisime to padaryti". Į 

tai Jėzus atsakė: "Kas parašyta, tas išsipildys, ir Tėvo valia bus įvykdyta. Nes greičiau praeis dangus ir 

žemė, negu išsipildys jo žodis". 

17 Mokiniai klausėsi nusiminę ir liūdni, slapta klausdami savęs: ką jie galėtų daryti, jei Jo nebebūtų 

su jais? Kaip jie galėtų kovoti vieni tarp žmonių? Kaip jie galėjo nušviesti akląjį, apvalyti raupsuotąjį, 

prikelti mirusįjį ir atversti nusidėjėlį? Mokytojas perskaitė jų mintis ir tinkama proga jiems pasakė: "Jūs 

būsite mano vietoje kaip avys tarp vilkų. Bet jei tikėsite manimi ir liksite kelyje, nepražūsite". 

18 Mano kančia įvyko, mano žodis išsipildė, ir mano apaštalai pajuto, kaip jų drąsa ir tikėjimas 

išblėso, kai jie pamatė Jėzų, prakaituojantį krauju alyvmedžių sode, tarsi bijantį žmonių ─ tą, kuris turėjo 

galią savo rankose. 

Šaukiančios minios akivaizdoje jie tikėjosi, kad Mokytojas ją nutildys, nes Jis pats nutildė 

apsėstuosius. Kai piktos rankos suėmė rabiną, kad Jį suimtų, išsigandę mokiniai paklausė: "Viešpatie, 

kodėl leidai, kad Tave suimtų kaip nusikaltėlį, jei Tavyje nėra jokios nuodėmės?" Vis dėlto jie pasislėpė ir 

paliko savo Viešpatį. Tačiau Kristus toliau mokė ir kaip Dievas, ir kaip žmogus. Jis norėjo būti žmogumi, 

kad galėtų parodyti tobulą pavyzdį ir pajusti žmogišką skausmą. Jame buvo visos baimės, visas 

apleistumas. Savo kūne Jis priėmė visą menkumą ir negarbę. Tada atėjo paskutinė valanda. 

19 Nuo medinio kryžiaus aukščio Jo akys minioje ieškojo Jo draugų, mokinių, kurie gyveno su Juo, 

mylėjo Jį ir sekė Jo keliais. Tačiau mirties valandą jų nebuvo, Jo fizinės akys jų nematė. Dalyvavo tik 

jauniausias Jonas, kuris stovėjo šalia Mokytojo motinos. Mokiniui Jis perdavė savo paskutinę žinią, o 

Marijai tą akimirką visos žmonijos akivaizdoje pašventino visuotinę Motiną. 

20 Viskas buvo padaryta. 

21 Mokiniai, apimti sielvarto ir liūdesio, ieškojo paguodos pas Mariją. Tačiau Mokytojas, kuris jau 

buvo tapęs dvasine būtybe, tapo regimas. Jis aplankė Mariją ir šventąsias moteris, kurios liudijo 

apaštalams tai, kuo jie abejojo. Tačiau Jėzus, norėdamas jiems įrodyti, kad ir toliau gyvena tarp jų, taip pat 

ieškojo jų, kad jiems pasirodytų. 

22 Kartą apaštalai apsistojo viename name. Tomo tarp jų nebuvo. Kol tie vyrai buvo atsidavę savo 

prisiminimams, Mokytojas įėjo pas juos pro sienas ir tarė: "Mano ramybė su jumis". Mokinių nuostaba 

buvo neapsakoma, kai jie atpažino to balso skambesį, kuris buvo būdingas tik jiems. 

23 Jėzaus figūra vėl išnyko, o apaštalai drąsūs ir kupini džiaugsmo pranešė šią žinią Tomui. Tačiau jis 

tyčiojosi iš savo brolių. Kol jis neigė liudijimą, Jėzus vėl pasirodė kambaryje, kurio durys buvo uždarytos, 

ir pasisveikino: "Ramybė jums". Tomas ─ iš pradžių išsigandęs stebuklo, paskui kupinas gailesčio ─ 

žiūrėjo į Jėzaus figūrą, bet jį kankino abejonės. Tada Mokytojas jam tarė: "Eik čia, Tomai, įkišk pirštus į 

žaizdą mano šone". Netikintis ir materialistiškai nusiteikęs mokinys juos įsidėjo, ir pro tą žaizdą jis galėjo 

išvysti Pažadėtąją žemę. Tada Tomas puolė prie Mokytojo kojų ir, apimtas skausmo ir gailesčio, išpažino: 
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"Viešpatie, Viešpatie, tai Tu." "Taip, Tomai, dabar tu prisipažįsti, kad tai aš, nes matai. Palaiminti tie, 

kurie tiki nematydami." 

24 Žmonės: Jūs visa tai patiriate dabar. Vis iš naujo jums pranešu apie savo išvykimą. Aš palaipsniui 

atpalaiduoju jūsų materializmą, kad vėliau nebūtumėte netikintys, neišmanantys ar susipainioję. 

25 Paskutinę savo buvimo tarp jūsų dieną nenoriu matyti, kaip raunate plaukus, nenoriu, kad jūsų 

lūpos šauktų: "Kodėl tu išeini, Mokytojau?" 

26 Paskutinę akimirką noriu matyti jus apgaubtus dvasingumo, ramybės ir atsidavimo apsiaustu, 

kupinus pasitikėjimo, kad iš tikrųjų neišnykau, kad esu arčiau jūsų. 

27 Aš jums sakiau, kad kiekviena akis, nusidėjėlio ir nenusidėjėlio, mane pamatys. Vieni dvasiškai 

pamatys Jėzaus pavidalą, kiti pajus Mano buvimą savo širdyje, treti mintyse pajus Mano šviesą, o dar kiti 

savo kelyje patirs stebuklų. Aš liudysiu apie save maldoje ir išbandymuose. Tačiau jums nereikės matyti 

Jėzaus žmogiškojo pavidalo, bet reikės pajusti mane sieloje ir širdyje. Nebus liūdesio, nebus nei tuštumos, 

nei apleistumo, nebus nei sielvarto, nei verksmo. 

28 Noriu, kad man išvykstant susivienytumėte ir suvienytumėte visas savo dvasines galias. Jais galite 

išreikšti tai, ką Mokytojas jums davė savo žodžiu. 

29 Jei tarp jūsų bus tikra sąjunga, danguje ir žemėje bus ženklų, ir tautos tai sužinos. 

30 Tai buvo mano mokomasis žodis, tai buvo mano meilės ir pamokymo žodis: nesibaigiantis 

glostymas. 

31 Turite vis labiau ir labiau ruoštis, nes artėja laikas, kai Aš nebekalbėsiu su jumis per žmogiškąjį 

intelekto gebėjimą. Jūs stengsitės vis labiau ir labiau pasisotinti dvasine galia, kurią perduoda Mano Žodis. 

Materializmas pasiekė viršūnę. Iki šiol pasaulis gyveno manęs nejausdamas ir negirdėdamas. Tik 

nedaugelis gyvena dvasingai, mato Mano šviesą ir žengia pirmyn savo keliu, bet kiek daug jų yra tamsoje. 

Kai kurie laukia mano sugrįžimo, juose gyvena tikėjimas, kad Kristus sugrįš ir taps žmogumi. 

32 Mokiniai, jūs, kurie Mane girdėjote, aiškiai matote prieš akis užduotį, kurią turite atlikti: skelbti 

žmonėms Gerąją Naujieną apie Mano atėjimą šiuo metu ir padaryti jiems žinomus Mano apreiškimus bei 

mokymus. Jūs esate liudytojai, kurie žino, kad Aš atėjau pas jus tokiu pat būdu, kokiu paskutinį kartą 

buvau matytas Antrojoje eroje: dvasiškai. 

33 Tačiau prieš tai, kai galėsite bendrauti su savo Viešpačiu iš dvasios į dvasią, Aš norėjau bendrauti 

su savimi per paprastų, bet Mano apdovanotų žmonių intelektą, kad šis bendravimas pasitarnautų jums 

kaip pagrindas arba pasiruošimas jūsų būsimam tobulėjimui aukštyn. 

34 Žmogaus mokslas ir jo pasiekimai įrodo, kad siela evoliucionavo, ir nors kiekvienu atveju jos 

kelias yra skirtingas, kiekvienoje epochoje ji paliko savo tobulėjimo pėdsakus. Ateis diena, kai pats 

mokslas prisidės prie sielos tobulėjimo, nes viskas yra nukreipta į šį tikslą. 

Sakau jums, kad tikras mokslininkas yra tas, kuris iš meilės savo artimui ieško kūrinijos paslapčių, kol 

randa dieviškąją šviesą. Taip dirbantis žmogus niekada nesididžiuos savo darbu, jis laikys save tik Kūrėjo 

įrankiu. Todėl jis niekada neneigs Dievo buvimo. 

35 Taip pat ateis laikas, kai vienuoliai, uždaryti celėse, jas paliks, nes įsitikins, kad jų bėgimas nuo 

pasaulio ir mistika yra nenaudingi. Jie kovos tarp žmonių, kad įvykdytų tikslą, kuriam buvo sukurti. 

Žodžiu, jie užbaigs dvasinį sąstingį ir pasuks pažangos keliu. 

36 Dvasingumo sėkla yra Trečiosios eros sėkla, kurią sėjau tarp jūsų. Ji suteikia žmonijai paslaptį, 

kaip pasiekti geresnį gyvenimą. 

37 Žiūrėkite, kaip dėl dvasingumo stokos žmonės neteisingai save vertina ir susiskaldo. Jūs patys 

susikūrėte skirtingus kelius, kurie tolina vienus nuo kitų. Jūs patys esate šio nesupratimo liudininkai. 

38 Dar kartą sakau jums, kad karas tarp žmonių dar nesibaigė. Nes prasidės ideologijų, tikėjimų ir 

religijų, filosofijų ir doktrinų karas, nes kiekviena jų norės būti vienintelė tiesos savininkė kitų atžvilgiu. 

39 Ši žmonija dar nesuprato mano Antrosios eros Aukos. Nors dauguma tvirtina pripažįstantys Kristų, 

jie nėra pripažinę savęs manyje. Kam ieškoti Manęs klaidžiais keliais, kai Aš einu tik švelnumo, 

gailestingumo ir teisingumo keliu? 

40 Norint mane pasiekti, būtina mylėti savo artimuosius. 
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41 Šiandien vis dar reikia dvasininkų, teisėjų ir mokytojų. Tačiau kai jūsų dvasinė ir moralinė būklė 

pakils, jums nebereikės nei šių atramų, nei šių balsų. Kiekviename žmoguje bus teisėjas, vadovas, 

mokytojas ir altorius. 

42 Noriu matyti žmones be apeigų, dekretų ir dogmų, kurie žino, kaip eiti teisingu keliu, ir gyvena 

pagal mano mokymą apie meilę. 

43 Šią laisvę jums suteikiu šiuo metu, nes nebesate pavaldūs tam tikroms kulto formoms. Tai ne 

naujas kelias, bet dalis to paties kelio, kurį jums buvau nubrėžęs, bet kurio jūs nežinojote. Studijuokite, 

įsigilinkite į mano žodžius ir suprasite, kad juose yra tiesos. 

44 Aš esu meilė ir kaip meilė atiduodu save jums, nekeldamas jums jokių sąlygų. Dabar, kai 

išgyvenate, jums reikia šios paskatos, šios meilės, kuri yra svarbesnė už visus žmogiškus jausmus. 

45 Kad pasiektumėte tą pakilimą, kuris leidžia bendrauti su mano Dieviškumu, jums nebereikia 

stimuliuoti savo pojūčių kelių muzikos natų harmonija, jaudintis dėl apeigų ar materialių daiktų. Nes jūsų 

siela judina tik tai, kas giliai dvasinga. Kai atveriate širdį ir pakylėjate savo sielą į Mane, patiriate ramybės 

jausmą, kuris nusileidžia iš begalybės. 

46 Kaip gali būti, kad yra žmonių, kurie nieko nedaro dėl savo dvasinio tobulėjimo? Kaip gali 

egzistuoti žmonės, kurie nusileidžia žemiau už pavaldžias ar bejausmes būtybes? Beprasmiška būtybė 

nenusideda, nes ji apsiriboja tik savo pačios įstatymų laikymusi. Kita vertus, žmogus labai nusideda, nes 

savyje nešiojasi šviesos sielą, dvasią ir intuicijos dovaną. 

47 Tarp pašauktųjų dirbti šį darbą yra ir tokių, kurie kartais pamiršta kelią, pamiršta dvasinį ženklą, 

kuriuo Viešpats juos paženklino, kad savo kelyje paliktų tik ramybės ir palaimos pėdsakus. Kaip galite 

nusileisti nuo laiptelio, ant kurio jus užkėliau? Dėl šios priežasties nuolat nusileidžiu kalbėti jums, kad 

Mano žodis tarsi plonas kaltas išlygintų jūsų širdies nelygumus, kad suprastumėte, jog sąjungos su Dievu 

negalėsite sukurti, jei nesilaikysite nuo netyrumo. Tik tada, kai jums pavyks pakylėti savo mąstymą virš 

viso negatyvumo ir ieškosite Manęs Begalybėje, patirsite keistą palaimos jausmą. Per tai suprasite, kad jei 

šitaip Manęs ieškosite, Tėvo gailestingumas netruks pasireikšti jūsų sieloje. 

48 Tikrai, tokiomis akimirkomis jūs nebesate materialiame pasaulyje, nors jūsų kūnas tebėra žemėje. 

Dvasinė siela pakilo aukštyn ir nutraukė visus fizinius ryšius, kad patektų į kitą gyvenimą ir kitą erdvę. 

Ten jaučiama Tėvo meilė, ten juntama Jo karalystės ramybė ir palaima. 

49 Kad pažadinčiau šį troškimą nepaklusniuose, Aš paverčiu save ištikimu palydovu, kol priversiu 

juos pajusti gėrį širdyje ─ tą jausmą, kuris privers juos daryti darbus, priartinančius juos prie Manęs. 

Žengę šį žingsnį, jie pamatys, kad prieš jų akis plyti neaprėpiamas laukas, kviečiantis juos dirbti ir kovoti. 

Kokį džiaugsmą jie jaučia savo širdyse, kai supranta visa tai, ko nematė savo akimis ir negirdėjo savo 

ausimis, nes jiems viskas buvo painu ir jie nežinojo, kad yra pašaukti atlikti kilnią ir subtilią misiją. 

50 Visiems jums sakau: jei sugebėsite tapti viena su Mokytoju, vis labiau jausite kitų žmonių kančią 

kaip savo ir stengsitės savo bičiuliams daryti tai, ką matėte, kad Aš darau jums. Jei kartais manote, kad 

esate neverti ar nerangūs, jums užtenka pajusti artimo meilę ir kreiptis į Mane, kad padaryčiau tai, ko 

negalite padaryti. Svarbiausia pradėti, net jei iš pradžių užduotis atrodo neįmanoma. Vėliau įvyks stebuklų 

ir įsižiebs tikėjimas. Tuomet pamažu prie jūsų durų ateis alkani, raupsuotieji, nuskriaustieji ir nevykėliai, 

kuriems reikia visų formų pagalbos. 

Tačiau turite budėti ir melstis, nes jus užklups pagundos ir vilionės, siūlančios jums pasaulį mainais į 

jūsų sudvasinimą. Taip pat atsiras tokių, kurie bandys jus suvilioti iš pažiūros didingais žodžiais ir 

idėjomis. Aistros gundys jūsų kūną ir silpnins jūsų sielą. Turėsite viskam pasipriešinti ─ kartais vieni, 

kartais kartu su broliais. Jūsų ginklai bus pasirengimas, tikėjimas, jūsų prigimtinis tikslas, žinios, kurias 

palaipsniui gausite iš Mokytojo. 

51 Taip iš žmonių, kuriuos nugalėjo gyvenimas, tapsite stipriais kariais. Jūs įžengsite pasirengę į šiuo 

metu išgyvenamą kovos laikotarpį. Jūsų siela nenusimins, nes ji pajus, kad ši kova jai reikalinga, kad 

apsivalytų ir pakiltų. Iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kuris gali parodyti Man savo darbą kaip atliktą, bus 

priimtas kaip jo galutinis darbas materijoje. 

52 Tada, kai jūsų kūnas pavirs dulkėmis, o jūsų siela, dabar išsivadavusi iš paskutinio žmogiško 

drabužio ir pradėjusi savo dvasinį darbą, išvys laiptų kopėčias, kuriomis žingsnis po žingsnio kils 

septyniais laipteliais, kol pasieks Tėvo, kuris yra galybė, malonė ir šviesa, glėbį. 
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53 Štai: nors ir nusileidote į tokį didelį netobulumą, eidami pasaulio keliais įvairiuose kūnuose, 

pažindami purvą ir nešvarą, jūs buvote verti mano meilės. Tačiau visa ši ilga kelionė buvo jūsų sielos 

patirtis, kad galėtumėte įvertinti vertę, slypinčią Mano įstatymuose, ir vertę, kurią turi dvasinis gyvenimas 

─ suprasti, kad sielos evoliucija atneša šlovę ir tobulą pasitenkinimą. Todėl visada kviečiau žmones į šį 

kelią. Kol jie to nepasieks, tol juos ir toliau kankins kančios, o apgaulingi malonumai ir toliau juos 

vargins. 

54 Tai, ko jus mokau, yra skirta kiekvieno, kuris su meile priima mano mokymą, labui, kad jo darbai 

paverstų jį būsimu mokytoju, kuris perduos mano galią ir mano šviesą, turinčią įveikti pasaulio sugedimą. 

55 Šių laikų nedorybės atvėrė žmonėms nevilties bedugnes. 

56 Tarp žmonių yra daug darbų, kurie iš pažiūros yra dideli ir geri. Todėl sakau jums: Stebėkite, kad 

galėtumėte kovoti su kiekviena apgaule, žinodami, kad jumyse slypi nepakartojama ir tikra didybė. 

57 Ar gali būti didesnė šlovė nei dalytis gerumu su kitais ir jį praktikuoti? Ar gali būti didesnė šlovė 

už meilę, kurią galime dovanoti savo kaimynams, kurių šviesa ir įtaka gali padėti jiems taip pat eiti 

tobulumo keliu? Ar gali siela patirti didesnį džiaugsmą, nei įveikti savo kūno silpnumą ir pakilti aukščiau 

nuo to lygio, kuriame ji yra? 

58 Jau Antrojoje eroje kalbėjau jums apie dvasinį gyvenimą, ir jūsų dvasia suprato dalį to, ką 

kalbėjau, ir tikslą, kuriam ji skirta. Šiandien, kai vėl matau jus susirinkusius aplink Mane, atskleidžiu ir 

paaiškinu jums viską, kas buvo nesuvokiama jūsų protui. Dar kartą sakau jums: kas nori eiti paskui mane, 

tegul ima savo kryžių ir seka paskui mane. Mano kryžius reiškia ne mirtį, bet meilę ir nesavanaudiškumą, 

nereikalingų gėrybių paaukojimą sielos labui. 

59 Mokiniai, supažindinkite šiandienos vaikus su mano mokymu. Tegul kiekvienas, supratęs mano 

žodį, ugdo savo vaikus aukštais idealais ir pašalina iš jų širdžių bet kokį blogį. Pasėkite juose gerumo 

sėklą, kuri yra dvasingumas. Kai šie vaikai pakankamai supras mano mokymo galią, jie nesvyruos savo 

kelyje, bet jų žingsnis bus tvirtas ir niekas negalės jų apgauti. 

60 Kaip saulė, spinduliuojanti gyvybę, šviesą ir šilumą, Aš išliejau save ant visų. Tačiau kiekvienas 

gaus iš jos pagal savo išsivystymą ir pasirengimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 209 
1 Artėjant nustatytam laikui, kai šis mano mokymo būdas baigsis, jūs vis labiau įsigilinsite į mano 

Dieviškąją žinią. 

2 Jūs žinote, kad kol Aš jums nešiau savo Žodį, pasaulis gyveno manęs nejausdamas ir 

negirdėdamas. 

3 Tik nedaugelis sužinojo apie Mano atėjimą. Likusi žmonijos dalis gyvena tikėdamasi, kad kai 

sugrįšiu, kaip žadėjau, sugrįšiu kūnu, t. y. vėl tapsiu žmogumi. 

4 Tik jūs žinote, kad jau gyvenate Trečiojoje eroje, kurioje Aš kalbu jums per tuos, kurie išrinkti 

kaip Mano Žodžio balso nešėjai. 

5 Žmonijos mokslas pateikia jums jos vystymosi įrodymų. Pripažinkite, kad tai taip pat atskleidžia 

sielos vystymąsi. Kiekviename amžiuje žmogus paliko savo pažangos pėdsaką, kurį vėliau atėjusieji 

palaipsniui paverčia savu. 

6 Mokslas yra Mano išminties šviesa, atskleidžianti žmonėms jos paslaptis. Mokslininkas, kurio 

siela pakili, neieškos Manęs per apeigas, nes jo mokslo dovana nuolat priartins jį prie Tėvo, kuris yra 

Dieviškasis mokslas. Šis žmogus niekada nesigiria savo darbu, nes kuo daugiau jis atranda, tuo menkesnis 

jaučiasi. Jis taip pat negalės paneigti mano egzistavimo, nes kiekviename žingsnyje gamtoje matys Kūrėjo 

pėdsakus. 

7 Mokiniai, aš taip pat suteikiau jums dovanų, kurias turite išvystyti, kad būtumėte tie, kurie 

paprastais, bet tiesos kupinais žodžiais įtvirtintų šį mokymą savo bičiulių širdyse. 

8 Dvasingumo sėklą, kurią visada sėjau pasaulyje, vėl paliksiu šį kartą. Šioje sėkloje slypi geresnio 

gyvenimo paslaptis. 

9 Jei šiandien žmonės kovoja tarpusavyje, jei jie susiskaldę į tikėjimo doktrinas, klases ir rases, jei 

žmonės nemyli vieni kitų, nesupranta vieni kitų ir nesigaili, tai todėl, kad jų širdyse nedygsta mano meilės 

sėkla. Bet šiuo metu, kai nusileisiu ant laukų tarsi malonės rasa, mano sėkla, paslėpta kiekvieno žmogaus 

širdyje, sudygs ir duos vaisių. 

10 Kaip paskelbiau apie savo atėjimą pas jus Antrojoje eroje, taip šiandien skelbiu jums karą 

tikėjimams, pasaulėžiūroms ir religijoms kaip išankstinį skelbimą apie Mano dvasingumo karalystės 

įsitvirtinimą tarp žmonių. 

11 Mano žodis kaip ugninis kalavijas sunaikins fanatizmą, kuris per amžius buvo apėmęs žmones. Ji 

praskleis jų nežinojimo šydą ir parodys šviesų, spindintį kelią, vedantį pas Mane. 

12 Kai žmonija dėl savo atsinaujinimo taps imli dvasiniams dalykams, jai nebereikės nei dvasinio, nei 

žemiškojo įstatymų griežtumo, nei žemiškojo teisingumo, kad elgtųsi gerai, nes tada kiekvienas žmogus 

galės būti pats sau teisėjas. 

13 Mano mokymas neįveda nei dogmų, nei apeigų; jis įkvepia tik gerumą. Mano dvasinis mokymas 

niekam neprimetinėja tam tikrų kulto formų; tai nuolatinis kvietimas eiti tiesos keliu. 

14 Jūs ateinate į galingo medžio pavėsį, kur, kaip žinote, Jis siūlo jums amžinojo gyvenimo duoną, 

maistą, kuris suteikia jėgų ištverti gyvenimo kelionę. 

15 "Žodis" atėjo pas jus, kad pradėtų naują amžių. 

16 Ne kartą siunčiau jums dvasines žinutes, raginančias pakilti. Kūno materija pririša sielą prie žemės 

kaip sunki grandinė. 

17 Evoliucijos eigoje jūs pagaliau supratote, kad jūsų likimas priklauso ne nuo materijos, o nuo mano 

valios. 

18 Žmogus ne visada sutinka su mano ketinimais, ir jis rodo man savo nepritarimą ir nepaklusnumą. 

Daug kartų jis vadino Mane neteisingu ir bandė kištis į Mano aukštus patarimus. Kiti abejoja Mano galia, 

kai negauna iš Manęs to, ko trokšta, o vėliau, kai tai gauna, priskiria tai tik savo pastangoms. Todėl 

galiausiai jie save laiko dievais ir karaliais ir pamiršta Tą, kuris į žmogų įdėjo dvasinę sielą ir apsupo jį 

nuostabia gamta. 

19 Ar galėtų žmogus su visu savo mokslu sukurti ką nors panašaus į tai, ką sukūriau aš? Ne, žmonės. 

20 Žmogiškasis mokslas turi savo ribas, bet Dievas, Kūrėjas, jų neturi. Mokslas yra šviesa, tačiau 

daugelio žmonių rankose jis tampa tamsa. Tačiau visatoje viskas liudija apie Mane. Visos gamtos 

karalystės gieda giesmę gyvenimui ir meilei. Tačiau nepaisant to, kad per visus sukurtus daiktus jums 



U 209 

12 

sakau: "Čia esu", jūs ieškote Mano atvaizdo netobuliuose žmonių rankomis sukurtuose kūriniuose. Tada 

nusilenkiate jiems ir juos garbinate, taip neleisdami savo sielai pakilti. 

21 Skiriu jums meilę, nes nerandu žmogaus, kurio širdis nors truputį atsivertų, kad svetima kančia 

taptų jo paties kančia. Tie, kuriems patikiu turtus ir valdžią tarnauti artimui, atsisako bet kokios 

užuojautos, ir net tie, kurie tvirtina atstovaujantys Man žemėje, apsupti prabangos ir apsirengę kaip 

karaliai, užgniaužia ausis ir širdį verksmui to, kuris trokšta meilės ir gailestingumo. 

22 Tai ne Mano keliai. Mano nubrėžtas siauras kelias yra gerumo kelias. Todėl dar kartą jums sakau: 

Mano žodis yra Mano kelias, nes jis visada jums kalba apie teisingumą, dorovę ir meilę. 

23 Aš darau jūsų širdį jautrią, kad į ją įspaustų mano mokymus ir jūs iš tiesų jaustumėtės maitinami 

amžinojo gyvenimo duona. 

24 Visus myliu vienodai. Tačiau šioje eroje ne visi Mane išgirs. Kaip ir Pirmojoje bei Antrojoje eroje, 

Aš pasirinkau vietą žemėje, kur surinksiu tuos, kurie Mane išgirs. 

25 Kiekvienoje religinėje bendruomenėje vadovauti imasi žmonės, kurie save vadina mano 

pasiuntiniais, mano išrinktaisiais, mano privilegijuotaisiais. Tačiau nematau nė vieno teisaus žmogaus, per 

kurį žmonija galėtų būti išgelbėta. Nėra burnos, kuri galėtų kalbėti taip, kaip aš kalbėjau jums Jėzuje. 

26 Žmonės blaškosi sūkuryje ir chaose kenčia ir dejuoja dėl artėjančio karo. 

27 Tos tautos, man grįžtant, galėjo dvasiškai pasisotinti mano Antrosios eros žodžiais, bet ta duona 

buvo paslėpta arba suklastota. Taigi matote, kad vieni žmonės juda laisvai, kiti - abejingai, o dauguma - 

fanatiškai ir kietaširdiškai. 

28 Kada turtingas turtuolis bus pasirengęs išdalyti savo turtus vargšams? 

29 Kada puošniai apsirengęs žmogus bus pasiruošęs atidengti savo drabužius, kad uždengtų nuogą? 

Žmonija trokšta pavyzdžių, jai reikia teisingumo ir gailestingumo. 

30 Žmonės pamiršo, kad Aš išsižadėjau savo karalystės, kad galėčiau gyventi tarp jūsų ir duoti jums 

viską, kas yra manyje. Kur yra mano pavaduotojai, kurie iš tiesų imtų iš manęs pavyzdį? 

31 Jums sakau: aš jus pašaukiau, kad vėl taptumėte paveldėtojais, ir duodu jums įgaliojimą gydyti 

ligonius mano meilės balzamu, kuris yra mano paties kraujas. 

32 Pažinkite save, kad suprastumėte, jog padariau jus vertais savo malonės net ir be nuopelnų, ir 

pažvelkite į tuos žmones, kurie, kaip paklydusios avys, kelia klyksmą. Pamatykite, kaip vyrai grįžta namo 

tuščiomis rankomis, išgirskite skausmo ir nevilties balsą. 

33 Pažvelkite į savo rankas, jose rasite galios ir paguodos šioms kančioms palengvinti. Kodėl 

abejojate šia malone? Tegul tikėjimo šviesa dega jūsų širdyse, kol taps fakelu. Neužsidarykite savo 

širdyse, nes tada ir jūs tapsite turtingi vargšai. Supraskite, kad turite liudyti apie Mane ir kalbėti apie 

Mane. Bet jei to nepadarysite, akmenys liudys apie mane. 

34 Aš esu galia ir teisingumas, bet nelaukite, kol jus pamokysiu skausmo ar išlaisvintų gamtos jėgų 

pagalba. Tikiuosi, kad mano dieviškasis spindesys jus sups, o mano meilė laimins jus amžinai. 

35 Mano Dieviškoji Dvasia ateina pas jus, kad palengvintų jūsų kančias. Juk savo kelyje patyrėte 

didelių išbandymų. Nuolankumo Mokytojas nužengia, kad atneštų jums savo mokymą ir paguodą. 

36 Kartais Aš reikalauju, kad atsiskaitytumėte už tai, kad nevykdote Mano Įstatymo. Juk aš jau seniai 

daviau jums jį ir juo nubrėžiau jums tobulą kelią. 

37 Jums nebetinka slėpti Mano mokymą savo širdyje. Išmokite matyti ir jausti Mane, kad 

nepatektumėte į klaidą. 

38 Aš padariau jus begalinės šlovės savininkais, bet jūs nežinote, kaip ja dalytis su kitais žmonėmis. 

39 Teko daug kartų pakartoti pamoką, kurią jums dėstau nuo 1866 m., kad ji jums įsimintų. Per jį 

žinai, kad niekada nepriversiu tavęs grįžti atgal. Aš su meile padedu jums, kad pasuktumėte teisingu keliu. 

Aš kalbėjau jums jūsų kalba kuo paprasčiau, kad save suprastumėte ir kad suprastumėte mano žodį. 

40 Matau, kad sustojote pusiaukelėje ir kad jūsų pažanga aukštyn yra menka. Bet atsigręžkite ir 

pažvelkite į pasaulį, kuris lieja ašaras, į netikintįjį, kuris tyčiojasi iš mano žodžio. Taip pat žiūrėkite į tą, 

kuris trokšta meilės ir šviesos. Tačiau jūs, mokiniai, negalite teigti, kad nežinote, sergate, jums nieko 

nereikia ir esate silpni. Juk tai reikštų, kad reikia išsižadėti visko, ką jums daviau. Todėl turite prisiminti 

Mano žodžius: "O jūs, silpno tikėjimo!" 
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41 Tik nedaugelis širdžių sugebėjo pakilti ir išgirsti Mano Žodį ten, kur jis yra. Daug yra tokių, kurie, 

užuot pakėlę savo sielas į Mane, ateina tik parodyti Man savo žemiškojo gyvenimo su jo vargais ir 

sunkumais. Tai jūsų silpnumo ir vienybės tarp žmonių trūkumo priežastis. Kada pamiršite save ir 

paprašysite manęs už pasaulį? 

42 Motinos verkia, nes vaikai nesilaiko jų patarimų. Ištuštėjęs miestas rodo man savo egzistencijos 

niūrumą. Žmona parodo man savo širdį, kurios partneris nesupranta. Tačiau jūs visi pamirštate, kad į 

Pažadėtąją žemę veda aukos kelias. "Mano tuščiavidurėje rankoje yra kiekvieno iš jūsų likimas." 

43 Būkite atsidavę, ir kai labai kentėsite, aš būsiu su jumis. 

44 Nedidinkite savo skausmo vertindami pagal savo standartus tai, ką galiu įvertinti tik aš. 

45 Atminkite, kad jus myliu. Nesu abejingas jūsų kančioms ir tikrai jus suprantu. Matote, jūs esate 

taip arti manęs, bet vis dar darote tiek daug nusižengimų. Bet aš tau atleidžiu. 

46 Kai kurie, susidūrę su sunkiais išbandymais, abejoja mano buvimu, nukrypsta nuo teisingo kelio ir 

atsigręžia į tai, ką paliko, tikėdamiesi vėl rasti tai, ką, jų manymu, prarado. Tačiau jie vėl atsigręžia į mano 

Darbą, kai mato, kad jų rankos tuščios, o dvasia bejėgė prieš didžiules pasaulines kančias, marus ir mirtis, 

kurios beldžiasi į tautų duris ir grasina ir jums. Nes juos neramina naujo karo nuojauta. 

47 Nebūkite kaip tie netikintieji, kurie reikalauja iš Manęs įrodymų, kad tikėtų Mano buvimu, kurie 

man sako: "Padaryk, kad karas tuoj pat baigtųsi, duok duonos ant visų stalų, ir aš Tavimi patikėsiu." 

48 Dar kartą sakau jums, kad iki šio jums skirto skelbimo pabaigos liko tik treji metai ir kad turite 

išnaudoti šį trumpą laiką, kad pakviestumėte pasaulį su jo bažnyčiomis ir sektomis į šviesos ir 

sudvasinimo kelią, kuriame visi galėtų užmegzti ryšį su Manimi iš dvasios į dvasią. 

49 Tai įvyks, kai iš tautų širdžių bus išrautas fanatizmas ir stabmeldystė. 

50 Tuomet būsite kaip jūreiviai šėlstančioje jūroje, pasitikintys savo gelbėjimosi valtimi. 

51 Taip pat siųsiu kvietimą visiems Izraelio giminėms, kurie yra išsibarstę toli ir plačiai, kad ir jie 

galėtų atlikti savo misiją. Tada žmonija išgirs mano balsą ir išvys spindinčią aušros šviesą, kuri nušvies 

visus žemės gyventojus. 

52 Nepripratę prie Mano žodžio, o kai jį girdite, nekreipkite dėmesio į tai, per kokią priemonę Aš 

jums jį perduodu. Įsigilinkite į ją ir suvokite jos prasmę, kad jūsų žinios būtų pilnos. 

53 Prasmė yra dieviškumo išraiška. 

54 Tai, ką dabar girdite ir matote, nėra nei įprasta liturgija, nei apeigos, kurios daro įspūdį jūsų 

pojūčiams. Juk šios apraiškos iškilmingumas yra jūsų sieloje. 

55 Šiomis akimirkomis jūs nesate tarp keturių šios susitikimo vietos sienų. Aš laukiau jūsų dvasinio 

pakilimo, kad galėtumėte pasiekti bendrystę su mano Dieviškumu tikrame vidiniame garbinime. Leidau 

jums pastatyti šias susitikimų vietas, kad jose rastumėte atsidavimą, tylą ir sutelktumėte savo mintis, taip 

pritraukdami mano dieviškąjį spindulį. Tačiau šios keturios sienos nėra mano šventykla. Šios susirinkimų 

vietos yra vietos, skirtos jūsų susirinkimams. Juk tikroji šventykla, mano šventovė, yra jūsų širdyje. 

56 Klausiate Manęs, ar po 1950 m. šios susitikimų vietos išnyks, ir Aš jums atsakau: Ne, jūs nežinote, 

kiek laiko aš jums suteiksiu šias vietas. Kol žmonės nežino apie Mano darbą, nėra pakylėti ir atkakliai 

laikosi Mano Įstatymo, tol jūs negalite be jų apsieiti. 

Man išvykus, susirinksite poilsiui skirtą dieną ─ ne dėl tradicijos ar atminimo, bet tam, kad 

prisimintumėte ir aiškintumėte mano ir dvasinio pasaulio žodį. Kad vieni kitiems duotumėte tikrus 

liudijimus apie Mano stebuklus savo keliuose, kad išliktumėte vieningi meilėje Man ir maloniai Mane 

garbintumėte, kad jūsų širdys neatšaltų, nenusilptų, netaptų fanatiškos ar materialistinės. 

57 Jūs nežinote, kiek laiko paliksiu šias susitikimų vietas jums. Nes po 1950 m. ir toliau bus steigiami 

nauji ─ ne tam, kad juose per balsą nešantįjį skambėtų Mano Žodis, ir ne tam, kad juose būtų įkurtas 

dvasinis pasaulis ─ nes tie laikai bus pasibaigę ─ bet tam, kad juose būtų perduodamas grynas ir 

nesugadintas Mano Žodis ir Mano doktrina, kaip Aš jums juos daviau. Šioje taikos atmosferoje bus mano, 

Marijos, Elijo ir dvasinio pasaulio buvimas. Ten ligonis bus išgydytas, aklas atvers akis šviesai, pasaulietis 

pažins pagarbą, nusidėjėlis atgailaus ir visi gaus tai, ko jiems reikia, kad krištolo skaidrumo vanduo, geri 

vaisiai ir geros sėklos galėtų plisti. 

58 Jūs nežinote, ar per dabartinį įsikūnijimą pažinsite tikrąją mano dieviškumo šventyklą. Tačiau 

jums tenka užduotis paruošti kelią. Jei nepasieksite tikslo, bent jau palikite kelią, paruoštą savo vaikams, 
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arba kad jų vaikai galėtų patekti į mano Dieviškumo šventyklą. Tuomet suprasite, kad mano Buvimas yra 

ne tik šiose susirinkimų vietose, kad jūsų siela turi ne tik jose garbinti. Suprasite, kad Dieviškumo 

šventykla yra visata, jūsų širdis - altorius, o tikėjimas - žibintas ir auka. 

Kūrinija taip pat yra šventykla, net dulkės, ant kurių žingsniuoja jūsų kojos. Kalnai yra aukurų altoriai, 

kurie kyla į mane. Slėniai su savo kilimėliais ir gėlėmis aukoja man savo auką. Karališkoji žvaigždė, visos 

žvaigždės ir planetos yra pasauliai, kurie atiduoda savo meilės duoklę Man, ir visur, kur tik eini ar žiūri, 

yra Mano Dieviškoji Dvasia kaip Tėvas. Tad žinokite, kad amžinai gyvenate šventykloje. 

59 Kiekvienas žmogus savyje turi šventyklą, ir jūsų namai taip pat yra šventykla, nes juose gyvena 

žmonių šeima, kuri yra tarsi dvasinė šeima. Ten, šeimos glėbyje, yra mano geriausia šventykla. 

60 Tačiau šiandien matau, kad tikrosios šviesos nesupranta tie, kurie eina toli nuo kelio. Matau, kad 

vienintelė vieta, kur jie kyla pas mane, yra materialioji bažnyčia. 

61 Matau chaosą žmonijoje, žmogaus ir dieviškųjų įstatymų nepaisymą. Šiais laikais mano mokymas 

buvo paslėptas ir laikomas praeities dalyku. Todėl žmonės žlunga, institucijos skaldo ir tyčiojasi iš 

Švenčiausiojo. Štai kaip aš matau žmones: jie atmeta vienas kitą, naikina vienas kitą, žudo vienas kitą, 

painioja sielą su kūnu, dieviškumą su žmogiškumu, šviesą su tamsa. 

62 Šiais sumaišties ir blogio laikais pasirinkau nesuprastą ir neįvertintą tautą - meksikiečių tautą, kad 

pakviesčiau ją ir išrinktuosius, gyvenančius kitose tautose, suburčiau juos aplink save, išlyginau savo 

Žodžio kaltu, daviau jiems užduotis, o paskui išsiunčiau juos pasiruošusius ir kupinus meilės kaip savo 

darbo ambasadorius visame pasaulyje. 

63 Tokia atsakomybė tenka miniai žmonių, kurie klausosi mano dieviškojo žodžio. 

64 Aš valau savo žmones ir šalinu jų trūkumus. Tačiau šis apsivalymas vyks ne tik jūsų dvasinėje 

veikloje, bet ir jūsų namuose. Pasirodžiau kaip viesulas, ir dėl jo jėgos visi blogi vaisiai krenta, kad 

dvasinio ir žmogiškojo medžio lapijoje liktų tik geri vaisiai. Juk artėja išbandymų metas, kai žmonės jus 

klausinės. 

65 Mano darbas bus vertinamas kaip nauja sekta. Žmonės klausinės jūsų asmeniniame gyvenime, 

namie, darbe, visose jūsų pareigose, ir tada, jei nebūsite pasirengę liudyti apie Mane, jei nepatvirtinsite 

Mano žodžio savo darbais, būsite kaip tie veidmainiai fariziejai, kurie po nepriekaištingu apsiaustu slėpė 

savo širdies puvėsius. 

66 Jūsų Viešpaties teismas įvyks paskutiniais mano buvimo čia metais, o svarbiausia, mano išvykimo 

dieną pajus visi ir pamatys kiekviena akis - nusidėjėlio ir nenusidėjėlio. Aš visus ruošiu, kad būtumėte tikri 

mano Žodžio nešėjai ─ Žodžio, kurį šiuo metu jums atnešė Šventoji Dvasia. 

67 Išlaikykite ramybę ir sielos taiką, nes jūs įžengėte į mūšio, apie kurį jums seniai pranešiau, laiką. 

Šis mūšis vyks tarp jūsų pačių. Jame galėsite paimti tuos pačius ginklus. Tie, kurie Mane supranta ir myli, 

paims ginklus už Mano reikalą. Tie, kurie manęs nesuprato, panaudos juos savo tikslams. Tačiau galiausiai 

tiesa triumfuos. 

Prieš kurį laiką jums sakiau: Prisiminkite Antrosios eros palyginimą: "Tegul kviečiai ir raugės auga 

kartu ir pjauna tik tada, kai abu subręs, kad būtų galima atskirti kviečius, o rauges įmesti į ugnį." Aš, 

Gerasis Ūkininkas, padariau, kad jūsų širdyse mano Žodžio kviečiai augtų kartu su nuodėmės pelenais. Bet 

dabar atėjo laikas pjauti mano teisumo pjautuvu, kad mano darbininkų širdyse ir jų namuose liktų tik tiesos 

ir meilės sėkla. 

68 Jūs nesigilinate į mano mokymo esmę, todėl išbandymai jus užklumpa netikėtai. Štai kodėl esate 

susiskaldę ir nesuprantate vieni kitų, nes kai buvo patvirtintas mano žodis, jūs nebuvote pasiruošę. Vis 

dėlto aš jus ruošiu, kad būtumėte ramūs ir taikūs ir kad viesulas nuplėštų visus blogus vaisius. Nes visa, 

kas neduoda gyvybės, vaisių ar pavėsio, pražus. 

Dėl audros vėjo jėgos daug medžių nuvirs, daug darbininkų nusigręš nuo manęs, daug bažnyčios 

vadovų grąžins man patikėtą užduotį. Bet mano valia tave sutvarkys. 

69 Ateis laikas, kai visi, kurie nusigręžė nuo Manęs, pabus ir sugrįš atgailaudami, sakydami Man: 

"Mokytojau, koks tyras Tavo darbas!" 

70 Tai, kas šiandien vyksta šios tautos glėbyje, vyksta visose pasaulio tautose. Visiems pasirodžiau su 

savo teisumo kalaviju ne tik šiame pasaulyje, bet ir dvasiniame pasaulyje bei kiekvienoje vietoje, kur 

gyvena netobula siela, kad ją apšviesčiau, apvalyčiau ir ištobulinčiau. Tas pats, kuris šiuo metu kalba su 
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jumis, kalbėjo su jumis Antrojoje eroje. Iš visos minios, kuri klausėsi Manęs Galilėjoje, išsirinkau tik 

dvylika, ir per juos paskleidžiau savo mokymą toli ir plačiai po visą pasaulį. 

Tuo metu Jėzaus žodis daugeliui atrodė kaip fantazija. Šiandien taip pat netrūksta tų, kurie tą patį mano 

apie Tiesos Dvasią. Bet dangus ir žemė greičiau praeis, negu mano žodis neišsipildys. 

71 Kas galėtų jus persekioti, apkaltinti kaip nusikaltėlius ar apšmeižti, jei sekate mano mokymu? Bet 

jūs mokysite tik to, ko aš jus išmokiau: Meilė, vidinis garbinimas, tikrosios Mano Dieviškumo šventyklos 

pažinimas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 210 
1 Aš atėjau išlaisvinti jus iš kančių, į kurias jus įstūmė materializmas, ir atnešiau jums žibintą, kuriuo 

galėsite nušviesti savo kelią. 

2 Jūs esate Trečiosios eros žmonės ─ tie, kurie iš tiesų sužinos savo gyvenimo priežastį, ir Aš 

padedu jums pasiekti šį žinojimą savo apreiškimų pagalba. 

3 Jūs esate Naujosios eros žmonės, kurioje mano Karalystė siekia, kad jūsų širdys būtų statomos 

joje; kurioje jūs padarysite gerumą savo dvasiniu idealu ir išmoksite, kad geriausia malda yra jūsų darbai. 

4 Meilė ir tiesa priklauso dvasinei sielai, o išmintis kyla iš jos, nes ji buvo sukurta mylėti ir pažinti 

savo Tėvą.  

5 Aš, Mokytojas, sukrečiu jus savo dvasinės praeities prisiminimais, kurių jūsų širdis nepažįsta, nes 

jie priklauso jūsų dvasinei sielai, kai ji gyveno savo tikrąją egzistenciją, kai jūsų pasaulis buvo kitas ir jūs 

dar negyvenote kūne, kurį dabar turite ir kuris yra akmuo, priekalas ir pamoka sielai. 

6 Atnešu jums priminimus apie Dvasinį gyvenimą, paslėptą už jūsų kūniškumo šydo, kad pasakyčiau 

jums, jog tas gyvenimas vėl jūsų laukia, kad po piligrimystės, patirties ir evoliucijos galėtumėte juo 

mėgautis iki galo. 

7 Kai sugrįšite į amžinuosius namus ir pajusite gyvenimo juose palaimą, nepavargsite laiminti šio 

ašarų pasaulio, į kurį atvykote mokytis vertinti palaimą, ramybę ir šviesą. 

8 Mano sugrįžimo ─ dabar dvasia ─ tikslas yra priminti jums apie Įstatymo kelią, kuris suvienys jus 

su Absoliutu ir padės jums pasiekti visuotinę harmoniją. Tada, kai tapsite šios dieviškos harmonijos 

dalimi, kai maitinsitės mano išminties duona, iš tiesų žinosite, kas esate. 

9 Kas pasaulyje gali priversti jus verkti, kai esate aukščiau už žmonių gyvenimo negandas? Nei 

kančios, nei sunkumai, nei moraliniai išbandymai, nei gamtos jėgos ─ niekas negalės jūsų nugalėti ar 

atbaidyti, kai pasieksite tikrąjį dvasingumą. 

10 Jūsų kančios bus dėl kitų, jūsų skausmai - dėl visų žmonių išganymo, ir kai tik pamatysite 

žmogaus išganymą, pajusite, kaip Tėvo šviesa nušviečia jūsų vidų, ir palaiminsite dieną, kai žengėte pirmą 

žingsnį kelyje. 

11 Mano žodis - tai dvasinis kelias, kuriuo turite eiti visais savo pojūčiais, visu savo intelektu ir visa 

savo meile, jei norite sužinoti, iš kur atėjote ir kur einate. 

12 Dar niekas savęs nepažįsta. Jei nepažįstate net savo kūno, kaip pažinsite savo sielą? Tačiau jūs 

pažinsite save tiek, kiek taikysite mano dieviškuosius mokymus. 

13 Aš mokau jus per Žodį, nes jame yra viskas, nes jis ateina iš Manęs, kuris esu Žodis. Išmokite 

kalbėti apie dvasinius dalykus taip, kad kiekvienas jūsų žodis, skirtas kitiems, iš jūsų širdies į brolio širdį 

patektų kaip perlas, neįkainojamos vertės brangakmenis. 

14 Išmokite kalbėtis su sielomis, išmokykite jas išgirsti sąžinės balsą, mano mokymais padarykite jų 

jausmus jautrius. 

15 Pažiūrėkite, kaip visi mano sakiniai veda į kelią, kuris rodo kryptį. Nors šiuo metu į juos dar 

žvelgiate paviršutiniškai, rytoj, kai galėsite įžengti į aukštesnį lygmenį, mano žodžiuose atrasite tik 

esminius dalykus. 

16 Aš nesileidžiu į jus, žmonės. Kai sakau jums, kad nužengiau pas jus, tai reiškia simbolinę reikšmę. 

Nes Mano skelbimas vyksta per įkvėpimą, kuris tampa mintimis šių balso nešėjų galvose. Kadangi žinau, 

kad tuo metu, kai girdite šiuos pranešimus, negalite jų suprasti ir net prisiminti, įsakiau jums užrašyti 

Mano žodžius, kad rytoj pamažu suprastumėte tai, ko dabar nesuprantate. 

17 Iš pažiūros Mano pasireiškimas šiuo metu nėra labai įspūdingas, nes jo spindesys yra dvasinis. 

Tačiau jūs vis tiek pajusite šlovę, su kuria atėjau pas jus, ir pamatysite, kad šis mokymas daro stebuklą, 

gelbėdamas žmoniją per sudvasinimą. 

18 Viešpaties vaikų su meile statoma dvasinė šventykla bus paremta daugeliu stulpų. Kiekvienas iš jų 

bus vienas iš tų, kurie tvirtai laikosi mano įstatymo. 

19 Nemanote, kad tai įmanoma? Taip yra todėl, kad dar netikite savimi. Tačiau aš tikiu viskuo, visada 

tikėjau, todėl laikui bėgant patikėjau jums vis naujus ir vis didesnius apreiškimus. Iš tiesų sakau jums: 

netoli ta diena, kai savo bičiuliams teiksite gilios išminties mokymus, tačiau ne per žodį, kurį žmogus 

studijuoja, bet per tai, kas kyla iš dvasios šaltinio, kai ji bendrauja su Dieviškuoju Mokytoju. 
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20 Kodėl geri jausmai negalėtų išaugti iš nevaisingų širdžių? Kodėl iš nusidėjusio žmogaus širdies 

negalėtų tekėti malonės vanduo, kad numalšintų kenčiančiųjų troškulį? 

21 Jūs nesate tik protas, kuris šiandien mąsto, o rytoj nustoja egzistuoti. Jūs nesate tik kūnas, kuris 

gyvena šiandien ir netrukus nustos egzistuoti. Man jūs esate visų pirma amžinosios sielos, Dievo vaikai, 

todėl aš jums rodau kelią, kuris iš tiesų jus atitinka. 

22 Nenoriu iš jūsų atimti nieko, ką gamtoje įdėjau savo vaikų išsaugojimui, sveikatai, pragyvenimui, 

gerovei ir džiaugsmui. Priešingai, sakau jums: kaip aš jums siūlau dvasios duoną ir kviečiu jus įkvėpti 

dieviškųjų esencijų bei prisipildyti dvasinių išsiliejimų, taip ir jūs nesuklyskite ir nenusigręžkite nuo viso 

to, ką jums dovanoja gamta. Taip pasieksite harmoniją, sveikatą, stiprybę ir taip gerai įgyvendinsite 

gyvenimo dėsnius. 

23 Žmonės, jūs žinote, kad aš esu jūsų vadovas. Bet pasakykite man: jei Aš esu jūsų Vadovas, ar jau 

jaučiate mane savo širdyse, ar jau man paklūstate, ar jau laikotės mano įsakymų ir įstatymų? Jei Aš esu 

jūsų vadovas, iki kokio lygio man paklūstate? 

24 Sąžinės balsas atsiliepia iš jūsų vidaus ir sako man, kad jūsų pasiryžimas aukotis nėra absoliutus, 

kad jūsų paklusnumas nėra pastovus. 

25 Nė akimirkai nepamirškite to, ką jums sakau savo Žodyje: "Kas laikosi mano įstatymų, patiria 

mano ramybę. Todėl tie, kurie pažįsta mano žodį, nesijaučia nei vieniši, nei liūdni. Juk žodžiai "nelaimė", 

"prakeikimas" ir "mirtis" jų negąsdina kaip grėsmė ar kaip šešėlis ant jų sielos ramybės. Jiems rūpi pažinti 

tiesą, gyventi šviesoje, amžinai siekti sveikatos, ramybės ir išminties. 

26 Tie, kurie ateina pas Mane Mano nurodymų keliu, žino, kad negali paklysti, nes juos veda 

dieviškoji šviesa. Būtent ši šviesa suteikia jiems tikrumą dėl tikslo ir tikrosios jų gyvenimo prasmės. 

27 Mano kelias yra gerumo kelias, mokiniai. Žingsnis po žingsnio eikite juo ir sėkite jį gerais darbais, 

geromis mintimis ir gerais žodžiais. Tačiau niekada neskaičiuokite savo gerų darbų, priešingai, patariu 

jums kuo tiksliau fiksuoti savo blogus darbus, žodžius ir mintis, kad darytumėte vis mažiau klaidų. 

28 Palikite man gerąją sėklą, o blogąją pasiimkite. Išnagrinėkite jį, kad sužinotumėte savo silpnumo 

priežastį. Pasirūpinkite, kad jis nesusimaišytų su gerais grūdais ir jų nesugadintų. 

29 Tik gerumas gali suteikti ramybę, džiaugsmą, sveikatą, supratimą. Todėl tas, kuris kupinas meilės, 

bus didis dvasia. 

30 To mokiau jus, kai gyvenau su jumis žemėje, ir tai primenu jums šiandien. Kaip Jėzuje gydžiau 

ligonius, paliesdamas juos savo ranka, taip ir šiuo metu paliečiu juos, kad sugrąžintų jiems sveikatą ir 

leistų vėl dalyvauti gyvybės stebukle. 

31 Šiandien aš neturiu materialių rankų, kad paliečiau jūsų sergantį kūną, nes ateinu dvasia. Tačiau 

dvasia taip pat gali paliesti jus savo meile ir priversti pajusti savo buvimą. 

32 Tuometiniai aklieji ─ sielos aklieji ─ praliejo Mokytojo kraują ir perdūrė rankas, kurios gydė 

prisilietimu, glostė ir laimino, bet jie negalėjo sunaikinti mano dvasios, jos pagauti ar prisijaukinti. Jis 

pakilo virš žmonių nelaimingumo ir pažadėjo vėl ateiti. Tuo metu jis nebuvo pripažintas ir jo žodis nebuvo 

suprantamas kaip aukščiausia tiesa. 

33 Aš esu čia, vykdydamas savo pažadą, ir tikiuosi, kad žmonija mane atpažins. 

34 Bet jei norėčiau jūsų paklausti: Kas atsitiko su palaimintuoju kūnu, kuriame gyveno Kristus? Ar 

galėtumėte man atsakyti? Turėsiu jums pasakyti, kad tas kūnas, kuris buvo Dieviškosios Meilės įrankis, po 

to, kai jis baigė savo darbą, po to, kai jo lūpos ir akys visiems laikams užsidarė, buvo atiduotas žemei 

užbaigti savo užduotį kaip žmogaus kūnas. Bet kai žemė priėmė Jį savo įsčiose, to kūno, kurio ląstelės 

buvo persmelktos tik meile, dalys pasklido po visą begalybę, kad vėliau kaip gyvybę teikiantis lietus 

nusileistų ant tų žmonių, kurie atmetė Gelbėtojo jiems atneštą gyvenimą. 

Kai galvosite, kad pats Dievas tapo žmogumi, kad gyventų su jumis, klaidingai įsivaizduosite, jog esate 

toks mylimas Tėvo, ir tada taip pat galvosite, kad esate Viešpaties šedevras. Bet iš tiesų sakau jums, kad 

nėra Tėvo darbo, kuris nebūtų meistriškas, be to, turite žinoti, kad yra sielų, kurių tobulumo, grožio ir 

didybės net neįsivaizduojate. 

35 Už jus yra didesnių darbų už tuos, kuriuos čia žinote, taip pat jūsų brolių ir seserų darbų, kurie yra 

didesni už žmonių darbus. 

36 Kodėl manote, kad žmogus yra didžiausias šiandien egzistuojantis Viešpaties kūrinys? Esate tik 

maži padarėliai, kurie nueina ilgą kelią trokšdami tikros didybės. 
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37 Tu esi puikus ir tobulas, nes esi mano darbas. Tačiau kalbant apie jūsų darbus, jūs vis dar esate 

labai maži ir netobuli. Todėl Aš apsireiškiu tarp jūsų kaip Mokytojas, kad duočiau jums naujų apreiškimų, 

kurie atves jus į gėrio, žinojimo ir meilės viršūnę ir harmoningai suvienys jus su viskuo, kas tobula. 

38 Kaip jūsų pasaulyje gali būti tobulybė, kai yra skausmas, kai yra vargstančių, nuskriaustų, sužeistų, 

engiamų, kai yra arogantiškų, savanaudiškų ir net žudikų? 

39 Palaima yra aukštųjų namų privilegija, bet jūsų pasaulyje aš dar nematau palaimos. 

40 Šiandien šiuo žodžiu palieku jums savo naują žinią, kad galėtumėte pakilti į naują gyvenimą. 

41 Sukurkite savo ramybę, sukurkite savo palaimos pasaulį, naudodamiesi mano mokymų 

veiksmingumu. 

42 Daug kovojote, kad pasiektumėte patogumų, malonumų ir pažangos. Tačiau jūsų tikslai dažnai 

susiję su savanaudiškumu, blogu savanaudišku valdžios siekimu. Vietoj laimės ar taikos jūs sulauksite 

skausmo, karo ir destrukcijos. Būtent tai šiandien ir skinate. 

43 Kaip jūsų darbai žemėje turėtų būti tobuli, jei matau, kad esate nesantaikoje su gamtos stichijomis, 

ant kurių jūs gyvenate? 

44 Mano mokymas nenori užkirsti jums kelio naudotis gamtos stichijomis ir jėgomis, tačiau jis reiškia 

ir moko jus naudoti jas geriems tikslams. 

45 Gamtos jėgos jūsų rankose iš draugų ir brolių gali virsti griežtai jus baudžiančiais teisėjais. 

46 Žmonėms jau seniai buvo laikas skinti patirties vaisius, kad jie nebekeltų iššūkių gamtos jėgoms. 

Nes jie negalės jų sustabdyti visu savo mokslu. 

47 O žmonija ─ visada toli nuo Manęs! Nepaisant jūsų užmaršumo, mano atmintis neišnyksta iš jūsų, 

mano Krauju persmelkto pasaulio: Iš naujo atnešu jums savo meilę. 

48 Ar prisimenate mano pavyzdingus darbus Antrojoje eroje? ─ Taigi išgirskite: 

49 Aš buvau už vieno kaimo, kai pas Mane atėjo galingo žmogaus pasiuntinys ir tarė: "Viešpatie, kaip 

ilgai turėjau eiti, kad Tave pasiekčiau!" Aš jam tariau: "Palaimintas, kas manęs ieško, nes jis visada mane 

suras." 

50 "Prieš ką tu stovi?" ─ paklausiau jo. "Priešais Tą, kuris savo galia gydo visas ligas. Ar tu esi Dievo 

Sūnus?" Aš jam atsakiau: "Aš esu pradžia ir pabaiga, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, aš esu tas, kuris 

nužengė iš dangaus į žemę jūsų išgelbėti. Ar matote, kad šie žmonės seka paskui Mane per žemes, 

provincijas ir kaimus? Taip pat ir jūs rytoj seksite paskui Mane, nusivilkę savo puošnų apsiaustą ir 

susimaišę su paprastais žmonėmis bei vargšais. Iš tiesų sakau jums: jūs atėjote manęs šauktis savo 

Viešpaties vardu, kuris trokšta, kad jį išgydyčiau nuo raupsų. Argi ne taip?" Tas žmogus buvo paveiktas ir 

jautėsi apimtas baimės. Bet aš jam atsakiau: "Nebijok, aš tik sakiau tiesą, nes tam ir atėjau į pasaulį". 

51 Tada tas tarnas man tarė: "Viešpatie, kadangi jau žinai, ateik į namus mano Viešpaties, kuris tave 

kviečia". 

52 "O žmogau, - tariau jam, - pasakyk savo Viešpačiui, kad man užtenka, jog jis įtikėjo į mane. Nes 

kai grįšite namo, jis jau bus tyras." 

53 Tas vyras atsitraukė, ir netrukus jo akys, spindinčios iš džiaugsmo, liudijo Jėzaus žodį. Tuomet pas 

mane atėjo Matas ir man pasakė: "Mokytojau, tavęs prašo moteris". "Aš jau žinau, - atsakiau jam, - tai 

Marija Magdalietė, kuri ieško manęs, kad išlaisvinčiau ją iš ją apsėdusių dvasių įtakos". Mokinys nustebo, 

kad viską žinau. 

54 Ėjau į kaimą, kai pamačiau pas mane ateinančią Mariją. "O mylimas Sūnau, žinau, kad Tavo burna 

paskelbė apie Tavo netrukus įvyksiantį išvykimą, ir nors mano širdis tai jau žinojo, turiu Tau bent 

pasakyti, kad be galo kenčiu dėl žmonijos." "Taip, taip parašyta, - atsakiau jai, - ir taip turi būti. Mano 

aukos mirtis yra būtina; sėkla turi mirti žemėje, kad galėtų duoti vaisių ir daugintis. Tavo Sūnaus kraujas, 

kuris, kai bus išlietas, sukels tavo širdžiai labai didelį skausmą, bus tarsi gyvybės upė žmonėms, kuriuos 

palieku kaip savo vaikus. Mano mirtis taps gyvenimu, ir nė akimirkai nebūsime atskirti." 

55 "Dabar einu į Lozoriaus namus, nes jis netrukus atguls į kapą. Bet aš jį iš ten sugrąžinsiu, kad būtų 

pašlovintas mano Tėvo vardas". 

56 "Eik ir tu ten, kad tavo buvimas paguostų tas moteris. Juk jų skausmas netrukus bus didelis, o jūsų 

meilėje jie ras labai saldžią paguodą." 
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57 Grįžau susijungti su savo mokiniais. Tai jau buvo paskutinės mano buvimo tarp jų dienos. Daviau 

jiems tai suprasti, kad jie nebūtų nustebinti. Petras verkė ir tyliai priėmė mano nurodymus. Jonas suspaudė 

mano rankas, kai jam buvo pranešta, kad jis liks su mano mama, kad jie abu paguostų vienas kitą 

išbandymų valandomis. 

58 Tadas jau kentėjo nuo minties apie išsiskyrimą su Mokytoju, bet aš vis dar buvau tarp jų. Akimirka 

buvo švelni ir skausminga, daugiau nei lūpos kalbėjo sielos. Tačiau Aš buvau "Žodis" ir Mano Žodis 

turėjo nuraminti didžiulį skausmą, susikaupusį tose širdyse. 

59 Kalbėjau kaip Tėvas vaikams, kaip brolis broliams, kaip Mokytojas mokiniams: "O mokiniai, jūs 

kartu su Manimi gėrėte ištroškusių piligrimų vandenį, ištvėrėte ilgų kelių sunkumus trokšdami Mano 

žodžių ir darbų. Iš tiesų sakau jums: nors ir pasitrauksiu nuo jūsų akių, jūsų nepaliksiu. Jei norite Mane 

nešioti savo širdyse, susitaikykite su Mano mirtimi, kad Aš gyvenčiau jumyse ir kalbėčiau jūsų lūpomis." 

60 "Mokiniai, klausykite manęs iki paskutinių mano žodžių." Tada prie manęs priėjo nuostabiai 

apsirengusi moteris. Tai buvo Magdalietė, kuri ilgai ieškojo Manęs, kad Mano akyse rastų šviesą, galinčią 

ją išgelbėti. Sapnuose ji matė Nazarietį, kuris išlaisvino ją nuo nešvarios naštos. Ji atėjo pas mane vedama 

šviesos ir išgelbėjimo alkstančios sielos. 

61 Visų susirinkusiųjų nuostabai ji puolė priešais Mane, ir kai jie tikėjosi, kad nusigręšiu nuo jos ar 

bent jau pasakysiu jai priekaištą, Aš jai tariau: "Kodėl verki? ─ Jūs verkiate iš skausmo ir iš džiaugsmo. 

Bet aš jums daug atleidžiu, nes jūs daug nusidėjote". 

62 Tą akimirką nuo tos būtybės nukrito visos grandinės, kurios ją siejo su pasauliu, ir, tapusi laisva, ji 

sekė mano pavyzdžiu kaip ištikimiausia mano mokinė. 

63 Tą moterį, kuri buvo savo namų gėda ir dėmė bei žmonių gyvenimo griūtis, atleidimo žodis 

pavertė nuolankiausia Mokytojo tarnaite, o vėliau, atėjus jų abiejų sielvarto valandai, - mylinčia Marijos 

atrama. 

64 Aš, kuris girdžiu sielų balsą, girdėjau, kaip ta moteris manęs klausė: "Viešpatie, argi aš su visomis 

savo nuodėmėmis esu verta būti su Tavimi tą paskutinę valandą, kurią Tu skelbi? Ar įmanoma, kad aš iš 

tiesų Tau tarnausiu?" ─ "Moterie, - atsakiau jai, - kelkis, nes dabar esi tyra. Apsigaubkite nuolankumo 

apsiaustu ir grįžkite pas savuosius. Ieškokite Marijos ir sekite paskui ją." 

65 Vėliau, pamatęs visų veiduose išrašytą nuostabą, sakau: "Aš esu pasaulio Šviesa, atėjusi nušviesti 

kelio tam, kuris pasiklydo tamsoje. Aš esu Išlaisvintojas, kuris nutraukia belaisvių grandines. Jūs pamatėte 

tai, ko dar nematėte, ir dabar tai pamatėte. Tačiau netrukus ateis akimirka, kai visi pajusite, kaip mano 

gyvybė vibruoja jūsų esybėje." 

66 Išvykau iš tos valdos, o paskui mane išvyko mano mokiniai. Bet aš sustojau medžio pavėsyje ir 

tariau jiems: "Artėja akimirka, bet jūs dar galite mėgautis mano žodžio vaisiais. Jūs tikrai būsite palikti 

kaip avys tarp vilkų, bet nebūsite nugalėti, nes jus dengs mano apsiaustas. Žiūrėkite, kokios didelės 

minios; jūs pamaitinsite jas, kaip aš maitinau dykumoje, ir padauginsite duonos, kaip aš jums parodžiau". 

67 Taip kalbėjau jums per Jėzų, glostydamas kiekvieną savo mokinį, o jų akys liejo ašaras, jie išreiškė 

Man savo širdyse švelnumo kupinus jausmus ir davė Man nesuskaičiuojamus pažadus sekti paskui Mane. 

68 Šiandien nepriminsiu jums trijų paskutinių dienų, kurias praleidau žemėje. Tai įvyks kita proga, 

palaiminti žmonės, kai jums kalbėsiu apie Paskutinę vakarienę, apie savo paskutinį pasilikimą Getsemanės 

sode, kur pasitraukiau melstis, ir galiausiai kalbėsiu apie savo pasiaukojamą mirtį. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 211 
1 Savo išmintį ir meilę paverčiu žmogišku žodžiu, kad jis pasiektų jūsų širdis. 

2 Žmonės, aš atėjau pas jus, kad trumpai pagyventumėte mano Žodžio dvasiniame spindesyje, kad 

kelias akimirkas gyventumėte dvasinio gyvenimo karalystėje. 

3 Imkite ir valgykite mano žodžio duoną, kuri yra jėga ir gyvybė, kad nenusilptumėte išbandymuose. 

4 Kai kurie mano naujieji mokiniai patirs savo Golgotą, kur užbaigs savo misiją žemėje. Tačiau šią 

viršūnę pasieks tik tie, kurie yra kupini dvasios, pakilimo ir meilės. 

5 Kol kas ilsėkitės ir klausykite mano žodžio. Stiprinkitės, nes rytoj jūs imsite savo kryžių. Tačiau 

nebijokite, žmonės, nes tas, kuris paims šį kryžių, tai padarys todėl, kad jo širdis perpildyta meilės 

žmonėms. 

6 Kas sukils prieš tai, kad jam teks atlikti šią misiją, kai visą jo esybę užvaldo begalinė meilė ir 

didelis širdingumas? 

7 Kiekvienas, kurio siela šioje dvasingumo epochoje yra stipri, su meile prisiims kryžių ir noriai jį 

neš. 

8 Šis kryžius skirtas didžios dvasios žmonėms, tiems, kurie jaučiasi persmelkti tikros meilės ugnies. 

9 Šią žmoniją šiuo metu degina ugnis, bet ji nėra mano. Ugnis, kuria dabar broliai žmonės naikina 

vieni kitus, kyla iš jų smurto, aistrų, priešiškumo, didžiulio godumo, keršto troškimo ir materializmo. 

10 Ta ugnis, kurioje žmonija žūsta, kyla ne iš Šventosios Dvasios, bet iš pragaro, kurį žmonės sukūrė 

savo nuodėmėmis. 

11 Mano dieviškoji ugnis yra gyvybė, kuri skleidžia šviesą visoms būtybėms, o ne sunaikinimą ar 

mirtį. 

12 Mano ugnis yra šviesa, kuri skaistina ir taurina, apšviečia ir stiprina, bet niekada nėra ugnis, kuri 

amžinai kankina ar naikina sielos gyvybę. Tai gyvenimas, o ne mirtis. 

13 Jei šiuo metu pašaukiau jus išgirsti Mane, prisiminkite, kad tai buvo skirta suteikti jums dar vieną 

galimybę pakilti į šviesą ─ dvasinėje epochoje, palankioje žydėti sėklai, kurią atnešiau pasauliui. 

14 Į jūsų sielą įdedu savo išmintį ir meilę ─ šį dvasingumo srautą, kuris yra gyvenimas, sveikata, 

džiaugsmas ir taika. 

15 Išliekite ant žmonijos tiesos žodį ─ ne tik tą, kurį paliksiu jums raštu, bet ir tą, kuris kyla iš 

Dvasios. 

16 Noriu, kad šiuo metu pakiltumėte. Vieni bus tarsi žvaigždės, vedančios klajoklius įvairiais pasaulio 

keliais, kiti bus tarsi švyturiai, skleidžiantys šviesą per audringą žmogaus aistrų audrą ir apšviečiantys 

bėglio kelią. Noriu, kad mano pamokymai būtų jūsų lūpose, kad Dievo žodis, kuris yra amžinojo 

gyvenimo duona, pasklistų po visą žemę. 

17 Supraskite, kad atėjau atnaujinti šio pasaulio, apvalyti jį ir viską pakeisti. 

18 Šiomis atminimo akimirkomis Aš liepiu, kad visa erdvė prisipildytų Mano šviesos; kad kiekvienas, 

kuris eina pėsčiomis, akimirkai sustotų mintimis apie Mokytoją ir susimąstytų; kad kiekvienas, kuris šią 

valandą miršta, pažvelgtų į Mane sielos akimis, kad nebijotų pasitraukti iš šio pasaulio. 

19 Aš esu meilės sėjėjas, o jūs esate mano laukai. Kas gali abejoti mano galia padaryti jus vaisingus 

meilėje. 

20 Jūs negalite žinoti, kokią gausią sėklą jums atnešu. Jei negalėsite jo visiškai įsisavinti, aš ir toliau jį 

saugosiu tiems, kurie dar tik ateis. O jei net ir jie negalės jos panaudoti, ji bus išsaugota ateinančioms 

kartoms, kol nebeliks nei lauko, kurį reikėtų įdirbti, nei sėklos, kurią būtų galima pasėti. 

21 Supraskite mano žinią, kad galėtumėte ją išskleisti savo kelyje. Atverkite savo akis, kad 

suvoktumėte, kokius darbus kasdien darau. 

22 Ar matote tuos vyrus, kurie nori būti galingi naudodami jėgą? Netrukus pamatysite, kad jie 

įsitikino savo klaida. 

23 Įrodysiu jiems, kad tik per gerumą, kuris yra meilės spindesys, galima būti iš tiesų didingam ir 

galingam. 

24 Bet kol vieni ir kiti nežinos, kas yra meilė, turėsiu ir toliau mokyti pasaulį. 

25 "Žodis" apšviečia jus, kad išmokytų jus perduoti jį tiems, kurie ateis po jūsų. Aš pasirūpinsiu 

visais. 
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26 Aš esu amžinasis sėjėjas. Dar prieš man ateinant į žemę ir žmonėms mane pavadinant Jėzumi, aš 

jau buvau Sėjėjas, mane jau pažinojo tie, kurie buvo anapus materializacijos, klaidos ar neišmanymo ─ tie, 

kurie gyveno dvasiniuose regionuose ir namuose, kurių jūs dar nepažįstate ir negalite įsivaizduoti. 

27 Iš tų, kurie mane pažinojo prieš man ateinant į žemę, daugelį išsiunčiau jums, kad liudytumėte apie 

mane pasaulyje ir skelbtumėte Kristaus, Tėvo Meilės ir Žodžio, atėjimą. Vieni iš jų buvo pranašai, kiti - 

pionieriai, treti - apaštalai. 

28 Šis pasaulis nėra vienintelis, kuriame mano žingsniai paliko pėdsaką. Visur, kur reikėjo Atpirkėjo, 

aš buvau šalia. Tačiau turiu jums pasakyti, kad kituose pasauliuose mano kryžių ir taurę nuėmė jūsų brolių 

ir seserų atsinaujinimas ir meilė, o čia, šiame pasaulyje, po daugelio šimtmečių vis dar esu vainikuotas 

erškėčiais, nukankintas ant jūsų netobulumo kryžiaus ir vis dar geriu taurę su tulžimi ir actu. 

29 Kadangi mano meilės darbas apima visos žmonijos išgelbėjimą, Aš laukiu jūsų su begaline 

kantrybe ir kiekvienam žmogui suteikiau ne vieną, o daugybę galimybių pakilti, ir daugybę amžių laukiau, 

kol pabus tie, kurie buvo paskendę gilioje letargo būsenoje. 

30 Dabar yra laikas, kai galite vystytis aukštyn, kupini šviesos ir gyvybės. Atlaisvinau dar vieną 

Gyvenimo ir išminties knygos antspaudą, kad galėtumėte sužinoti dar vieną šio darbo skyrių. 

31 Aš jums duodu tiek, kiek galite priimti, ir tik tai, ką galite suprasti ir išlaikyti. 

32 Žmonės tobulės, ir, kiek jų sielos vystymasis ir tobulėjimas aukštyn progresuos, tiek Aš jiems 

duosiu savo išminties, kiek jos bus daugiau. 

33 Noriu, kad jūsų siela būtų tarsi taurė, galinti priimti Tėvo jūsų sielai skirtą šlovę. Supraskite, kad 

didis tik įlieja į didįjį ir kad nereikšmingas negali patenkinti didžio. 

34 Jūsų Tėvo valia - kad būtumėte naudingi kūrinijos plane, kad būtumėte harmoningos natos 

kūrinijos koncerte. 

35 Žinau, kad tas, kuris jaučia vidinį meilės apšvietimą, savanoriškai paims kryžių ir žingsnis po 

žingsnio eis link savo Golgotos, žinodamas, kad tai reiškia išaukštinimą ir priartėjimą prie Tėvo. 

Jei reikės, leisitės nukryžiuojami, nes žinote, kad per šį savęs išsižadėjimą ir atsidavimą šlovingai 

prisikelsite iš numirusių kaip Mokytojas ir pakilsite į dvasios karalystę, kur gyvenimas yra visavertis ir 

tobulas. 

36 Žmonija, štai aš čia. Aš atėjau išgelbėti jūsų nuo kančios. Ta švelni ranka, kuri palietė 

kietaširdžius, buvo Mano. Tas mylintis Gydytojas, kuris įžengė į tavo širdį, kad tave išgydytų, buvau Aš. 

37 Jūs, sergantys ir sielvartaujantys žmonės, Aš buvau su jumis, bet jūs negalėjote atpažinti, kas jus 

aplankė, negalėjote pamatyti dangaus šviesos Mano akyse. O, žmonės, jūs nesupratote kiekvieno Mano 

Kraujo lašo, Mano pralieto už jus, prasmės ir reikšmės! Jūs nesate laimingi, nes nenorėjote laistyti savo 

laukų maloningu vandeniu, kurį jums daviau. 

38 Ateikite čia pasiklausyti koncerto, kurio garsai kalba jūsų sielai apie tobulą meilę ir nesibaigiančią 

harmoniją. 

39 Tegul dieviškoji šviesa įžengia į jūsų širdį, kaip ji nušvietė mano paskutinės maldos Getsemanės 

sode naktį. 

40 Ar prisimenate, kaip atidaviau save miniai, kuri ieškojo Manęs, kad Mane teistų? 

41 Labai reikšmingas buvo mokymas, kurį Mokytojas tą akimirką davė visiems, tačiau niekas jo 

nesuprato. 

42 Šis pasidavimas buvo paklusnumo, nuolankumo ir meilės auka. Tai buvo gyvas pavyzdys 

žmonijai. Juk kiekvienas, kuris iš meilės atsiduoda žmonėms, vėliau tampa vertas atsiduoti Dievui. 

43 Mylimi žmonės, mano gyvenimas buvo atvira knyga, kad iš jo galėtumėte išmokti mylėti. Bet jūs 

nemokėjote jo perskaityti. 

44 Aš užjaučiu jūsų silpnumą, kuris atskleidžia mažą jumyse slypinčią stiprybę. Tačiau esu 

pakankamai stiprus ir didis, kad kompensuočiau jūsų silpnumą ir nebrandumą, ir pakankamai mylintis, kad 

papildyčiau jūsų meilės stoką. 

45 Aš artėju prie jūsų ir mokau jus būti tyrus, apsivalyti ištvermingame ir keliančiame skausme, kuris 

reiškia nuoširdžią ir tikrą atgailą. 

46 Sielos tobulumui pasiekti būtinas apsivalymas. Neapgaudinėkite savęs dėl apsivalymo ir tobulumo, 

nes tobula siela yra didesnė už gryną sielą. 
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47 Netrukus galėsite tapti tyras, bet nežinote, kiek laiko ir kiek išbandymų turi praeiti jūsų siela, kad 

pasiektų tobulumą. 

48 Būtina, kad jau dabar daug žinotumėte apie dvasinį gyvenimą, kad pereidami iš šios egzistencijos į 

kitą nesusipainiotumėte. Kiek daug žmonių laiko save laimingais, nes žemėje turi turtų, patogumų ir 

pasitenkinimo, ir neįsivaizduoja, kad vieną dieną juos, ir tikrai ne dvasines būtybes, persekios skausmas, 

kai jie paliks kūną žemėje, o kartu su juo ir viską, ką turėjo. Tada jie tampa nelaimingiausiomis būtybėmis, 

klajokliais be ramybės, be džiaugsmo ir be pažinimo šviesos. Jie yra tarsi neramiai klaidžiojantys šešėliai. 

Jie verkia ne taip, kaip verkia pasaulyje, bet jų kančios, nors ir nebe fizinės, yra nepalyginamai stipresnės 

už žemiškojo kūno kančias. Dabar siela stovi viena prieš savo teisėją, savo sąžinę. 

49 Tuose kraštuose, kuriuos jie galėjo pasiekti savo sielos jėgomis, jie tapo vargšais, patyrė, kas yra 

kančia, vienatvė, apleistumas ir nepriteklius. Savo liūdnoje egzistencijoje jie išsaugojo tik mažą vilties 

spindulėlį - kad ras ramybę. 

50 Verčiau būkite vargšai žemėje, žinodami, kad darote kažką savo sielos labui. Verčiau būkite 

vargstantys, kenčiantys, sergantys, nereikšmingi, bet ne namuose, kur yra tikrasis gyvenimas. Juk 

dvasiniame pasaulyje skausmas yra nepalyginamai didesnis nei materialiame gyvenime. 

51 Palaimintas tas, kuris pripažįsta mano doktrinos mokymą ir taip pereina nuo išdidumo prie 

nuolankumo, nes jis turės taikos karalystę. 

52 Jūs nesate vargšas, net jei dėvite paprastus medžiaginius drabužius. Supraskite tai, kad galėtumėte 

išaugti už savo pasaulio ribų. Kaip rūpinatės šio ašarų slėnio poreikiais? Tūkstantį kartų liūdniau neturėti 

dvasinės ramybės, nebūti stipriam ir didingam. Didžiosios sielos viską įveikia, išlaiko dvasios ramybę 

išbandymų akivaizdoje ir gyvena tikrąjį gyvenimą, kupiną šviesos ir ramybės. 

53 Jums nepavyksta atpažinti tiesos, nes nenorite su ja susidurti. Jį gali atpažinti tik paprastas ir 

nuolankios širdies žmogus. 

54 Tie, kurie nemato tiesos šviesos, nuolat man sako, kad mano žodis buvo nevaisingas, nes jie ir 

toliau maitinasi korupcija. Jie man sako, kad mano kelias į Golgotą ir pasiaukojanti mirtis ant kryžiaus, 

padaryti stebuklai, meilės mokymas, užuojauta, paskutiniai žodžiai ir paskutinis atodūsis, kuriuo prašiau 

atleidimo savo persekiotojams ir katorgininkams, buvo nevaisingi. 

55 Ką apie visa tai žino tie, kurie nežino tiesos? Tačiau tas, kuris pakyla virš bedugnės, meldžiasi už 

savo katorgininkus ir laimina savo šmeižikus, jo dvasia šviečia stipriau už saulės šviesą. 

56 Tiems, kurie mano, kad visas tas gyvenimas, kančios ir darbas buvo beprasmiai, sakau, kad nebus 

nė vieno, kuris savo laiku negautų tos šviesos ir per ją neišsigelbėtų. 

57 Tačiau ne visi taip galvoja. Yra tokių, kurie, nors ir sėdi požemių tamsybėse, atgailodami kaltę už 

nusikaltimą, turi akimirkų, kai mintimis kreipiasi į mane ir meldžiasi: "Viešpatie, jei tas nusidėjėlis, kuris 

atgailavo Tavo akivaizdoje, rado išgelbėjimą pas Tave, kodėl aš neturėčiau puoselėti vilties, kad paskutinę 

akimirką Tu ištiesi man ranką kaip Dimas, ištrauksi mane iš tamsos ir išvesi į šviesą?" 

58 Kiek daug žmonių, kurie dar nesugebėjo išvaryti tamsybių kunigaikščio, kurį nešiojasi kūne, turi 

tikėjimo, nušvitimo, atgailos ir vilties į Gelbėtoją akimirkų? Kiek daug žmonių iš savo širdžių išstumia 

mintį apie naują ir dar didesnę bausmę pomirtiniame gyvenime, mieliau galvodami ir tikėdami, kad Jėzus 

laukia jų, kad išlaisvintų iš kančių ir baimės! 

59 Tai tie, kuriuos vadinate savo visuomenės padugnėmis. Pamatykite, kaip jie įtaria tiesą. Tačiau jūs, 

kurie mėgaujatės laisve, pripažinimu, pasitikėjimu pasauliu ir dažnai manote, kad viską žinote, nes viską 

vertinate ir išsakote savo nuomonę, neturite nušvitimo akimirkos, kuri leistų jums pamatyti tiesą akis į akį 

─ priešingai, jūs apsigaubiate abejonėmis ir šešėliais. 

60 Sėkla, kurią sielose pasėjau savo Žodžiu, savo kančia ir savo Krauju, ne visada pražysta žmogaus, 

tautos ar pasaulio gyvenimo viršūnėje. Dažnai ji pražysta tik tada, kai žmogus susiduria su mirtimi ir 

pajunta, koks gyvenimas jo laukia ─ kai tas, kuris buvo išdidus ir pasipūtęs savo jėga, staiga krinta ant 

skausmo lovos, nusiminęs ir nugalėtas. Ten jis apmąsto, apsivalo ir praturtėja mintimis apie Mane, vertina 

save pagal Mano pavyzdžius. Tuomet jis verkia ir pasikeičia, nes akimirksniu jį pasiekia tiesa. 

61 Net tada, kai išdidžios tautos gyveno savo materialinės galios spindesyje, o jų žmonės buvo 

karštligiškai atsidavę savo aistroms, savo pareigą Dievui jie atliko klaidingai ir veidmainiškai 

praktikuodami religiją, nes visą jų dėmesį ir meilę valdė jų ambicingi tikslai. Bet kai atėjo pralaimėjimas ir 

sunaikinimas, kai jie pamatė, kad jų svajonės apie didybę sudužo, ir tikrovė juos pažadino, jie atsigręžė į 
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mane ir tarė: "Viešpatie, Tu teisus, taika gali būti tik geros valios žmonėms, o Tavo ir mūsų karalystė 

tikrai ne iš šio pasaulio." 

62 Ar suprantate, kad mano sėkla nėra prarasta? Jums, kurie tuo abejojate, sakau, kad šios sėklos 

ieškotumėte apmąstydami, nelaukdami, kol skausmas jus supažindins su tiesa. 

63 Šis pasaulis pilnas mano žodžių. Melas, kad mano pėdsakai turėtų būti uždengti. Kad ir kur 

eitumėte, visur rasite Mano ženklų ir Mano balso aidą, kuris amžinai skambės sąžinėse. 

64 Aš esu visur ir kalbu su jumis be perstojo, nes dar nenustojau perduoti jums savo žinios. 

65 Mano žmonės: Kodėl kartais vis dar norite išbandyti savo Mokytoją? 

66 Taip, jau žinau, kad yra ir tokių, kurie nesupranta, kodėl Kristus, jei Jis buvo Dievo Sūnus, 

pasidavė savo persekiotojams ir negalėjo išvengti mirties. Jei nebūčiau norėjęs aukos mirties, Man būtų 

buvę labai lengva išnykti, kad neišduočiau savęs tiems, kurie manęs ieškojo. Jie būtų apstulbę, pamatę 

stebuklingą ir nesuprantamą dingimą, privertusį juos sušukti: "Tikrai, tai Dievo Sūnus!" Bet tai nebuvo tas 

mokymas, kurio atėjau atnešti, nes jis nemokė meilės. Be to, norėjau jums pasakyti, kad tas, kuris vykdo 

Jo valią, bet ji nėra Tėvo, nėra su Juo susivienijęs. 

67 Jums būtina suprasti visus šiuos paaiškinimus. Nes jei nesuprantate, kas vyksta šiuo metu, kaip 

galite suprasti ar numatyti, kas bus ateityje? Todėl iš anksto duosiu jums keletą apreiškimų, kad jie 

pasitarnautų jums kaip pasiruošimas, kaip pažadas ir pranašystė. 

68 Aš, Mokytojas, sakau jums: Kai žmogus, vykdydamas Įstatymą, taps didis ir išaukštintas, iš tiesų 

susivienys su Dvasia ir su ja darniai bendraus, jam nebeliks dviejų gyvenimų, kurie dabar skiria jo 

egzistenciją, - žmogiškojo žemėje ir dvasinio visuotiniame ir begaliniame Dvasios pasaulyje. 

69 Tada jis žvelgs tik į vieną egzistenciją, nes jo būtyje bus tik viena valia. Tarp kūno ir sąžinės 

nebeliks jokio konflikto, ir jis pajus, kad yra susiliejęs su visuotiniu gyvenimu. Nesvarbu, ar jis gyvens 

dvasinėje, ar žemiškoje žemėje, kad ir kur jis būtų, jis jausis esąs savo Tėvo namuose. Visur jis džiaugsis 

Viešpaties buvimu ir visur sąžiningai bei klusniai vykdys savo misiją. Tuomet kūniškos materijos mirtis 

nebeturės tos reikšmės, kurią turi šiandien. Jie bus tie, kurie, nugalėję mirtį, įžengs į amžinąjį gyvenimą. 

70 Po to, kai jums pasakiau, kad Mano valia buvo atiduoti Mane persekiotojams tą naktį, jūs manęs 

klausiate: "Viešpatie, ar Judas nebuvo kaltas?" Bet aš jums sakau: nesmerkite jo. Juk norėdami jį teisti 

taip, kaip aš, turėtumėte širdyje turėti užuojautą. Jis buvo toks pat nesubrendęs ir žmogiškas, kaip ir jūs, ir 

dėl savo silpnumo leido žmonėms jį paskatinti išduoti savo Mokytoją. 

71 Ar manote, kad tas mokinys jau buvo atėjęs kaip Dievo paskirtas išduoti savo Mokytoją? Ne, mano 

žmonės, niekam nereikėjo manęs išduoti. Atėjo valanda, persekiotojai stebėjo mano žingsnius, manęs 

laukė kraujo teismas. 

72 Tas vyras, kaip ir visi kiti, kurie sekė paskui Mane, taip pat buvo išrinktas sėti meilės sėklą. Jis 

patyrė nesėkmę lemiamą akimirką, kai nusigręžė nuo To, kuris jį taip mylėjo, ir stojo į tų, kurie siekė 

Mokytojo gyvybės, pusę tik todėl, kad suprato, jog Jėzus buvo ne žemės, bet nežinomo pasaulio karalius, 

o mokinio širdis vis dar svajojo apie šio pasaulio turtus. 

73 Koks didelis buvo Judo gailestis, kai jis savo sąžinėje girdėjo vieną sakinį po kito, kuriuos jis 

išmoko iš Jėzaus, koks didelis buvo jo skausmas, kai pagalvojo, kam jis buvo pašauktas ir koks buvo jo 

darbas! 

74 Visa tai jums sakau, kad jei kas nors iš jūsų šiuo metu mane išduotų, negalėtų pasiteisinti 

sakydamas, jog galbūt jam buvo lemta taip pasielgti. 

75 Niekam nebuvo lemta išduoti. Jūs visi esate pašaukti išpirkti save per mano meilę. 

76 Tai man buvo lemta mirti ant kryžiaus, kad po to vėl pražyčiau kapo oloje ir parodyčiau jums 

gyvenimo pergalę prieš mirtį. 

77 Šiandien savo naujiesiems mokiniams sakau: kai reikia įvykdyti teisingumą Mano darbams, 

nemylėkite pinigų, nes jie yra netikra sielos moneta, jų vertė yra neigiama ir atspindi klaidingas amžinojo 

gyvenimo vertybes. Pinigai gali jus išvesti iš tikrojo gailestingumo, nuolankumo kelio, kuriuo turi eiti 

kiekvienas mano apaštalas. 

78 Turiu jums pasakyti, kad iš anksto žinojau, ką Judas padarys, ir tai įrodžiau sakydamas, kad vienas 

iš Dvylikos mane išduos. ─ Kiekvienas iš tų mokinių davė tai, ką turėjo duoti, kiekvienas iš jų buvo tarsi 

natos koncerte, kurį dovanojau pasauliui. 
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79 Jei vienas skleidė tyrumo ir pakilumo toną, kitas - tikėjimo ir stiprybės, dar kitas - iškalbos ir 

įtikinėjimo, dar kitas - nuolankumo ir švelnumo. Kiekvienas davė tai, ką atsinešė, ką paėmė iš Mokytojo ir 

ką jautė. Tik vienas buvo silpnas, bet jo silpnumas taip pat buvo pamoka žmonėms, kad jie nesielgtų taip, 

kaip jis, bet nebūtų jo teisėjais. 

80 Mokiniai, šiąnakt pakelkite savo mintis, kad būtumėte su manimi Paskutinės vakarienės metu. 

Maitinkite save mano šviesa, gerkite mano žodžio vyną. Jame rasite atverstą knygą, kurią galėsite skaityti, 

ir tuo pat metu būsite dvasinėje aplinkoje. 

81 Prisėskite prie stalo, kur pajusite dieviškosios meilės vibraciją, bet taip pat pajusite ir kančią, kur 

vilties saldumas susimaišo su atsisveikinimo kartėliu ir išdavystės bučiniu. 

82 Čia geriausiai išgirsite sąžinės balsą, kuris jums pasakys, ar ir jūs išdavėte, ar melavote, ar 

bučiavote be meilės. 

83 Prieš sėsdami prie stalo, nuplaukite save tyru maldos vandeniu. Išvalykite protą ir širdį, kad 

leistumėte sielai dalyvauti šioje dvasinėje vakarienėje. 

84 Ar esate pasiruošę? Sėdėkite aplink Mane ir klausykitės giliausioje tyloje bei atsidavę savo 

širdžiai. 

85 Ar jau viskas paruošta, ar jau esate pasirengę ir pasipuošę pokyliui? Norėjau, kad jūsų siela šiomis 

akimirkomis būtų ne mažiau tyra nei šio dvasinio stalo staltiesė. 

86 Palikite materialaus gyvenimo sūkurį, žmonių vargus ir sunkumus. Ateikite čia, įsikūnijusios 

sielos, taip pat jūs, kurie gyvenate dvasiniame pasaulyje. Žmonės, ateikite čia išmokti kalbėtis su Manimi, 

kad nebebūtumėte vergais žemėje. Juk tas, kuris kalbasi su Mokytoju iš dvasios į dvasią, įgijo visišką 

laisvę nuo "kūno", pasaulio, neišmanymo tamsos, nuo bet kokio jungo. 

87 Atidžiai valgykite mano žodžio duoną, kad žinotumėte, kokia buvo Jėzaus kova agonijos 

valandomis ir kaip Jis nugalėjo mirtį. 

88 Šiandien sakau jums: Melskitės tylos ir dvasingumo sode, kad visa jūsų esybė būtų persmelkta 

stiprybės ir galėtumėte nešti kryžiaus naštą į kalno viršūnę. 

89 Melskitės, kad jums nušvistų vidinės dangaus kopėčios - dvasinio tobulumo kopėčios. 

90 Būkite geros nuotaikos, kad galėtumėte nenuilstamai tęsti savo misijų kelionę, ir tada nebijosite, 

kad jūsų drabužiai bus suplėšyti, ir nebijosite žmonių, kurie gali jus persekioti, ieškodami jūsų kaltės ar 

netinkamo elgesio, kad jus apkaltintų. 

91 Pamirškite savo vargus ir žemiškus džiaugsmus ir apsivilkite Dvasios džiaugsmais. 

92 Nedaug yra tokių, kurie moka melstis, kad galėtų džiaugtis, ir dar daugiau tokių, kurie meldžiasi, 

kad galėtų verkti. Jiems sakau: "Sukurkite giesmę iš visų žemės vargų, bet tegul ji skamba su tokiu 

tikėjimu ir viltimi į Mane, kad staiga patirsite nuostabą giedodami šlovinimo giesmę, kylančią iš širdies ir 

kupiną meilės bei ramybės. 

93 Aš kalbu jums apie dvasinį džiaugsmą, tačiau savo širdyse negalite pamiršti valandų, kurios artėja 

ir bus skirtos atminimui. 

94 Taip, žmonės, rytoj, kai bus trys valandos po pietų, pamatysite užtemusią saulę, ir visi, kurie eis 

vidun ir prisimins mane, bus nuliūdę. 

95 Saulė pasislėps tarp gedulo gėlių, kaip tą dieną slėpėsi už tamsių debesų, kad nematytų žmonių 

nedėkingumo. 

96 Susidūręs su įvairiausiais žmogiškaisiais trūkumais, Kristus, Mokytojas, davė savo mokymą. 

97 Iš jo tyčiojosi? Mokytojas ėmėsi tyčiotis, kad pamokytų. Jie klastingai klausinėjo Jį? Jis atsakė su 

meile ir išmintingai, nes to Jis ir atėjo daryti. Jis buvo išduotas? Išdavystės akivaizdoje Jis pateikė savo 

mokymą apie atleidimą. Buvo pareikalauta jo gyvybės? Jis sutiko ir atidavė savo gyvybę. Norint išgelbėti 

ir įtikinti, reikėjo viską priimti. 

98 Pasakykite man dabar, mylimi mokiniai: kai jus išduoda jūsų bičiuliai, ─ ar nesipriešinate tam, ar 

nesipriešinate? Žinokite: norint užkariauti širdį, kartais reikia būti išduotam. Dvasios kovas laimi ne 

smurtas, o tikra meilė. 

99 Mano mokiniai: šį kartą knyga liko atversta. Leiskite Jėzui šiomis akimirkomis įeiti į jūsų mintis, 

kad tylos valandėlėmis ir prisiminimais galėtumėte prisiminti visas jums žinomas Mano kančios 
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akimirkas. Kas Mane prisimena pakiliai ir dvasiškai, tas gaus šviesos, kuri padės jam kaip įkvėpimą atrasti 

daugelio neatpažintų pamokų prasmę. 

100  Leiskite Man vaikščioti jūsų minčių gatvėmis su kryžiumi ant pečių. Tegul Jėzus, pamiršęs savo 

skausmus, eina savo kančios keliu galvodamas apie savo vaikus ir pamiršdamas jų įžeidimus. Leiskite man 

išskleisti rankas ant kryžiaus ir prašyti atleidimo tiems, kurie manęs neatpažino. Leiskite Man būti jumyse, 

kol pamatysite meilės, gyvenimo ir teisingumo pergalę. 

101  Jūs, žmonių minios: Kaip būsite su Manimi kaip draugai ir mokiniai? O gal tu suformuosi mano 

kryžių? Ar jūs būsite kaip vinys, kurios pervėrė mano rankas ir kojas? Ar būsite Mano "vainiko" erškėčiai, 

ar ietis, pervėrusi Mano šoną? 

102  Jūs verkiate, žmonės, ir verkdami iš skausmo sakote Man, kad norite būti su Manimi, kaip buvo 

Jonas: prie Mokytojo kojų ant kryžiaus. Ir aš jums sakau, kad taip pat noriu, jog būtumėte panašūs į tą 

mokinį, kurį visi simbolizavote, kai palikau jus kaip savo vaikus po Marijos meilės apsiaustu. 

103  Palieku jums savo meilę ir palaiminimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 212 
1 Palaimintas, kas kreipiasi į mane, kas ieško Mokytojo, kas ieško atleidimo, kas prisiima kryžių, nes 

pas mane jis ras šviesą, kuri jį veda, ir nuodėmių atleidimą. 

2 Mokytojas su meile sveikina jus šią atminimo dieną. Šią dieną atnaujinamas Jo kančios pėdsakas, 

kurį Jis paliko žmonijoje. 

3 Nors to kūno kraujas išgaravo, jo esmė liko visų žmonių sieloje. Jis neišdildomai įsirėžia į tavo 

dvasią, nes tu prisimeni mane, kai akimirką pajunti kryžiaus naštą ar sunkų kopimą į Kalvariją. 

4 Kadangi Jėzus Meilės Krauju nužymėjo kelią, kiekvienas žmogus, siekiantis išganymo ar sielos 

tobulumo, ieško pėdsakų, kuriuos palikau žemėje. Šiuo metu jums rodau šį kelią, kuriuo eidami pasieksite 

dvasinį gyvenimą, kuriame nėra nei tamsos, nei skausmo. 

5 Krikščioniškasis pasaulis kryžių pavertė savo simboliu, nes Jėzus ant to medžio praliejo savo 

kraują ir mirė kaip žmogus, kad ant jo atliktų savo atpirkimo darbą. Nuo tada kryžius laikomas 

dieviškosios meilės ir atleidimo simboliu. Tačiau jis tapo žmonių pasaulėžiūrinių kovų simboliu. 

Šiandien, kai nuo tos pasiaukojančios mirties praėjo amžius, aš vėl esu pasaulyje ─ nebe kaip žmogus, 

bet dvasiškai. Bet iš tiesų sakau jums: tas kryžius man nebereikalingas. Aš daugiau nebenešiosiu jo ant 

savo pečių, nebematysite Rabino, aplaistyto krauju ir vainikuoto erškėčiais, su Jo kūnu, plakamo, 

drėkinančio kelio akmenis savo krauju. Daugiau nebematysite Jo su skausmo išsprogusiomis akimis, 

keliančiomis vienų gailestį, o kitų - siaubą. Daugiau nebematysite Jo, ateinančio į kalno viršūnę, kad būtų 

prikaltas prie kryžiaus tarp piktadarių. 

6 Kryžius, kuris mirštančiajam ant jo buvo gėda ir nešlovė, iš meilės virto aukos simboliu. To net 

negalėjo įsivaizduoti tie, kurie Mane persekiojo ir, norėdami patenkinti savo žiaurumą, pasirinko Man 

pačią gėdingiausią mirtį. Mat minia troško apkaltinti ir pasmerkti Tą, kuris nieko jiems nepadarė, kuris 

buvo gerumas, paguoda ir atleidimas visiems žmonėms. Žmogus buvo bedugnėje, iš kurios jis nesuprato 

gėrio, meilės, kurią Aš jam parodžiau savo paaukota mirtimi. 

7 Šį kartą Aš atėjau ne kaip žmogus ir ne ant manęs ilsėsis kryžius. Šiandien tai Aš statau meilės 

kryžių ant jūsų širdžių, kad galėtumėte sekti Mano pėdomis. 

8 Jūs jau pajutote sunkią šio kryžiaus naštą, jau pajutote, kaip jūsų kūnas plakamas, kai skausmas 

įsiskverbė į sielą. Jūs taip pat jau pajutote, ką reiškia nukristi ant kelio. Jūsų gyvenimo kančios buvo 

rykštės smūgiai, o pasityčiojimai, kai jus laikė pamišusiais kaip patį Jėzų dėl to, kad ieškote Manęs, buvo 

tarsi ietis, pervėrusi Gelbėtojo šoną. 

9 Žiūrėkite, jūsų gyvenimas panašus į Golgotą, mokiniai. Kiekvienas, kuris nori imti iš Manęs 

pavyzdį, sekti Manimi ir ateiti pas Mane, turės gyventi su kančia ir gerti tulžies ir acto taurę. 

10 Jūs teisingai pavadinote šią žemę ašarų slėniu. Jūs atėjote į jį, kad pažintumėte gėrį ir blogį, nes 

niekas negimė tobulas žinojimu ir nuopelnais. Todėl suteikiau jums valios laisvę patiems rinktis kelią, kad 

jūsų siela savo pastangomis pasiektų aukštesnį lygį. 

11 Tačiau tam, kuris pasirenka blogą kelią, būtina išmokti pažinti skausmą jame, kad pajutęs, jog 

tolsta nuo malonės ir šviesos, apsivalytų, sustiprėtų atgaila ir taip išmoktų įveikti pagundas. 

12 Kokios nuopelningos Dievui yra pastangos to, kuris kovoja su pagundomis, kurios tampa tuo 

didesnės, kuo labiau jis stengiasi atsinaujinti. 

13 Žmonės, mano pasiaukojanti mirtis nebuvo nenaudinga. Nes ir tie, kurie Mane myli, ir tie, kurie 

Mane neigia, turės sekti Mano pėdomis. Šis darbas bus įrašytas į amžių knygą ir duos vaisių per amžius. 

14 Jūs negalite žinoti, kodėl jūsų kryžiaus našta, t. y. atsakomybė ir kančios, vieniems yra lengvesnė 

nei kitiems. Jūs visi šioje žemėje nežinote savo praeities, niekas nežino, kada jo siela gavo šviesą. Todėl su 

atsidavimu imkite kryžių. Nes kas mane taip seka, tas išgyvens net mirtį. 

15 Šią dieną mano balsas kalba apie įstatymą ir teisingumą, tai tas pats balsas, kurį girdėjote Sinajuje. 

Šiandien, kaip ir tą dieną, matau daugelio žmonių nepasitikėjimą. Tuomet daviau jums akmenyje iškaltą 

Įstatymą vieną ir antrą kartą, nes Mozė sulaužė pirmąjį, apstulbęs dėl jūsų stabmeldystės ir silpnumo. 

Tačiau šiandien, kaip rašau jūsų sąžinėje: Ką su juo darysite? Ar elgsitės taip, kad Elijas, šio laiko 

pasiuntinys, pareikalautų laikytis Mano įstatymo? 

16 Iš visos širdies man sakote: "Viešpatie, praėjo daug laiko nuo to laiko, kai dėl mūsų nedėkingumo 

Tavo Įstatymo plokštes sudaužė Mozės rūstybė. Kaip šiais laikais galėtume vėl nepaklusti Tavo 
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Įstatymui?" Bet Tėvas jums sako: Turite išlikti budrus. Antrojoje eroje Jėzus atėjo atnešti jums Meilės 

Įstatymo, o jūs leidote Jam išlieti savo Kraują iki paskutinio lašo ir Jo neatpažinote. 

17 Klausiu jūsų, žmonės, ir jūsų, žmonija: kur yra Įstatymas, kurį jums daviau Sinajaus kalne? Kur 

yra amžinojo gyvenimo duona, kurią Jėzus jums davė vėliau? ─ Nulenktomis galvomis klausotės mano 

klausimų, nes suprantate, kad esate paklydę. 

18 Pirmojoje eroje buvote viena tauta, sudaryta iš dvylikos genčių. Tačiau Izraelis, nuslopinęs bet 

kokią mano teisingumo baimę, pasidalijo į skirtingas tautas. Šiandien tu vėl esi žemėje. Bet kaip jūs galite 

skirstytis į tautas ar gentis, kai vieną šeimą sudaro skirtingų genčių vaikai ir net sutuoktinių poros yra 

sudarytos iš dvylikos genčių narių? Kas suprato šį planą? Aš jus išsirinkau ir suvienijau. Štai kodėl kai 

kurie dreba išgirdę šį balsą, patys nežinodami kodėl. Juk tai yra tie, kurie mane girdėjo ir praeityje. 

19 Dabar yra Trečiasis laikas, kuris artėja prie kulminacijos. Joje dabar gaunate dykumos maną, 

Jėzaus Kraują ir Šventosios Dvasios šviesą. Kai reikia apsivalyti, turite Mariją, savo Visuotinę Motiną, 

kuri nuplauna jus savo meilės ašaromis ir apgaubia savo gailestingumo apsiaustu. 

20 Tėvas vėl sako savo tautai: "Susivienykite. Nes matau, kad vieni pasiryžta laikytis mano įsakymų, 

o kiti jiems priešinasi. Nesiskirstykite, nes taip atversite duris pagundai. Mano žodis skirtas visiems, net jei 

tarp klausytojų yra tokių, kurie nenulenkia kaklo prieš Mano balsą, nes juos užvaldo abejonės, kylančios 

dėl to, kad jie mato, kaip Aš apsireiškiu neišsilavinusiu, nerangiu ir paprastu protu. 

21 Kiek daug tų, kurie praeityje Mane persekiojo ir tyčiojosi iš Manęs, dabar gyvena kupini ramybės, 

kurią Aš jiems suteikiau kaip įrodymą savo meilės, atleidžiančios viską. Tačiau išgirdę, kad sugrįžau, jie 

pajuto, jog jų sielas apėmė baimė, todėl nedrąsiai atėjo įsitikinti, ar tiesa, kad Aš apsireiškiau. Išgirdę 

Mane, jie sukruto, nes jautėsi pašaukti Mano balso. 

22 Tai žmonės, kuriuos pasirinkau nešti šviesą ir taiką tautoms ir kurie buvo išblaškyti ir paslėpti tarp 

žmonijos. Tačiau mano įžvalgus ir skvarbus žvilgsnis žinojo, kur yra kiekvienas iš mano tarnų, kad galėtų 

juos pašaukti ir nurodyti jų misiją, kurios vis dar laukiu. 

23 Pasaulis abejingai žiūrėjo į Marijos gyvenimą žemėje. Bet iš tiesų, sakau jums, šiandien atpažinsite 

jos motinišką balsą, jos mylintį balsą, kuris yra lopšinė, paguoda, viltis ir balzamas. Vieni tai pripažįsta, 

kiti neigia. Tačiau ji švelniai ir meiliai išskleidžia savo dieviškąjį apsiaustą virš visatos ir po juo suteikia 

šilumą bei apsaugą visiems savo kūriniams. Ji taip pat gelbsti ir atperka; ji yra Dangaus šventovė, kurioje 

saugomos dar neatskleistos paslaptys. Kadangi jos, kaip moters, kūnas buvo šventovė, kurioje saugiai 

gulėjo Jėzaus kūnas, kiek daug jos dvasia saugo visiems jos vaikams! 

24 Koks gilus buvo skausmas, kurį pasaulis įsirėžė į Motinos širdį, ir su kokiu švelnumu ji slepia 

ašaras, kad parodytų jums tik savo šypsenos saldumą ir meilų glėbį! Tarp mano nenumaldomo teisingumo 

ir žmonių nuodėmių visada įsiterpia Marijos, jūsų dangiškosios Motinos, užtarimas ir motiniška meilė. 

25 Iš "debesies" Aš kalbu su jumis ir kviečiu jus ateiti pas Mane. 

26 Vis dar matau, kaip studijuojate pirmąjį knygos puslapį, bet mano pamokymų laikas trumpas. 

27 Noriu, kad atėję pas Mane galėtumėte man pasakyti: "Viešpatie, štai mano derliaus vaisius: kai 

kurių mano bičiulių atsinaujinimas mano pavyzdžiu." Jei neįvykdysite savo misijos, negalėsite įžengti į 

Mano Karalystę. 

28 Tris kartus siūliau jums sielos išgelbėjimą, bet jūs likote kurtieji mano balsui. Tai paskutinis mano 

skambutis jums. Todėl prašau jūsų įsiklausyti į Mane, apsivilkti nuolankumu, nusileisti nuo aukšto 

pjedestalo ir išvaryti iš savo širdies neapykantą. 

29 Mano žodis nėra grakštus, jis yra aiškus, kad visi jį suprastumėte ir neaiškintumėte skirtingai. 

30 Mano tautoje neturi būti neišmanėlių, nes Aš užtvindžiau jus išmintimi. 

31 Ant visų medžių matau gerų ir blogų vaisių. Bet jūs nesiūlysite man nė vieno iš pastarųjų. Jums 

lemta pasirinkti skanias baimes, kurias turite pateikti Man. Jūs jau žinote visas savo pareigas. Anksčiau 

klaidžiojote po pasaulį, nes jūsų akis dengė tamsus šydas. Bet aš atėjau kaip žaibas naktį nušviesti jūsų 

kelių. Nuo tada žinote, kur einate. 

32 Išmokote pasitarti su savo sąžine prieš žengdami žingsnį. 

33 Šiandien, kai esate susivieniję, būkite klusnūs mano mokymams. Nes artėja didieji išbandymai. 

34 Mokytojas vėl yra su jumis. Šią dieną atėjau jus palepinti, pakylėti savo meilės žodžiu, pabučiuoti 

taikos bučiniu ir paklausti, ką man siūlote savo širdyje. 
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35 Atėjau ne teisti jūsų, bet prašyti, kad jūsų veiksmuose būtų tikros meilės ir gailestingumo, kad 

įsiklausytumėte į savo sąžinės balsą. 

36 Visais laikais už jus praliejau savo kraują ─ kartais žemiškų žmonių akyse, kartais nematomai. Aš 

visada jus saugau, kad nekentėtumėte šiame pasaulyje ir kad po žemiškojo gyvenimo pasiektumėte 

amžinąjį gyvenimą savo sielai pomirtiniame pasaulyje. Tačiau jūs nesupratote Manęs, nepaklusote Mano 

žodžiams, todėl šiuo metu Aš atėjau iš balto "debesies" paskambinti savo melodingu varpeliu ir paprašyti, 

kad susivienytumėte ir mylėtumėte vieni kitus. 

37 Jūs pradedate mokytis, bet dar nesupratote nė pirmojo mano knygos puslapio, nors žinote, kad 

laikas, per kurį jums duodu savo mokomąjį žodį, jau trumpas. Turite studijuoti ir suprasti mano mokymą ir 

drąsiai leistis į kelionę. Aš jūsų nepriimsiu, jei prieš tai neišstudijuosite to, ką jums daviau šiuo metu. 

38 Jūs privertėte Mane verkti ir pralieti kraują, o dabar noriu, kad ateitumėte pas Mane ir sakytumėte 

prie Mano kojų: "Mokytojau, štai pamokymai, štai derlius, štai geras pavyzdys, kurį daviau žmonėms. Tai 

atnaujintas žmogiškumas." 

Aš noriu, kad jūs pastatytumėte priešais mane vyrą ir moterį, kuriuos atsivertėte. Nes be šio misijos 

įvykdymo jūs neįžengsite į Mano paslėptos išminties šventovę. Tris kartus atėjau į šį pasaulį, kad 

suteikčiau jums įvairių galimybių išgelbėti savo sielą. Bet jūs nerūpestingai praleidote mano žodžius ir 

nevykdėte mano įsakymų. Todėl sakau jums, kad tai paskutinė tokia galimybė ir kad turite suvokti tai, ką 

dabar uždedu ant jūsų širdžių, - apsivilkti nuolankumu, nusileisti nuo savo netikros didybės pjedestalo, 

panaikinti blogą valią ir neapykantą savo bendrakeleiviams ir susivienyti. To prašau jūsų, kad mano 

teisingumo skeptras nenukristų ant žmonijos. 

39 Jūs nebesate neišmanėliai, nes Aš jums gausiai daviau savo pamokymų ir jūsų prašau: Kodėl aš 

matau, kad Mano mokiniai nenorėjo Manęs suprasti ir aiškino Mano žodžius bei nurodymus skirtingai ir 

pagal savo norą? Argi Aš nekalbėjau su jumis jūsų gimtąja kalba, paprastais žodžiais, kad visi mane 

suprastumėte? Su vienais nekalbu kitaip nei su kitais. Todėl nenoriu, kad rytoj man sakytumėte: 

"Mokytojau, mes negalime Jūsų suprasti, nesuprantame Jūsų nurodymų, todėl jų nesilaikome." ─ Ne, 

Izraeli, tau būtina išnaikinti nuodus, kuriuos šiuo metu vis dar nešiojiesi savo širdyje. Privalote teisingai 

priimti šį įstatymą, nes jis nėra kaltas dėl jūsų nuodėmių, ir nėra teisinga, kad mano darbas būtų kaltinamas 

dėl šių klaidų. Kodėl žmonės nesugebėjo jos įvertinti, nors Aš jums ją duodu baltą ir tyrą kaip sniego 

laukas? 

40 Budėkite ir melskitės, nes nuolat matau nesantaiką tarp vienų ir kitų. Matau, kad norite nusigręžti 

nuo Mano Įstatymo, vieni nusigręždami nuo jo, kiti eidami savo keliu, klupdami ir krisdami į erškėčius, o 

ne teisingai eidami keliu, kurį jums nurodžiau. 

Visur auga medžiai, kurie duoda žmonijai kitokius vaisius nei tie, kuriuos aš duodu jums. Tačiau 

matau, kad yra ir gerų vaisių, todėl sakau jums: pašalinkite blogus vaisius ir palikite tik gerus. Išsirinkite 

juos ir siūlykite Man tik tyrą sėklą ir auksinius kviečius. 

Jūs nebesate tamsos vaikai, kaip anksčiau. Aš pasirodžiau tarp jūsų kaip ryškus žaibas, kad nušviečiau 

jūsų kelią, kad suprastumėte, kas yra tiesos kelias. Dabar galite ją atpažinti ir ja eiti, nes Aš suteikiau jums 

jėgų ir paėmiau už rankos, kad galėtumėte žengti pirmuosius žingsnius, o vėliau eiti vieni, bet saugiai, be 

skausmingų išgyvenimų ir nuodėmių, neleisdami, kad jus suviliotų pasaulyje vyraujančios nedorybės. 

41 Šiandien jūs nebesate nežinantys vaikai, šiandien jūs žinote, kaip eiti į priekį, kokius darbus 

nuveiksite, kokie yra geri ir blogi keliai. Juk daviau jums širdį ir sąžinę, kad galėtumėte jais vadovautis. 

Todėl jau seniai prašau jūsų, kad nevalgytumėte uždrausto vaisiaus, kad netrauktumėte dviašmenio 

kalavijo brolio garbei nukirsti, kad suvoktumėte Mano Įstatymo, kuris visais laikais buvo vienas, 

nuoširdumą ir tobulumą, kad paklusdami Mano dangiškiesiems įsakymams pakiltumėte su supratimu ir 

gera valia, kad visoje žemėje įsiviešpatautų taika ir nebebūtų naikinama gyvybė. Nenoriu matyti jūsų 

verkiančių ir su kartėliu burnoje. Šią dieną taip pat suteiksiu jums savo dieviškąjį gailestingumą. 

42 Palaimintas, kas pasiruošęs, nes jis savo kelyje išvys ramybę ir pajus, kad jo sielą ir kūną užlieja 

Mano gailestingumas. Iš amžinosios šlovės siunčiu krištolinį vandenį, kad šiuo metu galėtum sustiprėti. 

Duodu jums savo meilę upeliais, kad galėtumėte eiti pirmyn ir suprasti, jog esu nenuilstantis, kad rytoj 

galėtumėte imti mane pavyzdžiu, atsikratyti viso materializmo, visos tuštybės ir, nešdami tik gerus darbus, 

tapti tuščiu veidrodžiu, kuriame ši žmonija galėtų save kontempliuoti. 
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43 Visada atėjau ieškoti pražuvusiųjų, kad išlaisvinčiau juos iš nuodėmės ir nukreipčiau į išgelbėjimo 

kelią. Rytoj ateis didieji išbandymai, ir Mano valia yra palikti jus drąsiais Jėzaus kareiviais, kurie gali 

kovoti ir išeiti nugalėtojais. 

44 Savo buvimu, autoritetu ir esme šį rytą buvau tarp jūsų. Duodu jums kasdienės duonos ir gydančio 

balzamo. Aš laiminu jus, jūsų vaikus, kenčiančias motinas, pagyvenusius žmones. Visiems dovanoju savo 

ramybę, meilę ir šviesą. 

45 Mylėkite, žmonės, mylėkite tyra meile, galinčia atvesti jus į tiesą. Tada suprasite, ką noriu jums 

pasakyti šiais žodžiais. Jėzaus lūpas, kai Jis buvo su jumis, judino meilės jėga ─ tas balsas, kuriuo jums 

sakau: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas". 

46 Nėra didesnės galios už kūno galią. Ugnis taip pat valo, o malonės vanduo apvalo. 

47 Kad ir kiek jums kalbėčiau, vis dar yra mokinių, kurie šiandien tiki, o rytoj jau nebetiki, nes jie turi 

tikėjimo ir abejonių valandų valandas. 

48 Matau jumyse žmones, kurie yra pavargę nuo žmogiškojo gyvenimo ir nepaprastai užsiėmę, ir iš to 

kyla žmonės, kurie vadina save dvasingais, bet gyvena labai linkę į žemiškus dalykus. 

49 Bet aš jums pasakiau: pabuskite tiesoje ir nesielkite kaip Rašto aiškintojai ir fariziejai, kurie valo 

tik indo išorę arba kurie, stengdamiesi daryti gerus darbus, galvoja, kad negali visko atiduoti, nes tada būtų 

vargšai ir neturėtų duonos savo burnai. 

50 O, kaip ilgai jums, kurie taip galvojate, teks klaidžioti kaip šešėliams! Jūs gimsite ir atgimsite tol, 

kol neišmoksite dovanoti meilės, kurios jus mokau. 

51 Nenoriu, kad amžinai būtumėte maži vaikai. Ar teisinga šiems žmonėms savo maldose sakyti Man: 

"Viešpatie, aš Tave myliu", o paskui nedaryti gailestingumo darbų jų kelyje? Kodėl vis dar sugaunu tave 

apgaudinėjant? Kodėl nepraktikuojate tikro gailestingumo, o kai tai darote, tai tik tam, kad jus matytų ir 

girdėtų? 

52 Jūs apgaudinėjate save ir kartais giriatės savo tikėjimu, nors jūsų tikėjimas atvėso. Tada matau, kad 

ir jūs esate šalti meilėje, ištikimybėje ir nuoširdume. 

53 Iš tiesų sakau jums: niekas nepraeis pro kryžiaus duris, jei neišmoks būti ištikimas. 

54 Mylimieji mokiniai, sakau jums: Jei kartais kalbu su jumis griežtais žodžiais, jie nėra tokie teisingi, 

kokio nusipelnėte pagal savo darbus. 

55 Savo žodžiu noriu tik apvalyti jus nuo netobulumų. Kur "balti drabužiai", kuriuos turėjote 

pasiruošti, kad galėtumėte būti su Manimi šiame pokylyje? 

56 Noriu įsiskverbti į jūsų vidų ir pamatyti savo šventovę. O žmonių sielos, jūs, kurios tikite, kad 

gimėte visai neseniai, tačiau jau seniai gimėte iš To, kuris savyje nešioja Tėvo meilę ir Motinos meilę! Juk 

iš Jo kyla visos tobulos meilės rūšys. 

57 Kaip matote, kad vystosi žmogaus kūnas, taip jame vystosi ir dvasia. Tačiau kūnas savo vystymesi 

susiduria su riba, o dvasiai reikia daugybės dalykų ir amžinybės, kad pasiektų savo tobulumą. 

58 Tai yra jūsų reinkarnacijos priežastis. Jūs gimėte tyras, paprastas ir grynas kaip sėkla iš tėviškos ir 

motiniškos kūrybinės Dievo dvasios. Tačiau nesuklyskite, nes būti tyru ir paprastu nėra tas pats, kas būti 

didžiu ir tobulu. 

59 Tai galima palyginti su ką tik gimusiu vaiku ir patyrusiu žmogumi, kuris moko vaikus. 

60 Tai bus jūsų likimas visais gyvenimo etapais, kai tik jūsų dvasia bus išvystyta. Bet kaip lėtai 

tobulėja jūsų dvasia! 

61 Praėjo beveik 2000 metų nuo tada, kai keliais žodžiais jus mokiau, kaip įeiti į Dievo Karalystę: 

"Mylėkite vieni kitus", - sakiau jums. Jūs daug kartų gyvenote su žemiškuoju kūnu ar be jo, šiame ar 

kituose slėniuose. Tačiau jūs nemokate išmokti šios pamokos. 

62 Turėsite nueiti ilgą kelią, kol šis didingas mokymas taps tikrove jūsų sieloje. 

63 Šis pasaulis pašauktas kartu su savo gyventojais sudvasinti save ir taip užbaigti likimo kančias ir 

smūgius. 

64 Mano meilės ugnis ištirpdys jūsų širdžių sniegą, ir nors praeis šimtmečiai, Aš ir toliau mokysiu, o 

jūs pagaliau išmoksite ir pamilsite. 

65 Ar prisimenate Mariją Magdalietę? Ar nesupratote simbolio, kurį ji simbolizuoja? 

66 Žmogaus protas nesupranta mano simbolių, jis sustoja prieš paslaptį ir pasitenkina simboliu. 
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67 Simboliai yra atgyvenę vaizdiniai, kurių neturi būti žmonijos Dievo garbinime šviesos amžiuje. 

68 Marija Magdalietė ─ nusidėjėlė, kaip ją vadino pasaulis ─ nusipelnė mano švelnumo ir atleidimo. 

69 Ji netrukus pasiekė išganymą, o tai neatsitinka kitiems, kurie tik pusiau nuoširdžiai prašo atleidimo 

už savo nuodėmes. Nors ji netrukus rado tai, ko ieškojo, kitiems tai nepavyko. 

70 Magdalietei buvo atleista, bet ji nesigyrė savo atgaila. Ji nusidėjo, kaip ir jūs nusidedate, bet ji 

labai mylėjo. Mylinčio žmogaus elgesyje gali būti nukrypimų, tačiau meilė yra iš širdies trykštantis 

švelnumas. Jei norite, kad jums būtų atleista, kaip ir jai, nukreipkite į mane meilės ir pasitikėjimo kupinas 

akis, ir būsite išlaisvinti nuo visų nusižengimų. 

71 Ta moteris daugiau nebesiginčijo. Meilę, kuria buvo perpildyta jos širdis, ji skyrė Mokytojo 

mokymui. 

72 Jai buvo atleista, nors ji ir padarė klaidų. Tačiau jos širdyje degė apvalanti ugnis, ir dėl atleidimo, 

kurį gavo nusidėjėlė, ji daugiau nė akimirkai neatsiskyrė nuo Jėzaus. Kita vertus, mano mokiniai 

kruviniausiomis valandomis paliko mane vieną. Bet ta mažoji Marija nuo manęs neatsiskyrė, neatsisakė 

manęs, nebijojo ir nesigėdijo. 

73 Todėl jai buvo leista lieti ašaras mano kryžiaus papėdėje ir virš mano kapo. Jos dvasia netrukus 

rado išgelbėjimą, nes ji labai mylėjo. Jos širdyje taip pat tvyrojo apaštališka dvasia. Jos atsivertimas spindi 

kaip tiesos šviesa. Ji puolė man po kojomis ir tarė: "Viešpatie, jei tik panorėsi, būsiu laisva nuo 

nuodėmės". 

74 Kita vertus, jūs ─ kaip dažnai norite mane įtikinti savo nekaltumu, savo nusižengimus 

dangstydami ilgomis maldomis. 

75 Ne, mokiniai, mokykitės iš jos, tikrai mylėkite savo Viešpatį kiekviename iš savo brolių. Daug 

mylėk, ir tavo nuodėmės bus atleistos. Būsite puikūs, jei priversite šią tiesą sužydėti savo širdyse. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 213 
1 Mano Dvasios šviesa yra su jumis, Kristus yra virš jūsų dvasios, ir žmogaus lūpomis Jis apreiškia 

gyvenimo ir tiesos žodį kaip kelią, vedantį pas mane. 

2 Atverk savo šventovės vartus, kad galėčiau įžengti į tyriausią tavo būtį. 

3 Šią dieną vadinate Prisikėlimo sekmadieniu, nes šią dieną prisimenate įvykius, kuriuos Jėzus 

išgyveno savo žemiškoje kelionėje. 

4 Galiausiai nuimkite paslapties šydą, kad galėtumėte įžengti į tiesos šventovę. Šiame mokyme 

atskleidžiu jums prasmingus mokymus, kad nuo jūsų išnyktų tamsūs paslapties šydai, kuriais anksčiau 

dengėte mano šviesą. Išgirskite: Tik tas, kuris miršta, gali prisikelti. Ar tikite, kad Jėzus tuo metu "mirė"? 

Ar sugebėjote įsivaizduoti savo Mokytoją "mirusį"? 

5 Mirtis" yra tik simbolis. Mirtis" egzistuoja tik tiems, kurie dar nesuvokė tiesos. Jiems mirtis tebėra 

siaubo įvaizdis, už kurio slypi paslaptis arba nebūtis. Bet jums sakau: atverkite akis ir supraskite, kad ir jūs 

nemirsite. Jūs atsiskirsite nuo kūno, bet tai nereiškia, kad mirsite. Jūs, kaip ir jūsų Mokytojas, turite 

amžinąjį gyvenimą. 

6 Kai palikau savo kūną, mano Dvasia įžengė į dvasių pasaulį, kad kalbėtų joms tiesos žodžiu. Kaip 

ir jums, kalbėjau jiems apie Dieviškąją meilę. Nes tai yra tikrasis gyvenimo pažinimas. 

7 Iš tiesų sakau jums: Jėzaus Dvasia nė akimirkai nebuvo kapo oloje, ji turėjo daug meilės darbų, 

kuriuos turėjo atlikti kituose gyvenimo pasauliuose. Mano begalinė Dvasia turėjo daug apreiškimų, 

kuriuos turėjo paskelbti jiems, kaip ir jums. 

8 Taip pat yra pasaulių, kuriuose dvasinės būtybės nemoka mylėti. Jie gyvena tamsoje ir trokšta 

šviesos. Šiandien žmonės žino, kad ten, kur viešpatauja nedraugiškumas ir egoizmas, yra tamsa, kad karas 

ir aistros yra raktas, užveriantis vartus, vedančius į Dievo karalystę. 

9 Kita vertus, meilė yra raktas, kuriuo atveriame šviesos, t. y. tiesos, karalystę. 

10 Čia Aš apsireiškiau per žmonių kūnus, o ten tiesiogiai bendravau su aukštesnėmis dvasinėmis 

būtybėmis, kad jos galėtų mokyti tuos, kurie negali tiesiogiai priimti Mano įkvėpimo. 

11 Šios aukštos, švytinčios būtybės yra jūsų balso nešėjai. 

12 Manau, kad dabar suprantate, kodėl atėjau į šį pasaulį ir kodėl lankiausi tuose pasauliuose. 

13 Aš pasakiau dvasioms: "Jūs atgimsite iš naujo. Tačiau prieš išgyvendami žemiškajame kūne, turite 

apvalyti savo sielą nuo visų žalingų įspūdžių, kad atgimę būtumėte tarsi degantys deglai. 

14 Tie, kurie savyje turi mano Šventosios Dvasios šviesą, yra tarsi degantys deglai. Tie, kurie nenori 

pažinti tiesos, yra tarsi užgesę deglai, kurie nedega, nes jie neužsidegė mano išminties ugnimi. 

15 Nenoriu, kad būtumėte užgesę deglai, nes tada negalėsite įvykdyti savo likimo, t. y. savo dvasios 

misijos. 

16 Iš tiesų sakau jums, kad akimirkomis, kai mano žodis nušvinta per žmogaus protą, čia yra 

tūkstančiai ir tūkstančiai beasmenių esybių, kurios dalyvauja mano apsireiškime ir girdi mano balsą. Jų 

visada yra daugiau nei fiziškai dalyvaujančiųjų. Kaip ir jūs, jie pamažu kyla iš tamsos ir įžengia į šviesos 

karalystę. 

17 Aš tau sakiau, kad esi nemirtingas. Kai miršta jūsų kūno ląstelės, tai nereiškia, kad miršta ir siela. 

18 Ši atminimo ir minėjimo diena yra sielos šlovės, prisikėlimo, jūsų žiburio šviesos simbolis. 

19 Man patiko apsireikšti tarp jūsų šiomis atminimo dienomis, kad pažadinčiau jūsų širdyse tikėjimo, 

užuojautos ir dvasingumo jausmus. Šias valandas panaudojau jūsų širdims apvalyti ir išgryninti. 

20 Kodėl jūs save išniekinote? Nes neleidote sau vadovautis Dvasios galia, kurios galią supainiojote 

su savo žmogiška valia, tuštybe ir užgaidomis. 

21 Būtina įsigilinti į savo širdį, į savo vidų, kad sužinotumėte, kiek klausotės sąžinės balso, kokioje 

meilės artimui būsenoje esate. Tuomet žinosite, kiek degate ar gesinate deglus. 

22 Sakau jums: pagal jūsų meilę bus ir galia, ir gerumas, ir šviesa, kurią turite. 

23 Jūs taip pat sulauksite savo išlaisvinimo ir pašlovinimo dienos. Kurią dieną tai bus? Tą, kai 

nugalėsite savo gyvenimo mūšio lauke. 

24 Žemė yra mūšio laukas, joje daug ko reikia išmokti. Jei taip nebūtų, jums užtektų kelerių metų 

gyvenimo šioje planetoje ir nebūtumėte siunčiami vėl ir vėl gimti iš naujo. Nėra tamsesnio ir niūresnio 

kapo dvasiai už jos pačios kūną, kai ji yra apsivilkusi purvu ir materializmu. 
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25 Mano žodis pakelia jus iš šio kapo ir suteikia jums sparnus pakilti į taikos ir dvasinės šviesos 

kraštus. 

26 Kiek jūsų siela nugali tamsą ir įveikia kliūtis, tiek joje atsiranda šviesos. Todėl vieni kelią įveiks 

per ilgesnį laiką nei kiti. 

27 Didis bus tas, kuris eis dvasinės pažangos keliu ir, eidamas per žemiškuosius gyvenimus ir amžius, 

pasieks šviesą, patirtį ir evoliuciją aukštyn. 

28 Po šios kovos, pastangų ir ašarų patirsite savo išsilaisvinimą ir dangų, kuriame pakilsite visiškai 

spindintys Dvasios šviesoje. 

29 Dangus nėra konkreti vieta, dangus yra galutinis sielos evoliucijos tikslas. Kadangi dangus nėra 

konkreti vieta, turite suprasti, kodėl tie, kurie abejoja šviesios sielos egzistavimu, sako: "Aš mirsiu" ir 

mano, kad mirtis yra pabaiga. Tačiau tie, kurie tiki amžinuoju gyvenimu, sako: "Aš gyvensiu amžinai". 

30 Tie, kurie materializuoja savo tikėjimą ir religinę praktiką, Dievą supranta ir jo ieško ribotu 

pavidalu. 

31 Dvasininkas žino, kad Visagalis yra visame kame, kad pasaulis, visata ir begalybė yra persmelkti 

mano esmės ir mano buvimo. 

32 Kas mane taip atpažįsta ir supranta, tas yra gyvoji Dievo šventykla ir daugiau nebeįgyvendins 

Dvasios apreiškimų per simbolius ar vaizdinius. 

33 Daugiau nesakykite, kad yra tik vienas dangus ir viena žemė ir kad tai yra tam tikros vietos. Yra 

milijardai pasaulių. Nepamirškite, ką pasakiau Jėzuje: "Mano Tėvo namuose yra daug rūmų". 

34 Gerai, kad materialiame gyvenime laikotės savo prigimties dėsnių. Tačiau supraskite, kad šie 

dėsniai nėra amžini. 

35 Aš vėl atėjau pas nuolankiuosius, nes jie geriausiai supranta šiuos žodžius. Prisiminkite, kad 

sakiau: "Kas buvo pažemintas, bus išaukštintas". 

Šią dieną, kurią vadinate Prisikėlimo diena, sudvasinkite save, kad galėtumėte sakyti: "Aš esu 

šventykla ir žibintuvėlis, aš esu auka." 

Mylėkite vieni kitus, taip, žmonės, nes kas myli, tas neša dangų savyje.  

Palaiminti žmonės, dvylikos Izraelio giminių sielos, įsikūnijusios šiuo metu, kad sukurtų žmonijos 

skydą ─ Aš jus ruošiu dvasiškai ir fiziškai, kad taptumėte norinčiu įrankiu ir eitumėte šiuo keliu, kurį jums 

skiriu, kad galėtumėte palikti savo pavyzdį naujoms kartoms. 

36 Tarp jūsų yra Rubeno, Dano, Judo ir Levio, Isacharo ir Zabulono bei visų giminių protėvių 

palikuonių, ir jūs, kaip stiprios sielos, ir toliau demonstruosite šią stiprybę ir tikėjimą savo Dievu. 

37 Izraelio vardas negali išnykti, ir nors šiai tautai buvo pavydima, ji buvo bandoma ir persekiojama, 

ji neišnyks, nes ji yra jūsų protėvių, kurie buvo daugelio kartų giminė ir gyvybė, palikuonys. Šiandien 

matote, kad ši rasė labai dekadentiška ir išsigimusi, nes ji pamilo savo kūną labiau nei sielą ir ėmė 

didžiuotis savo dovanomis. Todėl įkūnijau jus kitoje žemėje, kitoje rasėje, kad nepakliūtumėte į šias 

klaidas. 

38 Dvasiškumas jums buvo įkvėptas nuo amžių pradžios. Tai jums duota sėkla, kurią turite 

rūpestingai puoselėti, ir aš patikėjau jums užduotį perduoti ją visoms tautoms be rasės skirtumo. Šiandien, 

laikų kulminacijoje, ateinu pas jus reikalauti iš jūsų atsiskaityti už šią sėklą. 

39 Jūs, žmonės, visi nešiojate šią sėklą savyje, nes prieš įgaudami žemiškąjį kūną buvote dvasinės 

būtybės, o dvasingumas - tai jums skirtas kelias, kuriuo eidami turite tobulėti. 

40 Esate gabiausi žmonės. Tačiau jūs nemokėjote naudotis savo dovanomis, nenorėjote aiškinti Mano 

valios. Jūs pamilote šį pasaulį, kurį paruošiau jūsų sielos atgaivai, tobulėjimui ir palaiminimui, tarsi jis 

būtų jūsų amžinieji namai, ir jame giliai įleidote šaknis. Jūs pamirštate dvasinį gyvenimą ir nesiruošiate 

įžengti į šį jūsų laukiantį "slėnį". 

41 Štai tas pasaulis apgyvendintas sielomis, kurios dėl dvasingumo ir pasirengimo stokos turi mažai 

nuopelnų. Tačiau kiek skausmo, kiek gailesčio juos užvaldo. Negalite gyventi tame pasaulyje, prieš tai 

nesudarę sąlygų tobulėti toms sieloms, kurios dėl nežinojimo ar maišto nesugebėjo pakilti. 

42 Tai, ką žmonija vadina pažanga, sieloms taip nėra. Jei jie būtų pakylėti, mylėtų Mane labiau už 

visus kūrinius ir tarp žmonių įsivyrautų taika ir harmonija. Tačiau jie siūlo tik savo dvasinį skurdą ir 

neišmanymą. 
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43 Kaip sunku žmonėms atsiversti į gėrį. Jūs nesilaikote mano įstatymų ir nenorite keisti savo 

gyvenimo. Mano žodis jus įžeidžia, kai kalbu jums apie atsinaujinimą. Kodėl norite, kad tylėčiau, nors 

esate išgelbėtas? 

44 Būk stiprus, Izraeli, kovok su blogiu. Imkitės veiksmų net prieš save, jei turite blogio pėdsakų. 

Išvalykite atmosferą, kuria kvėpuojate, įveikite bet kokią svetimą įtaką, išnaudokite savo gebėjimus ir 

galimybes, budėkite ir melskitės. 

45 Stiprinkite žmonių tikėjimą ir pastatykite tokį aukštą bokštą, kad jis siektų dangų, o jo pamatas 

būtų nepajudinamas. 

46 Savo malda ir dvasiniais darbais galite sustabdyti griaunamųjų gamtos jėgų augimą. Nes po 1950 

m. jie bus paleisti su didesne galia nei šiandien. Žmonija apsivalys, kad galėtų priimti Gerąją Naujieną, ir 

po didžiulio skausmo pamatys švytinčią taikos vaivorykštę ir pajus mano kvietimą, kviečiantį pradėti 

naują gyvenimą. 

47 Šiandien, sugrįžę į Žemę, jūs liudijate mano buvimą. Tai viena iš užduočių, kurias visada turėjote. 

Tačiau jūs stebitės, kai taip su jumis kalbu, nes manote, kad nežinote savo sielos praeities. Tačiau šis 

pėdsakas yra toks gilus, kad nei jūs, nei laikas negali ištrinti jūsų gyvenimo istorijos. 

48 Aš jus mokau, kad vėliau galėtumėte skelbti mano mokymą. Tie, kurie jus išgirs, bus nustebinti 

jūsų žodžių ir laikys jus naujaisiais pranašais ir apaštalais. Tada jie jus pamils. 

Pasirūpinkite, kad jūsų darbas duotų vaisių. Nesėkite į nederlingą žemę, nesmerkite mano darbo. 

Būkite išmintingi ir malonūs tiems, kurie jūsų prašo, ir atleiskite tiems, kurie nežino, kaip jus priimti. 

49 Mano žodis suskambėjo jūsų protuose, o mano Dvasia, kaip Mokytoja, džiaugiasi mokydama 

mano naujuosius mokinius. 

50 Jei gerai pagalvosite, suprasite, kad Aš visada buvau su jumis ir kad nuo pat pirmojo apreiškimo 

Mano žinia vedė žmones dvasinio tobulėjimo keliu. Visiškai natūralu, kad po kelių tūkstančių metų, 

kuriuos žmonių sielos gyveno šioje žemėje, aš jums atnešiu mokymą, kurio turinys bus dar labiau 

apreikštas nei tas, kurį turite dabar. 

51 Mano doktrina, kuri visais laikais yra Įstatymo paaiškinimas, atėjo pas jus kaip kelias į Šviesą, 

kaip saugus sielos užuovėja. Tačiau žmonės, naudodamiesi jiems suteikta valios laisve ir norėdami rasti 

savo gyvenimo kelią, visada rinkosi lengvą materializacijos kelią, vieni visiškai nekreipdami dėmesio į 

sąžinės raginimus, kurie visada nukreipia į dvasinį kelią, kiti kūrė kultus ir apeigas, kad įtikėtų, jog tvirtai 

eina dvasiniu keliu, nors iš tiesų jie yra tokie pat savanaudžiai kaip ir tie, kurie išbraukė Mano vardą ir 

Mano žodį iš savo gyvenimo. 

52 Jei iš čia pamatytumėte "dvasinį slėnį", kuriame gyvena sumaterialėjusios būtybės ─ tos, kurios 

nieko nedirbo dvasinei kelionei po šio gyvenimo ─ jūs pasibaisėtumėte. Bet nė akimirkai nesakykite: 

"Koks baisus yra Dievo teisingumas!" Ne, vietoj to jūs sušuktumėte: "Kokia kietaširdė, kokia neteisinga ir 

žiauri mūsų širdis! Kokie abejingi esame savo sieloms ir kokie šalti kaip Jėzaus mokiniai!" 

53 Štai kodėl Tėvas leido toms būtybėms kartais apsireikšti jūsų gyvenime ir atnešti jums 

skausmingą, slegiančią žinią apie jų tamsų ir ramybės netekusį gyvenimą. Jie gyvena pasaulyje, kuriame 

nėra nei dvasinių namų šviesos, nei žemės, kurioje jie gyveno, grožio. 

54 Tą platų sumaišties, gailesčio, skausmo, niūrumo ir nevilties slėnį nušviečia tik sąžinės šviesa, kuri 

vieną po kitos pažadina šias būtybes. Kai ši šviesa galiausiai persmelkia visą sielą, ji atpažįsta savo kelią, 

nusimeta vis dar turėtą materializacijos drabužį, vėl pajunta, kad yra gyva, kad vėl prisikėlė, kad ją šaukia 

balsas iš begalybės ir kad tas balsas yra Tėvo, kuris nuo amžių pradžios nurodė jai kelią į šviesą ir 

palaimą. 

55 Tegul nė vienas iš jūsų negyvena sumišimo tamsoje ir negeria atgailos ašarų taurės. 

56 Kad išvengtumėte to begalinio kartėlio, pasigailėkite savo sielos, darykite tikrus meilės darbus, o 

ne tariamus, kuriais bandote save apgauti. 

57 Mano mokymas perteikia dvasingumą, o dvasingumas reiškia teisingumą, nuoširdumą, šviesą, 

nuoširdumą ir meilę. 

58 Tai yra mano kelias, unikalus kelias, kuris jums buvo nužymėtas nuo pat pradžių ir įrašytas 

kiekvieno sąžinėje. 
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59 Mano balsas, vėl skambantis slapčiausioje jūsų esybės dalyje, kviečia jus į prarastąjį kelią, į 

užmirštąjį kelią, kad įgytumėte nuopelnų, kurie bus šviesa, pasitenkinimas ir pakylėjimas jūsų sielai, kai 

jai teks pereiti miglos šydą, esantį tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. 

60 Aš kalbu jums apie šią uždangą, nes jūsų žemas dvasinio išsivystymo lygis dar neleidžia jums 

sujungti visų egzistuojančių gyvenimo pasaulių į vieną. Kaip žemėje dėl brolybės stokos jūs susiskirstėte į 

žmones ir tautas, taip ir visatoje nesubrendusios būtybės save suskirstė į pasaulius, gimtąsias planetas ir 

pasaulines erdves. 

61 Ateis laikas, kai meilė panaikins šio pasaulio ribas, o pasauliai suartės vienas su kitu per 

sudvasinimą. 

62 Iki tol tęsis sąžinės ir laisvos valios kova, kuria žmogus naudosis ir pasinaudos, kad iš savo 

gyvenimo padarytų tai, kas jam patinka. 

63 Šių dviejų jėgų kova pasieks kulminaciją, ir pergalę pasieks Dvasia, kuri, visiškai aukodama meilę 

Tėvui, sakys jam: "Viešpatie, aš atsisakau savo valios laisvės, įvykdyk tik manyje savo valią". 

64 Aš palaiminsiu tą, kuris ateis pas mane, ir apgaubsiu jį savo šviesa. Bet aš jam pasakysiu, kad 

niekada daugiau neatimsiu iš jo tos palaimingos laisvės, kuria jis buvo apdovanotas. Kas vykdo Tėvo 

valią, kas yra ištikimas ir paklusnus, tas vertas Viešpaties pasitikėjimo. 

65 Ar suprantate, ką jums sakiau apie dvasinį gyvenimą? Pamatykite, koks paprastas ir aiškus yra 

dvasinis, priešingai nei jūsų mokymai ir nurodymai, kurie viską komplikuoja. 

66 Pagalvokite apie tai, mokiniai. 

67 Mano slaptasis lobynas atsiveria, ir aš leidžiu, kad kažkas iš jo būtų atskleista žmonėms per balso 

nešėją. 

68 1866 m. nušvito žvaigždė, panaši į tą, kuri paskelbė Mesijo gimimą. Mažai kas jį matė, nes 

pasaulis miegojo. 

69 Ši žvaigždė buvo Elijas, ir jam apsireiškus per Rokės Rodaso protą prasidėjo naujas dvasinis 

amžius. Savo šviesa jis nušvietė kelią, kad vestų žmones ir skelbtų jiems didžiųjų apreiškimų metą. Tačiau 

kadangi Elijas yra mano pranašas ir mano pirmtakas, aš per jo dvasią taip pat pranašavau savo 

apsireiškimo laiką. 

70 Pirmieji klausytojai, pirmieji šio mitingo liudininkai nustebo išgirdę, kad žodžiai, kuriuos kalbėjo 

Roque Rojas, sklido ne iš jo, bet iš anapus, kad tai buvo paguodos, pažadų ir vilties kupinas žodis. 

71 Nedidelis mokinių skaičius išaugo ir tapo didele minia, kuri vėliau, kai per naujus balso nešėjus 

sulaukė Mokytojo, atpažino Žodyje dieviško skonio ir dvasinės esmės vaisių, kuris vienintelis galėjo 

numalšinti jų troškulį ir numalšinti alkį. 

72 Šioje bendruomenėje atsirado nauja apaštalų bendruomenė, sudaryta iš paprastų ir nuolankių 

širdžių, tačiau kupinų meilės ir tikėjimo sekti manimi. Žinoma, tarp jų netrūko naujo Tomo, kuris turėjo 

pamatyti, kad patikėtų mano buvimu, naujo Petro, kuris, nors ir tikėjo manimi, išsižadėjo manęs bijodamas 

žmonių, ir naujo Judo Iskarijoto, kuris išdavė mane iškraipydamas mano žodį ir tiesą dėl pinigų ir 

pagiežos. 

73 Šią tautą sudarančios minios dauginosi ir išsibarstė po miestus, kaimus ir kaimelius; iš šios tautos 

kilo tiesos ir teisumo apaštalai, pasiaukojantys darbininkai, kupini uolumo mokyti savo Viešpaties, ir tyros 

širdies pranašai, kalbantys tiesą. 

74 Aš juos pasodinu prie neišmatuojamai didelio, nematomo dvasinio stalo, kad jie valgytų Mano 

dangiškąją duoną ir gertų Mano amžinybės vyną, kad jiems niekada nepritrūktų jėgų vykdyti savo misiją. 

Kai kurie klausydamiesi lieka dvasiškai apatiški, tačiau yra ir tokių, kurie nuolat manęs klausinėja, nes yra 

smalsūs. Jie klausia Manęs, kodėl apreiškiu save žmonijai šiuo pavidalu, kodėl Elijas atėjo anksčiau, kas 

yra Elijas, kas yra Rokas Rojasas ir kas sulaužė septynis antspaudus. 

75 Visiems atsakau ir visus mokau su tobulo Mokytojo meile. Jei kai kurie yra sutrikę, nes ateinu ne 

prie puošnių altorių ir ne per puošnias ceremonijas, jų dvasingumas kitiems sako, kad Jėzus niekada 

neieškojo nei puošnumo, nei tuštybės, bet ieškojo širdžių. 

76 Visada troškau jūsų sielos, o ne kūno. Kūno materija priklauso žemei, kurios įsčios jos trokšta, o 

siela per savo sąžinę visada girdės ją kviečiantį dieviškąjį balsą. 

77 Mano pamokslavimo laikas dabartinio, paskutinio atėjimo metu yra ilgas. Ji apima 1866-1950 m. 

laikotarpį. 
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78 Pirmieji mano mokymo vaisiai bus jūsų dvasinis ir fizinis atsinaujinimas, pašalinant stabmeldystę, 

fanatizmą, prietarus, klaidingus aiškinimus, taip pat savanaudiškumą, blogą valią, ydas ir bet kokias 

dėmeles. Kai tai įvyks, galėsite kalbėti apie mano Įstatymą ir nieko neklaidinti. Tuomet jūs neprimesite 

savo klaidų mano mokymui ir nebandysite jų nuslėpti, pasilikdami jas tik sau. 

79 Pakelkite savo sielą tobuliau praktikuodami religiją ir pakelkite savo širdį dorybingu gyvenimu, 

tada būsite tarsi naujo pasaulio, naujos žmonijos pradžia, kuri žinos, kaip pakilti ant dvasingumo pagrindų, 

kuriuos Aš jums atnešu savo Trečiosios eros Apreiškime. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 214 
1 Aš duodu jums savo žodį žmonių lūpomis, nes jūs net nesuvokiate žinučių, kurias nuolat siunčiu 

žmonėms. Dėl šios priežasties Aš turėjau apsireikšti per žmogaus intelektą. Man nereikia žmogiškų 

priemonių, kad galėčiau save apreikšti. Būtent jums to reikėjo. 

2 Mano mylintis įstatymas atėjo tik tam, kad iš kelio pašalintų po erškėtį, kad galėtumėte ateiti pas 

Mane. 

3 Tėvui nėra nieko neįmanomo ar sunkaus. Todėl Aš padariau žmogų savo apsireiškimo įrankiu ir 

taip įrodžiau savo meilę jums, atleisdamas jūsų netobulumus ir nesipiktindamas jūsų ydomis. Taip pat 

pateikiau jums savo galios įrodymų, kai savo išmintingą, mylintį, dieviškąjį Žodį perteikiau jums per 

menką intelektą ir netyras bei nerangias lūpas. 

4 Jūs visi matėte šį stebuklą, kai pajutote, kaip išnyko balso nešėjo kūnas, ir suvokėte Mokytojo 

buvimą. Jūs džiaugėtės dieviškuoju žodžiu, jautėtės perkelti į šviesos pasaulį ir mėgavotės dvasine 

ramybe. 

5 Kiek laiko praėjo, kol Mokytojas kalbėjo su jumis? Kiek laiko buvote pakilios būsenos? Jūs 

negalite pasakyti, nes tą valandą buvote už laiko ribų. 

6 Vėliau, kai mokymo žodis baigėsi, jūs be galo troškote grįžti į savo namus ir pakartoti Mano 

žodžius. Turėjote kilnų troškimą kelyje sutikti žmogų, kuris jus įžeidė, kad jam atleistumėte, arba žmogų, 

kuriam reikia pagalbos, kad atneštumėte jam Gerąją Naujieną apie Mano buvimą. 

7 Kai pagaliau sutinkate žmogų, kuriam norite pranešti tai, ką išgirdote, suprantate, kad jūsų lūpos 

per daug nerangios, kad perteiktų tą dievišką nurodymą, ir tada suvokiate, kad šis žodis tikrai gilus ir kad 

būdas, kuriuo šie balso nešėjai tampa aktyvūs, taip pat nusipelno jūsų dėmesio. 

8 Mokytojas sako tiems, kurie kenčia dėl to, kad mano esą per daug nerangūs išreikšti dieviškąjį 

žodį: "Nesijaudinkite, nes pamažu jūsų dovanos atsiskleis, kol ateis diena, kai jums net nebereikės 

pasireikšti per balso nešėjus. Nes žinią, kurią jums siunčiu, gausite tiesiogiai per tobulą dvasios dialogą su 

dvasia. 

9 Kai būsite pasiruošę žengti šį žingsnį, atidžiai įsiklausykite į tai, ką dabar jums sakau: tada 

gyvenimas jūsų sielai, jausmams ir protui bus tarsi išminties srautas, tarsi meilės daina, tarsi laiptelis, 

vedantis jus pas Kūrėją. 

10 Žmonės, greitai pasiekite šią aukštumą, kad galėtumėte gyventi aukštai, dvasingai ir tikroje 

harmonijoje su visomis sukurtomis būtybėmis. 

11 Šiuo metu jūs esate tik maži vaikai, mokantys begalinės galios ir išminties mokymą. Tačiau Tas, 

kuris jus to moko, yra visų Mokytojų Mokytojas. Leiskite Jam noriai jus vesti, ir pamatysite, kaip Jo meilė 

pašalins iš kelio kiekvieną erškėčių gyvatvorę ir kliūtį. 

12 Mano Žodis šioje Trečiojoje eroje nori užpildyti neišmatuojamą tuštumą, esančią žmonių sielose, - 

tuštumą, kurios žmonės niekada nesugebėjo užpildyti žmogiška meile, pasaulio turtais, išorinėmis 

apeigomis ir kultais. 

13 Ilgai laukta žinia atėjo pas jus, palaimindama tuos, kurie jos laukė, ir pažadindama tuos, kurie 

miega. Mano žinia skirta visiems, ir visi ją sužinos tą valandą, kai ji palaipsniui pasieks visas širdis, visus 

žmones ir visas tautas. 

14 Mano žodis yra tiesos ir teisingumo šviesa, šviečianti šios žmonijos tamsoje. Jis kalba jūsų sielai ir 

skatina ją mąstyti, kad ji sužinotų mano atėjimo priežastį ir išsiaiškintų kiekvieną paslaptį. 

15 Kad žmogus galėtų giedoti taikos himną, jis turi mylėti ir atleisti. Daugiau nebekurstykite 

savanaudiškumo, nuoskaudų, neapykantos ar iliuzijų. Tuomet jūs sulaikysite mano Dvasią, kuri nori ateiti 

pas jus, kad įsteigtų savo taikos karalystę tarp žmonių. 

16 Taip, žmonės ─ nors esate tik maža žmonijos dalis, žinote, koks moralinis ir materialinis 

sutrikimas egzistuoja. Matote jų vargą ir nepriteklių, jų kančią ir neviltį. Šią kančią ir skausmą patiria ne 

tik kūnas, bet ir siela, kuri dėl nuopelnų stokos tapo silpna. 

17 Būkite savo bendrakeleivių lyderiai, būkite mano kelrodžiai. Pajuskite mano meilę ir mylėkite 

besąlygiškai ir nesavanaudiškai. Tapkite nušvitę ir neškite šią šviesą per pasaulį. Įkvėpkite save tiesos ir 

gilinkitės į didžiuosius apreiškimus, kuriuos daviau jums per amžius, ir perduokite šias žinias tiems, kurie 

žino mažiau už jus. 
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18 Įsiskverbkite į šią šviesą ir atraskite gebėjimą, kuriuo apdovanojau jūsų sielą. Jei pasinaudosite šių 

dovanų verte, išmoksite mylėti gyvenimą ir jau šiame žemiškame slėnyje, kuriame gyvenate, mylėsite ir 

atpažinsite amžinąjį gyvenimą. 

19 Mylėkite ir daug atleiskite, jei norite vadintis mano apaštalais. Galvokite apie Mane, ir jūsų vargai 

išnyks. Nejauskite skausmo, kai esate įžeistas. Palaiminkite ir palikite savo reikalą man. Tuomet jausitės 

laimingesni už tuos, kurie mano, kad yra turtingi dėl savo turtų. Tuomet atleisite. Jūs nežinote, ar šis 

atleidimas nėra jūsų išgelbėjimo kaina. Šiuo veiksmu galėsite apšviesti sielą to, kuris sukėlė jums kančias, 

ir taip išgelbėsite ir jį. 

20 Mylėkite viską, net orą, kuriuo kvėpuojate, nes jame yra mano meilė, kaip ir visoje kūrinijoje. 

Mylėkite laiką ir valandą, kurioje gyvenate, nes mano Dvasia pasireiškia visame kame. Argi nejaučiate, 

kaip jus supanti gamta prašo taikos ir meilės? Aš atkursiu visas gamtos jėgas, atkursiu visus kūrinius. 

Tačiau žmogui teks kentėti visas savo klaidų, kurios buvo sunaikinimo priežastis, pasekmes. 

21 Ši duona, kurią šiuo metu jums duodu, yra maistas, kurio reikia žmonijai, - vienintelis, kuris gali ją 

sustiprinti. Priimkite tai su meile ir tapkite stiprūs, kad galėtumėte įvykdyti savo užduotį. 

22 Gyvenkite visavertį gyvenimą, gyvenkite drąsiai ir kantriai, kad galėtumėte įrodyti savo tikėjimą. 

Nieko nebijokite, aš esu su jumis. Jei esate stiprūs, galėsite matyti, kaip jūsų miestas griūva akmuo po 

akmens, ir nenusiminti. Juk jumyse yra dieviškoji jėga, ta Mano Dvasios dalis, su kuria galite nuveikti 

didžių dalykų savo bičiulių širdyse. Jūs galite suteikti džiaugsmo kenčiančiam, galite išdžiovinti ašaras, 

atkurti nusiminusią dvasią. Darbas, kurį atliksite su tikėjimu ir meile, bus didelis ir nesunaikinamas. 

23 Leiskite mano meilei vesti jus į amžinąjį gyvenimą. Atverkite akis ir dalinkitės šlove bei grožiu, 

kuriuos sukūriau visų savo vaikų laimei. Mano palaiminimai pasiekia visus - tikinčiuosius ir 

netikinčiuosius. Aš išvalau kelią nuo erškėčių, kad daugiau nebeskaudėtų kojų ir visada saugiai 

vaikščiotumėte paklusdami savo Dangiškajam Tėvui. 

24 Savo Žodyje atnešu jums išgydymą jūsų kančioms, į savo Žodį įdedu balzamą ligoniams. Tačiau 

supraskite, žmonės, kad šis balzamas skirtas ne tik kūnui, bet ir sielai. Ne tik tam, kuris gyvena pasaulyje, 

bet ir tam, kuris yra dvasiniame pasaulyje. 

25 Kartais, kai kalbu su jumis per šiuos balso nešėjus, matau, kad vienus supa sumišusios sielos 

būtybės, kiti yra jų apsėsti, o trečius jos persekioja. Jie užvaldo jūsų valią, supainioja jūsų protą arba 

susargdina jūsų kūną. Tuomet Aš kalbu su jais dvasios kalba ir pašalinu juos iš jūsų kelio. Tačiau ne viską 

turi daryti Mokytojas. Noriu, kad žinotumėte, dėl kokios priežasties šios būtybės, jūsų dvasiniai broliai ir 

seserys, įsiveržė į jūsų žemiškąjį gyvenimą ir ką turite daryti, kad išsivaduotumėte nuo jų blogos įtakos ir 

tuo pat metu suteiktumėte šviesos toms sieloms, kurios nusipelno jūsų užuojautos. 

26 Tos sielos, kurios nebepriklauso žmogaus gyvenimui, ateina pas žmones ir tebegyvena su jais. 

Daug pamokų apie tai jums daviau Antrojoje eroje, kai pasitelkiau atvejus, kai pas Mane buvo atvesti kai 

kurie apsėstieji. Tačiau tie žmonės ir jų kunigai negalėjo suprasti tų apreiškimų prasmės ir vertino Mane 

pagal savo blogą nuomonę. 

27 Dabar Aš pratęsiu savo mokymą, kad jūs turėtumėte šių žinių ir turėtumėte ginklų kovoti su 

painiava ir ją nugalėti. 

28 Mokiniai: Priežastis, dėl kurios tarp jūsų yra susipainiojusių dvasių be ramybės ir be šviesos, yra 

piktos mintys, pikti žodžiai, žemos aistros, blogi papročiai ir ydos. Visa tai yra tarsi jėga, kuri traukia visus 

tuos, kurie dėl to, kad nėra apsivalę, turi ieškoti nešvarių "būstų", kuriuose galėtų apsigyventi. Tai būtybės, 

jau neturinčios žemiškų kūnų, kurios sumišusios ieško svetimų kūnų, kad galėtų per juos išreikšti save. 

Tačiau dėl savo sumaišties ir įtakos jie tik trikdo ramybę, aptemdo protą arba sukelia ligas tiems, prie 

kurių prisiartina. 

29 Šios dvasios yra ligos įsikūnijimas, jos yra šešėlių karalysčių gyventojai, kurie nežino nei kas yra 

gyvenimas, nei kas yra mirtis. 

30 Aš, kuris esu Dvasios Šviesa, ieškau vieno pasiklydusio žmogaus po kito, vieno po kito tų, kurie 

mirę dvasiniam gyvenimui, kad išgelbėčiau juos iš jų kančių ir suteikčiau jiems ramybę ─ tą ramybę, kuri 

ateina iš supratimo. Tačiau dar kartą sakau jums, kad ne tik Mokytojas, bet ir mokiniai turi nešti šviesą 

toms būtybėms, kurios, nors ir nematomos jūsų žemiškoms akims, yra suvokiamos jautrumui to, kuris 

žino, kaip pasiruošti. 
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31 Tinkamas būdas kovoti su bloga to pasaulio, kuris yra gausesnis ir stipresnis už jūsų, įtaka yra 

malda, ištikimybė mano mokymo nurodymams ir atkaklumas gėryje. Kas kovoja šiais ginklais, tas ne tik 

išlaisvina save, bet ir išgelbsti bei išlaisvina savo dvasinius brolius ir seseris. 

32 Kaip galėtumėte būti spiritualistai, jei nežinotumėte šio mokymo? Kaip Jėzaus praktikuojamas 

išgydymas galėjo būti visiškas, jei Jis nebūtų atskleidęs apsėstųjų išgydymo? 

33 Gerai išstudijuokite Mano žodžius ir nesistenkite iš Mano mokymų daryti mokslų, nesinaudokite 

tuo, ko jus mokiau, kad jus išlaisvinčiau, nemylėdami tų, kurie galbūt sukėlė jums sąmyšį, nes tada kartu 

su jais pateksite į tamsą. 

34 Kada savo gerais darbais paversite šią žemę pasauliu, iš kurio kiekvienas, kuris joje gyvena, vėliau 

iškeliaus kupinas šviesos? Kada pagaliau nustosite būti tinkama buveine tam blogų įtakų pasauliui? 

35 Jei nepaisysite šios tikrovės, niekada negalėsite išsivaduoti iš šių spąstų ir nieko negalėsite padaryti 

daugybės vargšų sielų labui. Būsite ─ tiek vieni, tiek kiti ─ ligoniai, kurie nuolat perduoda savo ligas vieni 

kitiems. 

36 Tad pagalvokite apie mano mokymų tikslą, apie mano sugrįžimo prasmę, apie viską, ką mano 

Žodis talpina savo šviesoje, kad nebelaikytumėte savęs vieninteliais šio pasaulio gyventojais. Matykite 

viską, kas jus supa, ir iš tiesų tapkite šviesos vaikais. 

37 Klausykite Manęs, gilinkitės į Mano žodį ir užtikrinu jus, kad greitai tapsite visų laikų ir epochų 

Mokytojo mokiniais. 

38 Izraelio tauta: per amžius jūs buvote ištvermingi daugybėje mūšių, patyrėte vergijos, persekiojimų, 

ilgų klajonių. Pailsėkite ir dabar būkite laisvi šioje žemėje, kurią duodu jums kaip laikinus namus. Šiuo 

metu jūs neisite ieškoti žemės, tekančios pienu ir medumi, ir neisite į Samariją, bet ieškosite mano 

dvasinės karalystės. Jūs ateisite į šį didžiulį slėnį, kuris kviečia jus pasimėgauti ramybe, leisti, kad jus 

apgaubtų mano išminties šviesa, ir atgauti prarastas jėgas. 

39 Atskleiskite savo sielą, nes gyvenate naujais laikais ir kaip Tėvo pirmagimis Sūnus pradėjote 

žmonijos dvasinio tobulėjimo etapą, kuris priklauso jums. 

40 Prieš pradėdami savo misiją, klausykitės Manęs ir mokykitės iš Manęs. Mano žodis yra vadovėlis, 

o kai suprasite jo pamokas, eikite pas savo bičiulius, pamokslaukite ir savo žodžius papildykite darbais. 

Melskitės ir bendraukite su manimi bei savo angelais sargais, kad jūsų įkvėpimas būtų vaisingas. Kviečiu 

jus pradėti vidinį apmąstymą, kad galėtumėte sutelkti visas jėgas savo misijai vykdyti. Tuomet per trumpą 

laiką patirsite savo būties transformaciją. Aiškiai matysite savo likimą ir būsite tarsi šviesos švyturys, 

nušviečiantis jūsų artimųjų kelią. 

41 Jūs nebijosite ateities, nes žinosite, kad Aš esu jūsų vadovas ir viską teisingai pasirūpinau. Ateis 

akimirka, kai pajusite mano įkvėpimą ir savo dvasios vedami ieškosite ligonių ir juos paguosite. Tu 

atsigręši į tuos, kurie alksta ir trokšta tikrojo pažinimo, ir jiems duosi Žodį, kuris yra šviesa. Tu taip pat 

nueisi pas atstumtuosius, pažemintuosius, ir jiems taip pat paduosi ranką. Tuomet netrukus pamatysite, 

kad tapote patarėjais, žmonių vadovais ir gynėjais. 

42 Kuo didesniame pražūtyje yra atsidūrę jūsų bičiuliai, tuo didesnė turėtų būti jūsų kantrybė ir 

užuojauta jiems. 

43 Jūs žinote, kad iš pradžių visi buvote tyri ir kad galiausiai vėl tokie būsite. Neužmirškite savo 

kilmės ir skubėkite, kad galėtumėte greitai sugrįžti pas Mane. 

44 Žmonija dauginasi, ir žemė pilna šios sėklos. Žmogus įvykdė mano įsakymą, kurį daviau jam laikų 

pradžioje. Tačiau yra daugybė įstatymų, kuriems jis nemokėjo paklusti. Ne meilė skatina jį imtis didžių 

darbų. Tai nėra priežastis, dėl kurios jis dirbo. Jo siela nusileido labai žemai ir krisdama prarado 

pusiausvyrą. Tačiau aš ją sustabdau ir priverčiu grįžti į tokį lygį, kokio ji nusipelno.Dorybės, kurias įdėjau 

į sielą, yra tokios didelės, kad jei ji norėtų jomis pasinaudoti, ji būtų labai aukšto lygio, ir skausmas nebūtų 

jos užvaldęs, kad priverstų kentėti. 

45 Vis dar galite susigrąžinti tai, ką praradote. Todėl atėjau pas jus ir suteikiau jums visas priemones, 

kad pasiektumėte savo išaukštinimą. 

46 Ateikite pas mane, žmonija, prašykite manęs, ir aš jums duosiu. Mano malonės dovanos nesibaigė, 

šaltinis perpildytas malonės kiekvienam, kuris jos prašo. Aš jums atleidžiu ir padarau jus tyrus, kad 

galėtumėte pradėti vykdyti savo misiją. 



U 214 

39 

47 Sveiki atvykę į įkvėpimo šaltinį, kur numalšinate troškulį ir išnyksta nuovargis. Manyje yra 

krištolo skaidrumo vanduo, kuris numalšina sielų meilės troškulį. 

48 Šiuo metu jūsų gyvenimo kelionė tapo pavojinga, o dienos darbas - sunkus. Todėl atėjau apšviesti 

jūsų piligrimystės savo Žodžio, kuris yra viltis, šviesa. Savo mokyme nuolat skatinu jus eiti pirmyn ir 

primenu, kad nepamirštumėte savo egzistencijos laikinumo, po kurio jūsų laukia pomirtinis gyvenimas, 

kad apgaubtų jus savo ramybe. 

49 Jūs esate tikri dykumos klajokliai, kurie maitinasi mano Žodžio esme ir, skatinami savo sielos 

tikėjimo, siekia tikslo, kurį turi pasiekti. 

50 Tikėjimas yra jėga, kuri pakylėja, keičia ir apšviečia. Per ją žmogus gali pakilti iki savo Kūrėjo. 

Juk jos šviesa apšviečia įstatymo kelią, kuriuo einama pas Tėvą. 

51 Taip, su tokiu tikėjimu, eikite savo keliu, sielos ir kūno sąmoningumu priimdami likimo pinkles ir 

smūgius, kuriuos atneša šis laikas. Bet ateis diena, kai kalbėsite apie Mane ir liudysite, kaip Aš buvau su 

jumis, kaip girdėjote ir matėte Mane, taip pat kaip gavote Mano įkvėpimą. Skelbiu jums, kad rasite 

žmonių, pasirengusių suprasti dvasingumo mokymą. Šiandien jūs negalite skelbti, kad Mokytojas yra tarp 

jūsų, nes jie jumis nepatikės ir laikys jus bepročiais. 

52 Pažvelkite į istoriją, kaip Dievo įkvėptieji visada buvo klaidingai vertinami, nes materializmo 

apimti žmonės nemato tiesos. 

53 Tas pats nutiks ir jums, kai kalbėsite apie mano Darbą, kai susitiksite su tais, kurie puolė į 

fanatizmą, neišmanymą ir materializmą. Su jais aiškinsite mano mokymą ir kiekvienas jį supras pagal savo 

dvasinį išsivystymą. Tačiau galiausiai ši tiesa nušvis, nes aš esu tiesa. 

54 Kai žmonės pasieks taiką, ateis laikas, kai Mokytojas atskleis jums didžius sielos mokymus ─ 

apreiškimus, kuriuos supras ateinančios kartos, kurių evoliucija bus didesnė. 

55 Jūs esate su manimi ir mokotės sėti, žinodami, kad vaisiais džiaugsis tie, kurie ateis po jūsų, nors 

jie nesusidurs su tokiomis kliūtimis, su kokiomis susidūrėte jūs. Tačiau jie vis tiek vertins jūsų darbus. 

Todėl kelyje palikite meilės ir gailestingumo pėdsaką, kad dvasiniame kelyje patirtumėte pasitenkinimą, 

jog įvykdėte Įstatymą, kurio jus mokiau. Įsigilinkite į mano žodį ir leiskite man jus teisti. Tuo tarpu 

pakeiskite savo gyvenimus ir darbus. 

56 Jei norite, kad jūsų bičiuliai sužinotų, jog esate mano mokiniai, leiskite jiems tai pažinti savo 

širdies švelnumu. Tegul nuolankumas atsispindi jūsų veiksmuose, nes kas švelnus širdimi, tas švelnus ir 

siela. Išdidus ir pasipūtęs žmogus atrodo stiprus, bet iš tikrųjų jis yra sielos vargšas. 

57 Spiritualizmas naikina žmonių įvestus papročius ir tradicijas, kurios sustabdė dvasią. 

Spiritualizmas - tai nenutrūkstamas dvasios vystymasis ir tobulėjimas, kai ji, naudodamasi savo gebėjimais 

ir savybėmis, apsivalo ir tobulėja, kol pasiekia savo Kūrėją. Spiritualizmas parodo, kaip dvasia išreiškia, 

jaučia ir priima savo Viešpatį. Spiritualizmas išlaisvina dvasią ir padeda jai atsiskleisti. 

58 Dvasinė yra visuotinė galia ir visuotinė šviesa, kuri yra visur ir priklauso visiems. Niekam 

neatrodys keistas mano mokymas. 

59 Dvasios savybės nekinta, nes jos yra mano Dieviškumo dorybės, amžinosios galios. Tačiau 

supraskite, kad, priklausomai nuo to, kaip gyvenote, jūsų tyrumas bus didesnis ar mažesnis. 

60 Kai suteršiate savo sielos tyrumą ir ji girdi sąžinės priekaištus, ji bijo Dievo, kuris yra apsivalymo, 

atpirkimo ir atleidimo šaltinis. 

61 Mano mokymas vėl atsiveria kaip knyga šiai žmonijai, kad ji galėtų maudytis tyruose šio mokymo 

vandenyse ir pakeisti savo gyvenimą, nusigręždama nuo materialistinių polinkių ir kildama aukštyn, 

trokšdama amžinojo gyvenimo. 

62 Pažinę aukštesnįjį gyvenimą, jūs, nepaisydami to, kuriame gyvenate, žinosite, kaip jį iškelti 

aukščiau už visas tuštybes, ir žmonės atsisakys visko, kas nereikalinga ir nenaudinga. Tai bus ženklas, kad 

žmonija pradeda jausti troškimą pasiekti dvasinius regionus. 

63 Mano mokymas paskatins tobulesnę gyvenimo sampratą šiame pasaulyje. 

64 Kol pasieksite šį pasaulį, turite misiją, kuri yra jūsų likimo kryžius, su kuriuo pasieksite kalno 

viršūnę. 

65 Supraskite Mane ir nenusiminkite, nes mokymas, kurį netrukus skelbsite, nėra fantazija, nes 

dvasinis virpėjimas yra visuose žmonėse, nes visi turi dvasią. 
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66 Iš tiesų sakau jums: kai žemėje viešpataus spiritualizmas, žmonės bus padėję tikros taikos pamatus. 

67 Jūs nesulauksite to amžiaus iš žemės, bet dabar jam ruošiatės, o kai jis bus pačiame įkarštyje, 

ramybė ir palaima bus ir jūsų sieloje. 

68 Tai bus sėklos, kurią Kristus pasėjo Antrojoje eroje, vaisiai, duodami laukuose, kurie buvo paruošti 

dar Pirmojoje eroje. 

69 Šiandien kviečiai vis dar sumišę su piktžolėmis. Bet kai tai bus sunaikinta ir kviečiai sudygs 

auksinėmis varpomis, ateis žmonijos lauktas amžius. 

70 Aš esu Kelias, eikite juo, ir būsite su manimi per amžius. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 215 
1 Mano žodžiai yra tarsi rasos lašai, kurie nusileidžia ant jūsų širdies, kad suteiktų jai naujos 

gyvybės, nes aš matau ją sudžiūvusią. Taip atsitiko dėl to, kad pamiršote Mano pažadą sugrįžti ir jautėtės 

mirę dėl dvasinio gyvenimo. 

2 Kai tavo vilties liepsnelė užgeso, išgirdai beldimą į savo širdies duris. Kai atsivėrėte ir pamatėte 

Mane, neatpažinote Manęs, nes buvote Mane užmiršę. Reikėjo parodyti jums žaizdą Mano šone ir 

pasakyti: "Įdėkite ten pirštus", kad žinotumėte, kas yra Tas, kuris pasibeldė į jūsų duris. 

3 Jūs esate panašūs į Emauso keliauninkus, kurie negalėjo Manęs atpažinti, kai Aš buvau šalia jų. 

Jūs esate kaip Tomas, kuris įtikėjo tik tada, kai pamatė ir palietė mano žaizdas. 

4 Kadangi prašėte Manęs Mano buvimo įrodymų ir Aš jums juos daviau, žinokite, kad atėjau 

išlaisvinti jus iš stabmeldystės, sugrąžinti jus prie paprastos religijos praktikos, prie tikėjimo be sofistikos, 

prie gailestingumo praktikos tarp jūsų. 

5 Pastebėjau, kad garbinate kurčius, aklus ir nejudrius stabus, atliekate apeigas, kurios yra 

nesavalaikės ir netinkamos jūsų šiandieniniam dvasiniam išsivystymui, praktikuojate tai, ko aš niekada 

neįvedžiau. 

6 Niekas kitas, išskyrus mane, negalėjo jums pasakyti tiesos apie jūsų klaidas, nesužeisdamas jūsų, ir 

kartu suteikti jums šviesos, peno ir stimulo, kuris akimirksniu užpildytų jūsų širdies tuštumą. 

7 Daugiau niekada nebebūsite apakinti netikros ir nepagrįstos šlovės ir nesijausite viliojami žodžių, 

kurie patrauklūs tik protui, bet niekada negali prasiskverbti į sielą. Nuo šiol tas, kuris iš tiesų įsisavino šio 

žodžio esmę, nebegalės maitintis jokia kita duona, išskyrus dieviškąją. 

8 Kas kada nors jums kalbėjo taip, kaip aš kalbėjau per šiuos paprastus vyrus, kurie yra mano balso 

nešėjai? Kas kada nors kalbėjo apie sudvasinimą taip, kaip girdėjote šiame žodyje? Kas jūsų gyvenime 

kada nors davė jums įrodymų, patvirtinančių dieviškąjį apreiškimą? Niekas, mano žmonės. 

9 Mano žodis kviečia žmones kaip skambantis varpas į susirinkimą, ir jie ateina ilgais traukiniais, 

būriais. 

10 Laikas, per kurį jums apsireiškiu šiuo pavidalu, yra trumpas, ir noriu, kad būtų daug tokių, kurie 

priimtų Mano Žodžio šviesą, kad, 1950 metams baigiantis, visa tauta, žinodama Mano įsakymą, noriai 

nusilenktų Mano Tėvo valiai. 

11 Žmonėms dar liko laiko pasiruošti tai dienai, ir kai jie susirinks vėliau, tai bus nebe tam, kad 

klausytųsi mano žodžio per balsą nešiotoją, bet tam, kad studijuotų gautus nurodymus, kad mintyse 

pajustų mano įkvėpimą, ir tada jie su įsitikinimu sakys: "Viešpats yra su mumis". 

12 Štai kokius jus noriu matyti: gerus mokinius. 

13 Savo mokymo pradžioje jums sakiau, kad įvedžiau paprastą garbinimą, kuris neturi nei apeigų, nei 

ceremonijų, tačiau pakyla virš smilkalų dūmų ir giesmių garsų: meilės, gailestingumo, brolybės garbinimą. 

14 Būtina atidžiai ištirti savo garbinimo veiksmus, kad pašalintumėte visus stabmeldystės, religinio 

fanatizmo, prietarų ir šiam darbui netinkamų įsitikinimų pėdsakus. 

15 Jei tikite Kristumi ir mylite visus Jo darbus, supraskite, kad šis paprastumas ir dvasingumas, kurį 

šiandien jums įkvepiu, yra tas pats, kurį žodžiais ir darbais skelbiau Antrojoje eroje. Kodėl tuomet 

nusigręžėte nuo to paprastumo, be kurio negali būti jokio sudvasinimo? 

16 Pažiūrėkite, į kiek daug klaidų įsivėlė ši žmonija. Tačiau išaušo naujos dienos šviesa, ir su ja 

niekas negalės pasislėpti ar apsigaubti tamsa. 

17 Dėl šios priežasties Aš šiuo metu darau visus žemės kelius pravažiuojamus, kad spiritualizmo 

mokiniai ir apaštalai galėtų pasklisti po pasaulį ir skelbti Mano Gerąją Naujieną. 

18 Prieš siųsdamas jus į kitas šalis, noriu, kad kiekvienas, kuris save vadina šio mokymo mokiniu, 

būtų dvasingas savo gyvenimu ir darbais, kad jo liudijimas būtų teisingas ir patikimas. 

19 Kai pasiekiate dvasingumą, kelias tampa lengvas. Pakilti nebus sunku, jei jus įkvėps idealas pakilti 

aukščiau. Pagundos daugiau nebekvies jūsų į pražūties bedugnes, priversdamos atsitraukti. Tada iš šio 

pasaulio pasiimsite tik tai, kas absoliučiai būtina, leistina ir būtina, taip suteikdami savo sielai laisvę 

svajoti apie geresnį pasaulį ir leisdami jai kovoti, kad jį pasiektų. 

20 Mano šviesa apgaubia jūsų sielą ir yra vedlys visuose jūsų keliuose. Ši šviesa nusileido ant visų 

žmonių, nepriklausomai nuo jų rasės ar tikėjimo. 
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21 Šiais laikais Izraelis sugrįžo ir yra išsibarstęs po visą pasaulį, kad atliktų savo dvasinę misiją. Ji yra 

vyresnioji tauta, pirmagimė, todėl pirmoji užmezga ryšį su Manimi. Jos siela vystėsi pagal įstatymą, kuris 

buvo duotas kiekvienai sielai, kai ji buvo atsiųsta į žemę. 

22 Pirmą kartą atėjęs nustebinau žmones savo paprastumu ir neišmanymu. Jie gyveno žemame 

moralės lygmenyje, ir aš kreipiausi į juos nuo kalno viršūnės, kad duočiau jiems pirmuosius nurodymus. 

Antrojoje eroje, po ilgos eros, kai jums teikiau įrodymų, kad jūsų siela sustiprintų savo tikėjimą ir 

gyventų laikydamasi Mano Įstatymo, Aš atėjau pas jus labiau pažadintas, labiau išvystytas, bet toli nuo 

tikrojo Įstatymo, kurio iš jūsų prašiau, vykdymo. Jūs negalėjote panaudoti savo dovanų sielos labui. 

23 Tuo metu atėjau jums pasakyti, kaip taikyti Įstatymą, kad jį įvykdytumėte, kaip gerbti Tėvą ir 

liudyti tiesą. Aš buvau su jumis Jėzuje, kad visa jūsų siela Mane jaustų ir pajaustų, ir palikau jus parengtus 

savo Žodžiu. 

Po to suteikiau jums pakankamai laiko, kad jūsų siela naudotųsi mano mokymais ir gyventų mano 

mokiniais. Jūs toliau vystotės ir tampate vis budresni. Tačiau, norėdami pasiekti savo aukštumą, jūs 

nepakankamai paruošėte savo kelią, kad priartėtumėte prie Manęs. Jūsų šviesa silpna, jūsų tikėjimas 

silpnas, ir jūs nenutuokėte, kad mano trečiasis atėjimas jau buvo arti. 

1866 m., būtent tuo metu, kai Mano Žodis ir pranašystės mane paskelbė, Aš atėjau pas jus, kad 

palikčiau jūsų sieloje išminties lobį, naują mokymą, kurį jums pažadėjau tam laikui. 

24 Kiek nedaug žmonių budėjo ir laukė mano atėjimo. Žmonija miegojo, kai prasidėjo naujasis 

amžius. 

25 Mano valia buvo, kad jūs visą laiką gyventumėte budrūs laukdami valandos, kad nenustebtumėte, 

kai ateisiu, ir Aš matysiu jūsų pažangą ir žinias. 

26 Kad pasiektumėte Mane, ėjote daugybe kelių ir juose pasiklydote. Reikėjo, kad Ganytojas 

pasirodytų ir ieškotų savo avių, kad suvienytų jas į vieną būrį. Juk žemėje nebuvo žmogaus, kuriam būčiau 

galėjęs patikėti šią užduotį, nes neradau nė vieno pasirengusio. 

27 Šiuo metu apšviečiu ir ruošiu geros valios žmones visose tautose, kad jie dvasioje kalbėtų apie 

mano atėjimą ir apie artėjantį malonės laiką. Kiekvienam iš jų tenka sunki misija, o aš, jam 

tarpininkaujant, pažadinu sveikus idealus kituose. Suteikiu gyvybę jų sieloms ir įkvepiu meilę bei 

pasitikėjimą savo įstatymu, kad jis suteiktų jiems jėgų kovoti už žmonijos atpirkimą ir dvasinę pažangą. 

28 Venkite, kad tautos susiskirstytų dėl Mano mokymo. Nekelkite nesantaikos ir nesijauskite 

pranašesni tarpusavyje. Visiems įkvepiu dvasingumą, kuris yra taika, meilė ir pagarba artimui. 

Atsisakykite religinio fanatizmo, ištobulinkite garbinimo veiksmus, pakelkite savo bičiulių religinę 

praktiką į aukštesnį lygį. Tokia yra Mano valia, ir kai būsite kartu, pripažinkite vienas kitą, mylėkite 

vienas kitą ir liudykite Mane. 

29 Jūs, kurie girdite šį žodį, padarykite savo sielą klusnią ir studijuokite mano mokymą. Nekreipkite 

dėmesio į balso nešėjus ir nepriskirkite jiems šios šviesos. Jie yra tik įrankiai, per kuriuos Aš išreiškiu savo 

valią. Pakilk virš savo proto, kad galėtum mane pajusti savo siela. 

30 Koks menkas yra žmogus, kad įgyvendintų šios didybės pasireiškimą, kurio dabartinis etapas 

prasidėjo 1866 m. ir baigsis 1950 m. Mokykitės iš šio Mokytojo, kuris visą laiką jus mokė, ir taip pat 

jauskite, kad esate teisiami, nes Jis yra Tėvas ir Mokytojas, bet kartu ir Teisėjas. 

Įsakymus, kuriuos jums daviau, vykdysite dabar, kai gyvensite žemėje. Vėliau, kai atsidursite 

dvasinėje sferoje, gausite naujų nurodymų. Jūsų kova didelė, nemirtinga, nes esate mano vaikai. Kaip 

norite tobulėti per trumpą gyvenimą, kurį turi jūsų kūno apvalkalas, ir taip teigti, kad pasieksite Mane, kad 

ramiai ilsėtumėtės, kai darbo laukas yra toks platus, kad kiekviena siela turi tobulėti? Pirmiausia 

išsilaisvinkite nuo atpirkimo naštos, pasigailėkite savęs ir pasidarykite pakankamai nuopelnų, kad 

sumokėtumėte savo seną skolą Mano Įstatymui. 

31 Noriu, kad nustotumėte būti mažais vaikais ir taptumėte mokiniais. Visada būkite nuolankūs, kad 

neprašyčiau jūsų patirti išbandymų, viršijančių jūsų jėgas. Apreikškite savo gyvenime meilę ir kantrybę. 

Kai atskleisdami Mano darbą įgysite bičiulių pasitikėjimą, kalbėkite apie Mano atėjimą kaip apie 

paguodos dvasią ir pažadinkite žmonių sielas, kad jie gyventų aukštesniame lygyje ir stengtųsi būti 

apšviesti bei pakylėti per dvasinį paklusnumą. Jų širdys yra derlinga žemė, kurioje galite pasėti dieviškąją 

sėklą. 
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32 Jei būsite pasirengę, būsite išblaškyti po visą pasaulį ir keliausite visais keliais. Kur turėsite eiti? 

Jūs nežinote. Jūs eisite dėl iš pirmo žvilgsnio materialių priežasčių, bet iš esmės tai bus mano valia, kuri 

nuves jus į iš anksto numatytą vietą. 

33 Neškite provincijoms šviesą ir palaiminimus, gydomąjį balzamą ir taiką, kad būtumėte pripažinti 

mano pasiuntiniais, tikrais meilės ir gailestingumo mokiniais. Stebėkite savo žingsnius, nes būsite teisiami 

pagal savo gyvenimą. 

34 Klausykitės manęs, nes Aš iš anksto sužinau ir atskleidžiu jūsų ateitį. Neišniekinkite mano darbų 

savo darbais ir neužtemdykite savo sielos šviesos. 

35 Kopkite į kalną ir pasiekite dvasingumo viršūnę. Neįleiskite šaknų šiame pasaulyje. Kadangi 

sakiau jums, kad tai ne mano karalystė, jūs, mano mokiniai, jos čia taip pat nerasite. Dematerializuokitės ir 

pasinerkite į savo vidų, kad pažintumėte viską, kas brangu jūsų sieloje. 

36 Mano apsireiškimo per žmogaus intelektą laikas eina į pabaigą, ir jūs nežinote, kas po to nutiks 

žmonijai. Jūs neįsivaizduojate, kokie išbandymai juos užklups, nes neišskleidėte savo dovanų. Intuicija 

jūsų sieloje nėra aiški, ir jūs nepasirengėte pasipriešinti gamtos jėgoms, kurios bus paleistos su dideliu 

smurtu, kad pažemintų žmoniją. Aš suteikiau jums galią maldoje sustabdyti blogį, nuodėmę, ligas ir 

nelaimes, tačiau iki šiol jūs nesinaudojote šiais gebėjimais. 

37 O jūs, Trečiosios eros tomazai, kurie manęs nesupratote! Kur yra jūsų dvasinės dovanos? Kur juos 

palaidojote? Kodėl juos pamiršote? Jūs nežinote, bet aš jums pasakysiu: šios dovanos yra paslėptos. Jie 

vibruoja jumyse, bet jūs jų nejaučiate, nes esate materializuoti. Jūs neturite gyventi tuščiai, turite juos 

atskleisti visais pavidalais ir daryti su jais didžius stebuklus, kad galėtumėte liudyti savo Tėvui ir sau 

patiems. 

38 Dirbk, Izraeli, kad galėtum įgyti taikos žemę, dvasinę pažadėtąją žemę, kuri tavęs laukia. 

39 Šią dieną, kai gaunate dvasinių dovanų patvirtinimą, aš priimu jūsų išpažintį, jūsų dėkingumą. 

Pasiruoškite ir klausykitės: Po 1950 m. su Manimi bendrausite tik dvasiškai. Taip pat ir jūsų vaikai bei tie, 

kurie ateis po jūsų, gaus mano žodį. Siųstuvų nebebus, bet jūsų tikėjimas jums sakys, kad Aš nusileidau 

žemyn, kad priimčiau ir padaryčiau visus savo vaikus laimingus. 

40 Ateinančiais laikais Aš jus visus paruošiu ir vesiu, o šiandieniniai Mano mokymai bus išsamūs ir 

aiškūs, jei juos prisiminsite arba leisite savo akims slysti užrašytais Raštais. 

41 Mano meilė su jumis, mano mokiniai! Šventosios Dvasios šviesa visada jus užlieja, ji uždega jūsų 

tikėjimo žiburį. 

42 Jūs, kurie jaučiate dvasinių dovanų poreikį, kurie siekiate apvalyti savo gyvenimą, protą ir širdį 

atgailos ir atsinaujinimo vandenyse, jūs, kurie trokštate pažinti tiesą ir jos ilgitės, išgirskite mano balsą, 

kuris ateina pas jus kaip paglostymas, kad būtumėte pripildyti mano šviesos. Šiuo metu tiesa slepiasi, o 

vaizduotė karaliauja. Štai kodėl jums duodu savo dieviškąją esmę, kuri yra tiesa ir maistas sielai. 

43 Kuo geriau suprasite mano tiesą, tuo lengviau galėsite tobulinti savo dvasinius gebėjimus, kurie 

yra panašūs į jūsų fizinius pojūčius. Argi nejaučiate, kad jūsų siela trokšta pasiekti krištolo skaidrumo 

šaltinį, t. y. paprastą doktriną be sofistikos, be apeigų ir garbinimo formų? Nes šis mokymas, kurį jums 

atnešiau, yra didis ir kupinas šviesos, yra tas, kurio jūs ieškote. Laikas negali pakenkti jo tvirtiems 

pamatams, nes jie remiasi Mano valia. Tiems, kurie myli tiesą, Mano doktrina bus meilės, išminties ir 

teisingumo doktrina. 

44 Tai, kas yra iš Dievo, ateina pas žmogų dėl Tėvo meilės vaikui. Aš tik tikiuosi, kad vaikas yra 

pasirengęs Mane priimti. Tėvas nori, kad Jo išmintis, kuri taip pat yra jumyse kaip atomas, atsiskleistų ir 

atsiskleistų. Esu čia, kad jus padrąsinčiau. Tikiuosi tik, kad atidžiai klausysitės Mano žodžių, kad 

galėtumėte priimti paslaptis, kurias ketinu jums atskleisti. 

45 Praeityje savo pavyzdžiu jūsų pasaulyje palikau meilės mokymą. Dabar tęsiu, pateikdamas jums 

Dvasios doktriną, kuri turi galią apšviesti pasaulį, pašalinti proto neišmanymą, palengvinti kelią, išvengti 

nereikalingų kančių, sumaišties ir ašarų. Dėl sukelto kartumo toks didelis yra Mano mokymo saldumas, o 

dėl karo ir kančių tamsos tokia didelė yra Mano apreiškimų šviesa. 

46 Visatos šventykla yra mano mokymo ramstis ir atrama, nes joje yra dieviškoji ir kūrybinė galia, 

kuri moko, atperka, įtikina ir suteikia gyvybę. 

47 Aš kalbu žmogaus lūpomis, bet Mano meilė paverčia Mano mintis girdimais žodžiais, kad 

išgirstumėte Mane, išsigelbėtumėte ir gyventumėte Dieve. Aš esu šios meilės mokyklos Mokytojas, kuris 
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niekada neapgauna kilnios širdies, norinčios tobulėti. Iš pradžių kiekvieną žmogų paverčiu vaiku mokiniu, 

paskui mokiniu, o vėliau mokytoju, kuris moko tiesos. Iš kiekvieno žmogaus padarysiu stiprią šviesą, kuri 

nušvies daugelio pasiklydusių sielų kelią. Kiekvienas žmogus taps Mano valios įrankiu, neprarasdamas 

savosios. Kuo labiau dvasingesni būsite, tuo labiau atitiksite Tėvo valią. 

48 Dėl savo laisvos valios patyrėte daug kartėlio. Tačiau noriu, kad žinotum, jog niekada tavęs 

neapleidau. Nesukite tiek daug kelių, kad pasiektumėte tiesą. Mylėkite ją, nes ji ateis pas jus, kai atversite 

savo meilės vartus. Mylėkite paprastą tiesą ir išsilaisvinkite nuo teorijų bei ginčų. Ši šviesa nušvies kelią 

jūsų gyvenimo dykumoje, ir jūs neateisite pavargę ar pavėlavę. Materialistai neatranda tiesos, nes ji 

remiasi meile, nes ji yra šviesa, išmintis, apreiškimas, todėl meilė yra tikrasis mokytojas. 

49 Materialistai ateis pas jus, užkietėjusius pasauliečius, ir sakys: "Mūsų smegenys perkrautos 

ideologijomis, knygomis, mokslais. Padėkite mums rasti tiesą." Tada išmintimi išsklaidysi debesis, 

temdančius jų protus. 

50 Klausimus ir atsakymus išgirskite kaip jūros ošimą, kaip vėjo šėlsmą. Išgirskite išmintį, kuri 

neišmanymą paverčia žinojimu, dvasios ramybe ir šiluma. Išgirskite tą meilės pažadą, dėl kurio verta 

gyventi pažįstant gyvenimą ir mirtį, didžiuosius slėpinius, Dievo dėsnius žmoguje, amžinybę ir šviesą. 

Išgirskite! 

51 Dar neišmokote mylėti ir atleisti, nes dar nesate subrendę. Bet ar jūs esate tie, kurie suvokia, kad 

tikėtų? Dar niekas neturi pakankamai dvasinės šviesos, kad galėtų visapusiškai įvertinti mano žodį ar 

darbą. Išbandžiau filosofus, mokslininkus, mokytojus ir mąstytojus, taip pat amžinus abejojančius, kurie 

nuolat klausia: "Ar tai tikrai Tėvas?" Bet visiems atsakiau: "Medis pažįstamas iš vaisių. Mano Žodis sako, 

kas aš esu. Mano žodis ir toliau stebins filosofus ir neišsilavinusius." Jums sakau: tik per meilę jūs 

sužinosite, kas Aš esu ir kas jūs esate, nes per ją galėsite išvysti Mano Veidą. Neleiskite sau delsti, 

nesukite sau galvos dėl amžinybės klausimų. Meilėje rasite atsakymus, o plačiame tiesos horizonte atrasite 

tikrąjį gyvenimą. 

52 Eikite šiuo keliu, ir dangus džiūgaus, o šviesa spindės jūsų gyvenime, nes savo širdies liūdesį 

pakeisite saldžiu ir sveiku gyvenimo džiaugsmu. 

53 Ar manote, kad, nors Aš matau pasaulį ir jo gyventojus pačiame sugedimo, kuriame jie yra, 

įkarštyje, ir nors jiems Manęs reikia tiek, kiek jiems reikia, Aš juos apleisiu? Pagalvokite apie tai, nes aš 

nustebinau jus tuo, kaip kalbėjote ir mąstėte. 

54 Aš esu Gelbėtojas, Mokytojas, kuris ateina pas puolusį nusidėjėlį, kad jį prikeltų, sudvasintų ir 

išmokytų mylėti. 

55 Pasaulis pasikeis, kai išgirs Gelbėtoją, pažins Jo įstatymus ir jiems paklus. 

56 Priimkite šį Žodį, kuris yra sielos mokymas, ir pasiruoškite priimti tai, ką pažadėtasis Užtarėjas 

duos jūsų dvasinei pažangai. Juk turite bendrauti su savo Viešpačiu iš dvasios į dvasią. 

57 Neužmirškite Mano žodžio, kai jus vėl paliks pakili nuotaika, kad išgirdote Mane. 

58 Jus priima Tėvo gailestingumas ir meilė. 

59 Tėvo rankos yra atviros, kad apkabintų jus ir kad galėtumėte jose ilsėtis. Paguoskite save savo 

liūdesyje ir išgirskite šį žodį, kuris nori padaryti jūsų egzistenciją laimingesnę. 

60 Su kokiu džiaugsmu Mano Dvasia nužengia pas jus, nesustodama teisti jūsų nuodėmių. Aš kalbu 

jums apie meilę, ir šiuo žodžiu tas, kuris turi ant savęs kokią nors dėmę, yra apvalomas, nusidėjėlis 

atperkamas, o miegantysis pažadinamas. 

61 Amžinybės laikrodis, kurio melodingas skambesys skamba visame pasaulyje, padeda žmonijai 

suvokti laiką, kuriame ji gyvena. 

62 Aš ieškau tavęs, nes tu priklausai man, o kadangi tave myliu, nenoriu, kad daugiau klaidžiotum. 

Jūs esate Mano Dieviškosios Šviesos kibirkštys ir susiliesite su Manimi. Aš jums siūlau amžinybę, kad 

galėtumėte grožėtis visa jos šlove. 

63 Aš kalbu su jumis aiškiais ir paprastais žodžiais, kad jūs suprastumėte jų prasmę ir vėliau 

nesiskųstumėte, jog kalbu su jumis nesuprantamais žodžiais. 

64 Kai Antrojoje eroje jums daviau savo mokymus palyginimais, daugelio jų negalėjote suprasti. 

Dabar pateikiu jums visų mokymų paaiškinimą Šventosios Dvasios šviesoje. 
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65 Supraskite, kad visos šio gyvenimo kančios, kurias išgyvenate, yra žmogaus klaidų pasekmės. Juk 

aš, kuris jus myliu, negalėčiau jums pasiūlyti tokios karčios taurės. Nuo pat pirmųjų laikų apreiškiau jums 

Įstatymą kaip būdą išgelbėti jus nuo nuopuolio, nuo pražūties ir "mirties". 

66 Visiems jums ateis akimirka, kai paprašysiu atsiskaityti už savo Įstatymą ir dovanas, kuriomis jus 

apdovanojau. 

67 Jūs einate savo gyvenimo keliu, ir vieni neša pareigos ir skausmo kryžių, kiti - savo nuodėmės 

kryžių ant pečių. Bet jei šauksitės Manęs, Aš būsiu jūsų kryžiaus nešėjas, kad padėčiau jums ateiti pas 

Mane. 

68 Laikykitės mano nurodymų, ir tuoj pat pajusite, kaip palengvėja jūsų našta, nusiraminsite, o 

malonios gaivos pojūtis palengvins jūsų mieguistumą. 

69 Atverkite akis, dvasiniu žvilgsniu įeikite ir kontempliuokite Mano šlovę. Pažiūrėkite, kaip atsiveria 

vartai, pro kuriuos turi praeiti septynios dvasios, kurias patikėjau žmonijai. Tai septynios dorybės, kurios 

pagal Mano valią visada veiks jumyse. Tai: Meilė, nuolankumas, kantrybė, tvarkingumas, linksmumas, 

atkaklumas ir gailestingumas. Tegul šios dorybės tvirtai įsitvirtina jūsų širdyse, ir jūs patirsite palaimą. 

70 Taip mano Dvasia priartėja prie jūsų, kad pripildytų juos šviesos ir pasakytų: "Kūnas, kurį šiandien 

turite kaip laikiną drabužį, yra priemonė, kuria pasieksite didelį apsivalymą ir dvasinį pakilimą. 

71 Jei jūsų kelyje pasirodytų raupsais sergantis žmogus, ar su siaubu pasitrauktumėte? Ar 

negalėtumėte jo paliesti ranka? Ar bijotumėte ją pasigauti? Ne, mano mokiniai. Užuot žvelgę į to kūno 

kančią, turėtumėte žvelgti į jo sielą, kuri yra jūsų brolis, mano vaikas, laukiantis jūsų gailestingumo. Kiek 

dar reikia išmokti? 

72 Palaiminta žmogaus širdis, kuri gailisi dėl savo silpnybių ir pasiryžta pasitaisyti. Juk jam ne tik 

atleidžiama, bet ir jis pasiekia mano šviesą. Mano užduotis - paversti nusidėjėlius mano mylimais 

mokiniais. 

73 Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ateikite pas mane ir gyvensite amžinai, nes manyje rasite 

ramybę. 

74 Mano Šventosios Dvasios šviesa išlieta ant visos visatos. Naudodamiesi intuicijos, apreiškimo ir 

aiškiaregystės dovanomis, žmonės prabunda naujajam amžiui. 

75 Mano Dvasia vibruoja teisumu ir skverbiasi į pačias giliausias dvasios gelmes, kad padėtų 

išlaisvinti sielą iš nuodėmės, surišti rauges į ryšulius ir įmesti į ugnį. 

76 Kad galėtumėte pasakyti pasauliui: "Štai Tėvas, kuris yra tarp mūsų", jums dar reikia daug 

nuveikti. 

77 Daugelis tautų yra išvargintos bado, žemės duonos ir dangiškosios duonos alkio. 

78 Žmonės ieško Manęs per religijas, filosofijas ir sektas. Tai būdai, kuriais jie vieną dieną mane 

suras. 

79 Kol eisite tiesiu keliu, vedančiu tiesiai į mano Širdį, jausitės ─ nors jums teks įveikti didelius 

atstumus, kopti į kalnus ir įveikti prarajas ─ su kiekvienu savo žingsniu vis aukščiau dvasiniame kelyje, 

nuo kurio matysite Pažadėtosios žemės siluetą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 216 
1 Mokiniai, vykdykite mano nurodymus, kad nereikėtų verkti dėl prarasto laiko. Pasinerkite į mano 

Žodžio studijas, kad žinotumėte, kas turi būti įvykdyta ir kas liečia tuos, kurie ateis po jūsų. 

2 Šį dvasinį darbą jums, nuolankiesiems, atskleidžiau anksčiau nei mokslininkams, nes tarp jūsų 

radau tyrumą ir nekaltumą, tikėjimą ir norą sekti Mano mokymu ─ norą nešti šią sėklą į savo bičiulių 

širdis. Štai kodėl jus išsirinkau, nes jūs esate vargšai, kurie patyrė vargą, kurie neieškojo paguodos žemėje 

ir jos malonumų. Juk žinote, kad anapus šio pasaulio egzistuoja tikra dvasinė ramybė, gėris ir džiaugsmas. 

Neleidote savęs apgauti netikra didybe, nesiekėte laikinos valdžios, malonumų, kurie trunka tik akimirką. 

Jūs trokštate daugiau nei viskas, ką šis pasaulis gali jums pasiūlyti. Mylėkite Mane ir pasitikėkite, kad 

leisiu jums grįžti į namus, kurie jūsų laukia, į įsčias, iš kurių išsiritote ir kuriose užvaldysite Mano 

Karalystę. 

3 Ši viltis padaro jus stiprius sunkumuose ir nenugalimus kovoje. Jei ir toliau ištikimai vykdysite 

savo misiją, netrukus pasieksite dvasios pergalę prieš kūną, nes leidote savo Dievui daryti įtaką jūsų 

gyvenimui. Gyvenimo paprastume galėsite geriau suvokti mano mokymus, leisitės jų apšviečiami ir 

patirsite netikėtų malonumų iš kitų. 

4 Todėl sekite paskui Mane ir niekas jūsų nuo Manęs dabar negali atskirti. Jaučiatės mylimi tobulos 

meilės ir esate laimingi. Jūs mane mylite ir tuo grindžiamas jūsų džiaugsmas. 

Iš tiesų sakau jums: Mano Antrosios eros mokiniai ir visi, kurie sekė paskui Mane, mylėjo Mane taip pat. 

Todėl jūsų bičiulių abejonės ar pašaipos jums nekenkia. Skausmas, kuris yra sielos akmuo, nepriverčia 

jūsų atsitraukti. Jūs žinote, kad gyvenate laikiną gyvenimą, ir siekiate įgyti nuopelnų, kad pasiektumėte 

tikslą, kuris, kaip žinote, jūsų laukia. 

5 Pasiruoškite, nes paliksiu jus žmonijos globėjais. Jūsų dovanos yra paslėptos, kad galėtumėte jomis 

tinkamai pasinaudoti. Paskutinę 1950 metų dieną jūs visi dalyvausite su savo darbais ir dovanomis ir 

būsite mano teisiami. Vieni iš jūsų bus su Manimi dvasia, o kiti - žemišku kūnu, kad gautų mano 

paskutinius nurodymus. Vėliau jums bus atverti keliai, kad išsiskirstytumėte nešti Gerąją Naujieną ir 

žmonių širdyse paliktumėte liudijimą apie mano atėjimą šiuo metu. 

6 Aš neprašau iš jūsų aukų ar darbų, viršijančių jūsų jėgas. Prašau tik jūsų meilės, kuria jus 

apdovanojau, nuolankumo ir kantrybės, kad galėtumėte įvykdyti savo misiją. 

7 Mano apsireiškimas baigsis paskutinę 1950 metų dieną, kad išsirinktų mokinius, kuriuos 

apdovanosiu savo malonės dovanomis. Mokytojas prižiūrės jūsų darbus, o Aš nesiliausiu uoliai stengęsis, 

kad įvykdytumėte visus Mano įsakymus. 

8 Mokiniai, perspėju jus. Kaip dažnai pamatysite, kad mokslininkai atmeta šį darbą! Bet jūs jiems 

atleisite ir toliau eisite savo keliu. Jei taip padarysite, nustebinsiu žmoniją suteikdamas jums galimybę 

savo dvasia atrasti tai, ko žmonės su visu savo mokslu nesugebėjo atrasti. 

9 Nuolat jus vadinu "mokiniais", kad padrąsinčiau jus kovoje ir išvaryčiau iš jūsų širdžių 

menkavertiškumo idėją, kurią jumyse paliko skurdas ir pažeminimai. Noriu, kad jūs taptumėte didingi 

dvasinių dalykų pažinimu, kad galėtumėte pažadinti žmones aukštesniam gyvenimui, tobulam gyvenimui, 

kuriame dvasios dėsnis harmoningai susijungia su materialaus gyvenimo dėsniais. 

10 Jūs nesate vieninteliai mano paslapčių patikėtiniai ir vieninteliai verti dvasinio palikimo. Sakau 

jums tai, kad niekada nesididžiuotumėte esą vertingiausi ir mylimiausi ir kad jūsų širdyje niekada nekiltų 

tuštybė. Jei leistumėte tokiems jausmams kilti jūsų esybėje, kiltų pavojus prarasti įgytą malonę. 

11 Žmonės, jūsų uolumas ir meilė padarys jus amžinais dvasios dovanų savininkais. Noriu, kad visada 

būtumėte nuolankūs, uolūs gėryje, įstatyme, tiesoje, malonūs dvasios gerumu, kuris yra aukščiau už širdies 

gerumą. 

12 Mano mokymas yra šviesa, iš kurios kyla visa išmintis, žinios, apreiškimai ir mokslai. Jame viskas 

atskleidžiama paprastai. Kai Dvasia vadovaus žmonių žingsniams, galėsite suprasti, kad tai, ką 

mokslininkai galėjo atrasti tik po ilgų studijų, didelių aukų ir triūso, galima nesunkiai pasiekti pakylėjus 

sielą, meldžiantis, medituojant Dievą ir įkvėpus gėriui. Jums bus atskleistos paslaptys ir atverti paslėpti 

lobynai, į kuriuos žmogus niekada negalėjo prasiskverbti kitais būdais. 

13 Dauguma to, ką jums kalbėjau šiuo metu, yra pranašystės, kurios kartais susijusios su kitais laikais, 

o kartais su būsimaisiais. Štai kodėl daugelis žmonių nenori teikti jokios reikšmės šiai dieviškajai žiniai. 
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Tačiau šis Žodis iškils kupinas šviesos tarp būsimųjų laikų žmonių, kurie jame atpažins ir atras didžiųjų 

apreiškimų, kurių tikslumas ir tobulumas nustebins mokslininkus. 

14 Štai kodėl jums nurodžiau užrašyti mano žodį, kad, kai pereisite iš šio gyvenimo į kitą arba kai ši 

tauta pamažu pamirš mano mokymą, jis būtų ištikimai ir neišdildomai užrašytas knygoje. 

15 Jums, žmonės, dabar yra tinkamas metas pradėti ir įrodyti šią tiesą darant stebuklus su dovanomis, 

kurias jums apreiškiau. 

16 Nemiegokite laukdami tų laikų, apie kuriuos jums kalbėjau, tik tada atsikelkite ir sakykite 

žmonėms: Tai, ką dabar turite prieš akis, jau buvo išpranašauta. Ne, žmonės, būtina, kad jūs tai 

paskelbtumėte iš anksto, kad tai pranašautumėte, kad paruoštumėte kelią ateiti viskam, ką jums 

išpranašavau ir pažadėjau. Tada būsite atlikę savo, kaip dvasingumo pradininkų žemėje, misiją. Kai 

pasaulyje ims rodytis stebuklingi dalykai ir Viešpaties Dvasia prabils į jus per neregėtus įvykius, kai 

žmogaus dvasia pradės atskleisti neįsivaizduojamas dovanas ir gebėjimus, pamatysite, kad visi tikėjimai, 

teorijos, normos, institucijos ir mokslai bus sukrėsti. Tada žmonija pripažins, kad tie, kurie nuolankiai 

skelbė iš pažiūros keistą doktriną, buvo teisūs, nes jų žodžiai pasitvirtino, kai išsipildė. 

17 Tada pamatysite, kad žemės tautos domisi dvasiniu mokymu, kad teologai lygina Kristaus 

mokymą su naujaisiais apreiškimais. Pamatysite, kad daugelis tų, kurie visada buvo abejingi dvasiniams 

dalykams, ims gyvai domėtis šio ir praėjusių laikų apreiškimais. 

18 Šiandien, nors ir norėtumėte, negalite pamatyti, kaip išsipildys visa tai, ką jums skelbiu. Bet jei 

tikrai tikite Mano žodžiu, tikėjimo žvilgsniu galėsite matyti daugelį ateities įvykių, ir jei būsite pasiruošę, 

jūsų sapnai, vizijos ir įkvėpimai jūsų neapgaus. 

19 Klausykitės Manęs su giliu dėmesiu: kai nustosiu jums kalbėti šiuo pavidalu, su meile rinkite 

Mano Žodį, kurį užrašėte į stenogramas, kad paliktumėte ateities kartoms kaip liudijimą to, ką jums 

kalbėjau šiuo metu. 

20 Mano žodį laikykite sėkla, kad į jį neįsimaišytų nė menkiausia priemaiša. 

21 Netrukus laukas, kuris yra šios žmonijos širdis, bus išvalytas ir paruoštas sėjai, ir argi būtų 

teisinga, kad jis būtų švarus, o sėkla - ne? 

22 Apmąstykite mano žodį, mylimi mokiniai. Taip jūs pamažu transformuojatės ir apsivalote, kad 

galėtumėte gerai atlikti savo misiją. 

23 Dabar grįžau pas žmones, kad padėčiau jiems dabartiniuose išbandymuose. Mokytojas jums sako: 

Nesijaudinkite po 1950 m., kai pamatysite mano atėjimo šlovėje ženklus. Verčiau džiaukitės, nes Aš 

suteikiau jums galimybę tiesiogiai matyti šiuos apreiškimus. 

24 Kaip antrą kartą po aukos mirties pasirodžiau dvasioje Magdalietei, ir ji nustebusi ir kartu kupina 

džiaugsmo sušuko: "Viešpatie, būk pagirtas ir pašlovintas per amžius", taip ir šiandien pasirodžiau jums, 

kai manėte, kad Mokytojo nėra arba jis abejingas jūsų kančioms, bet nustebę palaiminote Mane. Jūs 

gavote Mano šviesą savo sieloje ir, gavę tokią didelę malonę, prisiminėte savo bičiulius ir meldėtės už 

juos, sakydami: "Man pasisekė, kad girdžiu Tavo žodį, o kiti nepažįsta šių mokymų." Tačiau Mokytojas 

jums sako: Aš įvairiais būdais apreiškiau savo Dvasią visose tautose. Tie, kurie pasiruošė, supranta, kad 

išgyvena malonės ir teisumo metą, ir jaučia mano buvimą. 

25 Kaip atleidau Magdalietei, taip atleidžiu ir jums. Bet Aš noriu, kad jūs taptumėte manęs verti, kaip 

ji padarė. 

26 Kiek daug pavyzdžių, vertų mėgdžiojimo, galite gauti iš savo brolių ir seserų iš kitų laikų! Jų 

darbas yra tarsi atversta knyga. Bet jūs ─ ar nenorite, kad jūsų pavyzdys taip pat būtų išsaugotas raštu? 

Paimsiu tik tuos jūsų darbus, kuriuos laikysiu vertais padovanoti jūsų palikuonims. Tačiau jūs, vis dar 

gyvendami kūne, nesulauksite nei šlovės, nei pagarbos. Būkite nuolankūs ir leiskite kitiems vertinti jūsų 

darbus. 

27 Didžiajame dienos darbe, kuris jūsų laukia, aš būsiu jūsų Kirėnietis*. Mano mokymas sukels 

didžiulius sukrėtimus pasaulyje. Vyks dideli papročių ir idėjų pokyčiai, net gamta pasikeis. Visa tai reikš 

naujo žmonijos amžiaus pradžią, o dvasios, kurias netrukus atsiųsiu į žemę, kalbės apie visas šias 

pranašystes, kad prisidėtų prie šio pasaulio atstatymo ir tobulėjimo. Jie paaiškins mano žodį ir paaiškins, 

kas vyksta. 
* Simonas iš Kirėnės nešė Jėzaus kryžių (Mk 15, 21) 
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28 Ateikite ir išgirskite Mane, susikaupkite savo širdies gelmėse, ir Aš jus užtikrinu: kad ir koks 

menkas būtų jūsų tikėjimas Mano buvimu, jūs Mane pajusite. 

29 Aš nesmerkiu jūsų tikėjimo stokos, priešingai, atleidžiu ją, nes nebuvote pasirengę priimti Mane. 

Žmonija šimtmečius miegojo giliu miegu, apakinta fanatizmo ir stabmeldystės, materializmo. 

30 Kas jums priminė, kad Aš paskelbiau, jog sugrįšiu, ir todėl turite manęs laukti? Jūsų tėvai? Jūsų 

pastoriai? Kas jums neleido užmigti? 

31 Nedaugelis gyveno laukdami įvykių, trokšdami, kad horizonte pasirodytų simbolinis mano pažado 

"debesis", nušviestų jūsų sielą, sustiprintų kūną ir atskleistų jums, kad mano sugrįžimas yra Dvasioje. 

32 Todėl jūsų kova, kad suprastumėte Mano buvimą šiuo metu, buvo didelė, ir jums teko įveikti daug 

kliūčių, kad pasiektumėte Mane. Tačiau visa tai yra nuopelnas, Aš jums už tai dėkoju ir tikrai sakau, kad 

nė vienas kartėlis, kurį galėjote patirti, norėdami sekti paskui Mane šiuo keliu, neliks be atlygio. 

33 Kaip manote, kuo atsilyginsite už savo kantrybę kęsti patyčias ir panieką net savo šeimoje?: savo 

giminaičių atsivertimu! Bet kadangi jums užteko kantrybės ištverti jų nesupratimą, jie turi laukti 

akimirkos, kai jų tikėjimas įsižiebs. Kad tai pasiektumėte, turėsite labai stengtis darbais, žodžiais, 

maldomis ir geromis mintimis. Tačiau galiausiai pamatysite, kaip stebuklas tampa realybe. 

34 Jums patikėsiu misiją skelbti savo Antrąjį atėjimą jūsų bičiuliams. Patikiu jums savo dvasinio 

bendravimo su žmonija žinią arba džiugiąją naujieną. Džiaukitės mintimi, kad esate tokios brangios žinios 

nešėjai, ir tegul šis džiaugsmas būna balzamas žaizdoms, kurias gaunate kovos kelyje. 

35 Kai kurie atėjo į Mano Žodžio apraišką su nekaltumu kaip tie Betliejaus piemenys, jų paprastas 

tikėjimas buvo nuolanki jų širdžių auka. Kiti atėjo norėdami gauti iš Manęs įrodymų, kad galėtų tikėti. Tai 

buvo ligoniai, kurie ilgai ieškojo sveikatos ir nuo durų iki durų jos nerado. Dar kiti, kaip Rašto aiškintojai 

ir fariziejai, ateina manęs ieškoti, klausinėti ir bandyti, bijodami, kad tiesa atskleis jų veidmainystę ir melą. 

Viską gavau, už viską turėjau paglostymą, Mano galios demonstravimą, Mano tiesos įrodymą. 

36 Be to, turiu jums pasakyti, kad iš visų tų, kuriuos paminėjau, daugelis pasiliko sekti Manimi, nes jų 

širdys buvo kupinos dėkingumo, o sielą apšvietė Mano Žodžio šviesa, trokštant išmokti sėti ir puoselėti 

tiesą. 

37 Iš mažos minios, susirinkusios pasiklausyti mano pirmųjų mokymų, jūs jau tapote minia, kuri 

sudaro bendruomenę. Tačiau kol kas ne visi galės tapti tikrais šios dvasingumo žinios apaštalais. 

38 Tarp šių minių yra įvairaus būdo ir sudėjimo žmonių, kaip ir skirtingo išsivystymo sielų. Tačiau 

tam, kad šis dieviškasis apreiškimas, ši žinia, kurią atnešiau savo Žodyje, pagaliau būtų išaiškinta ir aiškiai 

suprasta žmonių, dalyvavusių Mano apraiškose, jie turės patirti daug išbandymų, pereiti daug vidinių kovų 

ir iškentėti daug "kryžių", kol iš jų išeis kaip tikri dvasingumo mokiniai. 

39 Tai bus ne pirmas kartas, kai žmonės stengiasi išaiškinti dieviškąjį apreiškimą arba įgyti aiškumo 

dėl dalyko, kuris jų akims atrodo kaip paslaptis. Jau "antrojoje eroje", po mano pamokslavimo veiklos 

pasaulyje, žmonės svarstė apie Jėzaus asmenybę ir norėjo sužinoti, ar Jis buvo dieviškas, ar ne, ar buvo 

viena su Tėvu, ar atskiras nuo Jo asmuo. Jie visaip vertino ir tyrė mano mokymą. 

40 Dabar vėl būsiu interpretacijų, diskusijų, ginčų ir tyrimų objektas. 

41 Bus tiriama, ar Kristaus Dvasia, kai Ji apsireiškė, buvo nepriklausoma nuo Tėvo Dvasios. Bus ir 

tokių, kurie sakys, kad kalbėjo Šventoji Dvasia, o ne Tėvas ar Sūnus. 

42 Tačiau tai, ką jūs vadinate Šventąja Dvasia, yra Dievo šviesa, o tai, ką jūs vadinate Sūnumi, yra Jo 

žodis. Taigi, kai girdite šį Žodį, kai naudojatės mano Antrosios eros mokymu arba galvojate apie 

Pirmosios eros Įstatymą ir apreiškimus, žinokite, kad esate Vieno Dievo akivaizdoje, girdite Jo Žodį ir 

gaunate Jo Dvasios šviesą. 

43 Atėjo laikas jums studijuoti šį apreiškimą, kad, kai būsite klausinėjami ir išbandomi, galėtumėte 

atsakyti tikros šviesos žodžiais, palikdami ramybę ir palaimą kiekvienoje širdyje, į kurią įdedate mano 

Žodžio esmę ir savo aiškinimo šviesą. 

44 Žmonės, esu alkanas ir ištroškęs jūsų meilės. Leiskite man kelias akimirkas pabūti su jumis, nes 

turiu jums kai ką pasakyti. 

45 Kodėl manęs ieškote tik tada, kai jus slegia kančios? Argi jums nebūtų malonu pasiūlyti Man savo 

džiaugsmus, pergales ir pasitenkinimą? 

46 Antrojoje eroje įkvėpiau jums meilę ir pasitikėjimą, kad be baimės prisiartintumėte prie Manęs. 

Kodėl kartais abejojate mano meile ar atleidimu? O jūs, "sūnūs palaidūnai", kurie bijote grįžti į Tėvo 
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namus! Žinojau: nepaisant begalinės meilės įrodymų, kuriuos tau tada daviau, reikėjo grįžti tavęs ieškoti ─ 

ne tam, kad vėl pamatytum Mane kaip žmogų, bet kad pajustum Mane viduje, giliai savo sieloje. 

47 Vėl susiburkite aplink Mane kaip senieji Mano mokiniai, vėl sekite paskui Mane, kaip tai darė 

didžiosios minios, nes Aš padarysiu taip, kad išgirsite dangiškąjį Mano Žodžio koncertą ir tuo pat metu 

darysite tuos meilės darbus, kuriuos vadinate stebuklais. 

48 Aš ateinu kaip Tėvas, kad visi, kuriems pasaulyje trūko meilės, prieraišumo, švelnumo, su Manimi 

atrastų dievišką šilumą. 

49 Aš ateinu kaip gydytojas, kad galėtumėte perduoti man savo ligas, rūpesčius ir visas slaptas 

kančias, dėl kurių serga jūsų siela ir kartu kūnas. 

50 Aš ateinu kaip draugas, kad galėtumėte patikėti man savo giliausias paslaptis, kovas ir troškimus ir 

leistumėte man eiti šalia jūsų. 

51 Aš atėjau kaip Mokytojas, nes noriu atversti jums išminties ir gyvenimo knygą. 

52 Aš ateinu kaip Teisėjas teisti, kaip jūs sakote, gyvųjų ir mirusiųjų, kaip aš sakau, įsikūnijusių ir 

išsigimusiųjų, ir nė mažiausias jūsų darbas neišvengs Mano teisingumo. 

53 Tarp minios žmonių, susirinkusių į paprastas susirinkimų sales pasiklausyti Manęs, yra daug tokių, 

kurie supranta ir jaučia šį Žodį. Tai sielos, išugdytos ilgų kovų, išbandymų, patirčių ir išgrynintos sunkiais 

skausmo momentais. Jie mane supranta ir neprašo manęs žemiškų gėrybių. Jie žino, kad jų sieloje yra 

žinių knyga, ir iš Mokytojo tikisi tik tų dieviškų nurodymų, kuriais remdamiesi jie galėtų sužinoti, kaip 

perduoti sielos viduje esančią šviesą tiems, kuriems reikia patirties ir pamokymų. 

54 Čia taip pat yra tų, kurie, nekeliaudami didelių atstumų, naudosis mano Žodžiu kaip keliu, kad 

nesuklystų, ir jų meilė išgelbės juos nuo begalinių sielos kančių. 

55 Daugumos čia gyvenančių žmonių širdyje yra viena malda - malda už jų skausmą. Jie visi ateina 

man pasakyti, kad jų našta labai sunki, o taurė pernelyg karti. Jie man praneša apie savo vienatvę, 

nusivylimus, sunkumus, silpnybes, nelaimes, ligas, liūdesį ir daugybę kitų sunkumų. Tačiau kenčia ne tik 

jie, skausmą jaučia visa žmonija. Jie nežino, kad dabar yra apsivalymo metas, kai sielos ir žmonės 

nusiplauna savo dėmes ir žengia žingsnį į kalno viršūnę. Kai šios dėmės bus ištrintos, nebeturėsite nė 

akimirkos skausmo, nes gydomasis atsinaujinimo balzamas sugrąžins jums sveikatą, kurią Viešpats įdėjo į 

savo kūrinius, kai jie gimė iš Jo įsčių. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 217 
1 Ateikite pas mane, mylimi mokiniai, ilsėkitės mano namuose ir sėskite prie mano stalo ─ dabar, 

kai esu su jumis. Nes šie laikai nebepasikartos. Ateis naujas laikas, kai evoliucijos kelyje žengsite žingsnį į 

priekį. 

2 Jūs vis dar esate vaikai, gyvenantys Tėvo globoje, kuris neleis jums nutolti nuo Tėvo namų, kad 

nesukluptumėte ir nenukristumėte į bedugnę. Tačiau netrukus būsite stiprūs ir pakankamai pasirengę 

įveikti visus kelius. 

3 Padarykite iš savo širdžių lobių skrynelę, kurioje saugokite mano žodžius kaip brangakmenius. 

4 Grįžau pas jus, nors žinau, kad žmonės manimi netiki. Primenu jums savo aistrą ir ją atgaivinu. 

Šiandien primenu jums akimirką, kai Mokytojas, kuris jums kalba, įžengė į dieviškąjį sostą, kad amžinai 

būtų su Tėvu. Kai Jėzus baigė savo misiją žemėje, Jis įžengė pas Amžinąjį kaip švelnus Avinėlis. 

5 Dievas apsireiškė žmonijai nuo pat pirmųjų laikų ir Jo mokymai buvo išgirsti. Viešpaties balsas 

tapo žmogiškas ir suprantamas primityvioms būtybėms. Jų sąžinė, kuri yra dieviškoji išmintis, mokė juos 

atpažinti gėrį ir blogį. Darydami gerus darbus jie jautė ramybę, o darydami blogus - skausmą. Tai buvo 

pirmosios pamokos, pirmosios sąžinės apraiškos. 

6 Laikui bėgant, kai žmonės nebeklausė šio balso, atsiunčiau dorybių ir išminties kupinus žmones, 

kurie savo žodžiais ir pavyzdžiu privertė juos eiti geru keliu.  

7 Prisiminkite, kad seniausiais laikais Aš atsiunčiau teisųjį Abelį, kurio meilės Mano Dieviškumui 

deginamoji auka buvo maldos ir tobulo garbinimo pirmtakas. 

8 Aš atsiunčiau tau dievobaimingąjį Nojų, kuris nekreipė dėmesio į pašaipas ir tik vykdė dieviškąjį 

įsakymą pastatyti išgelbėjimo arką pasitikintiems žmonėms. 

9 Tarp jūsų buvo Abraomas, Izaokas ir Jokūbas, kurie sudarė medžio kamieną, iš kurio išaugo šakos, 

lapai ir vaisiai. Šių patriarchų pavyzdys buvo išsaugotas raštuose: Abraomo nepalaužiamas tikėjimas, 

Izaoko paklusnumas, Jokūbo ištikimybė ir dvasinė stiprybė. Vienas iš to medžio vaisių buvo Mozė, mano 

įstatymo atstovas, mano teisingumo įsikūnijimas. Jame galėjai įžvelgti mano didybės atvaizdą. 

10 Laikui bėgant vis labiau įsitraukiau į žmonių emocinį gyvenimą, todėl turėjau tapti žmogumi, kad 

dar labiau priartėčiau prie jūsų širdies. Tačiau, kad ateičiau į pasaulį, reikėjo mane paskelbti per pranašus. 

11 Gyvenau tarp žmonių ir savo gyvenimą paverčiau pavyzdžiu, vadovėliu. Pažinau visas jo kančias, 

pagundas ir kovas, skurdą, darbą ir persekiojimus. Patyriau artimųjų atstūmimą, nedėkingumą ir išdavystę, 

ilgą darbo dieną, alkį ir troškulį, pašaipas, vienatvę ir mirtį. Leidau, kad visa žmogaus nuodėmės našta 

kristų ant manęs. Leidau žmogui tyrinėti mano dvasią mano žodžiuose ir mano peršautame kūne, kuriame 

buvo matyti net paskutiniai šonkauliai. Nors ir Dievas, buvau padarytas išjuoktu karaliumi, demaskuotu, 

taip pat turėjau nešti gėdos kryžių ir eiti su juo į kalną, kur mirė plėšikai. Ten baigėsi mano žmogiškasis 

gyvenimas kaip įrodymas, kad esu ne tik žodžių, bet ir darbų Dievas. 

12 1866 m. mano gailestingumas atvėrė duris į naują amžių - Šventosios Dvasios amžių. Ar visa 

žmonija žino laiką, kuriame gyvena? Tai žino tik dvasingi žmonės, kuriuos renku "šių medžių pavėsyje". 

Mano Darbas pasaulyje bus pripažintas tik po didžių mūšių ir įvykių, po doktrinų ir pasaulėžiūrų "karų", 

kad žmonės pakiltų ir patvirtintų, jog prasidėjo naujas amžius. 

13 Praėjo nemažai laiko nuo to laiko, kai iš šios žemės pasitraukė tas, per kurį pirmą kartą šiuo metu 

apsireiškiau: Roque Rojas, Pasiuntinys, kurio žingsnius vedė Elijo, Pirmtako, dvasia. Taip aš atlaisvinau 

Šeštąjį antspaudą ir taip padariau be galo didelę spragą spiritizmui. 

14 Nuo Roque Rojas iki šios dienos jūs kovojote, o trinitorių-marijonų dvasininkai, ir šioje kovoje 

naudojote savo jėgas, jaunystę, gyvybę ir viską, ką turėjote, kad sektumėte Manimi ir pagerbtumėte šį 

Darbą. Tyliai ir nuolankiai stengėtės žmonėms pranešti apie antrąjį Viešpaties atėjimą. 

15 Mano "Žodis" vėl netapo žmogumi. Šiuo metu esu "ant debesies" - anapusybės simbolio, iš kurio 

sklinda mano spindulys, apšviečiantis balso nešėjo protą. 

16 Man patiko bendrauti su savimi per žmogų, ir mano sprendimas yra tobulas. Aš pažįstu žmogų, nes 

jį sukūriau. Laikau jį vertu, nes jis yra mano vaikas, kilęs iš manęs. Aš galiu juo pasinaudoti, nes tam jį 

sukūriau, ir galiu per jo tarpininkavimą apreikšti savo šlovę, nes jį sukūriau, kad jame pašlovinčiau save. 

17 Žmogus! Jis yra mano atvaizdas, nes yra protas, gyvybė, sąmonė, valia, nes turi kažką iš visų mano 

savybių ir jo dvasia priklauso amžinybei. 
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18 Dažnai esate menkesni, nei manėte, o kartais esate didesni, nei galite įsivaizduoti. 

19 Išdidūs žmonės mano, kad jie yra didingi, nors tokie ir nėra. Ir apgailėtinas tas, kuris pasitenkina 

nereikalingais šio gyvenimo turtais, neatrasdamas tikrųjų širdies ir dvasios vertybių. Kokie skurdūs jo 

troškimai, godumas ir idealai! Kaip mažai jis patenkintas! 

20 Tačiau gyventi moka tas, kuris išmoko atiduoti Dievui tai, kas priklauso Dievui, o pasauliui - tai, 

kas priklauso pasauliui. Kas moka atsigaivinti gamtos glėbyje ir netampa materijos vergu, tas moka 

gyventi. Ir net jei atrodo, kad jis nieko neturi, jis yra šio gyvenimo gėrybių šeimininkas ir yra pakeliui į 

Dievo karalystės lobius. 

21 Ko jums sakau šiuo metu, to nemokiau praeityje. Tai mano Naujasis Testamentas. Aš esu įkyrus 

piligrimas, kuris nuolat beldžiasi į tavo duris ir neleidžia tau miegoti. Aš esu šešėlis, kuris tave visur lydi. 

Ko dar norite? Mano meilė begalinė. 

22 Jau artėja mano atsisveikinimo valanda. Mano apsilankymas šiuo laikotarpiu buvo ilgas: nuo 1866 

iki 1950 metų. 

23 Iš tiesų sakau jums: jei kas nors sakytų, kad mano žodis jums nieko gero neatnešė ir nieko blogo 

nepadarė. Tačiau atminkite, kad nenoriu, jog būtumėte panašūs į parazitinius augalus; nenoriu, kad 

pasitenkintumėte nedarydami nieko blogo, bet kad jums teiktų pasitenkinimą daryti tai, kas gera. Juk tas, 

kuris to nedaro, nors galėtų daryti, padarė daugiau blogio negu tas, kuris, kadangi negali daryti nieko gero, 

daro tik blogį, nes tai yra vienintelis dalykas, kurį jis gali daryti pagal savo dvasinio išsivystymo lygį. 

24 Pašaukiau tave į šį kelią, nes mačiau, kad tavo sieloje liūdna. Jūs ieškojote Mano šviesos 

įvairiomis garbinimo formomis, troškote stebuklų, kurie liudytų tikėjimą Manimi. Bet kai perėjau tavo 

kelią norėdamas paklausti, ar esi patenkintas, tu atsakei: "Paragavau, bet tai nesustiprino nei mano širdies, 

nei sielos. 

25 Tuo tarpu gyvybės medis laukė keliautojo, kad duotų jam savo vaisių, o krištolo skaidrumo 

vandens šaltinis perpildė ištroškusio piligrimo širdį kaip ramybės pažadas. Aš esu dieviškasis sodininkas, 

kuris su liūdesiu laukė ir svarstė, kaip laukuose keičiasi metų laikai. 

26 Dabar atvyko didžiulės minios meilės, taikos, tiesos ir darbo ištroškusių žmonių. Paragavę vaisių ir 

numalšinę alkį bei troškulį, griebėtės darbo įrankių, kad taptumėte ir sodininkais. 

27 Tarp jūsų nebėra nykstančių turtų. Kur dingo jūsų prekės? Daugiau apie juos nebegalvojate ir 

nesiskundžiate, kad juos praradote, nes šiandien atgavote dvasinį Mano tiesos lobį, kuris yra Mano Žodyje 

─ šiame Žodyje, kurį duodu jums per nuolankų vaiką. Jei kalbėčiau jums per mokslininką ar filosofą, jūs 

manimi netikėtumėte. 

28 Pas Mane ateina visų klasių žmonės. Tačiau šie klasiniai skirtumai Mokytojo akivaizdoje yra 

beprasmiai. Ne visi, atėję manęs klausytis, pasiliko su manimi. "Daug yra pašauktų, bet tik nedaugelis 

išrinktų." Daugelis dar ateis, bet ne visi seks paskui Mane. Bet iš tiesų sakau jums: Visuose pasėjau savo 

Žodį, o Kristaus sėkla niekada nemiršta. Mano sėkla nenueina veltui, ir žmogaus širdis, neilgai buvusi 

nevaisinga, taps vaisinga ir duos vaisių. 

29 Jūs, moterys, kurios savo ašaromis drėkinate šio pasaulio kelią ir krauju žymite savo kelią per šį 

gyvenimą: Pailsėkite su Manimi, kad įgytumėte naujų jėgų ir toliau būtumėte meilės prieglobstis, židinio 

ugnis, tvirtas pamatas namams, kuriuos jums patikėjau žemėje, kad ir toliau būtumėte skruzdėlytė, kurios 

sparnai dengia sutuoktinį ir vaikus. Aš jus laiminu. 

30 Aš išaukštinu vyrą ir moters vietą vyro dešinėje. Aš šventinu santuoką ir laiminu šeimą. 

31 Šiuo metu ateinu su meilės kalaviju, kad sutvarkyčiau visus dalykus, nes anksčiau juos iškreipė 

žmogus. 

32 Mano Dieviškumo mokiniai: Aš esu čia, tarp jūsų, ir rodau jums dar vieną savo mokymų knygos 

puslapį. 

33 Tai duona be raugo, kurią šiuo metu valgote. O vanduo, kurį geriate, yra toks, kad jo geriantysis 

daugiau niekada nebetrokšta. 

34 Šioje žemėje esate tarsi svetimšaliai, nes jūsų tikroji tėvynė yra kita. Aš jums parodysiu kelią, kuris 

veda į Pažadėtąją žemę. Mano žodis jus nukreipia į pažangos kelią. Aš esu nenuilstantis Mokytojas, kuris 

rengia jus, kad po mano pasitraukimo galėtumėte pasiekti tobulą bendrystę su mano Dieviškumu. 

35 Šiandien mano meilės žodžio kaltas formuoja ir gludina jūsų širdis. 
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36 Kaip ir Pirmojoje eroje, šiuo metu kertate Lankymo dykumą. Tačiau savo klajonių metu nemirsite 

iš bado ir troškulio. Iš tavo širdies, užkietėjusios kaip uola, ištrykš krištolinis atgailos ir meilės vanduo, 

malšinantis sielos troškulį. Kai žmones užvaldys teisingumo ir tiesos alkis, Mano žodis nusileis ant jūsų 

kaip dykumos mana, kad galėtumėte juo maitintis. 

37 Ateis akimirka, kai visi sugrįšite pas Mane. O dabar pasilikite tarp žmonių, kad išmokytumėte juos 

eiti tiesos keliu. Pasitikėdami manimi, išsiskirstysite skirtingais keliais, nesinešdami su savimi antro 

kelioninio krepšio. Bet jūs dirbsite tyliai, nuolankiai, be pasipūtimo, o Aš padėsiu jums kovoje ir 

sustiprinsiu jus maldoje, nesvarbu, ar šauksitės Manęs naktinės stovyklos kampelyje, ar medžio pavėsyje. 

Ateis diena, kai sulauksite pripažinimo su manimi. 

38 Turite suprasti, kad Mano išėjimas jau arti, kad galėtumėte atverti savo širdis ir pakelti sielas, kad 

galėtumėte Mane išvysti. 

39 Per daugelį balso nešėjų Aš apsireiškiau, kad neabejotumėte Manimi. Juos pasirinkau 

neatsižvelgdamas į jų socialinę klasę, gyvenimo sąlygas ar rasę. Visų jų lūpomis jums daviau savo 

paveldą, kad nesijaustumėte našlaičiais ar apleistais, kai nėra Mano žodžio. 

40 Jei iš tiesų ruošiatės, būsite medis, šaltinis ir stalas pokyliui, kuris priims visus "sūnus palaidūnus", 

nuklydusius nuo Tėvo namų. Tada tautos nesilenks prieš tave, bet pripažins tave ir atsiklaups prieš mane. 

41 Visais laikais mano Įstatymas jums atrodė per daug neįveikiamas, kad galėtumėte jį vykdyti, todėl 

kūrėte sektas ir apeigas, kurios buvo suprantamos jums, jūsų dvasiniams gebėjimams. 

42 Jei būtumėte laikęsi mano Pirmosios eros įsakymų, būtumėte pripažinę Jėzų ir nebūtumėte jo 

paaukoję. Jei žmonija būtų gyvenusi pagal mano mokymus Antrojoje eroje, ji nebūtų suabejojusi mano 

liudijimu, gautu per žmogaus intelektą. 

43 Ne jūs teisite tautas. Bet aš, kaip parašyta, teisiu tautas ir religines bendruomenes jumyse. Ši tauta 

bus karštumo, tyrumo ir dvasingumo pavyzdys. 

44 Žmonijos verksmas kilo į mane. Tai - vaikų verksmas, tai - teisingumo reikalaujantis jaunimas, tai 

- senatvė, reikalaujanti taikos. 

45 Taip yra todėl, kad žmonės prarado meilės sėklą, kurią, patys to nežinodami, nešiojasi tyriausioje 

savo širdies dalyje ─ taip giliai, kad patys negali jos atrasti. 

46 Meilės sėklą užgniaužė neapykanta, tuštybė ir žemos aistros. Taigi kančios taurė dar kartą 

prisipildo, kad būtų išgerta iki syvų. 

47 Kol pasaulis skęsta audros apimtas, jūs ramiai stebite nelaimę iš gelbėjimosi valties. 

48 Tu miegi Tėvo glėbyje, negalvodamas apie tuos, kurie verkia. Tačiau jie švenčia man pašvęstą 

garbinimą tarp likimo smūgių, kuriuos Aš priimu, nors jie yra apipinti fanatizmu ir stabmeldyste, nes Aš 

esu Tėvas. Bet Aš jiems duodu suprasti, kad Mano Širdis laukia tobulo garbinimo. 

49 Nuo altoriaus prie altoriaus, nuo apeigų prie apeigų ir nuo sektos prie sektos žmonės keliauja 

trokšdami gyvenimo duonos ir jos nerasdami. Iš nusivylimo jie tampa piktžodžiautojais, eina keliais be 

tikslo, gyvena be Dievo ir be įstatymo. Bet atminkite, žmonės, kad tarp jų yra didžiųjų dvasių, kad tarp jų 

atrandu Šventosios Dvasios pranašų ir mokinių! 

50 Šviesos dvasios, dirbančios dvasinėje srityje, dabar ruošia kelius per lygumas, jūras, kalnus ir 

dykumas, kad tos rasės, tos tautos galėtų karavanais ir didelėmis miniomis keliauti į tą tautą, kurioje 

nuskambėjo mano žodis ir buvo matyti mano stebuklai. 

51 Kai tie žmonės pasibels į jūsų duris, ką jiems pasiūlysite? Tuomet nesiūlykite jiems trūkumų, nes 

jie nuo jų pavargo. Jie ateis trokšdami tiesos, gailestingumo ir meilės. Jie ateis išmokti švęsti pamaldų, 

tyrų kaip gėlių kvapas. 

52 Šiandien jums sakau, kad mokytumėte pastaruosius mano Įstatymo vykdymo. Jame yra Trijų laikų 

mokymai. 

53 Būkite įkvėpti melstis. Getsemanės sodo maldoje jums parodžiau, kokia turėtų būti tobula malda. 

54 Kol nebūsite pasiruošę, tol Mano keliai bus užblokuoti, ir Aš nesuteiksiu pašaukimo didelėms 

minios. 

55 Nenoriu išsiskirti su jumis per jūsų nesutarimus, nepaklusnumą ir nesupratimą. 

56 Matau, kad jau ruošiate mano kryžių mano išvykimo laikui ─ nedėkingumo kryžių. 
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57 Dar yra laiko padvigubinti savo pastangas, kad ši valanda jums nebūtų netikėta ir jūs 

nesakytumėte: "Tėvas pasitraukė", nes nebegirdite Manęs per balso nešėją. Bet aš dalyvausiu, ir regėtojai 

tai paliudys. Jūs girdėsite mano balsą per įkvėpimą, ir kai mokysite namuose ir provincijose, kalbės ne 

jūsų lūpos, bet Aš. 

58 Dvasios dialogas su dvasia pasieks kulminaciją tais laikais, ir mano buvimas bus vis aiškiau 

jaučiamas laikui bėgant ir iš kartos į kartą. 

59 Atsižvelgdamas į šiuos apreiškimus, niekas negalės sielvartauti dėl Mano Žodžio nebuvimo, o tas, 

kuris vis dėlto lieja ašaras, tai darys todėl, kad jo sąžinė priekaištauja, jog neišnaudojo laiko, kai Aš buvau 

čia, tarp jūsų, ir todėl jis jaučiasi per silpnas ir nepatogus tęsti kelią. 

60 Noriu, kad liktumėte liudytojais, jog buvote su Manimi, ir rodytumėte žmonėms "aukso knygas", 

kurias jums daviau sudaryti. 

61 Tarp šios tautos nebus nei kunigų, nei tarnautojų. Bus tik tarnai. Šios susitikimų vietos bus 

susirinkimų ir studijų vietos, kuriose Bažnyčios vadovai rūpinsis žmonių misijos vykdymu. 

62 Daugelio mokymų valdymas bus labai trumpas. Nes kiekvienas iš jų, kuriame nėra tiesos, 

teisingumo ir meilės sėklos, bus sunaikintas. 

63 Tačiau mano meilės darbas bus pripažintas. Užsienietis ateis ir pasibels į jūsų duris. Įleiskite jį, 

paruoškite jam stovyklą, kad jis galėtų pailsėti. Bet jei jis pirmiausia nori ko nors valgyti, duokite jam. Kai 

jis pavalgys ir užmigs, saugokite jo miegą. Kai jis pabus ir išvys dienos šviesą, jo mintyse prabėgs jo 

padaryti darbai ir jis savo ašaromis nuplaus net paskutinę dėmę. Tuomet Aš jam duosiu baltą drabužį ir 

pasodinsiu jį prie tų, kurie buvo su manimi. 

64 Aš esu Trečiojoje eroje ir duodu žmonijai savo nurodymus. Jūs nepasitikėjote tais pasiuntiniais, 

kuriuos jums siunčiau. 

65 Kol žmonės diskutuoja apie mano dieviškumą, mano egzistenciją ir mano mokymą, yra pasaulių, 

kuriuose esu mylimas tobulai. 

66 Tuo pat metu, kai kai kurie pasiekė didžiausią dvasinį tyrumą, jūsų planeta išgyvena didžiulio 

moralinio ir dvasinio nuopuolio laikotarpį. 

67 O jūs, kurie manęs klausotės, žinokite, kad jus pasiunčiau tarp žmonių, kad rodytumėte 

nuolankumo ir paklusnumo mano Įstatymui pavyzdį. Aš atsiunčiau jūsų sielą, aprengtą Mano malone, 

apgaubtą Mano šviesa ir nešiojančią Įstatymą savo sąžinėje. 

68 Kai trumpam pasineriate į griuvėsius, pasineriate į tamsą ir pasiduodate silpnybėms, Aš prikeliu 

jus savo balsu ir taip įrodau žmonijai, kad pats galiu iš purvo išsirinkti savo mokinius. 

69 Aš esu dieviškasis gerumas, kuris atsiskleidžia kiekviename žingsnyje. Jei nenorite pakilti 

aukščiau, ieškodami Manęs dvasiškai, ir mieliau pasiliekate kontempliuoti gamtą, tada joje taip pat rasite 

Mane: Karališkoji žvaigždė, kurios šviesos spinduliai teikia gyvybę ir šilumą, kalba apie mane. Oras, kuris 

suteikia jums gyvybę, yra Mano paties kvėpavimas. 

70 Bet kai dvasiškai pakylėjate į Mane savo darbais ar malda, pastebite anapus esančią malonę ir kelią 

į šviesą, kuri žada stebuklus ir apreiškimus Tėvo dangiškajame lobyne. 

71 Jūs pažįstate tas grožybes, kurios slypi pomirtiniame gyvenime, todėl uoliai dirbate Viešpaties 

vynuogyne. 

72 Noriu, kad tarp darbuotojų būtų meilė, noriu, kad būtų gailestingumas. 

73 Mediena, kurią uždėjau ant jūsų pečių, nėra sunki, jums nėra neįmanoma atlikti jūsų sielai patikėtą 

užduotį. Jei pasitikėsite Mano galia, pamatysite, kaip neįmanomi dalykai tampa įmanomi jūsų žingsniams, 

ir pamatysite, kad kiekvienas, kuris gyvena paklusdamas Mano mokymams, yra arti Manęs. 

74 Kiekvieną pakankamai pasirengusį "darbininką" siųsiu į žemės šalis nešti Gerosios Naujienos. 

75 Jūsų siela šiandien dalyvauja didelėje kovoje su kūnu. Jis išsitraukė kalaviją, kad pasipriešintų 

pagundai, kuri jį nugalės mano vardu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 218 
1 Palaiminti žmonės: Jūs ateinate susitikti su Mokytoju, kuris nepaliaujamai kviečia jus susirinkti, 

kad pamaitintų jus savo meile ir sustiprintų išbandymų metu. Jūs ateinate viską palikę, kad išgirstumėte 

Mane. Tėvai palieka savo vaikus, motina - kūdikį lopšyje, trokšdama paguodos sau ir savo vaikams. 

Jaunimas atsisako žemiškų malonumų, senyvi žmonės pamiršta savo išbandymų naštą, visi palieka 

žmogiškas negandas, ligas, baimes, kad prisitaikytų prie Manęs ir sakytų: "Mokytojau, mes meldėmės 

ankstyvą valandą ir pakėlėme savo sielas, o Elijas, mūsų Ganytojas, paruošė mus klausytis Dieviškojo 

Žodžio. Priimkite mus." 

2 Jūs susivienijate šio medžio, išskleidusio savo šakas iki šios Mano išrinktos tautos sienų, pavėsyje 

ir po daugeliu jo šakų girdite tą patį žodį, tą pačią prasmę ir gaunate tuos pačius vaisius, kuriuos Aš taip 

ilgai jums teikiau. 

3 Iš jūsų visų Aš sukūriau tautą, kuri yra pirmagimė tarp visų žemės tautų, išrinktoji visais laikais, 

tačiau ne vienintelė mano mylima. Aš myliu ir visais laikais mylėjau visas pasaulio tautas. Tačiau šis, 

Mano išrinktasis, nepaprastai Mane pamilo ir įrodė esąs vertas Mano palankumo. 

Tačiau malonės, kurias jai suteikiau, pavertė ją turtinga šykštuole, todėl ji pasakė: "Aš esu 

mylimiausia, išrinktoji, ta, kuri yra aukščiau kitų, ta, kuri yra arčiausiai Viešpaties Dvasios. Kiti turi 

nusilenkti man, nes ant manęs Tėvas išliejo savo įstatymą, savo naudą". Bet aš jums sakau: Nebūkite 

pasipūtę. Man patiko apdovanoti jus trimis amžiais. Tris ilgus amžius Aš veikiau jūsų sielą skirtinguose 

kūnuose, kuriuos turėjote, kad imtumėte iš Manęs pavyzdį, dalytumėtės Mano dovanomis ir būtumėte 

kupini meilės savo bičiuliams, kaip medis, kurio pavėsis ir vaisiai būtų visiems klajokliams. 

4 Tačiau dabar, šioje Epochoje, apšviesti mano Dvasios, jūs pradedate suprasti, ką Tėvas jums davė 

ankstesniais laikais, ko Jėzus jus mokė Antrojoje Epochoje, ir aš jums sakau: nebūkite vėl kaip turtingas 

vargšas, būkite kaip tas Mokytojas, kuris iš meilės atiduoda save savo mokiniams. Kai pasirodysite kitoms 

broliškoms bendruomenėms, nesijauskite pranašesni ir nesakykite, kad tik jūs turite tris Testamentus ir 

esate jų savininkai, kad tik jūs turite Sandoros Skrynią, Palapinę ir Simbolius. Ne, žmonės! Noriu, kad 

pasakytumėte savo broliams ir seserims iš skirtingų rasių, jog visi galite priklausyti Viešpaties išrinktajai 

tautai, palaimintai šeimai, nes visi esate kilę iš vienos Dvasios, vieno Tėvo. 

5 Tuomet suprasite savo misiją ir galėsite tapti pasaulio išgelbėjimu. Jūs nebeleisite, kad Tėvas 

girdėtų save materialiai, kad Jį suprastų vaikai, kurie nemoka dvasiškai pakilti, ir savo maldoje iš dvasios į 

dvasią sakysite Man: "Tėve, pasilik savo soste. Ilgą laiką leidotės žemyn ir kentėjote dėl mūsų 

materializacijos ir nuodėmės. Net Trečiojoje eroje Tu turėjai įvairiais būdais kalbėti su mumis, kad mus 

pamokytum, ir išliejai savo galią bei dorybes ant šios savo tautos, kuri yra Tavo mokiniai. Palikite mus 

atsakingus už žmoniją." 

6 Visais laikais jums atrodė pernelyg sunku vykdyti mano Įstatymą, nes esate žmonės, todėl nuo 

seniausių laikų kūrėte įvairias religijas ir netobulai jas praktikavote. Jei Pirmojoje eroje būtumėte laikęsi 

mano įstatymų, kuriuos perdavė Mozė, nebūtų reikėję, kad Jėzus, Tėvo Žodis, ateitų pas jus. Kodėl tas 

Mokytojas kentėjo? Todėl, kad Judėjos gyventojai Jį neteisingai įvertino, išvijo iš savo tarpo ir 

nukryžiavo, nepažinę ir nepajutę, kas Jis buvo. 

7 Tie žmonės nepasiruošė, nesilaikė dieviškųjų įstatymų, iš jų ir įsakymų sukūrė savo įstatymus, 

kuriais, jų manymu, galėjo juos įvykdyti. Tačiau Dieviškasis Mokytojas tapo žmogumi ir savo gimimu, 

gyvenimu bei kančia įrašė dar vieną puslapį į Dieviškosios išminties knygą, kurioje kiekvienas žodis buvo 

patvirtintas galingais darbais, krauju užantspauduotais žodžiais ir darbais. Taip jūs gaunate Antrąjį 

Testamentą, ir jei būtumėte laikęsi šių dviejų Testamentų ─ argi man būtų reikėję šiuo metu apsireikšti per 

žmogiškąjį perdavimą, per netobulus ir gendančius intelekto organus? Jei būtumėte praktikavę Mano 

įsakymus ir Mano mokymą, kurį jums daviau su tokia meile, šiandien manęs nekritikuotumėte ir manimi 

neabejotumėte, nes Aš apsireiškiu per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. 

8 Suvienykite tris testamentus ir neklastokite mano žodžio bei nemistifikuokite jo. Tai palikimas, 

kurį palieku žmonijai. Mano Dvasios šviesa apšviečia jus ir jūsų sielą, kuri žino, kas ji yra, prisimena savo 

praeitį, taip pat žino, kodėl atėjau šiuo metu, ir gali suprasti Mano mokymą. 
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9 Tik šitaip jūs atpažinsite trimis laikais duoto mano kūrinio, kuris yra aukščiau už žmonių religijas 

ir idėjas, grynumą ir tobulumą. Tai yra kiekvienos sielos kelias, gyvenimas, pradžia ir pabaiga ─ tai, kas 

yra mano išminties knygoje. 

10 Kodėl sektos ir pagrindinės bažnyčios manęs nepripažįsta ir rodo tokį didelį nesupratimą? Jūs, 

kurie manęs klausotės, niekam neduokite teismo. Aš teisiu ─ kaip parašyta ─ visas tautas ir visas religines 

bendruomenes. 

11 Jei savo misiją atliksite nuolankiai, pasaulis jumis patikės. Šiam pasauliui, pavargusiam nuo žodžių 

ir apeigų, reikia pavyzdžių. Tu, Izraeli, visuomet gaudavai tyrą sėklą ─ ką galėtum imti pavyzdžiu? Kuri iš 

atsiradusių religinių bendruomenių kreipė dėmesį į visų Mano įsakymų laikymąsi?: Nė viena. Tačiau galiu 

jums pasakyti: jei juose sutiksite pamaldžių žmonių, imkite iš jų pavyzdį. Jei sutiksite meilę, imkite iš jos 

pavyzdį. Jei matote juose pagarbą Man, mėgdžiokite juos, kad išmoktumėte vertinti dorybes ir kiekvienam 

skirtumėte tai, kas jam priklauso. Tačiau niekada neimkite pavyzdžiu netobulų, kaltų žmonių. Jei nežinote, 

kas teisinga, o kas ne, melskitės, klausykite mano žodžio ir leiskite savo sąžinei jums patarti. 

12 Mane pasiekia žmonijos sielvartas; vaikų, jaunuolių, brandaus amžiaus vyrų ir moterų bei senolių 

sielvartas skverbiasi aukštyn. Tai šauksmas, reikalaujantis teisingumo, prašantis taikos, gailestingumo, 

kuris kyla iš Dvasios. Nes meilės sėkla šiame pasaulyje yra sugadinta, ir ar žinote, kur dabar yra meilė? 

Pačioje žmogaus širdies gilumoje, taip giliai, kad žmogus negali jos atrasti, nes neapykanta, valdžios 

troškimas, mokslas ir tuštybė užgniaužė sėklą ir joje nėra nei dvasingumo, nei gailestingumo. Kančios 

taurė tampa vis pilnesnė, o pasaulis ją geria iki dugno. 

13 O jūs, žmonės, ramiai, kupini pasitikėjimo Tėvu, iš gelbėjimosi valties kontempliuokite praūžusią 

audrą. Kai vienos iš tų kariaujančių tautų piktžodžiauja prieš Mano Dvasią, o kitos praktikuoja netobulus 

religinius kultus, jūs šlovinate Mane. Tačiau šiuo išbandymų laikotarpiu visi pabusite ir galiausiai 

susivienysite per meilę ir dvasinį pažinimą. 

14 Mokiniai, aš jus priimu ir greitai atleidžiu. Noriu jaustis jūsų mylimas ir noriu, kad gyventumėte 

darnoje tarpusavyje. Išvykęs vaikas sugrįš į Mano glėbį, o jei jis nusigręžė nuo Manęs dėl nesupratimo ar 

neišmanymo, jis nebijos, kad Aš jam priekaištausiu dėl jo elgesio. Noriu paglostyti jūsų sielą ir grąžinti jai 

tai, ką ji prarado ─ ramybę, džiaugsmą ir viltį. Trokštu, kad paragautumėte šio gyvenimo saldumo, bet taip 

pat mokėtumėte priimti jo sunkumus, kad gyventumėte klusniai ir kantriai, kad stengtumėtės tobulėti. Kas 

galėtų Mane nuo tavęs atitraukti arba kokia galia galėtų sutrukdyti Man tave mylėti ir saugoti? 

15 Kita vertus, jūs galite nutolti nuo Manęs ir elgtis kaip "Sūnus palaidūnas", ir tik tada, kai skausmas 

sužeidžia jūsų širdį, prisimenate, kad yra Tėvas, kuris jus myli ir yra pasiruošęs jus palaikyti, gelbėti nuo 

kiekvieno jums gresiančio pavojaus. 

16 Visada ugdžiau jumyse pasitikėjimą, kad manyje matytumėte mylintį Tėvą, ištikimą draugą ir 

patikėtinį. 

17 Prisiminkite palyginimą apie Sūnų palaidūną, ─ jūs, kurie nešiojate didelio nusižengimo naštą, ir 

prisiminkite, kad Aš esu aukščiau už bet kokią meilę ir atleidimą. Turite prisiminti, kad jums skirta ateiti 

pas Mane tobuliems, be trūkumų, tyriems. Kadangi šiandien turite galimybę formuoti savo širdį ir daryti 

didžius dvasinius darbus, turite pasinaudoti šiuo laiku ir sutrumpinti savo "tremties" dienas. 

18 Kadangi jau turite praėjusių amžių patirties ir žinote, kad egzistuoja atlygio dėsnis, kodėl norite 

grįžti prie praeities klaidų, užuot žengę didelį žingsnį į priekį savo kelyje? 

19 Pažvelkite į žmoniją, kaip ji dabar atlygina už savo nusikaltimus ir nuplauna savo dėmes. Joje 

vyksta dideli sukrėtimai, kurių tikslas - išvalyti ir atkurti viską, ką ji sutepė. 

20 Mano žodis pildosi. Jūs matėte, kaip didelė dalis Mano pranašysčių išsipildė prieš jūsų netikinčias 

akis. Netrukus pamatysite ir daugelį kitų, ir apie juos liudysite. Mano nuosprendis yra atviras, kaip 

skelbiau šiems laikams. 

21 Tautas apima chaosas. Vieni budi ir žino savo kančių priežastį, o daugelis miega ir pasitenkina 

gyvenimu, nesistengdami įžvelgti visų šių išbandymų priežasties. 

Jūs žinote priežastį, skaitėte išminties knygoje, ir mano žodis jus paruošė. Niekas negali jūsų 

nustebinti. Tačiau jūs vis dar esate per daug nesubrendęs, kad skambintumėte žmonijai žadintuvo 

skambučiu. Jūs dar nesate stiprūs ir jūsų žingsniai dar neaiškūs. Jūs girdėjote mano žodžius, bet negalite jų 

suprasti, o jei ir supratote, tai jų nesilaikote. Esate susiskaldę, nors žinote, kad esate viena tauta, ir jaučiate, 

kad užduotys, kurias jums daviau, yra nepakeliama našta. 
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Klausiu jūsų: Kodėl jūs neįsigilinote į šio mokymo esmę, nors apšviečiau jus tiesos šviesa? Kodėl jūs 

nesate stiprūs, nors aš jus maitinu amžinojo gyvenimo duona, kurios trupinėlio užtenka alkanam 

atgaivinti? Priežastis ta, kad jūs pripratote prie Mano žodžio ir priėmėte jį nenaudodami. Atminkite: kol 

jūs esate jos pilni, yra daug alkanų, kurie trokšta ją gauti, kad galėtų ja pasisotinti. 

22 Artėja laikas, kai šis žodis baigsis. Tada ji turi likti mano mokinių širdyse ir bus užrašyta knygose, 

kad taptų žinoma žmonijai. Noriu, kad po 1950 m. išlaikytumėte didžiausią švarą garbinimo veiksmuose ir 

paklusnumą Mano nurodymams bei įsakymams. Taip paliudysite, kad buvau su jumis. 

23 Visos užduotys jums buvo duotos pagal jūsų gebėjimus ir jėgas, nes aš žinau jūsų lūžio tašką. 

Dirbkite iš meilės, o ne iš baimės. Pažvelkite į mano mokymų esmę. Mano Tėviška meilė ir atleidimas 

pasireiškia visuose Mano vaikuose. 

24 Kokią laimę atrandu jūsų širdyse, kai klausotės Mano Žodžio! Aš esu begalinė kantrybė, kuri 

laukia, kol jūs visiškai pakilsite į kovą. Aš jums atskleidžiau jūsų ateitį. 

25 Koks didelis bus jūsų dienos darbas po mano išvykimo! Dar net nenutuokėte. Šį kartą turiu jums 

atskleisti keletą paslapčių, kad galėtumėte įtikinti vyrus. 

26 Nustebinau jus kaip tuos Antrosios eros žvejus, kuriuos radau atliekančius savo darbą ir pareigas ir 

kuriems pasakiau: "Sekite paskui mane, nuo šiol esate žmonių žvejai". Aš suteikiau jiems gebėjimą gydyti 

ligonius, suteikiau jiems žodžio dovaną, apšviečiau juos savo apreiškimais ir išmokiau išlaisvinti 

apsėstuosius. Kai jie buvo pasirengę ir sustiprėję, parodžiau jiems kelią ir nukreipiau juos į įvairias sritis, 

kad ten jie pritaikytų mano Išganymo doktriną. 

27 Šį kartą jūs nebuvote dvylika išrinktųjų. Jūs esate gausi minia, kurią surinkau ir mokiau įvairių 

medžių pavėsyje. Jūs turite būti tie, kurie įkvėps žmonėms drąsos per didžiuosius išbandymus, gresiančius 

pasauliui. 

28 Netrukus dvasinis pasaulis nebepasirodys, todėl noriu, kad išskleistumėte savo dovanas, kad tada 

nesvyruotumėte. 

29 Noriu, kad gyventumėte budriai, kad intuityviai ar sapnuose išgirstumėte anapusybės balsą, kai ji 

jums sako: "Kelkis!" Tada savo žingsnius nukreipsite į namus ir kraštus, kuriuose ligos ar gamtos jėgų 

smurtas paliko griuvėsius. Jei turite vykti į tolimus kraštus, klausykite Tėvo, kuris nurodys laiką ir parodys 

kelią. 

30 Žmonės iš bažnyčių ir sektų ateis jūsų stebėti. Jie išbandys jūsų autoritetą. Kai kurie, įsitikinę jūsų 

gabumais, vilios jus pinigais, kad pasinaudotų jumis materialiems tikslams. Nepamirškite, kad visi, kurie 

mano Darbą paverčia verslu, neteks mano malonės. 

31 Netrukus nebekalbėsiu su jumis per žmogų, nes tai buvo nuspręsta raštu. Bet aš jūsų nepaliksiu. 

Suteiksiu jums įkvėpimo ir leisiu pajusti mano buvimą. Jūsų gera sąžinė neleis laiko palikti gilių pėdsakų 

jūsų kūne. 

32 Visi maldos namai ir susirinkimai, kuriuose nuoširdžiai nevykdomas mano mokymas, išnyks, ir 

išliks tik tie, kurie yra prieglobstis ir gelbėjimosi valtis nelaimės ištiktam žmogui. 

33 Po mano išvykimo įvyks šios tautos apvalymas. Tuomet prasidės pasaulinių kovų ir konfliktų 

metas, po kurio įsivyraus taika ir pasitrauks vargas. 

34 Būkite stiprūs, nes kovos metu būsite persekiojami ir priešinami. Jums bus atimtas darbas ir duona. 

Bet tada Aš jums atskleisiu savo gailestingumą ir savo galią. Jūs nekentėsite bado, jūsų veidas niekada 

nebus subjaurotas, ir jums niekada netrūks nepriteklių. Tada jūsų siela prisimins kelionę per dykumą į 

Pažadėtąją žemę Pirmojoje eroje ir prisimins, kad kai buvote ištroškę, uola atsivėrė ir pasiūlė jums savo 

gaivaus vandens. Kai deginanti dykumos saulė degino jus, debesys uždengė jus kaip apsauginis apsiaustas, 

o kai grėsė badas ir nepriteklius, mana krito kaip jūsų Tėvo meilės žinia. 

35 Visų pirma įspėju jus, kad rytoj negalėtumėte sakyti, jog nebuvau jūsų tam paruošęs. 

36 Aiškiai paaiškinu jums savo mokymą, kad nepakliūtumėte į pagundą ir nenustebtumėte. 

37 Visada noriu, kad būtumėte pasirengę, kad suprastumėte ir gerbtumėte Mano valią. Kadangi jūs 

pirmieji priėmėte Mano mokymą ir patys patyrėte įrodymus, dėl kurių Aš nužengiau, kad perduočiau save 

žmonėms, turite stengtis palikti gerą pavyzdį tiems, kurie ateis po jūsų. Turite žinoti savo dvasinę kilmę, 

pareigas ir misijas, kurias jums patikėjau, kad galėtumėte saugoti savo sielą ir išsaugoti dorybę. 

38 Evoliucionuodami, vienas po kito ateidami į žemę skirtingais įsikūnijimais, matote, kad per visus 

praėjusius laikus Mano Darbas išliko nekintantis, nesikeičiantis. Visada atskleidžiu jums tas pačias 
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savybes, leidžiu pajusti savo tėvišką meilę, begalinę kantrybę, savo atperkamuosius darbus. Tačiau, 

nepaisant visų šių įrodymų, jūs manęs neatpažįstate. Būtina, kad pabustumėte ir atsiskaitytumėte už laiką, 

kurį jums daviau, kad per jį gautumėte išgelbėjimą. 

Artėja akimirka, kai turėsite iškeliauti į anapusybę, tačiau nesuskubinote ateiti pas Mane tuo metu, kai 

kviečiu jus aukoti savo derliaus. Šį derlių sudarys maldoje užauginta sėkla. Be to, jūsų siela bus geriausios 

atgailos ir pakilimo būsenos. 

39 Atminkite: kadangi esate mano Dvasios dalis, turite gyvenimą ir malonę, kaip ir aš. Jūs esate 

švarūs pagal savo kilmę, todėl grįždami turite atvykti pas Mane. Todėl šiuo metu turite nepaliaujamai 

kovoti, kad galėtumėte sugrįžti į savo pirminį tyrumą ir tobulumą. 

40 Užuojauta broliams ir seserims bei sau patiems, nes visi sudarote vieną šeimą, vieną sielą. Virš 

jūsų yra būtybių, kurios dirba dėl jūsų išganymo, dėl jūsų pakilimo, kerta erdvę kaip jūsų gynėjai ir dirba 

geranoriškai. Kas būtų be jų pagalbos? Jūs nesupratote, kaip aiškinti mano valią, ir kiekvieną akimirką 

klystate. 

41 Pagalvokite apie savo dvasinių globėjų kovą ir paremkite juos, kad jų darbas nebūtų toks 

skausmingas. Neužbarstykite jų kelio erškėčiais, negirdėkite jų balso, kuris visada įspėja apie pavojų, jų 

patarimo, kuris nukreipia jūsų žingsnius, ir jų šviesos, kuri veda. Gyvenkite darnoje su jais ir būsite 

tobuloje bendrystėje su Manimi. 

42 Jūs neturite išsiskirti iš savo bendražygių ženkleliu ar kokia nors materialia savybe. Išsiskirkite 

savo darbais, kuriuos paliudys jūsų bičiuliai. Taip įgysite aplinkinių pasitikėjimą ir savo priešus paversite 

draugais. 

43 Jūs ne visi esate pabudę. Tačiau kiekvienoje susirinkimo vietoje panaudosiu vieną paruoštą širdį, 

kad pažadinčiau likusias. Kad šaukimo valandą, Viešpaties teisingumo valandą, jūs visi galėtumėte atnešti 

Man vieną vaisių, vienodą visų Mano darbininkų rankose. Kad Tėvas duotų pašaukimą žmonijai ir visos 

žemės tautos galėtų patekti į jūsų tautą, kad jos ateitų priimti ne tik Žodį, kurį palieku raštu, bet ir jūsų 

pavyzdį. 

44 Taip mano mokymas įsitvirtins tarp visų mokymų. Nes galiausiai ji nugalės ir įsitvirtins tarp visų 

kitų. 

45 Bet koks mokymas, kuris nėra patvirtintas darbais ir pavyzdžiais, yra pats sau mirties nuosprendis. 

Tačiau kiekvienas mokymas, patvirtintas darbais, nugali. Mano pavyzdžiai, mano pasiaukojanti mirtis 

Antrojoje eroje jums daug ką pasako, o šiandien aš jums sakau: Tas, kuris savo žodį užantspauduoja 

krauju ir gyvybe, yra tiesos ir sielos stiprybės pavyzdys. 

46 Šiais laikais savo žodžių neužtvirtinsi nei krauju, nei gyvybe. Pasaulis netrokšta nei tavo gyvybės, 

nei tavo kraujo. Žmogus trokšta tiesos, meilės ir gailestingumo. Kai būsite pasiruošę ir sudvasinti, 

neįsiveldami į jokį fanatizmą, kai nuoširdžiai laikysitės mano dieviškųjų ir žmogiškųjų įstatymų, kaip jus 

išmokė Tėvas, tada pasauliui atskleisite jo išgelbėjimo paslaptį, taikos ir išgelbėjimo visais būdais paslaptį. 

47 Mano darbas nėra nukreiptas nei prieš mokslą, nei prieš žmogiškąsias institucijas. Jis nėra 

nukreiptas prieš santuoką ir šeimą. Jis nėra nukreiptas prieš nieką, kas susiję su teisingumu ir meile. 

48 Iš tiesų sakau jums: Jei kitais laikais žmogus sukilo prieš mokslą kaip Mano Dieviškumo tarnas, 

tas tarnas negarbino Manęs, nesuprato Manęs ir nesekė Manimi. Kadangi esu viso dvasingumo pradžia, 

esu ir viso mokslo pradžia. Bet jei dažnai girdėjote, kad Tėvas bjaurisi žmogiškaisiais mokslais, tai reiškia 

ne pačius mokslus, o tikslą, kurį jiems suteikė žmogus. Aš bjauriuosi blogais mokslais, kurie atvedė 

žmoniją į pražūtį ─ mokslais, kuriuos žmogus atidavė į blogio tarnystę, kad sunaikintų gyvybę ir jos 

pagrindus. Tai, mano akimis, ir yra tai, kas bjauru moksluose. Tačiau kiekvienam mokslininkui, tapusiam 

žmonijos geradariu, turiu išrinktą vietą dvasinėje plotmėje, net jei ir nepaskelbėte jo šventu. 

49 Štai ką Mokytojas jums sako šią dieną, kad neįsiveltumėte į fanatizmą. Iš tikrųjų jūs taip pat 

mėgaujatės mokslo vaisiais, nes Aš įkvėpiau žmones savo šviesa, kad jie savo kelyje rastų gyvybės 

elementų. Jei Mano valia nebūtų buvusi tokia, kad žmogus naudotų mokslą savo labui, nebūčiau sukūręs 

gamtos jėgų ir nebūčiau patalpinęs žemės gelmėse bei gyvenimo sferose visko, ką žmogus naudojo savo 

pažangai ir vystymuisi. Tačiau viską dariau dėl sielos ir kūno atgaivos, naudos ir tobulėjimo. 

50 Jau seniausiais laikais atidaviau žemę pirmiesiems jos gyventojams, sakydamas jiems: "Aš 

atiduodu ją jūsų globai, ji yra jūsų turtas, jūsų sodas, jūsų buveinė ir jūsų namai. Augkite ir dauginkitės!" 
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Tačiau šį sakinį jums daviau ne tik kaip žmonėms, kad padaugėtų žmonių, bet ir kaip sieloms bei protams. 

Aš padauginsiu jus visais būdais ir visose srityse, dvasia ir tiesa. 

51 Šį kartą atsigręžiu prieš viską, kas nereikalinga ir nereikalinga, prieš viską, kas bloga, smerktina, 

prieš kiekvieną blogą sėklą. Savo dvasiniu mokymu aš kovojau su visais, kurie mokslą pasitelkė blogio 

tarnystei. Aš kovosiu su visais blogais mokslais, kol žmogus pabus mano tiesai. Tuomet šis mokymas, 

kaip dienos šviesa, prasiskverbs visur ir visus pažadins. Pasiruoškite tam ir pripažinkite savo užduotį, 

misiją ir atsakomybę tarp žmonių. 

52 Pripažinkite, ko jus moko mano Darbas. Pažvelkite į horizontus, kuriuos jums atveria mano 

Mokymas ir mano Žodis, ir pagalvokite, kokia didelė yra siela ir kokie trumpi atstumai. Tas, kuris meldėsi 

su meile, jausdamas brolio skausmą, išsilaisvino ir iškeliavo iš čia į tolimus kraštus, palikdamas savo 

meilę, gydomąjį balzamą ir paglostymą kenčiantiems. 

53 Dėl šios savo tautos Izraelio maldos, kuri kyla į Mane visose susirinkimų vietose, Aš laiminu 

žemiškąjį pasaulį ir suteikiu jam savo šviesą bei tėvišką globą, nes jis nepriima Mano žodžio. Tegul mano 

meilės galia pasiekia visas širdis, kad jos visos mane pajustų, kad jos leistųsi į mano tiesos kelią, į kelio 

paieškas. Aš dabar visus ruošiu, kad jie galėtų mane pasiekti. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 219 
1 Šią akimirką duodu jums savo gydomąjį balzamą, savo stiprybę ir savo glėbį. 

2 Aš esu jūsų kryžiaus nešėjas. Nes kai žemėje Mano kryžiaus našta tapo sunki, atsirado žmogus, 

kurio širdyje buvo gailestingumas ir kuris dalijosi su Manimi Mano našta. 

3 Aš esu čia ─ pasiruošęs skubėti jums į pagalbą, kai suklupsite kelyje, suteikti stiprybės jūsų sielai 

ir pakelti ją, kad ji galėtų tęsti kelionę. 

4 Žingsnis po žingsnio artėjate prie savo gyvenimo žemėje "Golgotos", kur jūsų siela man sakys: 

"Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią, nes viskas įvykdyta." 

5 Palaiminti tie, kurie, atėjus tai valandai ir ištarus šiuos žodžius, bus atlikę savo užduotį, nes jų 

ramybė ir palaima bus didelė. 

6 Noriu, kad visi pasiektumėte tą viršūnę, nesvarbu, ar atvyksite nuskriausti ir be materialinių 

gėrybių. Ten pajusite mano buvimą ir mano gailestingumą, kokio dar niekada nebuvote pajutę. 

7 Ten laukiu vyro, ten laukiu moters, tėvų, motinų ─ visų, kurie atėjo į pasaulį su užduotimis, kurias 

turi atlikti. 

8 Ar norite pasiekti viršūnę? Pasitikėkite Manimi, kuris esu jūsų likimas. Su meile priimkite 

išbandymus, pakluskite Mano valiai, kad ir kokia ji būtų, su šypsena lūpose, su tikėjimu ir atsidavimu 

širdyje. 

9 Nepamirškite, kad esu visagalis ir visur esantis, kad abejonės ar silpnumas neįvestų jūsų į pagundą. 

10 Kartais, kai verkiate pasaulyje ir galvojate, kad gyvenu danguje, kur visa yra Dvasios palaima, 

abejojate Mano meile, nes nesuprantate, kad Tėvas džiaugiasi, nors milijonai Jo kūrinių žemėje kenčia iki 

mirties. Taip yra todėl, kad nenorite suprasti, jog Mano laimė nebus visiška, kol paskutinis Mano vaikas 

nepasieks išganymo žemės. 

11 Kadangi esu jūsų Tėvas, būtinai turiu atjausti tai, ką jaučia vaikai. Tik taip suprasite, kad nors 

kiekvienas iš jūsų kenčia ir jaučia savo skausmą, Dieviškoji Dvasia dalijasi visų savo vaikų skausmu. 

12 Kaip šios tiesos įrodymą atėjau į pasaulį tapti žmogumi ir nešti kryžių, kuris simbolizavo visą 

pasaulio skausmą ir nuodėmę. Bet jei Aš, būdamas žmogus, ant savo pečių neščiau jūsų netobulumo naštą 

ir jausčiau visą jūsų skausmą, argi galėčiau pasirodyti esąs Dievas, nejautrus savo vaikų vargų 

akivaizdoje?  

13 Mano dvasioje skamba šlovinimo giesmė, kurios natų dar niekas negirdėjo; niekas jos nežino nei 

danguje, nei žemėje. Ši giesmė skambės visoje visatoje, kai išnyks skausmas, kančia, tamsa ir nuodėmė. 

Tos dieviškos natos aidės visose sielose, o Tėvas ir vaikai susivienys šiame harmonijos ir palaimos chore. 

Iš tiesų sakau jums, kad net akmenys prabils, kai ši harmonija nušvies mano mylimų vaikų gyvenimus. 

14 Toliau valykite savo sielą, toliau ją ugdykite ir tobulinkite, visada nešiokitės tikėjimą savyje kaip 

neužgesinamą liepsną. 

15 Turiu jums pasakyti, kad kol gyvenate žemėje, galite stengtis, kad jūsų gyvenimas joje būtų kuo 

malonesnis. Norint nusipelnyti ramybės pomirtiniame gyvenime, nebūtina be perstojo verkti, kentėti ir 

"kraujuoti". 

16 Jei jūs galėtumėte šią žemę iš ašarų slėnio paversti laimės pasauliu, kuriame mylėtumėte vienas 

kitą, stengtumėtės daryti gera ir gyventumėte pagal mano Įstatymą, iš tiesų sakau jums, toks gyvenimas 

mano akyse būtų dar garbingesnis ir kilnesnis už kančių, nelaimių ir ašarų kupiną egzistenciją, kad ir koks 

didelis būtų jūsų pasiryžimas jas ištverti. Kada sugebėsite taip sujungti dvasinį gyvenimą su žmogiškuoju, 

kad nebebus ribos tarp vieno ir kito? Kada savo egzistenciją paversite vieninteliu gyvenimu, atmesdami 

mirties idėją, kad įžengtumėte į amžinybę? Ši pažinimo šviesa žmones pasieks tik tada, kai pasaulyje 

suklestės dvasingumas. 

17 Šiuo metu mano Žodžio šviesa gelbsti jus nuo materializmo tamsos, kurioje sielos yra palaidotos, 

tamsos, kuri neleidžia joms atpažinti tiesos, nors ji yra arti jų ir jie ją nešiojasi savyje. 

18 Trečiasis laikas yra su jumis, ir žmonėms bus duoti jo įrodymai ir ženklai, o po to bus dar didesni, 

tarsi skambant didžiuliam varpui, žadinančiam gyvuosius ir mirusiuosius. 

19 Melskitės, stebėkite, medituokite, leiskite mano įkvėpimui jus vesti. Visada jį atpažinsite, nes 

jausitės skatinami gėrio ir pakilimo, kai jūsų siela pasveikins savo Kūrėją. 

20 "Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms." 
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21 Palaiminta tauta, išrinkta mano gailestingumo: šiais sugedimo, sumaišties ir skausmo laikais 

pasirinkau jus, kad sujungčiau į vieną šeimą ir suformuočiau taikos tautą tarp žemės tautų. 

22 Gyvenate chaoso laikais. Skausmą, sumaištį ir artėjančią audrą gali išgyventi tik tie, kurie šiais 

išbandymų laikais sugeba save sudvasinti. Tik tie, kurie pakils aukščiau visų žemiškųjų niekšybių, 

žmogiškųjų sunkumų, sugebės atlaikyti visuotinį chaosą su pusiausvyra ir ramybe ir bus tarsi vandenyno 

viduryje atsidūrę nelaimėliai, kuriems pavyks išlaikyti medžio gabalą, kuris bus tikėjimas mano meile. 

23 Aš ruošiu jus šiam laikui. Todėl mokau jus imti mane pavyzdžiu. Tačiau Mano valia nėra tokia, 

kad tik jūs vieni laikytumėtės Mano mokymo. Noriu, kad jūsų širdies dorybės, jūsų žodžiai ir darbai 

pritrauktų visas širdis, kurios šiuo metu turi ateiti pas Mane ir priimti Mano mokymą, kad žmonių daugėtų, 

jie stiprėtų ir kiltų žmonijos tarpe. 

24 Tačiau iš ko susideda šis chaosas, audra, artėjantis išbandymas? Tai kančios taurės, kurios žmonija 

dar negėrė, raugas. Būtina, kad žmogus, per amžius savo darbais sukūręs tą taurę, ištuštintų ją iki 

paskutinio lašo, kad galėtų atpažinti savo darbą ir jo vaisius. 

25 Palaiminti žmonės: Tie vyrai, kurie kyla kupini savigarbos ir pretenduoja į valdžią tautose, žemės 

žmonėse, yra didžios sielos, apdovanotos galia ir atliekančios didingas misijas. Tačiau jie netarnauja mano 

Dieviškumui. Jie neskyrė savo didžiųjų gabumų ir gebėjimų meilės ir gailestingumo tarnystei. Jie susikūrė 

savo pasaulį, savo įstatymus, sostą, vasalus, savo valdas ir viską, į ką gali nusitaikyti. 

Bet kai jie pajunta, kad jų sostas dreba nuo apsilankymų, kai pajunta, kad galingo priešo įsiveržimas 

neišvengiamas, kai mato, kad jų turtai ir vardas atsidūrė pavojuje, jie, kupini didybės manijos, žemiškos 

tuštybės, neapykantos ir piktos valios, iš visų jėgų išsiveržia į priešą, nepaisydami, ar jų darbas, jų 

sumanymas palieka po savęs tik skausmo, sunaikinimo ir blogio pėdsaką. Jiems rūpi tik sunaikinti priešą, 

užimti dar didesnį sostą, kad galėtų kuo labiau viešpatauti tautoms, turtams, kasdienei duonai ir net žmonių 

gyvenimams. 

26 Aš ruošiu jus būti savo kariais, bet ne tais, kurie griauna ar daro blogį, ne neapykantos ir 

ištvirkimo, tamsos ir godumo kariais, bet dvasingumo, brolybės, meilės, švelnumo ir gailestingumo 

kariais. Turėtumėte eiti kupini jėgų ir pasitikėjimo manimi, savo pavyzdžiu, kupini pasitikėjimo savo 

ginklais, kurie yra tiesa ir teisingumas. Rengiu jus, kad jau dabar galėtumėte kovoti su tuo priešu, kuris 

taip pat yra galingas, bet ne galingesnis už jus. 

27 Tą dieną, kai pabusite dvasingumui, suprasite, kad tamsa yra silpna, palyginti su šviesa, kad 

neapykanta yra tik atomas prieš nenugalimą meilės galią ir kad šis atomas išnyksta susidūrus su tikruoju 

gailestingumu, kad materializmas sumažėja prieš dvasios dovanas. Materialusis gyvenimas yra laikinas, o 

dvasinis - amžinas. 

28 Jūs formuojate dvasingus žmones, galinčius išsklaidyti pasaulio sumaištį, išlaisvinti jį iš 

materializmo ir fanatizmo savo pavyzdžiu, geromis mintimis, žodžiais ir darbais, kurie jau yra jūsų 

rankose. 

29 Kai žmonės klausinės jūsų apie mokymus, kurių iš Manęs negirdėjote arba kurių negalėjote 

suprasti, Aš kalbėsiu per jus ir nustebinsiu žmones ─ mokslininkus, teologus, galinguosius, įgaliotinius ir 

teisėjus, žemės mokymo įgaliotinius. 

30 Aš pasirūpinsiu, kad mano trejybinis-marijoniškasis dvasinis mokymas skverbtųsi visur, kaip oras 

teka visur, kaip šviesa išsklaido visas tamsybes ir apšviečia pasaulį. Tokiu pat būdu plėsis ir mano Darbas, 

tokiu pat būdu plėsis ir mano Mokymas. Ji įsiskverbs į kiekvieną religinę bendruomenę, kiekvieną 

instituciją, kiekvieną žmonių bendruomenę, kiekvieną širdį ir namus. Ji nukeliaus didelius atstumus, įveiks 

dykumas ir jūras ir pripildys šį pasaulį, nes visai žmonijai prasidėjo Trečioji era, Šviesos amžius. 

31 Visais laikais Aš humanizavau savo apraiškas. Prisiminkite, kad Pirmojoje eroje Aš pasirinkau 

Mozę, kad jums save parodyčiau. Jis buvo mano kalbėtojas ir pasiuntinys. 

Pasikviečiau jį ant kalno ir tariau: "Moze, nuleisk veidą, nes tau nevalia į mane žiūrėti. Eik ir pasakyk savo 

tautai, kad aš esu jų Viešpats ir jų Dievas, kad aš esu jų tėvų Dievas, ir mano valia, kad jie apsivalytų iš 

vidaus ir iš išorės, kad būtų verti priimti mano įsakymus, mano įstatymą ir mano nurodymus." Per Mozę 

apreiškiau save kaip Tėvą, kaip Įstatymą ir kaip Teisybę. Per jį Aš apsireiškiau savo išrinktajai tautai. Per 

tą žmogų įleidžiu savo įsakymus į kiekvieną širdį. 

32 Antrojoje eroje norėjau būti arčiau jūsų. Mano dieviškoji valia nebuvo tokia, kad žmonės į mane 

žiūrėtų tik kaip į nepermaldaujamą teisėją. Norėjau pajusti savo vaikų, kūrinių, sukurtų pagal mano 
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paveikslą ir panašumą, glėbį. Meilės ir švelnumo kupinas Tėvas tapo žmogumi, kad išmokytų 

nuolankumo, kuris yra sielos didybė, tikro įstatymų vykdymo, gyvenimo meilėje ─ kad išmokytų žmogų 

kovoti už teisingą, amžiną ir tikrą idealą. 

33 Jėzaus mokymas, duotas kaip vadovas, kaip atvira knyga, kurią žmonija gali studijuoti, nepanašus į 

jokį kitą mokymą, kuris būtų žinomas bet kuriai kitai žemės tautai, bet kuriai kartai, bet kuriai rasei. Juk 

tuos, kurie ėmėsi skelbti teisingumo įsakymus ar meilės mokymus, Aš pasiunčiau į žemę kaip kelrodžius, 

pasiuntinius, bet ne kaip Dievybę. Tik Kristus atėjo pas jus kaip Dievybė. Jis davė jums aiškiausią ir 

didžiausią pamokymą, kokį tik yra gavusi žmogaus širdis. 

34 Tačiau dabar, šiais laikais, mylimi žmonės, Aš netapau žmogumi, kaip Antrojoje eroje, bet man 

patiko perteikti save visiems savo kūriniams per žmogaus intelektą. Net "dvasiniame slėnyje" ir begalinėse 

erdvėse buvo jaučiamas Mano dieviškasis buvimas. Juk ant tobulumo kopėčių yra daug pakopų; 

"Dvasiniame slėnyje" ir begalinėse erdvėse yra daug pasaulių. Bet iš tiesų sakau jums: Aš visada buvau 

žinomas visiems, ir pagal tai, kokio dvasinio lygio pasaulyje jie buvo, Mano apreiškimas buvo tarp jų. 

35 Kažkas manęs klausia: "Kodėl Tėvas apsireiškia per žmogaus protą, nors žmogus yra 

nuodėmingas, netyras ir turi žemų aistrų?" Tačiau Mokytojas jums sako: "Mano palaimintasis spindulys 

yra visas tyrumas ir tobulumas, ir nors Tėvas nesipiktina žmogaus nuodėme, Jis negali bendrauti su 

netyraisiais. Todėl aš ateinu pas "pėdų padangtės" dvasią, kuri perduoda mano šviesą, mano žodį ir mano 

nurodymus balso nešėjo protui. Jau iš anksto "kojų padangtė" pakilo prie Manęs iš meilės, pagarbos ir 

pasiruošimo, kad nesumaišytų žemųjų aistrų ir kūno polinkių su Mano mokymo tobulumu. 

36 Bet netrukus Aš nebepasirodysiu per žmogiškąjį intelektą. Nes ateis laikas, kai galėsite tai daryti iš 

dvasios į dvasią. Tada mano dieviškasis spindulys pasieks ir jūsų dvasią, ir jūs išgirsite mano balsą, 

gausite mano įkvėpimus, pranašystes ir nurodymus. Šiuo metu jus vedu būtent ten. 

37 Aš ir toliau jus mokysiu ir jums atleisiu, kad paskutinėmis savo apsireiškimo per žmogaus protą 

akimirkomis galėtumėte man sakyti: "Viešpatie, kokia didelė buvo mūsų nuodėmė ir nedorybė. Laiku tai 

atpažinome, apsivalėme iš vidaus ir iš išorės ─ savo dvasiniame ir žmogiškame gyvenime. O dabar 

patikime save Tavo begaliniam gailestingumui, nes mylime vienas kitą, mylime visus sukurtus dalykus, 

sudarome vieną kūną ir vieną valią." 

38 Kai 1950 m. ten pateksite, nusidėjėlių ir pamaldžiųjų akys išvys Mane visoje Mano šlovėje, nes 

tada pradėsite vykdyti Tėvo jums patikėtą Įstatymą. 

39 Būkite stiprūs kelyje, žmonės, nes jūsų dvasia atlieka sudėtingą misiją šioje planetoje. Tik tam, 

kuris apsivalo per meilę ir paklūsta mano įstatymams, nebereikia reinkarnuotis šioje planetoje. Tačiau tas, 

kuris savo "paskutinėje" reinkarnacijoje palieka kraujo ar blogio pėdsaką, turi grįžti į šią žemę, kad 

ištaisytų klaidas, atstatytų tai, kas buvo sugriauta, suteiktų gyvybę tam, kurį paliko be gyvybės, atleistų 

tiems, kuriems neatleido. Vienu žodžiu, išpirkti kaltę. 

Todėl mano begalinė meilė tau sako: "O nenuilstantis žemės piligrime, kuris ilgai vaikščiojai savo 

keliais su kartėliu širdyje! Žvelkite į Tą, kuris nori jus paguosti ir sustiprinti, kad galėtumėte eiti gyvenimo 

keliu iki galo." 

40 Jau seniai pradėjote šią kelionę, ir tai ne pirmas kartas, kai Aš apsireiškiu jūsų kelyje. Mano 

gailestingumas prikėlė puolusius, išgydė ligonius ir sugrąžino gyvybę "mirusiems". Mano Tėvo balsas 

pažadino miegantįjį. 

41 Jūsų sielą apšviečia šviesa, kurią jums skleidžia mano Dvasia, ir ji mato savo praeitį kaip ilgą 

dvasinės atgailos ir sielos tobulėjimo kelią. Jūs taip pat suprantate atsakomybę, kurią prisiėmėte prieš savo 

Mokytoją - būti ištikimais mano mokymo liudytojais. Sakiau jums, kad ateis diena, kai bažnyčių ir sektų 

atstovai ateis jūsų apklausti ir ištirti, ir aš nenoriu, kad jie pamatytų jus nepatogiai. Jie ras tave nuolankų, 

bet tavo nuolankumas atskleis mano išmintį. 

42 Jūs būsite reikalingi žmonijai, o jūs, dvasiškai atstovaujantys seniausiems žmonėms žemėje, 

neturėtumėte slėpti dovanų, kurias jums suteikiau. Turite remtis knyga, kurią prieš jus atverčiau. 

43 Visais laikais, nuo pat sukūrimo pradžios, sudariau su jumis sandorą. Tai, ką pasiūliau, ištikimai 

įvykdžiau. Bet iš tiesų sakau jums: Mano žmonės visada sulaužydavo savo įžadus! 

44 Šešis kartus atnaujinau šią sandorą su jumis, nes myliu jus ir noriu jūsų išgelbėjimo. 
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45 Dvyliktuke, kurį pasirinkau Antrojoje eroje, įkūnytos žmogiškosios dorybės ir silpnybės. Jų 

dorybes panaudojau kaip pavyzdį ir paskatą žmonijai, o jų trūkumus panaudojau tam, kad išmokyčiau jus 

puikių pamokų. Tomo netikrumas atspindi faktišką žmogų, kuris tiki tik tuo, ką paliečia ir mato. 

46 Petras įkūnija tą, kuris bijo žmonių nuosprendžių, o Judas - tą, kuris parduoda sielos gėrybes. 

47 Šį kartą Aš neduodu jums žemiškų turtų, Aš jau daviau jums jų kitais laikais. Dabar aš jus 

praturtinu išmintimi. 

48 Visais laikais mokslininkai neigė ir kovojo prieš mano apreiškimus ir dvasines apraiškas. Tačiau aš 

nekovoju su mokslu, nes esu mokslas. Tai aš įkvepiu ją žmogui jo paties labui ir atgaivai. Iš tiesų sakau 

jums: kas naudojasi mokslu, kad padarytų blogį, tas nėra Mano įkvėptas. 

49 Pažinkite mano žodį pagal jo reikšmę. Aš esu vynmedis, iš jo gerkite vyną. 

50 Ko jums reikia, kad galėtumėte sekti paskui Mane? Aš tau viską atiduosiu. Dabar tavo širdyje 

statau šventovę, kad joje gyvenčiau amžinai. Nes netrukus Mano Žodis per žmogiškąjį balsą-nešėją 

nebebus girdimas, ir tik jūsų siela pajus, kaip jis skamba begalybėje. 

51 Palaiminti tie, kurie yra dvasingi, nes jie pajus mano buvimą ir bus tie, kurie, nors ir eidami savo 

keliu su kančia ir ašaromis, atneš paguodą ir išgelbėjimą šiai žmonijai. 

52 Mano visuotinis spindulys apšviečia jūsų suvokimą, ir šioje šviesoje, kuri teka per jus, jaučiatės 

pripildyti mano Buvimo. Regėtojai su malonumu kontempliuoja ir patiria šią šviesą, kuri supa kiekvieną 

sielą. Jie matė didžiąją knygą, kuri rodo Izraelį, kurioje yra pamokymai ir kuri pradedama šeštuoju 

skyriumi. 

53 Girdėdami Mano žodį, jūs labai arti pajutote jums pažadėtąją karalystę ir jau dabar jaučiate 

palaimą, kuri jūsų laukia. Visos jūsų baimės išnyksta, nes pradedate mane atpažinti kaip Tėvą. Kai 

pamatysite, kad Mano pažadai, duoti Izraelio tautai, išrinktajai tautai, išsipildys kitu laiku, jus pripildys 

viltis ir jūs pradėsite daryti didelius nutarimus taisytis ir paklusti Mano Įstatymui. 

54 Man vėl ateinant, mane lydės didžios šviesos sielos ─ būtybės, kurios dabar skelbia jums apie 

Mano karalystės artumą ir ruošia žmonių širdis ─ lydės Mane. 

55 Jūsų pasaulis nušvito nuo mano Buvimo. Netrukus įžengsite į dvasinio atgimimo epochą, kurioje 

atgims visos dorybės ir jūs atsidursite aukštesniuose gyvenimo lygmenyse. Bet kaip aš atėjau pas jus, taip 

ir aš atėjau į kitus gyvenimo pasaulius, kur siela kovoja, tobulėja ir atlygina skausmą. Tarp šių ir jūsų 

gyvenimo pasaulių noriu užmegzti sutartį ir draugystę. Noriu, kad sujungtumėte savo mintis su jose 

gyvenančiomis būtybėmis ir skirtumėte joms maldas, kurios paguostų ir apšviestų kenčiančią jūsų brolių ir 

seserų sielą. 

56 Taip suprasite, kad jūsų misija neapsiriboja vien pagalba matomiems broliams ir seserims, bet kad 

yra būtybių, kurių jūs nepažįstate, kurių negalite tiesiogiai suvokti iš savo dabartinio gyvenimo pasaulio ir 

kurioms vis dėlto jūsų reikia. 

57 Šis pasaulis, kuris šiandien yra jūsų namai ir kuriame jums aiškiai apsireiškiau, tinka jums užtarti 

Mane ir melstis už tas būtybes, apie kurias jums kalbu. 

58 Kiekviename amžiuje apreiškiau save, kupiną išminties, esmės ir meilės. Jūs buvote Mano 

apreiškimų liudytojai. Kas nežino, kad aš, Jehova, kalbėjau pasauliui nuo pirmųjų jo dienų? Kas nežino, 

kad Jėzuje atėjau duoti jums savo mokymo? Noriu, kad žmonija žinotų, jog šiandien atėjau paaiškinti ir 

išaiškinti kiekvieną žodį ir paslaptį, kuri gali būti užrašyta Amžinosios išminties knygoje. 

59 Savo nenutrūkstamoje kelionėje per gyvenimą jūs buvote mano saugomi. Esate amžini klajokliai ir 

nežinote, kokia ateitis jūsų laukia. Jūs nenuspėjate, kada artėja audra ir kada pasirodys taikos vaivorykštė. 

Aš vienas, kuris jus prižiūriu, paskelbsiu jums, kai būsite pasiruošę, kas bus. Šis žemės slėnis, kuris kai 

kuriais atvejais jums buvo malonus ir saldus, taip pat buvo jums priešiškas ir privertė jus lieti ašarų sroves, 

kuriomis apvalėte ir išvalėte savo sielą. 

60 Ateikite pas mane, pavargę nuo kelio. Įeikite į šio medžio, kuris pasirodo jums kupinas 

gailestingumo ir meilės visiems savo vaikams, pavėsį. Tada, kai pailsėsite ir palengvės visos jūsų kančios, 

pagalvokite apie tuos, kurie kenčia, ir užtarkite juos. Aš galiu duoti jiems viską be jūsų tarpininkavimo, bet 

man malonu, kai vaikui pasireiškia meilė, užuojauta ir gailestingumas ir jis dalijasi savo brolių ir seserų 

skausmu ar laime. 
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61 Jūsų egzistencija neturi ribų, kūno pabaiga nėra sielos pabaiga. Juk kai jis nugrimzta į žemę, 

pastaroji išgyvena ir naujame gyvenime randa begalę paskatų siekti ir kilti toliau. Tuomet siela išsilaisvina 

iš kūno, kuris ją slėgė, ir atranda plačią veiklos sritį, kurioje gali panaudoti turimus gebėjimus ir dorybes. 

62 Kai Jėzus mirė ant kryžiaus, jūs ištrynėte iš savo vaizduotės žmogaus paveikslą ir įsivaizdavote 

Mane kaip beribį, galintį prasiskverbti į visus pasaulius ir savo meile apglėbti visatą. 

63 Laikykite save lygiais, mylėkite vienas kitą kaip broliai. Nes po 1950 m. tarp jūsų išnyks "biurai". 

Nebeliks nei vadovų, nei balso nešėjų, nei "stulpų" ar regėtojų, nei "dovanų nešėjų" ar "aukso plunksnų", 

nei "pamatų akmens", nebeliks skirtumų. Man užtenka, kad matyčiau jus pasiruošusius, net jei nesate ėję 

jokių pareigų, kad galėčiau atlikti savo užtarimą jums tarpininkaujant, o jūs galėtumėte juo vadovautis. 

64 Ne tik tie, kurie ėjo šias pareigas, yra tarp tų, kurie yra įgalioti vykdyti didžiules misijas. Noriu, 

kad jūs visi tarnautumėte šiam reikalui ir kad kiekvienas iš jūsų turėtų savyje visas tarnybas, kad visi 

jaustumėtės atsakingi už mano darbą. 

65 Mano žodis nebebus girdimas fiziškai, ir taip jūs pasieksite didesnį dvasingumą. Tuomet jūs 

ieškosite Manęs begalybėje, keldami savo mintis. Stengsitės patikti Man atlikdami nuopelningus darbus, ir 

tai suteiks jums didesnę dvasinę pažangą. 

66 Noriu, kad laikytumėte save tikrais broliais ir seserimis, kad gyventumėte vieningai, kad 

jaustumėtės artimesni vieni kitiems, kad būtumėte arčiau Manęs. Jūs, kurie geriau supratote Mano Darbą, 

mokykite savo brolius ir seseris, visus tuos, kurie žengia pirmuosius žingsnius. Susikibkite rankomis, 

saugokite vieni kitus. Tai mano valia. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 220 
1 Būkite laukiami pas mane, mokiniai. 

2 Štai Mokytojas, kuris išpildo savo pažadą dėl Antrosios eros ir ateina kaip Šventoji Dvasia 

apšviesti žemę savo šviesa. 

3 Su manimi yra tie, kurie abejojo, piktžodžiavo prieš mane, bet šiandien ateina atgailaudami prašyti 

atleidimo ir tapti mano tarnais. 

4 Prieš man ateinant, Elijas buvo su jumis, kad išsklaidytų naktį ir atneštų jums šviesą, kad priartintų 

jus prie malonės ir išminties šaltinio, kuriuo esu aš. 

5 Radau tave pasiruošusį ir liepiau atsisėsti prie mano stalo paragauti mano maisto. 

6 Dvasiškai Aš lašas po lašo praliejau savo Kraują, kad nutiesčiau jums kelią pasitaisyti, kad daugiau 

niekada nebesuklystumėte iš kelio. 

7 Mano meilė liejasi ant jūsų, bet ne visi esate jai imlūs. Vieni tai jaučia širdyje, kiti lieka abejingi. 

Tačiau nė vieno neatstumiu nuo savo stalo, nes visi mano vaikai bus dvasiškai prikelti. 

8 Tie, kurie tikrai pajuto Mano buvimą šiame skelbime, dėkoja Man už paguodą, kurią Mano žodis 

suteikė jų širdims, kurios jautėsi vienišos ir apleistos. 

9 Ši susitikimo vieta nėra Tėvo namai, mano altorius yra jūsų širdyje. Tavo tikėjimas yra žvakė, 

uždegta dėl Manęs, o tavo sąžinė yra ta aukštesnė šviesa, kuri šviečia tavo kelyje, nukreipia tave nuo blogų 

kelių, įspėja apie bedugnes ir skatina daryti gera. 

10 Jūs žinote, kad Aš sukūriau šviesą, kaip ir visus sukurtus daiktus, kad ta šviesa, kurią jūs vadinate 

diena, atskleistų jums kūrinijos šlovę ir kad jūs pažintumėte Mano meilę ir galybę. 

11 Aš sukūriau jus "pagal savo paveikslą ir panašumą", o kadangi esu Trejybė, tai ir jumyse yra ši 

Trejybė. 

12 Jūsų materialus kūnas savo forma ir tobula harmonija simbolizuoja Kūriniją. Jūsų įsikūnijusi siela 

yra "Žodžio", tapusio žmogumi, kad paliktų meilės pėdsaką žmonių pasaulyje, atvaizdas, o jūsų dvasia - 

spindinti Dieviškosios Šventosios Dvasios šviesos kibirkštis. 

13 Kai tik žmogus nusigręžia nuo Mano Įstatymo ir neklauso savo sąžinės balso, jis patenka į 

pagundų, tamsos ir nuodėmės naktį. Tuomet turėjau įvertinti jo veiksmus, ir, man nusprendus, jis patyrė 

skausmą. Tačiau visada suteikdavau jam galimybę atgailauti ir duodavau laiko pasitaisyti: Mano teismui 

nusidėjėlis nusilenkė. Tačiau vėliau, kai jis gavo mano atleidimą ir malonės dovanas, jis vėl pasinėrė į 

nuodėmę. Kad parodytų jums kelią į atpirkimą, jūsų Dievas tapo žmogumi tarp jūsų, o Visuotinė Motina 

turėjo tapti moterimi, kad atpirktų jus savo motiniška meile. 

14 Dvasine prasme jau nuėjote ilgą kelią ir dabar stebitės intuicija ir atsiskleidimu, kurį naujosios 

kartos atskleidžia nuo pat švelniausios vaikystės. Jie yra sielos, kurios daug patyrė ir dabar vėl sugrįžta į 

žmoniją, kad ją skatintų ─ vieni eina dvasios keliais, kiti - pasaulio keliais pagal savo gebėjimus ir misiją. 

Tačiau su jais visi žmonės ras vidinę ramybę. Šios būtybės, apie kurias jums kalbu, bus jūsų vaikai. 

15 Nebėra laiko nei keliauti per dykumas, nei užsiimti nenaudingomis užduotimis. Galvokite apie 

ateitį ir ruoškite ateities žmoniją. Nes kai kalbėsite apie mano mokymą ir išliesite mano gydomąjį 

balzamą, žmonės nustebę klaus: "Iš ko gavai tokį didelį mokymą ir kas tau suteikė tokią nepaprastą galią 

gydyti ligas?" Tuomet žmonės atpažins mano galią mano "darbininkų" meilės darbuose. 

16 Sielos vystymuisi ir tobulėjimui, pažangai ir atpirkimui skiriami septyni etapai įvairiose 

reinkarnacijose. Tačiau jam neduota prisiminti ankstesnių žemiškų gyvenimų. Kūno materija yra tarsi 

tankus šydas, kuris ją dengia. Tik sąžinė suteikia jums nuojautą, kad turite eiti šviesos keliu, kuris yra 

tobulumo kelias. 

17 Šis kelias - tai septynių pakopų kopėčios, kurios nuves sielą į mano glėbį, kur ji pasiliks ir amžinai 

skleis savo šviesą tiems, kurie yra ant žemesnių pakopų. 

18 Tai mano dieviškas ir amžinas planas. Jūs esate Mano bendradarbiai ir galiausiai valdysite kartu su 

Manimi, kai nutrauksite materializmo grandines. 

19 Paskubėkite! Padarykite viską, ką galite padaryti šiandien! Laikykitės mano nurodymų ir patirsite 

mano ramybę net didžiausiame šio pasaulio chaose. 

20 Tada tikėjimas, viltis ir meilė kaip angelai pakibs virš jūsų sielos. 
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21 Aš apšviečiu širdį, sielą ir protą, kad šiuo mano apsireiškimo metu suprastumėte mano žodžio 

išmintį. Šis laikas paliks pėdsaką ateinančioms kartoms, kad jos suprastų laiką, kuriame gyvena. 

22 Aš atėjau kaip švyturys apšviesti jūsų sielos, ją sustiprinti, ir prisikėliau visiems, kurie, išgirdę 

mane, įtikėjo. Juk pažinę aukštesniojo gyvenimo ramybę, jie susivokė, pasiryžo taisytis ir atsisakė 

nereikalingų gėrybių. Jei jie sugebės atlaikyti išbandymus, jie sudarys mano geros valios karių armiją. Jie 

priešinsis blogio pasauliui, kuriame gyvena dvasiškai sutrikę žmonės, kurie, nors ir naudojasi tuo, ką Aš 

sukūriau, vis tiek neigia Mane, - pasauliui, paverstam dykuma, kurios įkaitęs smėlis degina klajoklio kojų 

padus. Šioje negailestingoje dykumoje žmones negailestingai plakė ideologinės audros. 

23 Klausykite manęs: pasiruoškite ir nebijokite. Jei tikėsite savimi ir mano darbu kaip idealu, turėsite 

mano jėgą kaip lazdą, kuri jus palaikys gyvenimo kelyje. 

24 Leiskite meilei ir tikėjimui pasireikšti jūsų širdyse, nes iš jų kils atleidimas tam, kuris jus įžeidė. Iš 

tiesų sakau jums: nedorybė visada sustodavo prie šios sienos. Vis dėlto turėsite išgerti labai karčių taurių, 

o labai mylimi mokiniai. 

25 Kova prasidės po Mano išėjimo, kai nebebūsiu jūsų patarėjas per žmogiškąjį intelektą, o Mano 

Žodį rasite tik raštuose, kuriuos jums paliksiu. 

26 Mano Žodis jums paaiškino viską, kas anksčiau buvo paslaptis, kad jums nebūtų nieko nežinomo ir 

galėtumėte drąsiai ir ramiai pasitikti išbandymus. 

27 Per mano mokymus patyrėte neišdildomų džiaugsmų. Jūsų siela, kuri troško didingų malonumų, 

liks patenkinta, nes ji galėjo kontempliuoti tiesos šviesą, sielos gyvenimą, kuris jūsų laukia, - gyvenimą, 

kuriame niekas nėra ribotas, kuriame viskas yra gražu ir tobula, kurio atspindžiu jau dabar galėtumėte 

apvalyti savo sielą. 

28 Laukdama tos egzistencijos, siela pajunta amžinybės palaimą, kūnas atgimsta ir atsitiesia, nes tada 

žmogus žino, kad visi jo skausmai, kovos ir išsižadėjimai atneš teisingą atlygį sielai - ramybę. 

29 Tai, ką dabar įgyjate, yra sudvasinimas, nes sudvasinimas taip pat yra amžinojo gyvenimo 

pažinimas. Tačiau kai pasieksite harmoniją su Kūrinija, atrasite kitą dvasingumo formą, nes gyvensite 

pagal mano įstatymus. 

Jei anksčiau kūno irimas jums reiškė kelio pabaigą, šiandien žinote, kad tik tada prasideda kelias. 

Kūnas yra tik trumpalaikis drabužis. 

Jūs jau suprantate, kad esate ne tik substancija, bet ir esmė, nes žinote, kad ten, kur baigiasi žmogus, 

nėra sielos kelio pabaiga. 

30 Tačiau jūs klausiate: "Mokytojau, argi įmanoma, kad esmė susimaišytų su medžiaga?" Aš jums 

sakau: "Taip, mano vaikai. Juk Tėvas, kuris yra visagalis ir visur esantis, yra visame, kas sukurta, kad tai 

turėtų gyvenimą." 

31 Visada išgirskite tiesą. Tai tarsi krištolo skaidrumo vanduo, kuris leidžia pamatyti viską, kas yra jo 

dugne. Supraskite, kad atrasite Mane savo įkvėpime. 

32 Paprastas yra mano žodis, net kai kalbu apie didžius apreiškimus. Kaip jums aiškiai ir suprantamai 

paaiškinau kelią, vedantį į tikrąjį dangų, taip sakau jums, kad šiuo metu savo žodžiu panaikinsiu pragarą, 

kurį žmonės sukūrė savo religijomis ir klaidingais aiškinimais, kad įvarytų baimę ir užrištų žmogui akis 

nežinojimu. 

33 Mano Žodis atvertė prieš jus savo puslapius kaip knygą, kad pateiktų jums paprastą pomirtinio 

gyvenimo vaizdą. Laikai, kai žmonės praktikavo religiją bažnytinėmis formomis, pamiršdami įstatymą, 

praeis, nes tai reiškė, kad jie elgėsi priešingai pareigai. 

34 Aš atėjau ne tam, kad jus išgąsdinčiau. Aš atėjau įskiepyti jums meilę. 

35 Aš jus mokiau, kad jūsų nebaudžiu, kad tik leidžiu jums skinti sėjos vaisius, kurie, jei jie saldūs, 

bus jūsų palaima ir išgelbėjimas, o jei kartūs, pažadins jus atgailai ir troškimui tobulėti. 

36 Kad padėčiau jums kovoti, paruošiau naują dieną, kupiną šviesos ir malonės, kad galėtumėte 

atsigaivinti mano žodžiu, Izraelio tauta. 

37 Nuo pat vaikystės, jaunystės, brandaus amžiaus ir senatvės jūs manęs ieškojote. Pas Mane atėjote 

būdami skirtingo amžiaus. Bendruomenėse, kurios sudaro Izraelio tautą, matau įvairaus amžiaus žmonių - 

nuo neseniai gimusio vaiko iki senolio. 
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38 Senelis man sako: "Vėlai atėjau pas Tave, Tėve mano! Ir labai trumpą laiką aš mėgausiuosi Tavo 

žodžiu, Tavo malonėmis ir Tavo gailestingumu". Bet Tėvas jam sako: "Seneli, būk su manimi, niekada 

daugiau nesiskirsi nuo manęs. Sekite Manimi šiandien, ir kai jūsų siela peržengs Dvasinio slėnio slenkstį, 

t. y. įžengs į naująjį gyvenimą, nebebūsite seni. Visada būsi jaunas ir stiprus. 

Nesiskųskite, kad tik dabar, kai jūsų kūnas pavargęs ir serga, atėjote pažinti Mano mokymo šviesos. 

Atminkite, kad Aš pašaukiau vaikus, kurie augo Mano darbo glėbyje ir kurie šiandien, tapę vyrais ir 

moterimis, pasitraukė, pavargo nuo Mano žodžio ir išėjo ieškoti naujų kelių, pamiršę Mano patarimus ir 

Mano globą. Bet aš juos vėl pritrauksiu, ir paskutinę valandą jie visi bus su manimi, nes aš esu visuose 

gyvenimo lygmenyse, kur gyvena siela." 

39 Kai žmogus, apleisdamas maldą ir gerus darbus, nukrypsta nuo gerumo kelio, jis praranda 

moralinę jėgą, dvasingumą, patiria pagundų ir dėl savo silpnumo leidžiasi į nuodėmes, o nuo jų serga 

širdis. Bet aš atėjau kaip gydytojas į ligonio stovyklą ir suteikiau jam visą savo meilę bei rūpestį. Mano 

šviesa buvo tarsi gaivus vanduo ant jo karščiu alsuojančių lūpų, ir, pajutęs mano balzamą ant kaktos, jis 

man pasakė: "Viešpatie, tik Tavo gailestingumas gali mane išgelbėti. Man labai skauda sielą, ir mirtis 

mane greitai ištiks." Bet aš jam tariau: "Tu nemirsi, nes aš, Gyvenimas, atėjau, ir visa, ką praradai, bus tau 

sugrąžinta". 

40 Atlikite savo pareigas ir visą padarytą blogį paverskite gėriu. Duodu jums sielos stiprybės atlikti šį 

didį atnaujinimo darbą. Aš turiu jums didelę užduotį. 

41 Taip susitinku su jumis Trečią kartą. Žinau jūsų kančią ir baimę. Bet jūs visi būsite išgydyti, nes 

jumyse yra amžinojo gyvenimo principas. 

42 Pasiruoškite, kad, tapdami Manimi verti, padovanotumėte Man savo širdį kaip indą, tyrą iš vidaus 

ir iš išorės, į kurį Aš galiu įdėti savo Žodį. Su mano duota šviesa galite tai suvokti. 

Iš kiekvieno mano "žodžio" suformuokite sakinius ir sukurkite iš jų puikias knygas. Aš mokau jūsų 

suvokimą, kad galėtumėte kalbėtis su savo bendrakeleiviais ir patenkintumėte tiesos ir teisingumo alkį, 

kurį jaučia žmonija. 

43 Branginkite mano žodį, kad atsisveikindami nesakytumėte: "Kokią didelę privilegiją turėjau, bet 

nesupratau". 

44 Nenoriu, kad būtumėte panašūs į vaikus, kurie, nors ir turi gerą ir mylintį tėvą, jį niekina ir tik tada, 

kai šis užmerkia akis šiam pasauliui ir aš leidžiu jam užimti vietą "dvasiniame slėnyje" tarp vaikų, kuriems 

dėl jų dorybių teikiama pirmenybė, verkia dėl meilės ir dėkingumo trūkumo tam tėvui ir per vėlai 

supranta, kokį gėrį turėjo, bet jo neįvertino. 

45 Dirbkite dabar, kai aš esu su jumis, kad galėtumėte pasakyti pasauliui: "Viešpats kalba šiuo metu ir 

liudija savo buvimą". Atveskite pas Mane tuos, kurie manęs ieško, nes jie įtikės. Rytoj turėsite labai gerai 

pasiruošti, kad įtikintumėte savo bičiulius. 

46 Kiekvieną akimirką jus ištinka kančios, kurios verčia verkti, ir jūs man sakote: "Mokytojau, kodėl 

mane bandote, kai pažadėjote man ramybę?" Bet aš jums sakau: taip atsitinka todėl, kad dėl šių išbandymų 

siela išlieka budri. Paguodos apsuptyje jūsų tikėjimo šviesa užgęsta ir jūs liekate kovos ir tobulėjimo 

kelyje. Jei jums skauda kūną ar kankina širdį, būkite geros nuotaikos. Nes šiandien mano darbe jūs 

atgavote ramybę ir sielos sveikatą. 

47 Ateis diena, kai pas žmones eisite gerai pasirengę, atviromis akimis ir išlavinta intuicija, kad su 

pagarba įsiskverbtumėte į jų širdžių vidų ir atpažintumėte jų skausmą, jų sielos skurdą. Pasinaudodami 

mano mokymu, galėsite palengvinti jų kančias ir padrąsinti jų sielas. 

48 Kai tik taikysite mano žodį, patirsite stebuklų. Ji niekada jūsų nenuvils. Jei pakankamai 

pasiruošite, įvykdysite savo užduotį ir mano valią. 

49 Kiekvienai bendruomenei daviau konkrečią užduotį: Vienus paruošiau kaip gelbėjimo skrynią 

visiems, kurie nerado supratimo iš savo bičiulių, kad galėtų plėtoti savo dvasines dovanas, kitus - kaip 

šviesos šaltinį, į kurį įliejau savo išmintį. Dar kituose Aš atsiskleidžiau kaip meilė, užliedamas juos 

širdingumu ir gailestingumu. Be to, atsiras naujų bažnyčių ir naujų "darbininkų", nes dabar suburiu 

"paskutiniuosius". Tai bus tarsi "pirmojo" lazda. Šiandien jie dar maži vaikai, bet jie taps mano mokiniais, 

o vėliau - naujų kartų mokytojais. 
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50 Kad būtumėte pripažinti, turite gyventi dorybingai, vykdydami visus mano įsakymus. Mano darbe 

visi esate lygūs, "pirmieji" ir "paskutinieji". Pastarieji turėjo per trumpesnį laiką pasiruošti mano 

mokymui. 

51 "Darbininkams" sakau: mokykitės, kad dvasinis pasaulis tobulai atsiskleistų per jūsų intelektą, o 

žodis, sklindantis iš jūsų lūpų, būtų garsus ir turėtų dvasinę esmę. Neleiskite, kad mano įkvėpimas būtų 

užgožtas, kai jis keliauja per jūsų protą. Kadangi jūsų atsakomybė yra didelė, jūsų atlygis taip pat bus 

didelis. Net neįsivaizduojate, kokį džiaugsmą ir ramybę patirsite, kai įvykdysite savo misiją. Jūsų dovanos 

yra labai vertingos ir atneš jums tikrą palaimą. 

52 Įvairios prigimties bevardės sielos kreipiasi į "darbininkus", trokšdamos gailestingumo, ir kai jos 

randa jūsų širdžių duris uždarytas, o jūs joms nesuteikiate jokios paguodos, jūsų smegenys pavargsta, ir 

vargšės sielos palieka tarp jūsų savo skausmo ir nerimo įtaką. 

53 Jūsų laukia misijos įvykdymas. Būkite labdaringi. "Izraelis buvo pasirengęs nešti šviesą ir taiką 

vargstančioms sieloms. Kol to neįvykdysite, jausitės prislėgti didžiulio įsipareigojimų kryžiaus, kuris jūsų 

nepaliks, kol neatliksite savo darbo. 

54 Pažadu jums savo ramybę kaip brangų atlygį. 

55 Jūsų mąstymas apvalytas ir esate pasirengę Mane išgirsti. Nenuilstamai dovanoju jums save, kad 

pakartočiau savo dieviškus apsireiškimus, kad galėtumėte pašalinti abejones, kurios vis dar gali būti jūsų 

širdyse. 

56 Aš atskleidžiau savo buvimą ir esmę, kad niekas negalėtų paneigti, jog buvau tarp šių žmonių. 

57 Išmintis, kurią perduodu per balso nešėją, nėra paimta iš knygų, tai nėra žinių, kurias žmogus 

galėjo įgyti laikui bėgant, sankaupa. Aš taip pat neperduodu jums istorijos žinių, kaip tai daro žmonija. 

58 Aš atskleidžiu savo šviesą per žmogų, kuris yra panašus į jus, turintį tokias pat žinias, kaip ir jūs. 

Vienintelis dalykas, kurio Aš reikalauju, yra intelekto tyrumas ir sielos nuoširdumas to, kuris trumpam 

tampa Dieviškumo įrankiu ir kalbėtoju, taip pat dvasinis pasiruošimas ir tų, kurie norės Mane išgirsti, 

subūrimas. Kai įvyksta ši mąstymo ir valios sąjunga, mano dvasios šviesa ateina pas jus. Šiomis 

akimirkomis jūsų siela išsilaisvina iš materializmo ir jūsų širdis suvokia gėrį. Tuomet visa jūsų esybė 

jaučia poreikį priartėti prie Tėvo, nes esate įsitikinę, kad be mano pagalbos nesugebėsite atlikti didžių 

darbų, nesvarbu, ar jie būtų dvasiniai, ar materialūs. 

59 Atėjote pas Mane abejonių draskoma širdimi, nes ilgai ieškojote tiesos ir jos neradote, o išgirdę 

Mano žodį iš pradžių abejojote. Tačiau po to atėjo tikėjimas, ir jūs norėjote pažinti tai, kas egzistuoja be 

jūsų kūno ir materialaus gyvenimo. Jūs norėjote suprasti tas dvasines dovanas ir įtikinėjote save, kad nors 

kūnas, kurį dabar turite, tebėra miręs žemėje, jūsų siela tebėra gyva, nes balsas jums sako, kad nesate vien 

materija. 

60 Ir jūs klausiate savęs: Kas yra siela? Kaip jis gyvena? Kaip turime jį paruošti įžengti į pasaulį, 

kuriame jis gyvens amžinai? Kokios raidos ji turės pasiekti? Ir kokie bus jos santykiai su kitomis 

dvasiomis ir net su pačia Dievyste? 

61 Visi šie klausimai, kuriuos sau uždavėte, jus traukė, domėjotės ─ tas domėjimasis, kuris vėliau vis 

labiau virto sielos būtinybe, kai supratote, kad tai, ką išgirdote iš balso nešėjo lūpų, giliai sujaudino jūsų 

širdį. 

62 Jūs atvykote niekieno neverčiami ir nesate apgauti. Jus apakino ne puošnumas ar puikybė, nes šios 

vietos jums pasirodė skurdžios ir kuklios. Tai buvo mano žodžio šviesa. 

63 Neliūdėkite prisiminę, kad jau Antrojoje eroje jums sakiau: "Daug pašauktų, bet nedaug 

išrinktųjų". Iš tiesų ne aš renkuosi. Aš kviečiu visus, ir su manimi pasilieka tie, kurie mane myli ir nori 

manimi sekti. Jei jūs, kurie esate pašaukti, norite būti tarp tų, kurie seka paskui Mane, atkakliai stenkitės. 

64 Mano žodis ir mano apreiškimai skirti visiems. Vieni tai supras anksčiau, kiti vėliau, bet visi tai 

pasieks. 

65 Žmogus dėl savo valios laisvės savanoriškai pasirenka kelią, kurį supranta arba kuriuo jam 

lengviausia eiti. Visiems siunčiu kvietimą, bet geriausią kelią pasirenka tas, kuris yra geriausiai 

pasirengęs. 

Tas pats ir su tuo, kuris ateina klausytis mano žodžio, kuris buvo imlus kvietimui ir drebėjo 

klausydamasis mano mokymo. Jis ras joje tiesą, kurios ieško, ir daugiau nebesitrauks. Tai bus tie, kuriems 

nebereikės žmonių pastatytų bažnyčių puošnumo ir šlovės, nes jos nebeįkvėps jų atsidavimui ir tikėjimui. 
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Jie žino, kad šios bažnyčios bus nereikalingos, kai tik žmogus taps dvasingesnis. Jo pasiruošimas bus 

kvietimas į tobulybę, kuri yra Mano Dieviškumas, artėjantis prie jo, kad jį apvalytų. Taip apsigyvensiu jo 

širdyje ir sukursiu tikrą dvasinę bendrystę tarp jo ir savo Dvasios. 

66 Jei bent akimirkai galėtumėte visiškai atsikratyti savo materialios dalies, jūsų sielą apimtų palaima, 

kai ji pajustų, kad ją supa anapusybės šviesa. Ši šviesa ribotu pavidalu ateina pas jus per mano Dieviškąjį 

spindulį. Aš apriboju save, kad padaryčiau jums suvokiamą savo buvimą. Kadangi esu visuotinė jėga, 

kūrinija, galia, šviesa ir gyvybė, negalėčiau ateiti pas jus su visa savo galia. 

67 Kaip jums reikia tik būtinų saulės spindulių, kurie jus apšviečia, kad gyventumėte, taip ir aš jums 

sakau: jei piktnaudžiautumėte šia galia, pakenktumėte patys sau, nes ji per didelė ir stipri tokiems 

sutvėrimams kaip jūs. 

68 Tas pats vyksta ir dvasinėje srityje. Turite naudoti tą Dieviškumo dalį, kuri būtina jūsų sielai, 

žinodami, kad toje kibirkštyje, kurią gaunate, turite visą jėgą pajusti įkvėpimą, kuris išjudina jūsų širdies 

stygas ─ šviesą, kuri suteikia jums intelektą ir suvokimą, kad galėtumėte atlikti savo užduotį. Joje atrasite 

harmoniją, kuri turi egzistuoti tarp Dievo ir žmogaus. 

69 Sakau jums tai, kad padėčiau suprasti šį pasireiškimą, kad galėtumėte pakylėti savo sielos būties 

dalį ir kad jūsų protas gautų įkvėpimą iš anapus, aukštą patarimą, kuris moko jus, kaip turėtumėte gyventi. 

Tada suprasite, kad mažiausia jūsų dalis yra kūnas, kurį turite kaip apvalkalą. 

70 Aš esu kaip saulė, o tu - kaip jos kibirkštis. Buvote sukurti maži, kad augtumėte dėl savo nuopelnų, 

ugdydami savo gebėjimus. Iš pradžių buvote tyras ─ tyrumas, kurį vėliau sutepėte išbandymuose ir 

nuodėmėje. Juk jūs buvote pastatyti ant kelio, kuriuo eidami savo valios pastangomis turėjote tobulėti, kad 

įgytumėte nuopelnų ir gautumėte derlių. 

Kokias pastangas dėtumėte, kad evoliucionuotumėte aukštyn, jei visada gyventumėte dangaus 

aukštybėse? Koks troškimas tobulėti galėtų būti jumyse, jei nuo pat pradžių būtumėte buvę puikūs? Už 

kokius nuopelnus būčiau galėjęs tave apdovanoti, jei visada būtum buvęs tobulas? Bet jūs atėjote į žemę ir 

žemėje atradote tobulumui, gerumui priešingą jausmą. Jūs patyrėte pagundą, kuri veda į blogį, kūno 

silpnumą, pasaulio viliones. Tuomet prasidėjo sielos kova jos kūno apvalkale, kurio prigimtis skyrėsi nuo 

jos pačios. Siela ─ iš pradžių sumišusi dėl pasaulio ir gamtos, kurią ji matė apsuptą ─ puolė į mieguistumą 

ir leido kūnui augti ir veikti pagal žemiškas sąlygas, kūniškas aistras. 

71 Tuomet sielai reikėjo ateiti į žemę, vieną po kito, skirtingais kūnais, kurių vieni būtų tobulesni už 

kitus, ilgesni už kitus, visi su skirtingais polinkiais, kad siela susiformuotų savo pačios idėją, pasiektų 

žinių ir pakiltų. Taip palaipsniui galėjo ateiti laikas, kai ji ne tik supras, bet net ir pažins savo ateitį tarp 

žmonijos, taip pat ir dvasinį gyvenimą, kuris jos laukia. Tam, kuris kovodamas už būvį įgyja gilių žinių, 

nebereikės naujų žemiškų kūnų, kad galėtų tobulėti, nes jis galės gyventi dvasiniuose gyvenimo 

pasauliuose. Taip jis palaipsniui laiptelis po laiptelio kils tobulumo laiptais, kol pasieks Mane. 

72 Kadangi jūsų likimas toks didis ir jūsų dvasinė siela panaši į Mane, kaip galite pasiduoti 

stabmeldystei ir savo rankomis susikurti atvaizdą, kad jame Mane garbintumėte? Kodėl verčiau nesižavite 

Manimi gamtoje, nes nemokate prasiskverbti į dvasinę ─ ir neįkvepiate savęs jos šlovės kontempliacijai, 

gyvybei, kuri dygsta ir virpa kiekviename jūsų žingsnyje? daugybėje grožybių ir stebuklų, kuriais 

papuošiau jūsų pasaulį, dangaus skliaute, kuriame spindi tūkstančiai jums nežinomų pasaulių, kurie kalba 

jums apie gyvenimą, įstatymą ir paklusnumą, kad iš jų galėtumėte suformuoti savo meilės maldą, padėką 

ir tikėjimo išpažinimą? 

73 Tai jūsų laikas, sielos! Pabuskite, kelkitės, ateikite pas mane! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 221 
1 Žmonės, dabar paliečiu jautriausias jūsų širdžių stygas, kad parengčiau jus ir padaryčiau vertus 

priimti Mano mokymą. 

2 Dabar kalbu su jumis per Dieviškąją Motiną, Dvasią, kuri Antrojoje eroje tapo žmogumi, kad 

įgyvendintų aukštą likimą. 

3 Marija buvo atsiųsta atskleisti savo dorybių, savo pavyzdžio ir tobulo dieviškumo. Ji nebuvo 

moteris, kaip visos kitos tarp vyrų. Ji buvo kitokios prigimties moteris, ir pasaulis apmąstė jos gyvenimą, 

išmoko jos mąstymo ir jausmų, pažino jos sielos ir kūno tyrumą ir grakštumą. Ji yra paprastumo, 

nuolankumo, nesavanaudiškumo ir meilės pavyzdys. Nors jos gyvenimas buvo žinomas to meto pasauliui 

ir vėlesnėms kartoms, vis dėlto daug kas nepripažįsta jos dorybės, jos nekaltybės. Jie negali paaiškinti, 

kodėl ji buvo ir mergelė, ir motina. Taip yra todėl, kad žmogus iš prigimties yra netikintis ir nemoka 

vertinti dieviškųjų darbų pažadinta dvasia. Jei jis studijuotų Šventąjį Raštą ir gilintųsi į Marijos įsikūnijimą 

bei jos protėvių gyvenimus, galiausiai sužinotų, kas ji yra. 

4 Marija yra dieviška iš prigimties, jos dvasia yra viena su Tėvu ir Sūnumi. Kodėl reikia ją teisti 

žmogiškai, kai ji buvo išrinktoji duktė, kuri nuo amžių pradžios buvo paskelbta žmonijai kaip tyra būtybė, 

kurioje įsikūnys "Dieviškasis Žodis"? 

5 Kodėl tada žmogus piktžodžiauja, abejoja mano galia ir be pagarbos tyrinėja mano darbus? Taip 

yra todėl, kad jis nėra pasinėręs į mano Dieviškuosius mokymus, nėra apmąstęs, kas parašyta Šventajame 

Rašte, ir nėra paklusęs mano valiai. 

6 Šiandien, Trečiojoje eroje, jis taip pat abejoja, kad Marija apsireiškia žmonėms. Bet aš jums sakau, 

kad ji dalyvauja visuose mano darbuose, nes įkūnija švelniausią meilę, gyvenančią mano Dieviškojoje 

Dvasioje. 

7 Pateikiau jums šios tiesos įrodymų ir leidau visų laikų pranašams liudyti Mariją kaip Visuotinę 

Motiną. Šiandien tie, kurie turi šią dovaną, taip pat mato, kaip ji pasireiškia alegorijomis ar palyginimais. 

Jūs pakaitomis jaučiate, kaip jos motiniška įtaka glosto jus, kaip jos padrąsinimas ir paguoda palengvina 

jūsų kančias, taip pat jaučiate, kad jos užtarimas išgelbėjo jus nuo daugybės pavojų ─ tuo metu, kai 

pasaulis svaiginančiu greičiu eina skirtingais keliais, vedamas mokslo, kai materializmas, tuštybė ir 

malonumai išvedė žmones iš tikrojo kelio. 

8 Todėl kviečiu savo žmonių širdis, kad juos mokyčiau ir paskui siųsčiau kaip šios Gerosios 

Naujienos pasiuntinius. 

9 Mano pasiuntiniai visada būdavo atmetami. Tačiau nesijaudinkite, nes Visagalis yra su savo 

tarnais. Aš pats buvau neteisingai įvertintas, nes ne visi sugebėjo atpažinti Dievo buvimą Kristuje ir buvo 

pasirengę matyti Jame tik pranašą arba apšviestąjį. 

10 Turėjau liudyti apie save savo gyvenimu, antžmogiškais darbais ir antžmogiška mirtimi. 

Atsižvelgdami į šią tiesą, daugelis su degančiu tikėjimu širdyje iškeliavo liudyti mano mokymo. 

11 Nors ir miriau, tavęs nepalikdavau. Juk po aukos mirties Aš apsireiškiau dvasiškai pilnas gyvybės. 

Aš atėjau pas savo žmones į "Dvasinį slėnį" ir ten juos paruošiau, apgaubiau savo šviesa, aprengiau baltu 

tyrumo drabužiu ir pasiunčiau į pasaulį, kad jie vėl taptų žmonėmis. Tačiau atėjo laikas suvienyti mano 

tautos gentis, ir Aš pašaukiau jas į šį žemės kampelį. Jūs iš tiesų esate Izraelio tauta, tačiau ne kraujo, o 

dvasine prasme. Mano karalystė nėra iš šio pasaulio ir jūsų amžinieji namai nėra žemėje. 

12 Pažvelkite į savo Karalių ir Viešpatį, kai Jis nuolankus ir kupinas meilės nužengia į žmonių 

sugedimą, kad atneštų savo pamokymus tiems, kurie mirę Trečiosios eros šviesoje. 

13 Daugiau neieškokite Manęs stabmeldiškuose kultuose. Dabar nebėra laiko fanatiškai Mane mylėti. 

Nuo pat pirmųjų laikų Aš kovojau su šiais blogais jūsų polinkiais ir atskleidžiau jums tiesioginį 

bendravimą su savo Dvasia per maldą. 

14 Praėjusių laikų raštai galėtų jums atskleisti tai, ką šiandien jums kartoju, bet žmogus išdrįso 

suklastoti Mano tiesas, kad jas išplatintų sufalsifikuotas. Taigi dabar turite psichiškai sergančią, pavargusią 

ir vienišą žmoniją. 

15 Štai kodėl Mano raginimas prabusti skamba per balso nešėją, nes Aš nenoriu, kad jūs 

pasimestumėte. 
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16 Keliu, kurį šiuo metu jums tiesiu, galėsite atrasti tai, ko mokiau jus praeityje, nes jie visi yra vienas 

ir tas pats. 

17 Žmonės eina savo keliu trokšdami teisingumo, tiesos, gailestingumo ir meilės. Jie suklumpa ir 

krenta dėl žmonių abejingumo. Tačiau tie, kurie girdėjo šį balsą Trečiojoje eroje, pajuto mano buvimą ir 

mano dvasinėje esybėje numalšino alkį, troškulį ir skausmą. Vis dėlto tarp tų, kurie matė mano 

apsireiškimą, yra tokių, kurie jį neigia, nes mano, kad neįmanoma, jog Dievas panorėtų apsireikšti per 

nuodėmingą žmogų. 

Netikinčiajam sakau, kad tyriausios dieviškumo šviesos neužtemdo žmogaus nuodėmingumas, nes 

Mano šviesa yra be galo aukštesnė už gerus ar blogus žmonių darbus, be to, Aš atėjau apšviesti to, kuris 

gyvena tamsoje. 

18 Tai dieviškas džiaugsmas ateiti pas nusidėjėlį, paguosti jo širdį, leisti jam pajusti Tėvo šilumą ir 

pažinti amžinojo gyvenimo duonos skonį. 

19 Jūs, kurie mane girdite ir žinote, kad esate Viešpaties tauta, supraskite, kad iki šiol neatlikote 

misijos, kurią Tėvas jums skyrė nuo amžių pradžios, kad slėpėte Įstatymą ir skausmingai sėjote kelius. 

Tačiau kartėlis ir likimo smūgiai privertė jus pažinti skausmą, kad galėtumėte suprasti ir pamilti savo 

seserį - žmoniją. 

20 Mano žodis yra universalus. Bet jei jo negirdi visas pasaulis, tai tik dėl materializmo, kuris 

uždengia žmonių akis kaip tamsus tvarstis, ir dėl to, kad jų dvasinė klausa prarado jautrumą išgirsti 

dieviškąjį Žodį. 

21 Jūsų laukia pavojingi laikai. Karas, sukeliantis didžiulį skausmą, kančią ir sielvartą, vėl sukrės 

žmoniją. Mintys ir jausmai patirs sąmyšį, ir visa tai parodys, kad žmonija nepaklūsta Mano meilės ir 

teisingumo įstatymams. Tačiau Aš, mylintis Tėvas, pasipriešinsiu chaosui ir įžiebsiu savo šviesą kaip 

taikos ir atpirkimo aušrą dangaus skliaute. 

22 Rengiu jus, kad rytoj būtumėte pasaulio šviesa, kad būtumėte gyvybė ir duona, gailestingumas ir 

meilė savo bendrakeleiviams. 

23 Įsigilinkite į Mano žodį ir rasite Mane jo prasmėje. 

24 Šiomis akimirkomis mano Žodis, kuris yra šviesa ir ramybė sielai, nusileidžia į jūsų širdis. Mano 

šviesa trokšta šių žmonių, kurie gavo mano dieviškus apreiškimus per "Tris laikus". 

25 Izraelis miegojo, kai staiga jį pažadino ir sutrikdė mano atėjimo ženklai. Aš apsigyvenau tarp 

žmonių ir atvėriau jiems naują amžių. 

26 Savo naujuose mokymuose pateikiau išsamesnius mokymus nei ankstesniais laikais, nes 

pastebėjau, kad protas yra imlesnis, o sielos labiau išsivysčiusios. 

27 Nelaikykite to, kad pasirinkau vieną žemės tautą iš kitų, pirmenybe: Aš vienodai myliu visus savo 

vaikus ir jų sukurtas tautas. 

28 Kiekviena tauta į žemę atsineša misiją, o "Izraelio" paskirtis - būti Dievo pranašu tarp žmonių, 

tikėjimo švyturiu ir keliu į tobulybę. 

29 Mano pranašystės ir apreiškimai, kuriuos jums daviau nuo pirmųjų laikų, nebuvo teisingai 

išaiškinti, nes dar neatėjo valanda, kad žmonija juos suprastų. 

30 Praeityje "Izraelis" buvo žemės tauta; šiandien tai žmonės, išsibarstę po visą pasaulį; rytoj Dievo 

tautą sudarys visos sielos, kurios kartu su savo Tėvu sudarys tobulos darnos Dieviškąją Šeimą. 

31 Mano Žodis yra Išminties knyga, kuri leis žmogui įžengti į nežinomą, aukštesnį ir gražesnį 

gyvenimą. Jis pažins jos esmę ir per savo dvasią supras apreiškimus, kurie anksčiau jam atrodė 

nesuvokiamos paslaptys, bet kuriuos Tėvas norėjo jiems atskleisti, kai ateis valanda. 

32 Sieksite ir mylėsite dvasinius mokymus, o siekdami šio idealo pajusite, kad jūsų gyvenimo kelias 

žemėje taps lengvesnis. Kiekviena prabėgusi valanda, kiekviena prabėgusi diena ir metai artina jus prie šio 

laiko kulminacijos. 

33 Aš gausiai daliju savo žodį, kad, kai jis nebebus girdimas, jūs nebūtumėte sutrikę. Nenoriu, kad ta 

diena nustebintų "pirmuosius" ir "paskutiniuosius". Su kokiu pasitikėjimu vėliau galėsite atsiduoti savo 

misijos vykdymui, jei mokėsite suprasti ir laikytis mano nurodymų! 

34 Jūs vis dar turite atsisakyti daugelio papročių, kurie vis dar temdo jūsų gyvenimą ir garbinimą. 

Turite stengtis išaukštinti savo egzistenciją, kad išmoktumėte skaityti dieviškąją knygą, esančią manyje. 
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35 Aš kalbu daugiau dvasiai nei širdžiai, nes dvasia gali suvokti, ką reiškia pakilimas ir amžinybė. O 

tiems, kurie šią žemę pavertė savo "amžinaisiais" namais ir joje ieško šlovės, garbės, malonumų ir 

valdžios, sakau: pažvelkite į savo pasaulį, kaip jis sukrėstas skausmo, pilnas vargo ir nelaimių, apšviestas 

apgaulingų savanaudiško ir tuščio mokslo šviesų! 

36 Šiomis akimirkomis vertinamas visas žmogaus gyvenimas ir visi jo darbai. Netgi gamta savo 

stichijomis persekioja sielas ir kalba į širdis. 

37 Aš paklausiu kiekvienos būtybės, koks yra jos užduoties vaisius. Koks bus jo atsakymas 

Amžinajam? O jūs, žmonių minios, kurios šiuo metu girdėjote mano balsą ir žinote, kad su kiekvienu 

mano žodžiu gavote pavedimą, ką atsakysite, kai ateis valanda? 

38 Iš tiesų sakau jums: tiek vieniems, tiek kitiems skiriu laiko, kad jie neateitų pas Mane nuogi, 

sutepti ar nelaimingi. Noriu, kad būtumėte stiprūs, kad galėtumėte atlaikyti nelaimes, didžiąsias gyvenimo 

pamokas ir pagundas. 

39 Iš tiesų, sakau jums, esate stipresni, nei manote, bet turite dar labiau įsigilinti į mano mokymą, kad 

galėtumėte atrasti savyje dvasinį lobį, kuriuo apdovanotas kiekvienas žmogus. 

40 Galite išspręsti konfliktus, išsklaidyti tamsą ir sukurti šviesą, pašalinti blogį ir pritraukti gėrį. 

41 Dievo kareiviais bus vadinami tie, kurie moka paimti ginklus ir jais nugalėti bet kokį 

pasipriešinimą. Labiau išsivysčiusios sielos nevalingai gins savo silpnesnius brolius ir seseris, o šie savo 

ruožtu pajus, su kuria širdimi jausis saugiau. 

42 Žmogaus didybė nebebus matuojama nei jo žemiškais turtais, nei titulais, nei drabužiais. 

Neturtingame žmoguje galės būti siela, pakylėta dėl savo tobulėjimo ir sudvasinimo, o tarp jų yra daug 

tokių, kurie žmonijai atskleis amžinąją tiesą. 

43 Ši valanda, kai susijungiate su Manimi, jums yra dvasinės palaimos akimirka, nes ruošiatės priimti 

Mano žodžių įkvėpimą ir įsakymus. Jūsų siela apsivalė, kad priimtų ir suprastų šio nurodymo esmę. 

44 Kai kurie iš jūsų norėjo ir buvo pasirengę Mane išgirsti, kiti užsispyrę atsisakė Mane pripažinti. 

Tačiau kantriai laukiu šių mokinių prabudimo. Aš atėjau kaip kovotojas ir pasinėriau į kovą, kad 

užkariautų sielas, nes jos yra Mano vaikai. Jų nepaklusnumą nugalės ne griežtumas, bet Mano meilė ir 

kantrybė. Noriu, kad Mane pamatytumėte, atpažintumėte, kad Mane mylėtumėte ir žinotumėte, jog 

gyvenate visatoje, kurią budriai valdau, ir kad privalote eiti teisumo keliu, kurį jums paruošiau. 

45 Aš daviau jums Įstatymą ir laukiau, kad jo laikytumėtės, remdamiesi tuo, ką jums sako jūsų sąžinė. 

Aš neprimetinėjau jums savo valios, nes daviau jums savo valią, valios laisvę, gebėjimus, kad taptumėte 

panašūs į Mane. Bet jei norite sužinoti Mano troškimą, sakau jums, kad dabar noriu, jog jūs sąmoningai 

laikytumėtės teisumo įstatymų, nepadarytumėte nusižengimų, kad savo palikuonims paliktumėte gerą 

sėklą, aiškų pavyzdį, šviesų kelią. 

46 Nurodymai, kuriuos šiandien jums palieku, kad tobulėtumėte, yra dalis Mano Žodžio knygos, 

kurioje yra Mano išmintis, kad ją būtų galima studijuoti ir pajusti ─ labiau dvasia nei protu ar širdimi. 

47 Dėl menko dvasingumo žmonių sielose yra daug skurdo. Iš čia kyla liūdesys, apleistumo jausmas, 

alkis. Ši žmonija, kurią taip myliu, turi maitintis išmintimi, tyra esybe, ir tik dieviškasis Žodis ją sustiprins. 

Kad žmonija priimtų Mane girdėjusių žmonių liudijimą, ji turi laukti jūsų pasiruošimo ir atsidavimo savo 

misijai atlikti. 

48 Aš mokiau jus dirbti su dvasia, kad jūsų darbas duotų daug naudos. Sakiau jums, kad ten, kur jūsų 

kojos negali nueiti, nes atstumas per didelis, jūsų dvasia gali nešti jūsų žinią ir pagerinti žmonių ir tautų, 

atsidūrusių pavojuje, namų, į kuriuos įsiveržė kančia, ar ligonių, kurie prašo gailestingumo, padėtį. Visa 

tai, ką galite daryti mano vardu, aš jums leidžiu daryti, kad parodytumėte didesnį nuopelną man. 

49 Dvasiai nėra atstumo, kurio ji negalėtų įveikti. Galite siųsti savo maldą ar gerą norą bičiuliui ir 

nesusidursite su jokia kliūtimi, kuri sustabdytų jūsų norą perduoti geros valios žinią kitiems. 

50 Jūsų dvasia jaučia, kad artėja laikas, kai ji įžengs į didesnio pakilimo laikotarpį, kai ji turės suprasti 

visą savo dovanų reikšmę. 

51 Nenoriu jūsų palikti negavęs paskutinės pamokos, kurią turiu jums duoti. Per šį laiką atkreipiu jūsų 

dėmesį į savo Darbą nuo pirmos iki paskutinės dalies, kad jaustumėtės galintys savo meilės darbais 

parodyti žmonijai mano Žodžio liudijimą. 
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52 Aš mokiau jus melstis, kad išmoktumėte bendrauti su Manimi ir gautumėte Mano įkvėpimą, kuris 

apšvies jus išbandymų akimirkomis. Žmonės bus panardinti į chaosą, didesnį už tą, kurį išgyvena dabar, 

todėl būtina melstis už visus savo artimuosius. 

53 Aš rašau žmonijos istoriją. Šioje knygoje bus užrašyta viskas, ką nuveikėte pasaulyje. Ar norite 

rodyti paklusnumo ir kantrybės pavyzdžius, ar verčiau palikti nepaklusnumo ir maišto palikimą? 

54 Daugelis iš jūsų neturės kitos galimybės sugrįžti į Žemę ir atlyginti už savo nusikaltimus. Jūs 

nebeturėsite šiandien turimo įrankio - savo kūno, į kurį remiatės. Turite suprasti, kad atėjimas į pasaulį yra 

sielos privilegija ir niekada nėra bausmė. Todėl turite pasinaudoti šia malone. 

55 Po šio gyvenimo keliausite į kitus pasaulius, kad gautumėte naujų pamokų, ir ten rasite naujų 

galimybių toliau kilti ir tobulėti. Atlikę savo, kaip žmonių, pareigas, paliksite šį pasaulį su pasitenkinimu, 

nes įvykdėte savo užduotį, ir jūsų sieloje bus ramybė. 

56 Šiuo metu jus pasiunčiau ne tik tam, kad išgelbėtumėte save, bet ir todėl, kad patikėjau jums būrį 

įsikūnijusių ir nebeįsikūnijusių būtybių, kurioms turite būti vedliais ir globėjais. 

57 Visiems turite nešti Mano Žodį tokio pat tyrumo, kokio Aš jums jį daviau ─ paprastą išorine 

forma, bet gilų savo esme, pilną turinio, kupiną apreiškimų visiems, tiek išsilavinusiems, tiek 

neišsilavinusiems. Po didžiųjų ginčų, kurie kils pasaulyje ieškant tiesos, triumfuos mano mokymas, 

nugalės viena pasaulėžiūra. Žmonių Dievo garbinimo formos supaprastės ir taps dvasinės. Tu žinosi visus 

kelius ir pasirinksi trumpiausią, kad pasiektum mane. 

58 Mano darbas vainikuos visų tų, kurie pasiaukojamai gyveno laukdami mano sugrįžimo, pastangas. 

Ji paaiškins daugelį paslapčių, kurių žmogus dar nesugebėjo suprasti, ji bus galingas ginklas tiems, kurie 

myli gėrį ir teisingumą, ir pripildys širdis džiaugsmo. 

59 Pamatysite, kaip didieji "kunigaikščiai" atsivers į mano mokymą ir atsisakys savo valdžios, savo 

laikinosios galios, kad pasiektų Dvasios galią, kuri niekada nepraeina. Taip pat pamatysite, kaip žlunga 

bažnyčios, kurios anksčiau spindėjo savo arogancija ir tuštybe, kad paskui pasektų mano nuolankumo 

pėdsakais. Alkanas, net ir paskutinis mano žodis, godžiai ieškos Tiesos Dvasios, Užtarėjo, Mokytojo, kuris 

grįžta pergalingai atkurti savo karalystės žmonių sielose. 

60 Prieš tai bus pasmerktas bet koks sukčiavimas ir melas. Daugiau nebeleisite jokių klastočių. 

Knygos, kuriose nėra tiesos, išnyks, ir liks tik viena knyga, kurią patikėjau žmonėms ir kuri nuo amžių 

pradžios buvo užrašyta jų sielose. 

61 Kai tik žmonijai iškildavo pavojus, ateidavau jos gelbėti. Šiandien Aš ruošiu savo tautą būti atrama 

žmonijai, kuri buvo įsipainiojusi į tiek daug kovų, kuri pateko į chaosą, iš kurio nesugebėjo pakilti. Kai šis 

išbandymas baigsis, nušvis taikos vaivorykštė. 

62 Kas iš jūsų tuo metu bus žemėje? Kas iš jūsų sulauks šio taikos amžiaus? Iš tiesų sakau jums, kad 

ta diena netoli, ir tada šie 

pasaulis būtų pažadėtosios žemės, egzistuojančios pomirtiniame pasaulyje, atspindys. 

63 Meilė, kuri yra jūsų kilmė ir egzistencijos priežastis, bus visose širdyse, iš kurių kils paprastas ir 

tyras Dievo garbinimas, pasieksiantis mane. 

64 Apie rytojų negalvojate ir ramiai laukiate įvykių eigos. Jūs tikite, kad Mokytojas apgins savo 

darbą. Tačiau turite atsiminti, kad savo darbu noriu išgelbėti žmogų. Aš visada atsigręžiau prieš jo priešus, 

bet tai yra jo tuštybė, egoizmas, meilė pasauliui, materializmas, ir noriu, kad jūs būtumėte nenugalimi 

kariai šioje kovoje, kad galėtumėte sustabdyti ir sunaikinti blogį, kuris šiandien gyvena jumyse. 

65 Atgaila kaip valomasis vanduo dabar švariai nuplauna sielas, ir į jas prasiskverbia šviesa, mano 

įsakymų pažinimas. Geri ketinimai pradėjo dygti. 

66 Aš laiminu visus savo vaikų darbus ir geras mintis. 

67 Atėjau duoti jums tai, ko jums trūksta. Ką jums gali duoti tie kūriniai, per kuriuos Aš apsireiškiu, 

kad pamaitinčiau jūsų sielą? Nors jie, kaip ir jūs, yra panašūs į Mane ir turi savyje Mano dorybių, jie 

negali jums pasiūlyti Dvasios duonos. Laikykite juos tik Mano įrankiais šiai apraiškos formai, kurią Aš 

pradėjau su žmogumi. 

68 Izraelio siela pasikeitė. Vis dėlto ji dar nėra visiškai sudvasinta, todėl Aš turėjau jums duoti savo 

nurodymus girdimais žodžiais, pasitelkdamas žmogiškąjį supratimo gebėjimą, kad padaryčiau save jums 

suprantamą. 
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69 Laikai, kai Jėzus, mano įsikūnijęs "Žodis", apsireikšdavo žmonėms, baigėsi. Dabar jis yra 

pavyzdys šiandienos balso nešėjams, ir jei jie seks jo pavyzdžiu, sulauks didelių prieštaravimų ir paskui 

juos seks didelės minios. 

70 Ne visi suprato Mano Darbą, kuris buvo užrašytas per amžius neišdildomomis raidėmis. Todėl 

artėju prie jūsų, kad padėčiau jums suvokti praeities amžių mokymą ir studijuoti dabartinius apreiškimus. 

Išlaisvinkite save, žmonės, daugiau neliks nei vergijos, nei nelaisvės. Būkite laisvi mylėti, tikėti, mąstyti ir 

dirbti viso pasaulio labui. 

71 Ieškokite ir atpažinkite savyje panašumą į Mane, kad atliktumėte galingus darbus ir leistumėte 

atpažinti Mano atvaizdą savo meilės darbuose savo artimiesiems. Kita vertus, jei nukrypstate nuo teisingo 

kelio, nutolstate nuo savo Kūrėjo ir neleidžiate mano dvasiai pasireikšti jūsų darbuose. Tuomet apribosite 

galias, kuriomis jus apdovanojau, prarasite orientaciją ir nežinosite, iš kur atėjote, kur einate ir kada 

sugrįšite pas Mane. 

72 Žmogaus dvasia yra alkana, ji ieško maisto, kurio jai trūksta religijose, pasaulėžiūrose ar 

mokymuose. Jis jaučia Tėvo kvietimą ir nežino, kur jį rasti. Kalbėjau su jo dvasia nuo kalno, kad jis 

išmoktų tobulėti ir užmegztų tiesioginį ryšį su mano dvasia. 

73 Kviečiu visus į savo namus, o kadangi daugelis nežino, kaip manęs ieškoti, padariau, kad mano 

apsireiškimai būtų tiesiogiai pastebimi. Kaip gerasis ganytojas, aš padarau kliūtį, kuri yra mano įsčios, 

suvokiamą, kad sielos galėtų joje ilsėtis. 

74 Aš pasirūpinsiu viskuo, kad galėtumėte grįžti pas Mane. Suvokite Mano žodžio prasmę, tada 

turėsite reikiamų žinių ir padrąsinimo jame. 

75 Nė vieno neatstumkite, visuose keliuose yra geros valios žmonių ─ sielų, kurios mane myli ir 

moka priimti mano dovanas. Visada turėkite prieš akis mano įsakymą, kuris jums sako: "Mylėkite vieni 

kitus". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 222 
1 Jūs matote, kad Mokytojo išvykimas labai arti, todėl verkiate tyliai, nes pripratote prie Mano 

mylinčio žodžio. Bet aš jums sakau: Aš neišvyksiu, prieš tai nedavęs jums paskutinio nurodymo, todėl 

jums nebus nepatogu perduoti mano nurodymus. 

2 Artėja dideli skausmo kupini išbandymai, ir jūsų malda galės daug ką nuveikti tomis kartėlio 

valandomis. Susitelkite dvasiniame darbe, vykdykite mano nurodymus, nes nenoriu, kad jūsų 

nusižengimai ir nepaklusnumas būtų išspausdinti Aukso knygoje. 

3 Per šį laiką pašauktųjų buvo labai daug. Kiekvieną kartą, kai pasilieku tarp jūsų, jūsų gretas 

papildo naujos širdys. Jie panašūs į kapus, nes juose saugo mirusį žmogų, kuris yra jų pačių širdis. 

4 Tačiau skausmas išgrynina sielas. Todėl daugelis jų nebesikartoja. Jie keliaus į kitus gyvenimo 

pasaulius, kad atsidėtų užduotims, kurias jiems nurodys Tėvas. 

5 Aš padedu jums atsinaujinti, kad, kai išeisite iš šio pasaulio, jums nereikėtų atlyginti už savo 

nusikaltimus, bet galėtumėte ateiti pas Aukščiausiąjį teisėją švarūs nuo visų dėmių. 

6 Supraskite, kad viską, ką darote savo bendrakeleiviams, darote ir Man, nes visi esate Mano paties 

dalis. Nepamirškite to, kad kiekviename savo artime galėtumėte matyti savo Tėvą. 

7 Žmonės galiausiai patiria malonumą sukeldami skausmą. Tačiau anksčiau ar vėliau atgaila taip pat 

ateina kaip negailestingas teisėjas, kuris jus teisia ir nuplauna. 

8 Jei šiuo metu įvykdysite savo aukštą misiją - atnaujinsite save ir išgelbėsite savo artimuosius, rytoj 

jūsų ir mano tautos vardas bus tariamas su pagarba ir dėkingumu net tolimiausiuose kraštuose. 

9 Nepraraskite džiuginančio jausmo, kad po mano išvykimo teisingai vadinsitės mano mokiniais. 

Tačiau turite būti pasirengę pasirodyti provincijose, miestuose ir kaimuose, nešti mano Trečiojo 

Testamento Gerąją Naujieną ir liudyti ją savo gerais darbais. 

10 Šiuo metu, kaip atrodo, nugalėjo kai kurios žmogiškosios doktrinos ir egzistuoja skirtingos 

ideologijos. Tačiau artėja valanda, kai įsivyraus viena pasaulėžiūra, kai žmonija susivienys į vieną 

doktriną, ir tai bus spiritualizmas. 

11 Gamtos jėgos pasirūpins, kad žmonės pabustų, ir kai tik jie bandys iškreipti mano tiesą, tos jėgos 

kalbės apie mano teisingumą. 

12 Mano darbas pasieks dvasininkus, žemės karalius ir valdovus, ir jūs pamatysite juos klūpančius 

prieš mano Dieviškumą. Tada daugelis knygų išnyks ugnyje, o knyga taps bendromis žiniomis, kurias 

mano "auksinės plunksnos", man diktuojant, užrašė ateinančių kartų žinioms. 

13 Jie studijuos šią knygą, o žmonės, trokšdami sužinoti ateitį, jos reikalaus. Didįjį chaosą įmins 

žmonija. 

14 Nepalaužiamai puoselėkite viltį, nes po šio chaoso bus didelė taika! Klestėjimas bus labai didelis. 

Netgi gamta, kuri kartais jums atrodo priešiška, skirtingais metų laikais jums atrodys graži. Kalnai, slėniai 

ir kalvos žydės ir gražės. Medžiai bus pilni gerų vaisių, o žmonių gyvenimą apims sveikata, gerovė ir 

taika. 

15 Šiandien žemė apsivalo nuo visų nešvarumų, kol įgyja naują nekaltybę. 

16 Prieš pat rykštėms prasidedant, aš jums duosiu jų pranašystę ir kalbėsiu jums sapnuose, kad 

būtumėte įspėti ir melstumėtės už kitus. 

17 Jūs dar nematėte kovos su mano darbu pradžios ir turite pabusti, nes išsilavinę žmonės su ja kovos. 

18 Nustokite per daug galvoti apie kūno poreikius, o galvokite apie dvasinę visos žmonijos ateitį. 

19 Mano mokymas paplis po visą žemę, bet jį skelbs ne užmaršūs žmonės. Jie bus mano naujieji 

nuolankumo ir dvasingumo apaštalai, kurie savo darbais liudys Kūrėjo gailestingumą ir meilę. 

20 Neleiskite žmonijai matyti, kad esate silpni ir nieko iš Manęs neišmokote. Supraskite, kad žmonės 

iš jūsų gali daug ko išmokti. Nebūkite panašūs į tuos, kurie sako: "Viešpatie, įvykdyk manyje savo valią", 

bet išbandymo akimirką maištauja ir net drįsta priskirti man trūkumus. 

21 Kalbu paprastai, jūsų kalba, nes nenoriu nieko palikti apgaubto paslaptimi. Šiais paskutiniaisiais 

savo buvimo tarp jūsų metais jums pateiksiu daugybę mokymų. O palaimintoji Izraelio tauta, kuri 

keliaujate per dykumą kaip nenuilstantis klajūnas, sustokite akimirkai, kad išgirstumėte mano žodį. Mano 

namai atveria savo vartus visiems klajokliams, kurie nuolankiai beldžiasi į juos. Patenkinkite alkį ir 

troškulį, ir daugiau niekada nebebūsite alkani ir ištroškę. 
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22 Dabar išgyvenate išbandymų dienas, apsivalymo ir atgailos laiką. Tačiau aš esu su jumis, kad 

padėčiau jums nesusilpnėti šiame išbandyme. Stiprinkite save tikėjimu, kad esate tie patys žmonės, kaip ir 

praeityje: stiprūs, drąsūs žmonės, gelbėjimosi valtis skęstančiajam, geras kelionės draugas, draugas, brolis 

ir sektinas pavyzdys. Šiandien jums patikėjau užduotį - mylėti. Meilė yra sėkla, kurią pasėjau jumyse, nes 

ji yra visų kūrinių kilmė ir priežastis. 

23 Kai apmąstote, kad Aš esu išmintis, ─ išmintis kyla iš meilės. Kai pripažįstate Mane Teisėju, ─ ši 

jurisdikcija grindžiama meile. Kai laikote Mane galingu ─ Mano galia remiasi meile. Jei žinote, kad esu 

amžinas ─ Mano amžinumas kyla iš meilės, nes ji yra gyvybė, o gyvybė daro sielas nemirtingas. Meilė yra 

šviesa, gyvybė ir žinojimas. Šią sėklą jums daviau nuo amžių pradžios ─ vienintelę, kurią pasėjau kaip 

tobulas žemdirbys laukuose, kurie yra jūsų širdys. 

24 Šiandien, Trečiojoje eroje, jūs vėl išvykstate į Viešpaties laukus sėti rastos sėklos. Tačiau jūs 

patyrėte, kad ne visus laukus lengva sėti, taip pat matėte, kad vieni jų duoda vaisių greitai, o kiti - vėlai. 

Vienus radote kietus, tarsi akmenis, kiti buvo apaugę usnimis ir piktžolėmis, ir tik nedaugelis buvo švarūs 

ir paruošti. Turėjote sunkiai dirbti, kad nuvalytumėte tuos laukus ir juos apsėtumėte. Bet jei buvote kantrūs 

ir laistėte juos savo tikėjimo vandeniu, anksčiau nederlinguose laukuose matėte, kad sėkla sudygo ir 

išaugo, ir tuo džiaugėtės. Tie laukai, kurie, atrodė, nuolat jus atstumdavo, dabar yra jūsų draugai, jūsų 

viltis ir atnešė ramybę jūsų sielai. Čia yra jūsų darbas, uolumas ir atsidavimas, jūs nebegalite nuo jų 

atsiriboti. 

25 Toliau budėkite ir melskitės už tuos laukus, nes iš tų vaisių, kuriuos surinksite, galėsite maitintis 

amžinai. Tačiau kad šis vaisius jums būtų skanus ir atneštų tikrąjį gyvenimą, turite jį uoliai auginti, kad 

sėkla virstų augalu, o šis - galingu medžiu su plačiomis šakomis, teikiančiomis malonų pavėsį 

keliautojams, ir gausiais vaisiais, teikiančiais gyvybę daugybei žmonių. Vėliau ši sėkla turi grįžti į žemės 

širdį ir toliau dygti, augti ir duoti vaisių iki laikų pabaigos. 

26 Koks didelis mano džiaugsmas, kai esu tarp savo mokinių šiomis tikros dvasinės bendrystės 

akimirkomis. Tai laiminga akimirka, kai Tėvas pajunta savo vaikų meilę ir jie gauna tėvišką bučinį, kuris 

juos sustiprina. Tai akimirka, kai atvykę man sakote: "Tėve, mes dirbome pagal Tavo nurodymus. Tačiau 

kadangi nesame tobuli, ateiname pas Tave kaip maži vaikai, kupini klusnumo ir nuolankumo, kad 

parodytume Tau savo dabartinę sėklą ir kad Tu, Dieviškasis Mokytojau, pamokytum mus savo meile ir 

išmintimi, pataisytum mus ir pasakytum, kaip elgtis toliau. Parodyk mums, ką blogai padarėme, kad su 

Tavo pagalba galėtume tai patobulinti ir, Tavo gailestingumo paruošti, galėtume pristatyti kūrinį žmonijai, 

nepridėdami prie jo jokių nuopelnų ir neatimdami iš jo jokių nuopelnų." 

27 Aš jums atsakau: "Būkite palaiminti, nes pasitikite manimi. Jūs žinote, kad ateinate ne pas 

katorgininką ar neteisingą teisėją, bet pas Tėvą, kuris yra kupinas meilės ir pamokymų. 

28 Duodu jums tolesnius nurodymus, kad galėtumėte pasiruošti ir naudoti mano žodžius iki 

paskutinės akimirkos, kad po 1950 m. liktumėte mokytojais ir žmonių vadovais. 

29 Pasaulis patiria teismą, tautos jaučia, kaip ant jų krinta visas mano teisingumo svoris, o mano 

šviesa, mano balsas, kuris jus kviečia, yra juntamas visoje žmonijoje. 

Žmonės jaučia Mano Buvimą, jie suvokia, kad Mano Visuotinis spindulys nusileidžia ir ilsisi ant jų; jie 

įtaria Mane, nežinodami šio Darbo*, negirdėję Mano Žodžio, ir pakelia į Mane savo sielas, kad paklaustų: 

"Viešpatie, kokiais laikais mes gyvename? Ką reiškia šie žmones ištikę vargai ir kančios, tėve? Ar negirdi 

šio pasaulio raudų? Argi Tu nesakei, kad vėl ateisi? Kada gi Tu ateisi, Viešpatie?" Kiekvienoje tikėjimo 

grupėje ir religinėje bendruomenėje kyla Mano vaikų dvasia, jie ieško Manęs, klausia Manęs, teiraujasi 

Manęs ir laukia Manęs. O kai dėl nepakankamo pasirengimo jie negali manęs pajusti, jų tikėjimas 

nusilpsta, jie sutrinka ir piktžodžiauja. 

Bet sakau jums, kad jau būtų laikas jūsų pasiuntiniams peržengti jūsų tautos ribas ir atvykti pas juos 

kaip mano mokymo pionieriams, atnešti jiems Gerąją Naujieną ir padėti suprasti išbandymų prasmę, 

chaoso, kuriame gyvena žmonija, priežastį. 
* 

Kristaus apreiškimai per Jo antrąjį atėjimą Žodyje dvasine forma, prasidėję 1866 m. Meksikoje per pradininką 

Eliją. 

30 Žmonės, jūs miegojote ir leidote laiką nepanaudotą, apsiribojote tik tuo, kad mėgavotės mano 

žodžio širdingumu, priiminėjote mano stebuklus, girdėjote mano atleidimą, kuris jus nuolat glostė, 
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nepagalvodami, kad tomis akimirkomis, kai jūs mėgavotės ramybe, milijonai jūsų bičiulių buvo paklydę 

gyvenime ir praradę tikėjimą, ėjo savo keliu be Dievo ir be įstatymo, neturėjo kasdienės duonos ir dvasinio 

maisto. 

31 Kol jūs su savo broliais ir seserimis, vaikais, žmonomis ar sutuoktiniais susirenkate prie stalo ir 

mėgaujatės maistu, tūkstančiai šeimų yra išsibarsčiusios ir mato, kaip jų namus griauna karai, pakurstę 

žmonių aistras ir valdžios troškimus. Daug tėvų neteko savo vaikų, daug motinų neturi maisto savo 

mažiems vaikams. Yra daug našlaičių, kurie jau seniai negali pamatyti mylimo tėvų veido ─ našlės, iš 

skausmo netekusios proto, daugybė vyrų, patekusių į nelaisvę, kurie ištuština kančios taurę ir valgo tik 

duonos gabalėlį, kurio nepakanka jų kūnams pamaitinti. 

32 Nors fizinis skausmas, kurį kenčia tautos, yra kruvinas, pagalvokite, kiek didesnis yra skausmas, 

kurį šiuo metu kenčia sielos. Iš tiesų sakau jums: dabar jie geria rūgščiausios taurės raugą. 

33 Kelkitės, žmonės, ruoškitės maldai, kad savo mintimis kaip taikos balandžiai pasiektumėte tas 

tautas ir atvertumėte joms šviesos, proto ir teisingumo vartus. Dabar jus ruošiu, bet pirmiausia norėjau jus 

apvalyti. Atminkite: "Kad pasiektumėte Mane, ─ kiek daug išbandymų jums teko išgyventi, koks kartėlis 

plakė jūsų sielą ir kūną! Vieniems tai buvo liga, kitiems - sunkumai, artimųjų atstūmimas, jų nepriežiūra ar 

išvykimas. Skausmą visomis jo formomis išgėrėte kaip labai karčią taurę, kad galiausiai apsivalytumėte. 

Tavo širdis atsivėrė giliausiame skausme, kuris apvalė tave, kad galėtum atpažinti ir mylėti Mane. 

34 Kai atėjote pas Mane, vedami Elijo, Gerojo Ganytojo, atėjote labai nuolankiai paklausti, ką su 

jumis daryti. Juk nuolankiai prašėte, kad įvykdyčiau jumyse savo valią. Mano valia buvo mokyti jus 

meilės, atleidimo ir gailestingumo visomis jų formomis. Tam jums daviau dvasinių dovanų, gebėjimų ir 

malonės dovanų. 

35 Aš vis dar lieku tarp jūsų, nes jūs dar nesugebėjote suvokti mano dieviškojo nurodymo visoje jo 

didybėje. Jūs dar nesate pasiruošę kovai, todėl kalbėsiu su jumis iki 1950 m. pabaigos. 

36 Šis mokymas išgelbės ne tik mano išrinktąją tautą, bet ir visas žemės tautas. Aš išlaisvinsiu savo 

vaikus iš bet kokios vergijos ar nelaisvės, kad jie jaustųsi savo pačių šeimininkais ir daugiau nepakliūtų į 

neišmanymo ar fanatizmo nelaisvę. Tada, pasiekę visišką išsilaisvinimą, jie galės pradėti išlaisvinti savo 

artimuosius. Šiandien vis dar gryninate savo papročius ir ritualus ─ tiek dvasinius, tiek žmogiškuosius. 

Vėliau tą patį darbą atliksite tarp žmonijos. Tačiau turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai turite daryti 

nuolankiai, nesididžiuodami dvasiniu išaukštinimu ─ su klusnumu, kuris atskleidžia jūsų ketinimų 

nuoširdumą per tikrą meilę jūsų darbuose. 

37 Atlikite savo misiją tvirtai ir pasitikėdami Manimi ir padarykite viską, ko nepadarėte praeityje, kad 

paliktumėte savo darbą užbaigtą ir galiausiai pasiektumėte dvasinį tobulumą, kuris jūsų laukia. 

38 Jei šis pasaulis iki šiol buvo ašarų slėnis, tai todėl, kad žmogus nukrypo nuo mano Įstatymo. 

Sukūriau jam rojų ir privertžiau daugelį pirmųjų dvasių įsikūnyti į pirmuosius žemiškus kūnus, nenustojant 

būti angelais. Norėjau, kad atėję į žemę jie neprarastų savo malonės ir gyventų taikoje bei atsidavę. Tačiau 

žmogus to nenorėjo, ir jo silpnumas, nedėkingumas, dvasingumo stoka padėjo pamatus skausmo ir kovų 

pasauliui. 

39 Vyras kentėjo dirbdamas dėl kasdienės duonos, o moteris stovėjo šalia jo skausmo ir nelaimių 

kelyje. Tačiau šis pasaulis, kuris tiek amžių buvo ašarų slėnis, taps taikos slėniu, kai jūs, mano pirmieji 

mokiniai, tapsite sveiki ir visur eisite liudyti apie mane savo gerais darbais. 

40 Ši planeta, priėmusi įvairaus išsivystymo laipsnio sielas, kurių dauguma buvo atsilikusios, priims į 

savo glėbį labai išsivysčiusias būtybes, galinčias bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią. Kiekviena 

ateinanti karta gyvens vis tyriau, kol Dangaus karalystė įžengs į žmonių širdis. 

41 Kad visa tai pasiektumėte, turėsite kovoti savo namuose, kad paverstumėte juos meilės ir mano 

Įstatymo mokymo šventykla, kurioje tėvai savo vaikams yra mano atstovai žemėje, o vaikai savo tėvams - 

didelės vertės brangakmeniai, švelnūs augalai, kuriuos reikia prižiūrėti su meile. Vyras, dirbdamas lauką, 

atlikdamas jam pavestą darbą, turi drąsiai siekti, kad jo užduotis būtų įvykdyta kaip vėliava. Moteris turėtų 

būti mylinti vyro draugė ir pasiaukojanti motina, kad abu kartu su vaikais laimintų duoną, kuri juos 

maitina. 

42 Noriu, kad visur, kur eisite, neštumėte mano mokymo duoną ir pamokslautumėte nuolankiai. Kai 

kurie, žvelgdami į jūsų gyvenimą, smalsiai klaus: "Kas tie, kurie moka gyventi su tokia meile ir 
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paprastumu? Kas yra tie, kurie džiaugiasi duonos gabalėliu ir, nepaisant skurdo, yra sveiki ir stiprūs, ir 

jiems nereikia kreiptis į mokslininkus, kad gautų patarimų ir sveikatos? 

Bet kai galiausiai jūsų paklaus, kas jus mokė, jūs jiems atsakysite: Dieviškasis Mokytojas "Dvasioje", 

kuris atėjo pas mus Trečiojoje eroje, vykdydamas praeityje duotą pažadą. 

Noriu, kad liudytumėte mane savo darbais, nes žmonija pavargo nuo žodžių. Yra daug jūsų bičiulių, 

kurie sunkiai skelbia Evangeliją ir kurie, nors tai yra Žodis, kurį daviau jums Antrojoje eroje, nesugebėjo 

išgelbėti šios Trečiosios eros žmonijos, nes jiems trūko gerų darbų praktikos, pavyzdingumo. Mano 

apaštalai atidavė savo gyvybes už šiuos žodžius. Jie puikiai suprato, kad turi imti iš Manęs pavyzdį, ir savo 

krauju užantspaudavo misijos vykdymą. 

43 Šiandien aš nereikalauju, kad jūs paaukotumėte savo kraują, kad paaukotumėte savo gyvybę. Iš 

jūsų prašau meilės, nuoširdumo, teisingumo, nesavanaudiškumo. 

44 Taip Aš jus mokau, taip jus auklėju ir taip ugdau savo dieviškumo mokinius šioje Trečiojoje eroje, 

nes matau, kad abejingai žvelgiate į pasaulio vyksmą, nes nemokate įsijausti į žmonių širdis, kur tiek daug 

kančios ir skausmo. Yra didelė nelygybė, nes matau šeimininkus, kuriems trūksta tik karūnos, kad galėtų 

vadintis karaliais, ir matau pavaldinius, kurie yra tikri vergai. Dėl to kilo mūšis. Tarp pasaulyje 

praturtėjusių valdovų yra daug tokių, kurie vadina save krikščionimis, bet sakau jums, kad jie vargiai žino 

mano vardą. 

45 Tie, kurie nemato artimo savo bičiuliuose, kurie kaupia turtus ir pasisavina tai, kas priklauso 

kitiems, nėra krikščionys, nes nepažįsta gailestingumo. Prasidės dvasinio ir materialaus pasaulio kova, 

žmonija bus įtraukta į šį konfliktą. Bet kiek daug kančių ji turės iškęsti, kad pasiektų teisingumo pergalę! 

46 Šio doktrinų ir pasaulėžiūrų ginčo įkarštyje mano mokymas taps aktualus, tarsi švyturio šviesa, 

pasirodanti vidury audros. Remdamiesi mano žodžiais, supraskite situaciją, kuri nuliūdins žmoniją. Tada 

galėsite geriau įžvelgti ir žinosite, ką turite daryti, kad neliktumėte neveiklūs. 

47 Supraskite, kad vienintelis dvasinis lobis, dėl kurio turite kovoti, yra Mano Įstatymas. Jūs 

paaukojote simbolius, kuriais anksčiau garbinote Mane, kad leistumėte įžengti tobulesnei sampratai. 

Tačiau matote, kaip net šiuo metu tautos kyla ir ginčijasi dėl tų žemių ir vietų, kuriose Aš apsireiškiau 

praeityje. Daugelį simbolių išnyksta, bet žmonėms netrūksta priežasčių jų stabmeldystei ir fanatizmui. 

Aš jums sakau: Prieš ateinančioms kartoms nusilenkiant šiandienos stabams, mano teisingumas juos 

sunaikins, ir vieninteliai stulpai, kurie atlaikys mano teisingumo jėgą, bus tie, kurie remia šventyklas, 

pastatytas ant jūsų širdies pamatų ─ tikėjimo, taikos ir brolybės šventyklas. Nes dvasinis yra 

nesunaikinamas. 

48 Tada, kai žemė bus paruošta, mano dvasinis mokymas švelniai įžengs į Trečiosios eros žmonių 

širdis, jo pergalė nebus pasiekta nei krauju, nei įžeidimais. Spiritualizmas įžengs per abipusį supratimą. 

Niekas, kas bando jėga primesti mano mokymą, netaps tiesos kariu, nes mano mokymas nėra materialus 

užkariavimas. 

Juk jei Antrosios eros metu, kai ruošiau jus karaliauti savo širdyse, jums sakiau, kad Mano karalystė 

nėra iš šio pasaulio, kaip galėčiau kitaip sakyti šiandien, kai prikeliu jūsų sielą karaliauti joje? 

Mano doktrina remiasi meilės pagrindais. Bet jūs tai pamiršote, todėl Aš jums pasakiau, kad man 

reikės sugrįžti tarp žmonių ir priminti jiems pamirštą įstatymą, kurį mylėjo jūsų pirmtakai ir už kurį, 

galvodamas apie jus, mirė daug kankinių ir apaštalų. 

49 Mano tuometinės aukos nepakako, todėl vėl esu čia, su jumis. Reikia naujų apaštalų, ir netrukus Aš 

juos atsiųsiu su dieviškąja sėkla. Kaip vėjai, pučiantys nuo vieno žemės galo iki kito, taip plis ir Mano 

mokymas. Mano pasiuntiniai keliaus ne vieni, juos lydės nematomų būtybių pasaulis kaip šviesos 

šeimininkai, kad jų kelionė būtų dar stebuklingesnė, ir juos tikrai išgirs visi. 

50 Mokiniai, mokykitės iš manęs, kol ateis laikas, kai turėsite pradėti mokyti savo bičiulius mano 

pamokymų. Jau dabar žinokite, kad kai pasibaigs 1950 metai, jūs nebebūsite taip pakylėti, kad galėtumėte 

kalbėti, kad tada pakaks pakelti savo mintis į Mane su tuo pasiruošimu, kurio jus mokiau, kad iš jūsų lūpų 

sklistų šviesos žodžiai. Ugdykite savo dvasines dovanas, kad galėtumėte priimti Mano įkvėpimą. 

51 Duodu jums šiuos nurodymus, kad juos gerai išstudijuotumėte ir suprastumėte jų prasmę, kuri 

jums pravers rytoj, kai turėsite mokyti savo bičiulius apie mano mokymą apie meilę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 223 
1 Aš nužengiau pas jus ieškoti, nes jūs ilgą laiką klaidžiojote ir nieko nedarėte, kad surastumėte 

tikrąjį kelią. 

2 Jums trūko Mano, kaip Mokytojo, buvimo, todėl Aš pasilikau su jumis, kad suteikčiau jums 

drąsos, jėgų ir tikėjimo kovoti už savo išgelbėjimą. 

3 Žmoniją gaubia didžiulis dvasinis neišmanymas, ji nesuvokia savo likimo ir atsakomybės žemėje, 

todėl paklydo. 

4 Žmogus nežino, kas jis yra, todėl nežino, kiek daug jo sieloje yra. Jis pasitenkino savo žmogiškųjų 

gebėjimų ugdymu. Tačiau jis neatkreipė dėmesio į tuos, kurie susiję su siela, nes nesidomėjo tuo, kas yra 

kilnu ir kilnu. 

5 Kaip žmogus galėtų atrasti savyje glūdinčius gebėjimus? 

6 Reikėjo priartinti Mane prie jūsų širdies, kad pažadinčiau jus iš gilaus dvasinio letargo, kuriame 

buvote paskendę, ir priminčiau jums, kad nesate tik materija, kad nesate nereikšmingi, o juo labiau paribio 

žmonės. 

7 Išgirdę mano žodžius, jūs su džiaugsmu man tarėte: "Viešpatie, argi įmanoma, kad mūsų esybėje 

yra tiek daug dovanų?" Tuomet pradėjote suprasti, kas esate ir ką reiškia visatoje. 

8 Kartais abejojate dovanomis, apie kurias jums sakiau, kad esate jų savininkai. Bet aš jums sakau, 

kad jūsų abejonės kyla dėl to, kad jų neišskleidėte, todėl jos negali pasireikšti taip, kaip norėtumėte. 

9 Tiesa, kad yra atvejų, kai vien tik tikėjimu galima atlikti nuostabių darbų. Tačiau turite žinoti, kad 

būtent mano meilė suteikė jums tą stebuklą, kad sustiprintų jūsų tikėjimą, nors jūs patys dar nebūtumėte 

galėję atlikti šio darbo. 

10 Sielos gebėjimų vystymasis trunka ilgai, tam nepakanka nei vieno žemiško kūno, nei vieno 

egzistavimo žemėje. Tačiau mano apvaizda, kuri yra visur, visada aprūpina kiekvieną sielą naujais kūnais, 

kuriuose ji gali tęsti savo vystymąsi, ir padeda jai tobulėti, kad ji galėtų pasiekti jai skirtą vietą. Sakau 

jums tai, nes esu jus pagavęs galvojant, kad tai, ką pasiekėte, yra labai mažai, palyginti su tuo, ką jums 

sakė, kad turite, ir tada jūsų širdyje kyla abejonių, ir jus apima neviltis. 

11 Iš to, ką jums dabar papasakojau, jūs suprasite, kad negalėsite iki galo išvystyti dovanų, kuriomis 

apdovanota jūsų siela. Kadangi jie priklauso būtybei, kuri priklauso amžinybei ir yra begalybės dalis, 

visiškai natūralu, kad per tokį trumpą gyvenimą, koks yra žmogaus gyvenimas žemėje, jūs nepasieksite 

tokio lygio, kad patirtumėte visišką kai kurių savo gebėjimų išsivystymą. 

12 Vis dėlto turiu jums paaiškinti, kad žinodami, jog dabartinėje egzistencijoje negalite pasiekti 

didžiausio savo gabumų atsiskleidimo, neturite susilpninti ryžto siekti aukštesnio išsivystymo. Atvirkščiai, 

pagalvokite, kad jei per vieną egzistenciją galėtumėte patirti visišką savo dvasinių dovanų išsivystymą, jos 

būtų labai mažos. 

13 Viskas, ko iš jūsų prašau, tai, kad kiekviename įsikūnijime žengtumėte vieną žingsnį į priekį, bet 

kad tai būtų tvirtas žingsnis tobulumo link. Tada jūsų siela pajus savo pažangą, nes ji atsiskleis su vis 

didesne išmintimi per tuos kūnus, kurie jai patikėti. 

14 Dabar esate pasirengimo etape: per mano Žodį jums jau buvo atskleistos visos jūsų turimos 

dovanos ir jūs sužinojote, kokią užduotį turite atlikti savo dvasinio tobulėjimo kelyje. 

15 Jūs jau patyrėte išbandymus, kuriuos turi patirti siela, kad gautų žinią ar dieviškąjį apreiškimą. 

Jums belieka tik pradėti tobulėti, pasitikint, kad jūsų kelią nušvies sąžinės šviesa, kuri visada nurodys, ką 

turite daryti. 

16 Norėtumėte, kad jūsų dialogas tarp dvasių būtų tobulas, kad visiškai pasireikštų regėjimo dovana, 

kad išgydymo galia leistų jums kiekvienu atveju padaryti stebuklą, o žodžio (vidinė) dovana žydėtų jūsų 

lūpose ir perpildytų jas paguodomis, išmintimi ir pranašystėmis. Bet kai įsitikinate, kad jums dar toli iki tų 

aukštumų, pasidaro liūdna, tampate kvaili ir niūrūs. Kodėl, mokiniai? Ar nesuprantate, kad daug kas iš to, 

ką norite pasiekti, priklauso nuo jūsų pasirengimo? 

17 Jūs žinote, kokį pasirengimą turi turėti mokinys, kad galėtų atsigaivinti savo dvasingumo vaisiais, 

ir ką reiškia gyventi tyrą gyvenimą: būti pasiruošusiam melstis, tarnauti savo bičiuliams, atsispirti 

pagundoms, kad tą akimirką, kai prireiks jūsų dvasinių jėgų ir dovanų kokiam nors meilės darbui atlikti, 
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pamatytumėte, jog esate pasiruošę, ir todėl patirsite pasitenkinimą matydami, kaip stebuklas, kurio 

maldoje prašėte Tėvo, tampa tikrove. 

18 Tada galėsite išvysti pirmuosius Didžiosios dienos šviesos spindulius, kuriuos jau seniai skelbė 

pranašai ir pasiuntiniai. Galėsite pajusti, kaip Aš nusileidžiu Dvasioje ir kalbu jums apie amžinąjį 

gyvenimą, kuris laukia jūsų visų, nes jums visiems skirtas tas pats. 

19 Aš skverbiuosi į pačią giliausią jūsų esybės dalį, kad įrodyčiau jums, jog nėra jokių kliūčių ar 

kliūčių, kurios trukdytų Mano šviesai pasiekti jūsų sielos gelmes. 

20 Žmonėms sakau, kad ─ kadangi jie praėjo žemiškąjį gyvenimą nesirūpindami sielos pareigomis ir 

užduotimis ─ siunčiu jiems šią išminties žinią, kad jie pasiruoštų ir galėtų pradėti dvasinį gyvenimą, kai 

visiems bus paskelbtas kvietimas. 

21 Aš jiems sakau: Kadangi jie užtvėrė kelią sielai čia, žemėje, leiskite jai bent jau pasiruošti tam 

laikui, kai jai nebereikės žemiškojo kūno. 

22 Ar manote, kad gyvenimas apsiriboja jūsų egzistavimu žemėje? Ar manote, kad Mano Įstatymas ir 

Mano doktrina nušviečia tik jūsų gyvenimą žemėje? Ne, jūs, žmonių minios, kurios girdite mano žodį: aš 

neįvedžiau dieviškojo Įstatymo jūsų kūnui, aš juo apšviečiau jūsų sielą. 

23 Žinau, kodėl taip su jumis kalbu. Mano žvilgsnis minioje atranda tuos žmones, kuriems reikia, kad 

taip su jais kalbėčiau. 

24 Tai materialistai, kurie nemato toliau, nei jų akys gali matyti, kurie netiki, kad už jų intelekto ir 

pojūčių slypi amžinybė, tiesa, išmintis. 

25 Tiems, kurie jau pradėjo leisti dvasinei sielai viešpatauti savo darbuose, mintyse ir visame 

gyvenime, tiems, kurie jau pradėjo išlaisvinti savo sielą iš visko, kas ją riša su pasauliu, nereikia, kad Aš 

jiems taip kalbėčiau. Jie taip pat atėjo į Mano Žodžio apraišką materializuotoje būsenoje, nesuprasdami to, 

ką išgirdo, nesuvokdami jo prasmės, ir Aš taip pat aplankiau juos tame, ką jie labiausiai mylėjo gyvenime. 

26 Dvasios karalystė yra begalinė, tačiau norint pasiekti pakilimą, kuris leistų ja mėgautis ir joje 

gyventi, reikia žinoti kelią ir turėti šviesos, kad galėtumėte į ją pakilti. Tačiau nemanykite, kad menkinu 

jūsų žemiškąjį gyvenimą: ne, mokiniai. Kodėl turėčiau ją menkinti, juk aš ją jums paruošiau! Supraskite, 

kad gyvenimas materialiame pasaulyje taip pat yra dvasinės, begalinės ir amžinosios karalystės gyvenimo 

dalis. 

27 Griežtai kalbant, mano Žodžio tikslas, kurį turiu įvykdyti tarp jūsų, yra parodyti jums patikimą 

kelią, kuriuo turite eiti, kad pasiektumėte dvasingumą. 

28 Kai kalbu jums apie dvasinį gyvenimą, turiu omenyje ne tik beasmenių sielų egzistavimą, bet ir tai, 

kad dvasinis gyvenimas yra visur, nes viskas kyla iš jo. 

29 Tik to gyvenimo šviesa galės atskleisti jums tiesą, tik joje žmonės galės suvokti viską, ką mato ir 

turi žinoti. 

30 Tie, kurie atkakliai nenori pažinti sielos gyvenimo, bus tik vargšės būtybės, kurios gyvens žemėje 

be tikslo, klupdamos ir krisdamos, nesuvokdamos, kad savo esybės gelmėse nešiojasi raktą nuo amžinybės 

durų ir žibintą, galintį nušviesti kelią, vedantį į ramybę, išmintį ir palaimą. 

31 Tačiau mano gailestingumas pažadina juos iš gilaus miego, prikelia "paskutiniuosius", kad jie 

padėtų "pirmiesiems" šio meto kovoje su materializmu ─ visame tame, ko jie nesugebėjo padaryti. 

32 Pasaulis yra paruoštas ir apvalytas skausmo ir laukia dieviškojo Mokytojo mokinių. Žmonija 

išgyvena išbandymų valandą. 

33 Supraskite savo misijos mastą. 

34 Aš apšviesiu tavo kelią, kai tavo šviesa trumpam aptemsta, kad tavo siela nesukluptų ir nesuklystų. 

Juk jūs esate taikos pasiuntiniai, amžinojo apreiškimo turėtojai. 

35 Jūsų garbinimo forma nebebus suteršta svetimų įtakų, ir jūs vėl nepateksite į dvasinę vergiją. 

36 Žmonės nekabins savo Viešpaties atvaizdo jūsų akyse, nes jie dar nesugebėjo atrasti tikrojo Mano 

atvaizdo, nors ir nešioja jį savyje. 

37 Kiekviename žmoguje yra kažkas anapus, slaptas lobynas, kažkas begalinio, paslaptis. Ten yra 

šventovė, kurioje gyvena Tėvas ir kurios durys uždarytos, nes jūs nesugebėjote įsiskverbti į savo vidų. 

Žmogus nesuprato, kaip atrasti tikrąją šventovę, kurią nešiojasi savyje. Jis žvelgia tik į išorę ir jaučia tik 

išorę. Tai kūnas ir fiziniai pojūčiai. 
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38 Tai laikas, kai visa žmonija dvasiškai miega. Nėra nė vienos religinės bendruomenės, kuri tikrai 

garbintų savo Dievą. Jūs kelsitės, kad neštumėte Mano žodį ir liudytumėte Mane savo pavyzdžiu. Be 

meilės darbų mano mokymas iš jūsų lūpų neturės įtikinamosios galios. 

39 Pasiųsiu jus pas tautas, kai pamatysiu jus pasiruošusius, kai jūsų sieloje ir kūne bus tiesos. Tuomet 

galėsite išspręsti didžiuosius konfliktus, galėsite pereiti per didžiuosius viesulus ir nebūti nublokšti, 

galėsite atlaikyti audras ir pereiti per tirštą rūką, nes jau dabar atveriate akis aukštesnei šviesai nei bet koks 

žmogiškasis mokslas. 

40 Būdamas nuolankus, esi skirtas nuimti daugybę šydų nuo filosofų ir mokslininkų veido. Visiems 

jums bus ramybė, paguoda ir išgelbėjimas. 

41 Šiuo metu visoms Žemės tautoms intuicija ir sapnais duodu savo naujojo pasireiškimo ženklus. 

Netoliese jau girdisi mano žingsnių aidas. 

42 Supraskite, kaip stipriai jus myliu: kodėl manęs bijote? Kas yra mano įstatyme, neturi manęs bijoti. 

43 Jūs klausotės Manęs su pagarba ir atsidavimu, tačiau bijote Manęs. Taip yra todėl, kad sąžinė jums 

sako, jog dar nedarote tobulų darbų. 

44 Atlikite savo pareigą Dievui ir artimui, sumokėkite skolą už dėkingumą, ir jus visus priims 

Viešpats. 

45 Jei vieni dėl nerangumo, nepakankamo mokymosi, dvasingumo ar neišmanymo sustoja kelyje, 

tegul nesustoja ir kiti. Tačiau paremkite tą, kuris krito, ir pažadinkite tą, kuris miega. 

46 Iš tiesų sakau jums: "pirmieji" nepasieks tikrojo tobulumo šioje žemėje, nepasieksite jo ir jūs, net 

jei toliau žengsite keliu. Po jų ateis kiti, kurie žengs dar vieną žingsnį į priekį, po jų - kiti, kurie žengs dar 

toliau, ir taip toliau. Tačiau kol jie tobulėja, jūs, dvasinės būtybės, jau būsite dvasiškai pakilę. Todėl sakau, 

kad "pirmieji" visada turi paruošti dirvą "paskutiniams". 

47 Netrukus paliksite šį žemiškąjį kūną, o tada, įžengę į Dvasinį pasaulį, įsitikinsite, kad jūsų 

gyvenimo kelias šioje žemėje nebuvo beprasmis ir kad Spiritualizmo žinios leido jums palikus kūną 

išskleisti sielos sparnus, kad pasiektumėte savo Tėvo artumą. 

48 Puoselėkite šio naujo gyvenimo viltį ir būsite paguosti nelaimėse, kurias dabar kenčiate šiame 

ašarų, kraujo ir mirties slėnyje. 

49 Padarykite savo bičiulius mano mokiniais. Pažiūrėkite, kaip "paskutinis" iš karto supranta mano 

žodį. Supraskite, kad neturite jam siūlyti blogų vaisių. 

50 Dabar žmonija pasiekė tam tikrą sielos brandą, kad suprastų mano darbą. 

51 Po 1950 m. šis mokymas nebus pamirštas, o veikiau suklestės. Darbas taps intensyvesnis, o aukso 

knygos bus atvertos, kad iš jų galėtų sklisti išmintis, ir jūs suprasite tai, ko anksčiau nesupratote. Raštai, 

kuriuose yra mano principai ir palyginimai, bus nešiojami iš provincijos į provinciją, iš namų į namus ir iš 

širdies į širdį. 

52 Tuomet patirsite, kaip daug žmonių jus priims ir išskėstomis rankomis pasveikins, nes jų sielos 

trokš išvysti Tėvą ant Jo tikrojo altoriaus. 

53 Jūs perduosite Mano mokymus, remdamiesi doktrinos pavyzdžiais ir Mozės įsakymais, 

prisimindami Jėzaus žodžius ir tai, ką jums apreiškiau šioje "Trečiojoje eroje", sujungdami viską į vieną 

darbą. 

54 Pasaulyje prasidės pasaulėžiūrų ir mokymų "karas". Bet aš pasirūpinsiu, kad šis judėjimas vestų 

jus į šviesą. 

55 Mano šviesa yra visoje žemėje. Visoje joje Aš išugdysiu vyrus ir moteris, per kuriuos apreikšiu 

save. 

56 Ši tauta, kurioje gyvenate, atliks didingą misiją šiuo ir ateinančiais laikais. Didžiausio skausmo ir 

išbandymų metu ji bus atrama, teiks šviesą ir ramybę bei bus atrama kitoms tautoms. Jos širdis išsilaisvins 

iš savanaudiškumo ir naudos siekimo ir taps labdaringa bei broliška. 

57 Visos religinės bendruomenės bus teisiamos, o labiausiai nukentės galingiausios. Jūs nežinote, 

kuris iš jų, bėgdamas nuo mano teisingumo, paims ant pečių savo šlovės sostą ir perkels jį į kitus kraštus. 

58 Šiandien noriu jums pasakyti, kad tarp jūsų nebus statomos jokios materialios bažnyčios ar 

fanatizmo altoriai. Apeigos ir tradicijos išnyks. Nei kunigai, nei dvasininkai neturi savęs aukštinti prieš 

jus. 
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59 Jūs neturėsite teisės ar galios suteikti šventojo vardo jokiam žmogui. 

60 Tie, kurie užmezga stiprų dvasinį ryšį su mano dieviškumu, bus nuolankiausi. 

61 Atėjo laikas, kai iš netobulo kulto neliks nė akmens ant akmens, kai vienintelė Bažnyčia bus 

žmoguje, altorius jo širdyje, auka jo darbuose, žvakidė jo tikėjime ir varpas jo skambučiu, žadinančiu 

miegančias sielas. 

62 Aš kalbu su jumis su meile, kad galėtumėte atpažinti Mane iš šios meilės. 

63 Jūs esate mažos būtybės, kurias vedu dvasinio tobulėjimo keliu ir kurioms atleidžiu kaltes, kad jos 

išmoktų atleisti savo artimiesiems. 

64 Įsisavinkite mano žodį po skiemens, kad taptumėte dvasiškai stiprūs ir būtumėte kaip lazda tarp 

žmonių. 

65 Daviau jums savo šviesos, kuria galėsite apšviesti savo brolius ir seseris. Turėdami šią galią, jūs, 

kaip ir Jėzus, išlaisvinsite tamsos sielas, gyvenančias žemėje vergijoje ir sumaištyje. 

66 Mano šviesa viską supa ir apgaubia, nes jūs visi esate kilę iš Mano Dvasios. Jūs priklausote man ir 

turite sugrįžti pas mane. 

67 Nemanykite, kad ateinu tik dėl Izraelio tautos. Tiesa, nuo pat pirmųjų laikų daviau jums įstatymus, 

pavedimus ir nurodymus, kad taptumėte mano mokiniais, kurie turi mokyti žmoniją, kurie turi būti aklųjų 

regėjimas, lazda šlubiesiems, gydomasis balzamas raupsuotiesiems. Todėl palikau jus tik kaip 

vyresniuosius brolius ir seseris. 

Tačiau taip pat noriu, kad suprastumėte, jog kalbėdamas apie šias kančias, aš kalbu apie sielos aklumą, 

proto judrumo ar laisvės stoką ir raupsus, kurie yra ydos ir nuodėmė. Žinokite, kad Aš noriu išgelbėti jūsų 

sielą, nors jūsų kūnas taip pat vertas Mano gailestingumo. Bet prie to dar pridedu visus šiuos dalykus. 

68 Jūsų sieloje slypi didžiulė gydomoji galia, kuri iki galo nepasireiškė dėl tikėjimo ir pasitikėjimo šia 

dovana stokos. 

69 Siela apsirengusi mano malone, bet suklumpa dėl kūno silpnumo. Siekite harmonijos ir vienybės 

tarp savo sielos ir kūno, kad galėtumėte vykdyti mano valią. 

70 Mano žodis yra krištolo skaidrumo vanduo, kuris jus atgaivina, kad daugiau nebetrokštumėte 

šiame pasaulyje. 

71 Žmonija ieško ir myli Mane savo religinėse bendruomenėse ir sektose, ir ji gauna Mano glėbį bei 

šviesą. 

72 Sielos yra skirtingose kopėčių pakopose, bet aš jas visas myliu vienodai ir suteikiu joms 

priemones, kad pasiektų viršūnę. Lygiai taip pat turėtumėte mylėti savo artimuosius, neatsižvelgdami į jų 

sielos išsivystymo lygį. 

73 Noriu, kad visiškai atvertumėte savo širdį, kad joje paruoščiau savo buveinę ir uždegčiau tikėjimo 

žiburį. Noriu išmokyti jus jausti kitų skausmą taip, tarsi tai būtų jūsų pačių skausmas. 

74 Šios "tautos" "gentys" dvasiškai susivienys prieš prasidedant paskelbtiems didiesiems sunkumams. 

75 Dabar turite užsitarnauti nuopelnus, kad pasaulis įgytų šviesos savo kelyje, o jūs galėtumėte 

dvasiškai kovoti su savanaudiškumu ir neapykanta, kurie vėl užvaldė žmonių širdis. 

76 Palaimintas, kas mane išgirsta ir atveria savo širdies duris, nes jis bus mano geras mokinys. 

77 Suteikite savo širdyje vietos tikėjimui, vilčiai ir meilei, kad joje būtų visiškas pasitikėjimas 

Viešpačiu, kad kelyje nejaustumėte nuovargio ir nesustotumėte, kad galėtumėte daryti gailestingumo 

darbus tarp kenčiančiųjų. 

78 Šią sėklą visada patikėjau jums. Bet jei dar nepadarėte tobulų darbų, kaip jūsų Tėvas, taip yra 

todėl, kad esate tik pusiaukelėje ir jūsų kūnas vis dar nusideda. Aš visa tai žinau, todėl ieškau tavęs su 

begaline kantrybe. 

79 Todėl šiuo metu kuriu Išminties knygą, kurią paliksiu prieš jūsų akis, kai atšauksiu savo Žodį. 

Jame rasite mokymų, kurie paskatins jus ir toliau eiti siauru savo misijos įgyvendinimo keliu, kupiniems 

vilties, trokštantiems žemės, kurią jums pasiūliau ir kuri yra Mano įsčios. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 224 
1 Kiekvieną jūsų darbą įrašau į sielos tobulėjimo knygą. Kad žinotumėte savo užduotį žemėje, 

pažadinau dvasines dovanas, kurias jums patikėjau nuo amžių pradžios. 

2 Jūs išėjote iš Manęs ir nuo tos akimirkos buvote paruošti, o kai pasiunčiau jus į žemę, kuri yra 

kovos ir tobulėjimo vieta, daviau jums įstatymą, kuris moko jus mylėti savo Tėvą ir taip pat sako: 

Mylėkite vieni kitus, kad būtumėte darnoje su visomis būtybėmis, kurias sukūriau. Mano akimis, jūs visi 

esate puikūs, verti. Aš visus sukūriau su ta pačia meile, ir Man nėra skirtumų tarp vienų ir kitų. 

3 Ilgai laukiau vaikų sugrįžimo. Jei jūsų širdis nesujaudinama, kai girdite Mano žodį, jei neišliejate 

atgailos ašarų, taip yra todėl, kad nesigilinote ir nelaukėte, kol išsipildys Mano pažadas, duotas jums 

Antrojoje eroje. Dabar atėjau atnešti dvasinės ir materialinės naudos. Mano žodis, kuris yra gyvybės 

medžio vaisius, patenkins jūsų alkį. Geros valios žmonėms atnešu ramybę, kuri yra atlygis, kurį jums 

duodu už paklusnumą mano įsakymams žemėje. 

4 Pakelkite savo sielą, apvalykite savo širdį ir įženkite į dvasinę bendrystę su Manimi, mylėdami 

Mano Dieviškumą. Aš išliesiu ant jūsų savo naudą. 

5 Melskitės, ir jūsų malda atvers nusidėjėlius ir įtikins nusidėjėlį, kuris nusidėjo iš nežinojimo ir 

nežino, kiek daug nusidėjo prieš Mane. Aš pašalinu blogio daigus ir leidžiu jums pažinti atsinaujinimo ir 

misijos įvykdymo naudą. 

6 Kiekvienam jūsų geram darbui turiu palaiminimą, jūsų problemoms - sprendimą, o jūsų 

skausmams - gydantį balzamą. O kai būsite sveiki ir stiprūs, mokykite savo artimuosius, įkvėpkite juos 

daryti gera ir būkite jiems pavyzdžiu, kad ne tik žodžiai kalbėtų apie Mane, bet ir jūsų darbai liudytų, jog 

esate Mano mokiniai ir kad laikote Mane savo pavyzdžiu. 

7 Aš kalbu krikščionių pasauliui ir tiems, kurie neįtikėjo į Kristų, Izraelio tautai, tai yra Mozės 

tikintiesiems. Visiems duosiu savo šviesą ir savo glėbį. Ši šviesa pašalins klaidas ir neišmanymą, o 

tikėjimas Manimi suvienys visas sielas ir padarys jas lygias tarpusavyje. 

8 Po didelių kovų žmonėms sugrįš taika. Šiandien susiduriate su savo tikėjimo, dvasingumo ir gerų 

darbų priešais, nes vyraujanti atmosfera yra nešvari, o jūs nesugebate sustabdyti blogio plitimo. Tačiau iš 

tiesų jūs esate tie, kuriems pavesta pakeisti šį pasaulį, sugrąžinant jam prarastą sveikatą, taiką ir tikėjimą. 

9 Nebūsite vieni savo kovoje. Prieš tai jūsų Dievas kovoja ir tai daro kaip visada. Blogio jėgos bus 

surištos, žmogus bus išlaisvintas, jo gyvenimas bus atkurtas, o į jo širdį sugrįš tikėjimas. 

10 Jei, naudodamiesi savo dovanomis, patirsite didelių laimėjimų, nesididžiuokite jomis, neleiskite, 

kad jumis žavėtųsi vien dėl to, kad buvote įrankis, kuriuo Aš "kalbėjau" žmonėms. 

11 Atminkite, kad atleidau jūsų nusižengimus ir pašalinau jūsų trūkumus. Pasinaudojau paprastais, 

neišsilavinusiais ir neišmanėliais protais, kuriuos išmokau vykdyti mano patarimus. 

12 Mano žodis bus išsaugotas raštu. Ši knyga bus vadovas ir instrukcija žmonėms. Jei nesate 

pakankamai pasirengę suprasti mano naujus prašymus, toliau studijuokite mano Žodį. Aš ruošiu mokinių, 

kurie turi parengti šią knygą, širdis. Jame rasite mano esmę ir mano buvimą. Tai bus palikimas, kurį 

paliksiu žmonijai. Tie, kuriuos įkvėpiau aš, išleis meilės įstatymus, paliks išmintingus įsakymus, mintis ir 

principus, kuriuos pažins pasaulis. Nes mano žodis ras jį priimti pasirengusias širdis visose žemės tautose. 

13 Karo sunkumus išgyvenusios tautos laukia pasiuntinių, kurie patvirtins jų tikėjimą, kad vėl atėjau 

įsteigti savo karalystės žmogaus dvasioje ir sudaryti su juo meilės ir teisingumo sandoros, kaip parašyta. 

14 Prie tavo dešinės rankos padėjau angelą sargą, kuris pažįsta tavo gyvenimą. Jo užduotis - vesti jus 

ir apsaugoti nuo pavojų. Tai "dvasinis pasaulis", kuris jums padeda ir taip atlieka didžiąją meilės misiją. 

Jūs turite Eliją, pasiaukojantį ganytoją, kuris veda jūsų sielą, įsikūnijusią ar nebeįsikūnijusią. 

15 Jo vardas nėra žinomas visai žmonijai, kaip ir jo misija. Tačiau netrukus jis sužinos, kad visada yra 

mano pionierius. 

Marija yra motiniška meilė ir jūsų paguoda visuose sielos patiriamuose varguose. Ji užtaria jus ir šiais 

sunkiais laikais yra šalia jūsų, kad padrąsintų jus išbandymų metu. Ji yra Sūnaus ir Tėvo užtarėja. 

Mokytojas, kuris jums kalba, atėjo pamokyti jus ir palikti jus pasiruošusius kaip Mano pasekėjus, kai Aš 

išeisiu. 
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16 Žmonija, Aš sugrįžtu pas jus per žmogaus protą, kad į jūsų dvasią įdėčiau savo nurodymus, o į jūsų 

širdį - savo esmę. Grįžtu pas jus kaip dangiškos šviesos žibintas, kad vesčiau žmones dvasingumo keliu, 

kuris yra kelias į amžinąjį gyvenimą. 

17 Mano mokymų šviesa apšviečia jus, kad šviestumėte šio pasaulio šešėliuose. 

18 Priimkite šią Kristaus siunčiamą žinią, kad galėtumėte mintimis susisiekti su savo Dangiškuoju 

Tėvu, nes Jis su meile atsakys jums tuo pačiu būdu. 

19 Sveiki atvykę, kenčiantys žmonės, pavargę nuo kančios: ateikite ir pailsėkite mano meilėje. Aš esu 

taika ir ramybė, ir noriu palikti tą patį jūsų sieloje. Aš esu jūsų kryžiaus nešėjas ir jūsų viltis. Džiaukitės ir 

būkite drąsūs, aš esu su jumis! 

20 Tomis akimirkomis, kai girdite Mano žodį, jaučiatės laimingi. Kai jaučiu, kad manęs klausotės, 

mano Dieviškojoje Dvasioje tvyro ramybė, ir aš noriu perduoti jums šį jausmą. Ilgai laukėte mano 

sugrįžimo. 

21 Laikykitės mano žodžio, kuris yra aukso grūdas, ir jo nepraraskite. Būtina, kad pripažintumėte 

didžiulę artimo meilės svarbą, nes tada patirsite, kokius stebuklus daro meilė. Kaip liūdna, kai kuris nors iš 

mano vaikų savo širdyje nejaučia džiaugsmo, kurį patiria jų dvasinė siela! Noriu matyti jus guodžiančius, 

mylinčius, gydančius kenčiančiojo kūną ar sielą. Tas, kuris myli, nežino neapykantos, kuri apkartina 

gyvenimą. Tas, kuris myli, nežino apmaudo, kuris griauna širdį ir slegia sielą. Tas, kuris myli, yra geras 

savo žodžiuose, išvaizdoje ir darbuose, jo gyvenimas kupinas meilės, o fizinė mirtis bus švelni. 

22 Mano Dvasia amžinai guodžia jus savo Tėvo žodžiu. Bet kai giliai kenčiate ir savo skausme 

šaukiatės Manęs, manote, kad Aš neišgirdau jūsų šauksmo. Jūs abejojate, nes nesugebate Manęs pajusti. 

Nors nešiojatės mane savyje, jūs to nežinote ir tuo netikite. Kada nesakiau, kad tave myliu? Jei galėtum 

mane išgirsti ─ koks laimingas būtum. Kiekvienas žmogus būtų sėjėjas Mano laukuose, sėjėjas Mano 

soduose, o jo meilės sėklą laistyčiau Aš. 

23 Jūs esate materializavęsi, todėl paklydote ir jaučiatės nutolę nuo Manęs. Tačiau aš jums pateiksiu 

dvasingumą, kuris priartins jus prie šio išminties ir apreiškimo šaltinio. Yra daug žmonių, kurie kasdien 

skaito mano Evangelijos puslapius, bet nesivadovauja mano mokymu ir juo negyvena. Kokia jiems nauda 

kartoti mano žodžius? O tie, kurie eina paskui Mane širdies, jausmų keliu, priartės prie savo Mokytojo. 

24 Iš tiesų sakau jums: ateikite pas mane, vyrai, bet tai turi būti meilės ir kilnių minčių kopėčios. 

Pradėkite dabar, kad baigtumėte savo kančias, kad nustotumėte verkti ir pabustumėte iš miego, į kurį esate 

panirę. 

25 Yra daugybė būdų, kaip man tarnauti ir būti naudingam savo artimui. Išbarstykite mano sėklą kaip 

paguodą kenčiantiems. Tikėjimu atlaikykite skausmo išbandymus, kurie jus ištinka gyvenimo kelionėje. 

Tikėjimas nepažįsta "neįmanoma", nes jis yra dieviška dovana. Suvienyta su meile, ji bus jūsų apsauga 

nuo šio pasaulio audrų. Kas būsite be gerų veiksmų gyvenime? Pasinaudokite šia egzistencija, nes jei to 

nebus, nepažinsite sielos sveikatos, nes ji stiprybės semiasi tik iš gėrio. Žiūrėkite, kad jūsų mintys būtų 

tyros kaip lelijos, kad jūsų darbai kvepėtų gėlėmis. 

26 Kelkitės, tauta, ir ateikite pas mane, nes aš jūsų laukiu. Eikite širdies keliu ir juo pasieksite tikslą, 

ir net jei praeis šimtmečiai, Aš ir toliau jūsų lauksiu. 

27 Nebūkite kaip paukščių jaunikliai, kurie žūsta lizduose dar neišmokę skraidyti. 

28 Aš kalbu su jumis mintimis, kurios ateina iš Dievo vidinio pasirengimo metu (balso nešėjai), net 

jei jos reiškiamos žmogaus lūpomis. Mano Buvimas ateina pas jus, glosto jus ir pažadina. Tad nelaukite 

rytojaus, kad paglostytumėte tuos, kurie savo ruožtu laukia jūsų. Nenoriu girdėti, kad sakytumėte: "Rytoj 

išvyksiu vykdyti savo misijos." Nes jei nesinaudosite savo gyvenimu, ir toliau liepsite ašaromis, o aš ir 

toliau jūsų lauksiu. Jūs esate mano mylima sėkla, kuri, man rūpinantis, žada duoti gražių žiedų ir gerų 

vaisių. 

29 Amžinybėje yra sielos tų, kurie buvo didingi pasaulyje savo meile ir gailestingumu. Ten jie 

susivienija po to, kai užbaigia savo užduotį žemėje, ir iš ten teikia pagalbą silpniems žmonėms ir baugioms 

sieloms, kurios vis dar klaidžioja po pasaulį, ir išlieja savo meilę žmonijai. Ten nėra susiskaldymo ar 

susvetimėjimo kaip jūsų pasaulyje, kur žmonės nemyli ir nesupranta vieni kitų, nes juos skiria tikėjimas ir 

religinės dogmos. Žinokite, kad religijos yra tik laikini keliai, vedantys sielas į šviesą, kur visi vienodai 

švytės, suvienyti meilės įstatymo. 
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30 Todėl sakau jums, kad meilė turėtų būti kiekvienos religijos kertinis akmuo, nes ši šviesa 

pranoksta bet kokią teoriją, mokslą ar filosofiją, ją jaučia ir pripažįsta visi žmonės. 

31 Tarp minios žmonių, kurie šiuo metu klausosi mano žodžio, yra stiprių ir išvystytų sielų žmonių, 

kurie ateina trokšdami dvasinių dalykų ir vengdami ceremonijų, apeigų ir garbinimo formų. Jie ateina 

trokšdami Dievo kaip meilės ir išminties, kurį garbina labiau nei materiją, ir kai tampa laisvi, jaučia, kad 

jiems nereikia nei kunigų, nei mokytojų, nei mokytojų. Jie yra tarsi žibintai, apšviečiantys kitų kelią. 

32 Daugelis tų, kurie šiandien gyvena "Dvasiniame slėnyje", savo tikėjimo, gailestingumo, išminties 

ir meilės neišdildomais ženklais nubrėžė jums vystymosi kelią. Tai aukštos, spindinčios būtybės, kurias 

sutiksite, kai sugrįšite į anapusybę. Juk jos visus suvienys begalinėje Tėvo meilėje, kurioje turėtų būti 

suvienytos visos religinės bendruomenės žemėje. Šio pasaulio būtybių siunčiami pranešimai atskrenda 

kaip balti paukščiai ir apsigyvena meilės ir įkvėpimo paruoštų žmonių protuose. Kiek minčių, įkvėpimų ar 

pranešimų, atėjusių pas žmones angelų pavidalu, turėjo grįžti į anapusybę, nes jie nežinojo, kaip juos 

priimti. Ten, mano glėbyje, jie lauks, kol žmonių širdys pasiruoš, kad vėl galėtų juos pasiųsti kaip meilės 

dvelksmą. 

33 Pasiruoškite, žmonės! Neuždarykite savo širdžių, kai žinia sugrįš pas jus, kai bangos sugrįš, kai 

paukščių giesmė sugrįš su aušra, kai viltis sugrįš į širdis, pavargusias nuo kančios ir laukimo. 

34 Meilė! Tie, kurie nemyli, savyje nešiojasi gilų liūdesį, kad neturi, nejaučia gražiausio ir 

aukščiausio dalyko gyvenime. 

35 To jus išmokė Kristus savo gyvenimu ir mirtimi ir tai, ką Jis jums paliko savo dieviškajame 

Žodyje, apibendrintame sakinyje: "Mylėkite vienas kitą meile, kurios aš jus išmokau". 

36 Ateis diena, kai tie, kurie nemylėjo, išsilaisvins iš kartėlio ir prietarų, ateis pas Mane ir ilsėsis su 

Manimi, kur sugrįš į gyvenimą ir išgirs Mano meilės žodį, kupiną begalinio švelnumo. Iš tiesų sakau jums: 

mano meilėje yra mano stiprybė, išmintis ir tiesa. Tai tarsi begalinės laiptų kopėčios, kurios pasirodo 

įvairiais pavidalais ─ nuo žemiausių žmonių iki aukščiausių sielų, pasiekusių tobulybę. Mylėkite, net ir 

savaip, bet mylėkite visada. Nekęskite neapykantos, nes neapykanta paskui save tempia mirties pėdsakus, 

o meilė padeda atleisti ir pamiršti visas nuoskaudas. 

37 Studijuokite mano žodį. Noriu išgirsti jus kalbant apie Dvasios dovanas, meilę ir gailestingumą. 

38 Žinokite, kad išmintis taip pat pasiekiama per širdies jausmus. Šie jausmai tampa žodžiais, 

kuriuose slypi gilūs mokymai, didingos idėjos, kurias įveda meilė. 

39 Aš duodu jums šią šviesą, kad jūsų gyvenimas būtų pakylėtas ir perkeistas, kad galėtumėte dalyti 

šią šviesą ligoniams, vaikams, vargstantiems, nes šis kelias jūsų nenuvargins. 

40 Tapkite gerumo apaštalais, ir jūsų dvasinis veidas taps toks gražus, kad atsispindės jūsų darbuose. 

41 Jei manote, kad pasiekėte dangų, nes klausotės mano mokymo kalbų, klystate. Tik tas, kuris laikosi 

mano mokymų, pasieks dangų. Jei manote, kad dalyvaudama įvairių religinių bendruomenių apeigose 

siela įgaus reikiamą sielos ramybę, tvirtai sakau: ne! Siela turi ramybę tik tada, kai sąžinė jos nekaltina. 

42 Mano meilė visada ieško to, kuriam jos labiausiai reikia. Taigi tuo metu tapau žmogumi, kad 

galėčiau atsiduoti žmonėms. Ši tauta išgirdo mano žodį. Tačiau, nors ir išgirdę tiesą, jie Manęs neatpažino, 

ir jų aklumas baigėsi nekalto Avinėlio kraujo praliejimu. 

43 Jeruzalė! Jeruzalė! ─ Žemė, kurioje baigėsi mano pamokslavimas ir pasiaukojimas. Nebūsite 

vienintelis, kenčiantis skausmą ir karą. Tačiau jūs būsite skaudžiai prislėgti. Tačiau karas bus ir kitose 

vietose, nes žmonės jį sukurs savo mąstymu ir jame turės rasti savo galą. 

44 Jei žmonės galvoja apie karą, taip yra todėl, kad jų širdyse nėra meilės. Bet aš jūsų klausiu: Kodėl 

negalite nei mylėti, nei atleisti? Ar manote, kad tuos, kurie Mane paaukojo, myliu mažiau nei tuos, kurie 

dėl Manęs verkė? Žinokite, kad vis dar nukryžiuojate Mane dėl meilės ir supratimo stokos. 

45 Jeruzalė dabar yra skausmo vieta, ir aš jums sakau: Saugokitės pralieti nekaltą kraują ar apšmeižti 

Mano pasiuntinius, nes tada jūsų vaikai išlies daug ašarų dėl kiekvieno, kurį atstumsite, ir patirs didelį 

skausmą dėl to, kuriam sukėlėte skausmą. Tai bus ne mano bausmė, bet jūsų sėjos vaisius. 

46 Verkite, žmonės, jei nemokate mylėti, verkite, jei nemokate atleisti, verkite su kartėliu to, kuris 

verkia dėl savo mirties. Kas nemyli, negali ateiti pas mane. Todėl sakau jums: Verkite, jaudinkitės viduje, 

nes jei jaučiate, tai tik todėl, kad vis dar turite gyvybę ir galite nusiplauti savo atgailos ašaromis. 
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47 Visais laikais kreipiausi į savo tautos vaikus, kad priminčiau jiems apie sandorą, kurią jie sudarė su 

Tėvu, ir pasakyčiau jiems, kad jie yra Mano taikos pasiuntiniai tarp žmonijos, nuklydusios į nuodėmės 

kelius. 

48 Mano šviesa visada apšviesdavo "Izraelio" kelią, kad jame būtų daromi Viešpaties akims malonūs 

darbai. 

49 Mano dieviškumo šviesa visada spindėjo žmonėms. Bet kai jie pamanė, kad buvo apleisti, prarado 

dvasingumą ir tikėjimą ir pasinėrė į stabmeldystę. 

50 Todėl jos dvasinė pažanga buvo lėta. Jei ši tauta nuo seniausių laikų būtų išsivadavusi iš 

savanaudiškumo ir perdavusi žemės tautoms viską, ką Aš jai daviau ir apreiškiau, Mano Įstatymą ir Mano 

Doktriną gerbtų visa žmonija. Bet pažvelkite į pasaulį, kaip jis eina be mano Įstatymo, geria labai karčią 

taurę ir kenčia alkį bei skausmą. 

51 Mano žmonės nesugebėjo apsaugoti žemės nuo žmonių kraujo. Taika taip ir neįvyko, nes jos 

pasiuntiniai laikė ją savo širdyje, nes abejojo, kad gali padaryti šį stebuklą. Jūs esate panašūs į mano 

mokinį Tomą, kuris davė jums skaudų pavyzdį ir pasirodė jums kaip mano apaštalas, abejojantis mano 

tiesa. Tarp jūsų taip pat yra abejojančių. 

52 Yra šios tautos vaikų, kurių širdys pasidarė tuščios, kol jie manė, kad yra nepajudinami žemės 

šeimininkai. Tai sielos, kurias užvaldo pasaulio materializmas ir širdies poreikis pasipuikuoti. 

53 Tai tie, kurie pamiršo mano teisingumą ir sielos nemirtingumą, uždengė juos tamsiu tvarsčiu, 

neleidžiančiu matyti mano šviesos aiškumo. Tačiau mano teisingumas ir mano meilė šiuo metu nusileidžia 

šios tautos nariams, kurie pagal mano valią vėl įsikūnijo žemėje, kad papasakotų žmonėms, kaip 

paskirstyti mano taiką ir palaiminimus žmonijai. 

Tarp šių žmonių yra tie, kuriuos šiuo metu išsiunčiau, kad jie patvirtintų mano naująjį apreiškimą tarp 

jūsų ir kad vėliau liudytų jį savo bičiuliams. 

Dabar jaučiate gilų skausmą, kai matote, kad nors esate arti savo Viešpaties, nemylite vienas kito, 

nepripažįstate vienas kito, ir jums būna akimirkų, kai jaučiatės be ramybės. 

54 Šiuo metu jūs nematysite Manęs kaip žmogaus, bet nors ir nematysite Manęs savo akimis, tikėsite 

Mano apsireiškimu. Turėsite suvokti, kokiu dvasiniu metu esate ir kokią misiją jums patikėjau. 

55 Šis atsakomybės metas jus slegia. Kad galėtumėte pasistūmėti kovoje, iš anksto įsidėmėkite mano 

žodžius, jausdami, tarsi klausytumėtės Mokytojo ant upės kranto. Per šį laiką atsinaujindama jūsų siela 

pasieks didelį tyrumą ir taps verta dalytis savo dovanomis su kitais bei būti mano akivaizdoje. 

56 Kai pasaulis sužinos, kad turėjote Mane tarp savęs ir girdėjote Mane, jis ieškos šioje tautoje 

dorybių, pavyzdžių ir mokymų, galinčių jį įtikinti. 

57 Ne tik jūs darysite gera kitiems. Tai Aš paruošiu širdis, kad jos padarytų jums paslaugas, kai jums 

jų prireiks. O jūs, kurie esate aiškiaregiai, žinosite, kam esate skolingi už šią naudą. 

58 Juk ne Mano valia jūsų kelyje bus erškėčių, nes Aš jus tikrai myliu. Jūs susidursite tik su tuo, ką 

patys pasėjote kelyje, ir jei tai bus skausmas, jei tai bus pasibjaurėjimas, jei tai bus ašaros, nekaltinkite 

savo Dievo ir nepeikite, nes esate šviesos vaikai. 

59 Supraskite, kad visi esate mano karalystės paveldėtojai. Tačiau norėdami ją gauti, turite atlikti 

dideles paslaugas. 

60 Savo gyvenime elkitės pagal mano įstatymą, ir jis kaip spindinti žvaigždė nuves jus prie 

"Pažadėtosios žemės" vartų. 

61 Būkite pasaulyje šviesa, kelias, žinojimas. Pakvieskite savo bičiulius prie mano stalo, kuris jūsų 

laukia. Jame galėsite mėgautis amžinojo gyvenimo duona. 

62 Valgykite, turtingi ir vargšai, nes ši puota jums nieko nekainuos. Tačiau jūs turite susilieti vieni su 

kitais, kad šioje šventėje viešpatautų tikrasis džiaugsmas. 

63 Priartėkite ir išgirskite šį žodį, nes netrukus jo nebegirdėsite. 

64 Kai kalbu apie artėjančią šios apraiškos pabaigą, kai kurie iš jūsų nesupranta, kodėl neleidžiu jai 

neribotai tęstis tarp žmonių. Į tai jums atsakysiu, kad nė viena iš apraiškų, kuriomis Dievas laikui bėgant 

kalbėjo žmonėms, nebuvo amžina. Visada jūsų Tėvas turėjo tapti žmogumi, ir kaip labai to reikėjo, kad 

būtumėte išgirsti, pamatyti ir pajusti. Todėl fiziškai juntamas pasireiškimas niekada nebus aukščiausias ir 

tobuliausias jūsų bendravimo su Viešpačiu būdas. 
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65 Kai per sudvasinimą pasieksite savo gyvenimo pakilimą, kai teisingumas, meilė ir šviesa, esantys 

Mano doktrinoje, taps jūsų darbų norma, o jūsų pagarba Man bus absoliučiai dvasinė, tada ateis dvasios 

dialogo su dvasia, tobulo bendravimo metas, kai Tėvas nebebus priverstas, kai Jam nebereikės paversti 

savo dieviškojo "Žodžio" žmogumi, kad kalbėtų žmonėms žmonių lūpomis ─ kai Jam nebereikės naudotis 

negrabiu balso nešėjų, kuriems šiuo Trečiuoju laiku suteikiau savo užtarimą, intelektu. 

66 Mano įstatymas, iškaltas akmenyje, yra amžinas savo prasme, bet jo išorinė forma yra laikina. 

Padariau, kad plokštelės, ant kurių buvo iškalti įsakymai, išnyktų. Jūsų Tėvas norėjo, kad Įstatymas liktų 

įrašytas širdyse. Taip pat sakau jums, kad net Jėzus, Pažadėtasis, Pateptasis, Dievo Sūnus, nebuvo amžinas 

žemėje. Jo žodis, mokymas, darbai ir pavyzdingas gyvenimas iš tiesų buvo negendantys, turėjo amžiną 

esmę. Tačiau Jo žmogiškasis gyvenimas žemėje buvo trumpas. Juk po to, kai Jis išliejo save išmintimi, 

meile ir gailestingumu, nebebuvo jokios priežasties pasilikti dar akimirką po to, kai Jis baigė savo 

pavyzdingą darbą. Kristaus balsas yra Tėvo žodis, jis skambėjo ir amžinai skambės visose sielose. 

67 Tas pats nutiks ir šį kartą, žmonės. Šis būdas, kuriuo Mano Dvasia jums apsireiškia per balso 

nešėjų smegenis, netrukus baigsis, nes jis nėra tobuliausias. Tačiau prasmė, kuri sklinda iš žodžių, 

sklindančių iš balso nešėjų lūpų, bus amžina, nes tai ta pati žodžių esmė, kurią jums atnešiau anksčiau, ir 

ta pati esmė, kurioje glūdi Įstatymas, kurį jums daviau Pirmojoje eroje. 

68 Rimtai mąstykite kaip geri mokiniai ir suprasite, kad išoriniai pavidalai, visų jūsų Tėvo apraiškų 

nužmoginta ar materialioji dalis negali būti tarp jūsų amžinai. Jei taip nutiktų, niekada nerastumėte kelio iš 

sąstingio, niekada neevoliucionuotumėte. Tačiau turite suprasti, kad jūsų dvasinė paskirtis - kilti, siekti, 

užkariauti, pažinti. 

69 Išorinė Tėvo apreiškimo ant Sinajaus kalno dalis buvo akmuo, ant kurio buvo iškaltas dieviškasis 

Įstatymas. 

70 Išorinė Dievo apsireiškimo žmonėms per Jėzų dalis buvo kūnas, žmogiškasis Kristaus pavidalas. 

Šiuo metu išorinė mano apsireiškimo dalis buvo balso nešėja, todėl ši apreiškimo forma, kaip ir 

ankstesniais laikais, baigsis. 

71 Supraskite, kad esate dvasinių žmonių vaikai, kurie turi maitintis ne formomis, o esme. Jei 

teisingai suprasite mano žodį, daugiau niekada neįsivelsite į stabmeldystę, neprisirišite prie išorinių kulto 

veiksmų, formų, laikinumo, nes visada sieksite to, kas esminga, amžina. 

72 Supraskite, kad visur gyvenate susieti su medžiaga. Mačiau, kaip, kai vienas iš jūsų mylimųjų 

palieka šį pasaulį, jūs įsikimbate į jo negyvą kūną, norėdami suteikti jam naują gyvybę arba jį sulaikyti, 

tačiau nepagalvojate, kad tai ne tas kūnas, ne tas pavidalas, su kuriuo jūs turite likti susieti, o jo siela, kuri 

nuo tos akimirkos žvelgia į jus iš pasaulio, kuriame daugiau šviesos, nepalikdama jūsų, nesupainiodama ir 

nepamiršdama jūsų, nenutraukdama amžinųjų ryšių, kuriais jūs visi esate susiję. 

73 Tas, kuris verkia dėl kūno mirties, nes mano, kad taip mato mylimos būtybės pabaigą, yra "miręs 

žmogus", kuris verkia dėl kito mirusio žmogaus, yra neišmanėlis, neturintis šviesos, uždaręs savo širdį 

tam, kas jį kontempliuoja iš šviesos. 

74 Jei žmogus apsiribotų mano doktrinos mokymu ir gyventų pagal ją, o ne pagal sudėtingas religijas, 

jūsų pasaulyje būtų daugiau šviesos, sielose įsiviešpatautų taika. 

75 Didis yra testamentas, kurį Dievas atidavė į jūsų rankas. Tačiau jūs dar nežinote, ką turite. Todėl 

jūsų planeta vis dar yra ašarų slėnis. 

76 Jei žmonės, užuot svajoję atrasti Sandoros skrynią, kurioje buvo Įstatymo lentelės, ir norėję 

įamžinti Dieviškojo Mokytojo atvaizdą įvairiuose atvaizduose, apsiribotų Dieviškojo Įstatymo ir 

Doktrinos prasmės suvokimu, jie iš tiesų susivienytų ir įsiviešpatautų taika. 

77 Visa tai jums sakau todėl, kad jums, šiuo metu gavusiems vieną iš didžiųjų apreiškimų, gresia 

pavojus prisirišti prie išorinės dalies, t. y. formos, ir bandyti ją išlaikyti amžinai. Tie, kurie taip elgsis, bus 

"mirusieji", saugantys savo mirusiuosius, nes visi pavidalai praeina ir iš jų lieka tik esminis, dvasinis, 

amžinasis. 

78 Pasitelkite intelektą, kad suprastumėte, ir valią, kad veiktumėte. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 225 
1 Mylimi mokiniai: Mano meilė ir ramybė su jumis. Savo dievišku nurodymu mokau jus pamiršti 

žemės gėrybes, kad jūsų siela galėtų atsiskirti ir susivienyti su Mokytoju anapusybėje. 

2 Kiekvienoje širdyje yra sielvartas, skundas, kurį bandote paslėpti nuo Mano žvilgsnio. Jūs ateinate 

mokytis iš Manęs ir nenorite parodyti Man savo liūdesio. Bet jūs esate priešais Mano skvarbų žvilgsnį, 

kuris prasiskverbia iki pat jūsų širdies gelmių ir įsijaučia į jūsų skausmą. 

3 Prieš duodamas jums savo nurodymus, Aš uždėsiu savo balzamą ant jūsų žaizdų, pripildysiu jūsų 

sielą ramybės. Noriu matyti tave stiprų, jausti tave šalia savęs. Tavo ir Tėvo ryšiai kasdien bus vis 

tvirtesni, kad grandinės, pririšančios tavo širdį prie žemės, nutrūktų ir tavo siela taptų laisva. Mokiau jus 

paklusti dvasiniams ir žmogiškiesiems įstatymams, kad neįsiveltumėte į materializmą ar dvasinį 

fanatizmą. 

4 Jūs daug kentėjote, kad pasiektumėte, jog taptumėte mano trečiojo apreiškimo liudininkais ir vėl 

išgirstumėte mano Žodį. Tarp jūsų yra tokių, kurie, nors ir girdėjo Mane, nėra laisvi nuo kančios, nes jų 

siela nesugebėjo išsilaisvinti nuo žmogiškųjų poreikių. Tačiau Aš ateinu kaip kantrus ir mylintis 

Mokytojas, kad padėčiau jums savo pamokymais, kad naujokai galėtų tobulėti savo klajonėse. 

Gyvenimo išbandymai yra mano mokymo dalis, jie formuoja ir užgrūdina jūsų sielas, kad galėtumėte 

atlaikyti naujus išbandymus, kurie ateis. Skausmas buvo priemonė, kuria atėjote pas Mane. 

Tas pats atsitiko ir Antrojoje eroje. Tai buvo aklieji, raupsuotieji, paralyžiuotieji, apsėstieji, kurtieji ─ tie, 

kurie turėjo pūliuojančių žaizdų ne tik ant kūno, bet ir širdyje ─ liudijo apie Mane. 

5 Meilės ir gailestingumo darbai, kuriuos dariau tarp jūsų ir kuriuos vadinote stebuklais, uždegė tų 

širdžių tikėjimą, ir per juos daugelis kitų atėjo pas Mane. Mano valia buvo padaryti tuos darbus, kad 

sudrebėtų giliausios širdies ir sielos stygos, kad žmogus tiesiogiai patirtų Jėzaus galią ─ to antgamtinio 

žmogaus, kuris atliko kitiems žmonėms neįmanomus darbus ─ darbus, pranokstančius mokslą ir viską, ką 

Viešpaties pasiuntiniai buvo padarę praeityje. Dar nebuvo laikų pabaigos, todėl Tėvas, kadangi Jis yra 

Dvasia, nužengė pas žmones pasislėpęs Jėzaus kūne, kad visi Jo darbai būtų matomi ir Jo žodžiai girdimi. 

6 Štai kodėl daug kartų pirmiausia išgydžiau fiziškai sergančius žmones, kad netikinčiųjų akims būtų 

pateikti įrodymai ir jie būtų materializuoti. Jei būčiau daręs stebuklus tik sielai, žmonės nebūtų nei matę, 

nei tikėję. 

7 Laikai pasikeitė. Jei jūs nebūtumėte tokie patys, Aš pakartočiau tuos stebuklus tarp jūsų, kad 

liudyčiau apie Mane. Bet jūs buvote mano liudytojai tais laikais. Jūs ne tik buvote mano gailestingumo 

liudininkai, bet ir jį gavote. Kiek daug iš jūsų esate pajutę Jėzaus glėbį, švelnų Jo rankos spaudimą ant 

savo galvos. Kiek daug iš jūsų girdėjo tą žodį, kuris pripildė jūsų kūną ir sielą gydomosios galios ir meilės. 

8 Šiandien aš kreipiuosi tiesiai į jūsų sielą, nes kai kurias iš jų radau aklas, kitas - be judėjimo, dar 

kitas - kurčias dieviškajam balsui, o kai kurias - apsinuoginusias dėl nuodėmės ir ydų. Todėl Aš 

pakviečiau jus ateiti pas Mane noriai ir taikiai. Tačiau jūsų širdys buvo užkietėjusios. Tik tada, kai 

skausmas buvo labai stiprus, jūs iškeliavote pas Mane. 

Anksčiau beldėtės į vienas duris po kitų trokšdami ramybės, sveikatos ar komforto. Bet kai niekur 

neradote šių privalumų, nuolankiai palenkėte savo kaklus, kad ateitumėte į mano artumą. Jūs visi nuėjote 

šį kelią. Nė viena širdis, nė viena siela neatėjo pas Mane, kuriai nebūtų reikėję Mano gailestingumo, todėl 

dar kartą sakau jums, kad šį kelią radote per skausmą. 

9 Kai kurie netikėdami reikalavo iš Manęs stebuklo, kad įtikėtų. Tuomet aš juos išbandžiau, 

nesuteikdamas jiems stebuklo, kurio jie reikalavo. Juk tas, kuris mane tiki ir myli, niekada nekelia Tėvui 

sąlygų. Kiti, nepaisant tikėjimo stokos, ir toliau klausėsi Mano mokymų, kol jų širdys nusilenkė, ir dėl to 

jiems įvyko stebuklas. Atmerkę akis, kupini tikėjimo savo Viešpačiu, jie su begaliniu džiaugsmu suprato, 

kad atgavo sveikatą ir ramybę. Dar kiti, kurie taip pat atkakliai klausėsi Mano žodžio, pamiršo fizinį 

skausmą ir pakylėjo savo sielas, kol patys palaimino savo kančias, nes buvo tarp tų, kurie priartėjo prie 

Manęs. 

10 Būkite palaiminti, nes supratote, kad taip išbandžiau jūsų tikėjimą ir meilę ir kad dėl savo 

išganymo troškimo sulaukėte Mano gailestingumo ir dovanų. 
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11 Aš buvau Mokytojas, Tėvas, Gydytojas ir Teisėjas. Aš esu aukščiausia meilė. Visada ieškokite 

Manęs kaip Tėvo ir Mokytojo. Nesirgkite, kad neieškotumėte Manęs kaip Gydytojo, ir nesipriešinkite 

Mano teisingumui, kad nebūčiau su jumis kaip Teisėjas. 

12 Moralės, dorybių ir dvasingumo praktika išvaduos jus nuo kūno ligų ir sąžinės priekaištų. 

13 Dar kartą sakau jums, kad šiandien atėjau pas žmoniją ne tam, kad pakartočiau savo Antrosios eros 

stebuklus. Aš atėjau trokšdamas jūsų sielos, bet nepamiršdamas jūsų kūno, nes ir jis yra mano kūrinys. Aš 

kreipiausi, kad pripildyčiau jūsų širdis ramybės ir kad jūsų veidas šypsotųsi šio laiko pergyvenimuose ir 

skausmuose. 

14 Aš nušviečiau jūsų širdis idealo, kuris yra tikrovė, šviesa, nes šis idealas - tai Aš, kelio tikslas, 

kuriame visada būsite šalia ir sulauksite Mano pagalbos. Jame būsiu budėtojas, draugas, gydytojas ir 

sargas, kuris saugos jūsų miegą. 

15 Jūsų siela dabar atranda savo pasaulį, nors vis dar gyvena žemėje. Dabar ji pažįsta savo šventovę, 

rado kelią ir horizonte mato savo tikrąją tėvynę. 

Savo širdyje paklauskite Manęs, kurie iš jų jį pasieks, ir Aš jums atsakysiu: Visi. Tačiau ateityje ne 

skausmas jus lydės ir ne išbandymai jus privers. Tai bus jūsų meilė, šviesa, kuri ves jus pas mane. Kelyje 

patiriami išbandymai tik padeda jums pabusti iš materializmo. 

16 Kai audros ir uraganai baigsis, jūsų širdyse įsiviešpataus ramybė ir taika. Tada pasieksite savo 

sąjungą ir Tėvas jums pasakys: "Dabar esate pasirengę. Dabar galvokite apie kitus, dabar turite teisę 

pamokyti savo bičiulius, nes dabar galite rodyti gerą pavyzdį. 

17 "Naujoji Jeruzalė" atvers savo vartus. Joje liks sargybiniai, o iš jos pasiuntiniai keliaus į tautas 

nešti palaimos ir liudijimo. 

18 Jūsų žodis nustums stabus nuo pjedestalų, o iš jūsų sklindanti šviesa išsklaidys tamsą. 

19 Nors jums atrodo, kad tai per didelė atsakomybė, sakau jums, kad galite atlikti šią užduotį. Jūsų 

siela jau seniai pradėjo savo evoliucijos kelią. 

20 Pirmojoje eroje Izraelis Sandoros skrynią laikė tik sau. Tačiau Jėzus, pamokslaudamas žemėje, 

peržengė Judėjos ribas ir pasiuntė savo apaštalus į kitas tautas skleisti meilės sėklos. 

21 Šiandien aš ateinu kaip Šventoji Dvasia, ir mano Visuotinis mokymas apima visus, neišskiriant 

rasių, mokytų ir neišmanėlių, turtingų ir vargšų. Joje susivienys visi visatos gyventojai, gyvenantys 

begalybėje pasaulių. 

22 Iš šios "tautos" iškils dvasinė šventykla, kurioje Aš gyvensiu amžinai ─ vidinė šventykla, kurioje 

iškils meilės Mano Dieviškumui altorius ─ šventykla, kuri bus pastatyta ne iš akmenų, bet iš maldų, 

gailestingumo darbų ir tikrų liudijimų. Šioje šventykloje bus mano atvaizdas ─ ne tas, kurį sukūrė 

žmogaus ranka, bet tas, kurį sukūriau "pagal savo paveikslą ir panašumą": žmogus, apdovanotas siela ir 

apšviestas Dvasios šviesos. 

23 Jumyse yra Dieviškumo atspindys, Aš tikrai esu jumyse. Jūsų intelektas, valia, gebėjimai, pojūčiai 

ir dorybės liudija aukštesnę prigimtį, kuriai priklausote, ir yra gyvas Tėvo, iš kurio esate kilę, liudijimas. 

24 Kartais dėl nepaklusnumo ir nuodėmės sutepate ir išniekinate mano atvaizdą, kurį nešiojate savo 

esybėje. Tuomet jūs nepanašūs į Mane, nes nepakanka turėti žmogaus kūną ir sielą, kad būtumėte Kūrėjo 

atvaizdas. Tikras panašumas į Mane yra jūsų šviesa ir meilė visiems jūsų artimiesiems. 

25 "Augkite ir dauginkitės", - sakau jūsų sielai šioje Trečiojoje eroje, kaip sakiau žmonijos tėvams, 

kai liepiau jiems apgyvendinti žemę žmonėmis. Augkite ir dauginkitės, mylimi žmonės, bet augkite 

dvasingumu ir didėkite dorybėmis. 

26 Būkite šviesa tarp tiek daug tamsos, kuri viešpatauja šiuo metu. Būkite malda ir mana, būkite 

balzamas ir paglostymas, tada jūs susiderinsite su žmonėmis, kurie Mane myli, su sielomis, kurios Mane 

garbina. 

27 Žemėje jūs turite prieglobstį, kuris yra jūsų namai ─ tą instituciją, kuri yra visatos atvaizdas, kad 

jos glėbyje pasisemtumėte jėgų gyvenimo kovai. 

28 Pasirūpinkite, kad jūsų namuose būtų kažkas panašaus į šventovę, kad tai būtų maža karalystė, 

oazė sausoje ir priešiškoje jūsų gyvenimo dykumoje. Stebėkite savo namų dorybę, bet nepulkite į 

savanaudiškumą dėl pernelyg didelių ambicijų, nes tada jie nebebus panašūs į visatą dėl svetingumo, 

meilės ir gailestingumo stokos. Tegul jūsų stogas būna svetingas, o stalas - broliškas. 
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29 Tik eidami meilės keliu pasieksite Mane ir pažinsite Mane. Štai kodėl aš jums nurodžiau, kaip 

gyventi pagal šį mokymą. Nes ji įkvepia jus tikra meile. 

30 Mano Žodis bus jūsų vadovas šioje Trečiojoje eroje ir padės jums įveikti kliūtis, "bedugnes" ir 

"tamsybes", nes jame yra mano nurodymai. 

31 Atminkite, kad aš vienas esu jūsų išgelbėjimas. Mano Įstatymas buvo, yra ir bus jūsų sielų kelias ir 

vadovas praeityje, dabar ir ateityje. 

32 Palaiminti tie, kurie remiasi mano įstatymu, nes jie niekada nesuklysta kryžkelėse. Jie ateis į 

Pažadėtąją žemę ir giedos triumfo giesmę. 

33 Mylimi žmonės: Kiekvieną jūsų žingsnį į priekį kelyje laiminu ir taip pripildau jūsų sielą ramybės 

ir pasitikėjimo, kad nesustotumėte ir neužmigtumėte, kaip anksčiau. 

34 Nebūkite patenkinti ir patenkinti savo ankstesniais darbais. Žinokite, kad tikslas dar toli, o kad jį 

pasiektumėte, turite dar daug klajoti, įgyti naujų nuopelnų ir pasistengti, kad pasiektumėte savo 

aukštumas. 

35 Sielos tobulumo negalima išmatuoti žemėje praleistu laiku - šimtmečiais ar amžiais. Sielos 

tobulėjimo ir vystymosi veiklos sritis yra amžinybė. Bet kadangi prieš jus amžinybė, neturite nepaisyti 

savo žemiškojo gyvenimo dienų ar minučių, manydami, kad jei jas paliksite nepanaudotas, dar turėsite 

daug galimybių jas pakeisti. 

Jūs nesuvokiate, ką kenčia jūsų siela, kai praleidžia nors vieną žingsnį savo vystymosi kelyje arba kai 

"akimirką" atsilieka. Būtina suvokti kiekvienos savo egzistencijos akimirkos vertę, kad gyventumėte 

budriai ir panaudotumėte ją savo fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui. 

36 Žinau, kad ne visi galite žengti tuo pačiu keliu. Todėl sakau tiems, kurie jau sugeba žengti tvirtu ir 

tvirtu žingsniu: Nepamirškite tų, kurie ateis po jūsų. Pripažinkite, kad vieni ateina pavargę, kiti sustoję, o 

treti trumpam praranda tikėjimą. 

37 Įgalioju jus rūpintis tais, kurie suklumpa ir krinta kelyje, kad galėtumėte rasti progą įgyvendinti 

savo broliškumą ir įrodyti tai, ko išmokote iš mano mokymų. 

38 Jei kas nors ketina pasilaikyti savo žinias, tikėjimą ir dovanas sau, nes bijo, kad kiti naudosis ir 

mėgausis tuo, ką jis sukūrė, jis ateis pas Mane vienas ir tuščiomis rankomis. Jis atiduos man savo sėklą, 

bet ne savo derlių, nes niekada nesėjo, nes pasitenkino gauti sėklą ir panaudoti ją sau. 

39 Tas, kuris pamiršta save, kad atiduotų savo artimiesiems tai, ką nešioja savo sieloje, ir kurio 

didžiausias džiaugsmas - padėti artimui pakilti į kalno viršūnę, kur yra dvasinis tikslas, atkeliaus su 

didelėmis minios žmonių, palaimintas savo dvasinių brolių ir seserų, su siela, kupina šviesos, vykdydamas 

savo misiją. 

40 Ateikite pas mane, mokiniai, mokiniai ir atsiskyrėliai. Mokiniais vadinu tuos iš jūsų, kurie 

studijavo Mano mokymą nuo tos akimirkos, kai jums atskleidžiau, kad dabar yra Trečiasis laikas, kai 

žmogaus siela turi pakilti ir pasiekti didžiulę aukštumą, kad būtų harmonijoje su Tėvu. 

O jums, kurie jaučiatės esą mokiniai, iš tiesų sakau, kad tai ne pirma pamoka, kurią iš Manęs gaunate. 

Seniai seniai, kitais amžiais, kalbėjau jums, ir nuo tada jūs žinote Įstatymą, taip pat nuo to laiko laukiu, 

kada jį įvykdysite. 

Jums, kuriuos vadinau paklydėliais, sakau, kad neturėtumėte stebėtis, jog Aš skelbiuosi tarp jūsų, nes 

buvo išpranašauta, kad sugrįšiu pas žmones. 

41 Klausykite Manęs visi ir paruoškite savo sielą, nes Aš duodu jums sielos maistą, duoną be raugo, 

kaip jums sakiau Antrojoje eroje. Tik iš Manęs galite gauti šios duonos, kuri yra Mano Dvasios esmė ir 

meilė kiekvienam kūriniui. Nuo šiandien maitinkitės juo, kad nė vienam iš Mano vaikų netrūktų šio 

maisto. Nemirkite iš bado, nes Aš, Tėvas, dabar sakau jums, kad dar niekada neturėjote Manęs taip arti 

savęs kaip dabar. 

42 Pažadėjau jus palaikyti ir apsaugoti, nes esate mano vaikai. Daugiau neabejokite, nesijauskite 

alkani ar apleisti šios meilės ir jauskite mano buvimą kiekviename lygmenyje, kuriame esate. 

43 Noriu, kad žinotumėte, kokio skonio vaisius jums siūlau, kad nebūtumėte apgauti. Juk artėja Mano 

apsireiškimo pabaiga, o po to išrinktosios tautos laukia pavojai ir spąstai. Tie, kurie atidžiai nestudijuoja 

gaunamų mokymų, gali pakliūti į pagundą. Tik tie mokiniai, kurie išlieka budrūs ir meldžiasi, pamatys, 

kad yra laisvi nuo klaidų, atneš tyrą sėklą ir žinos, kaip ją perduoti savo bičiuliams. 
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44 Aš pažymėjau savo apreiškimų laiką trijuose amžiuose: Nuo pirmojo žmogaus atsiradimo iki 

Jėzaus gimimo buvo pirmasis žmonijos amžius. Tai buvo ilgas laikotarpis, kupinas išbandymų, kovų ir 

patirčių jūsų sielai, kuri buvo visiškai išsivysčiusi. Jėzus žymėjo antrojo amžiaus pradžią, ir žmogus 

studijavo pamoką, kurią Jis jam davė savo pavyzdžiu, ir buvo sukrėstas, kai pajuto artėjant "Žodį", Tėvo 

pasiuntinį. 

Jo viešnagė šiame pasaulyje buvo trumpa; po kurio laiko Jis sugrįžo pas Tėvą, iš kurio buvo atėjęs, 

išauklėjęs ir paruošęs išrinktuosius, kad Jo žodis pasiektų žemės pakraščius. Nuo to laiko iki 1866 m., kai 

pasirodė ženklai, skelbiantys apie naujo amžiaus pradžią, vyko tai, kas buvo aprašyta antrajame 

laikotarpyje. 

Po to žmonijai prasidėjo naujas, trečiasis, ciklas, ir mano Dvasia visu savo veiksmingumu nurodė jums 

pereiti iš vieno periodo į kitą ir priimti sėklą, šviesą ir malonę, atitinkančią tą laiką, kad galėtumėte 

atpažinti evoliucijos lygį, kurį pasiekėte, ir žingsnis po žingsnio artėti prie sudvasinimo. 

45 Laikotarpis, per kurį jums duodu savo nurodymus tarpininkaujant žmogui, yra nustatytas, ir, kaip ir 

kiekvienas Mano nurodymas, jis turi išsipildyti. Vėliau jūsų tikėjimas, intuicija ir pasitikėjimas Manimi 

jums sakys, kad Aš esu arti jūsų, ir jūs pajusite, kaip Aš giliai jūsų sieloje vadovauju jūsų žingsniams, 

visada rodau kalno viršūnę ir padedu savo vaikams pasiekti tobulybę, kuri yra sielų laukiamas tikslas. 

46 Palaimintos moterys: Jūs taip pat priklausote mano apaštalams. Šio žmogaus dvasia nesiskiria nuo 

jūsų, nors fiziškai esate skirtingi ir abiejų pusių užduotys taip pat skiriasi. 

47 Priimkite Jėzų kaip savo dvasios šeimininką ir sekite paskui Jį Jo meilės nubrėžtu keliu. Padarykite 

jo žodį savu ir priimkite jo kryžių. 

48 Aš kalbu jūsų dvasiai tais pačiais žodžiais, kuriais kalbu žmonėms, nes jūs esate dvasiškai lygūs. 

Vis dėlto, jei jūsų moteriška širdis ieško pavyzdžio, kuriuo galėtų sekti, jei jums reikia tobulų pavyzdžių, 

kurie padėtų tobulėti gyvenime, prisiminkite Mariją, stebėkite ją per visą jos gyvenimą žemėje. 

49 Tėvo valia buvo, kad Marijos nuolankų gyvenimą užrašytų mano mokiniai, kurie ją pažinojo ir 

bendravo su ja per visą jos tarnystę. 

50 Tas gyvenimas ─ kuklus tiems, kurie jį pažįsta ─ spindėjo nuo gimimo iki pat jo pabaigos 

pasaulyje. Marija parašė daugybę puslapių meilės pamokymų, kuriuose jos dvasios nuolankumas, 

begalinis švelnumas, širdies tyrumas, meilė žmonijai, kurią ji išreiškė labiau tyla nei žodžiais, nes žinojo, 

kad Tas, kuris turėjo kalbėti žmonėms, buvo Kristus. 

51 Marijos dvasia buvo motiniška meilė, kylanti iš Tėvo, kad duotų žmonijai tobulą nuolankumo, 

paklusnumo ir klusnumo pavyzdį. Jos ėjimas per pasaulį buvo šviesos takas. Jos gyvenimas buvo 

paprastas, didingas ir tyras. Joje išsipildė pranašystės, skelbiančios, kad Mesijas gims iš mergelės. 

52 Tik ji galėjo savo įsčiose išnešioti Dievo sėklą, tik ji buvo verta likti dvasine žmonijos Motina, 

atlikusi savo užduotį Jėzui. 

53 Todėl Marija yra puikus pavyzdys jums, moterys. Bet atsigręžkite į Ją ir imkite Ją pavyzdžiu savo 

tyloje, nuolankumo darbuose, begaliniame savęs išsižadėjime iš meilės vargstantiems, tyliame skausme, 

užuojautoje, kuri viską atleidžia, ir meilėje, kuri yra užtarimas, paguoda ir saldi pagalba. 

54 Mergelės, sutuoktinės, motinos, tėvų netekusios mergaitės ar našlės, vienišos moterys, jūs, kurių 

širdis persmelkta skausmo, vadinkite Mariją savo mylinčia ir rūpestinga Motina, kvieskite ją savo mintyse, 

priimkite ją savo dvasioje ir jauskite ją savo širdyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 226 
1 Mokytojas jus laimina, žmonės. Rengiu jus, kad atsigaivintumėte mano akivaizdoje ir gautumėte 

jėgų atlaikyti dvasinius, moralinius ir materialinius išbandymus, kurių vis dar yra tarp jūsų. 

2 Dažnai jums kalbėjau apie išbandymus, kurie šiuo metu ištiks pasaulį. Jei atversite akis, 

pamatysite, kad jie jau atvyko. Rytoj ateis didesni. Jums, turintiems priešnuodį, bus suteikta galimybė įgyti 

pagarbą. Jei laikysitės mano nurodymų, galėsite įsakyti gamtos jėgoms, kurios sustos ir nepadarys žalos 

jūsų artimiesiems, o jie paklus jums kaip klusnūs tarnai. Tavo galybė apims ne tik nedidelę žmonių grupę, 

bet ir ištisus regionus bei tautas, kurios dėl "Izraelio tautos" maldos sulauks palengvėjimo savo varguose. 

Tačiau vargas jums, jei nesiliausite "budėti" ir melstis, nes tada jūsų misijos neįvykdymas slėgs jūsų sielą 

ir jausitės pernelyg silpni, kad galėtumėte susidoroti su sunkumais. 

3 Šiuo apmąstymų ir misijos vykdymo laikotarpiu turite pasirengti užbaigti praeityje pradėtą misiją. 

Ištaisykite klaidas, su meile grąžinkite savo sielai tyrumą. Jūsų abejonės didelės, nes jūs, būdami Mano 

pasiuntiniai, neperdavėte visko, ką jums patikėjau žmonijos labui. 

4 Palaimintas, kas tiki, bet ir aš laiminu tą, kuris ateina pas mane ir prašo šios brangios dovanos. 

"Tikėjimas jus išgelbės", - visada jums sakiau. Sunkiose krizėse, dideliuose išbandymuose kiekvienas, 

kuris meldžiasi ir pasitiki, bus išgelbėtas. Kodėl kartais krentate į nevilties ir beviltiškumo bedugnę, nors 

žinote, kad Aš jus myliu ir kad jus visiškai saugau? Jei neturite energingo tikėjimo, ieškokite jo savyje, o 

kai rasite, nešiokitės jį su savimi kaip žibintą, kad apšviestų jūsų kelią. Tuomet būsite stiprūs, kantrūs ir 

sutariantys su savo likimu. 

5 Aš mokiau jus melstis, ir toje maldoje mes buvome minčių bendrystėje. Jūs mane šaukėtės savo 

kančiose ir ramybės valandomis. Net kai nusidėjote, jūs ieškojote Mano artumo, kad verktumėte su 

Manimi dėl savo nusikaltimų ir taip nuramintumėte savo sielą. Mano meilė ir kantrybė yra beribė ir 

atsiskleidžia jums be perstojo. 

6 Artėja paskirta mano išvykimo data. Tada mano žodis baigsis, bet aš liksiu dvasia savo mokinių 

širdyse. Iki to laiko turėjote išmokti ieškoti Manęs savo vidinėje šventykloje. Šlovė bus jūsų sielos 

tikėjimas, meilė ir pakilimas. Niekas negalės sugriauti šios šventovės, jei ją statėte su nepalaužiamu 

tikėjimu. Ištvermingai mokykitės Mano mokymo, kad visada atpažintumėte užduotį, kurią pavedžiau jūsų 

sielai. 

7 Savo sielos jautrumu ieškokite Manęs Begalybėje, bet neprašykite, kad Mane pamatytumėte. Jūsų 

akys negali matyti mano Dvasios. Jonas, mano Antrosios eros mokinys, savo didžiajame regėjime nematė 

mano Dvasios visoje jos šlovėje. Jo dvasinėms akims rodžiau tik alegorijas, kuriose slypėjo didžiulė 

paslaptis, kurios jis negalėjo išaiškinti per visą savo išaukštinimą. Jis padėkojo man už tai, ką jam 

suteikiau, ir užrašė ateities kartoms tai, ką matė ir girdėjo tame didingame veide. 

8 Šių laikų pranašai: pagarbiai įžengkite į Begalybę, ir Aš suteiksiu jums gražių regėjimų, kurie 

padrąsins žmones ir praneš jiems apie būsimus įvykius. Net vaikai liudys tai, ką matė; Aš jiems suteiksiu 

didžių regėjimų. Mano išminties šviesa nušvies jus. 

9 Žodis, kurį Mokytojas perduoda šiuo metu, pasižymi tuo, kad atskleidžia žmonėms nežinomus 

mokymus per pasiruošusį žmogų, kuris savo kaip balso nešėjo užduotį atlieka su tikru supratimu. Ši 

malonė kartu moko jus per mano apraiškas suvokti sielos evoliuciją, kurią ji pasiekė Trečiojoje eroje. 

10 Mano šviesa leido jums aiškiai pamatyti šią tiesą, ji persmelkė visą jūsų esybę. Tai krištolo 

skaidrumo vanduo pavargusiai sielai numalšinti troškulį. Širdžiai tai yra padrąsinimas kovoje su kančiomis 

ir pagundomis, kurioms tenka diena iš dienos priešintis. Šis žinojimas yra stiprybė, kuri jus drąsina, 

malonė, kuri atnaujina mano mokinius. 

11 Kad geriau pažintumėte sielą ir jus supantį gyvenimą, turėjote atsiskleisti per įvairius žemiškuosius 

gyvenimus. Jūs įžengėte į šviesos amžių, kuris leidžia jums atpažinti tikrąją Mano doktrinos mokymų 

prasmę, o ne tokią, kokią įsivaizdavote. Tai leidžia jums atpažinti kelią, vedantį į amžinąjį gyvenimą. Kiek 

daug apreiškimų žmogus sužinos per šią šviesą ir kiek daug praeities klaidų jis turės apgailėti, kai jas 

atras! Dabar yra prabudimo valanda, dvasios ir minties laisvės amžius. 

12 Visi nereikalingi papročiai, kuriuos žmogus vilkėjo su savimi kaip grandines, nukris nuo jo, kai jis 

išsilaisvins iš materializmo per savo naująjį pasirengimą. 
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13 Turėsite pakelti savo balsą, kad pasaulis jį išgirstų. Jūs turite būti šios Gerosios Naujienos 

skelbėjai, tikri liudytojai, mokantys paaiškinti tai, ką jų ausys girdėjo ir protas priėmė, patvirtindami tai 

savo meilės ir gailestingumo darbais. 

14 Jei iki šiol jūsų veiksmai nebuvo tobuli, taip yra todėl, kad jūs nenorėjote pasikeisti per mano 

mokymą. Jums trūko valios, savęs atsižadėjimo ir pastangų. Tačiau jūsų siela nori pakilti, trokšdama 

priartėti prie Manęs ir atlikti savo užduotį. 

15 Jei mokslo vyrai trimituoja apie savo mokslo didybę, tai tik todėl, kad yra tuo įsitikinę. Kad 

galėtumėte kalbėti apie mano darbą, jūs taip pat turite pasinerti į jį tol, kol įsitikinsite jo tikrumu. 

16 Supraskite: negalite kalbėti ar patvirtinti to, ko nežinote, nes bijote patekti į melą ar klaidą. Kita 

vertus, jei esate pasiruošę, turite žinių ir gilų tikėjimą, turėsite tiesos šviesą. 

17 Atminkite, kad mano mokymas neapsiriboja jūsų idėjomis ir supratimu. Mano dieviškoji išmintis 

neturi ribų. Niekas negali tvirtinti, kad žinojo ar suprato kurį nors iš Mano apreiškimų dar prieš tai, kai Aš 

jam juos apreiškiau. 

18 Kol mokslininkai bando viską paaiškinti savo materialiomis žiniomis, Aš nuolankiesiems 

atskleidžiu Dvasinį Gyvenimą, tikrąjį Gyvenimą, kuriame yra priežastis, priežastis ir paaiškinimas visko, 

kas egzistuoja. 

19 Jūsų suteiktos žinios padės žmonėms susidaryti nuomonę apie mano darbą. Daugelis iš 

nesupratingumo vertins Mano doktriną pagal jūsų nepastebimumą, panašiai kaip "Antrojoje eroje" Jėzus, 

Kristus, buvo vertinamas pagal savo kuklią išvaizdą ir paprastus drabužius, nes tie dvylika, kurie sekė 

paskui Jį, taip pat buvo paprastai apsirengę. Tačiau iš tiesų sakau jums, kad jie nebuvo apsivilkę skudurais 

ir kad žemiškosios tuštybės atsisakė tik todėl, kad dėl mano pamokymų suprato, kur yra tikrosios sielos 

vertybės. 

20 Sakau jums, mokiniai: kai žmonės pradės tyrinėti Mano Darbą, ieškos jūsų ir klausinės, nepulkite į 

pagundą, manydami esą pranašesni dėl žinių, kurias gavote iš Manęs. Kuo kuklesnis būsite, tuo kilnesniu 

ir patikimesniu jus laikys. 

21 Taip šviesa, kuri išsklaido fanatizmą ir išlaisvina sielą, palaipsniui sklis iš žmogaus į žmogų. Ir tie, 

kurie save vadino krikščionimis, bet tokie nebuvo, pažins ir aiškins tikrąjį Kristaus mokymą šioje šviesoje. 

Nes tai padės jiems suprasti dvasinį gyvenimą, apie kurį Jėzus kalbėjo savo mokymuose. 

22 Mokiniai, klausykitės manęs, nes Tas, kuris mokė jus nuolankumo ir vadino jus broliais savo 

meilėje, yra tas pats, kuris kalba jums šiandien, šiuo metu. 

23 Mano slaptasis lobynas atsiveria prieš mokinius, kad paverstų juos meistrais. Klausykite Manęs ir 

studijuokite Mano žodį, kad galėčiau jus siųsti į provincijas ir tautas skleisti Mano mokymą. 

24 Šiuo metu Aš kalbu jums iš savo "sosto", ir Mano balsas jūsų pasaulyje girdimas per Mano 

apdovanotą asmenį. 

25 Kaip pirmojoje eroje buvo paskelbta apie Mesijo atėjimą, taip ir Aš paskelbiau apie savo sugrįžimą 

pas jus. Ir štai dabar aš čia! 

26 1866 m. Elijo, pranašo ir pradininko, Dvasia apsireiškė, kad paruoštų Viešpaties kelius, uždegtų 

šviesą "pirmųjų" širdyse, praneštų jiems apie mano artėjantį atėjimą ir paruoštų balso nešėjus, 

neišsilavinusius vyrus ir moteris, per kuriuos apsireikš mano Šventoji Dvasia. 

27 Per šiuos tarnus Aš apsireiškiau, kad Mano žodį išgirstų ir paskirti Dievo tarnai žemėje, kad visi 

tie, kurie kaip nors pažeidžia Mano įstatymus, susilaikytų nuo tolesnio jų piktžodžiavimo, o jie mokytų 

žmones tikrojo kelio, vedančio pas Mane. 

28 Rašto aiškintojai ir fariziejai vėl pakils teisti ir bandyti Mane ─ dabar jumyse. O aš jums sakau: 

būkite nuolankūs tuo nuolankumu, kurio jus mokau, kad jus atpažintų kaip mano mokinius. 

29 Izraelio tauta dar nėra vieninga. Vieni yra "dvasioje", kiti vis dar turi žemišką kūną. Kol vieni yra 

išgelbėti, kiti atsiduria ant bedugnės krašto. Tarp jų yra tokių, kurie mano, kad myli Tėvą, bet iš tikrųjų 

garbina Aukso veršį. Tačiau artėja metas, kai ši tauta bus vieninga ir pasirengusi. 

30 Jūs, kurie Mane girdite ir priklausote šiai tautai, esate tarp tų, kurie sekė Mano kvietimą, panašų į 

skambų varpo skambesį. Už savo paklusnumą ir gerą valią gausite atlygį, kai išgirsite "dieviškąjį Žodį" ─ 

tą patį, kuris prabilo Jėzuje, rabinjė iš Galilėjos. 
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31 Aš mokau jus necenzūruoti savo bičiulių tikėjimo ir garbinimo veiksmų įvairiose religinėse 

bendruomenėse. Mano doktrina, kuri yra visa apimanti, moko jus gerbti kiekvieną tikėjimą. Jūs žinote, kad 

Aš esu visuose - ir tyruose, ir nuodėmės suteptuose. 

32 Aš myliu visus ir nieko nebaudžiu. Mano teisingumas taiso ir tobulina sielas. 

33 Dieviškoji Dvasia kupina meilės, Joje nėra pykčio. Patikėkite tuo: Jei Tėvas nors akimirką pajustų 

pyktį dėl jūsų įžeidinėjimų ir nusikaltimų, tos akimirkos užtektų, kad jus užgesintų. 

34 Todėl atėjau "ant balto debesies", kad išgirstumėte Mano Žodį, pašalinčiau jūsų nedorybes, 

atverčiau jūsų dvasines akis tiesai ir prisistatyčiau jūsų gyvenimo dykumoje kaip palmė, kurios pavėsyje 

ilsitės. 

35 Aš nedaviau jums materialių turtų, nes jei gautumėte viską, nusigręžtumėte nuo Manęs. Ką 

darytumėte, jei taptumėte turtingas? Bet iš tiesų sakau jums: Tai, ką dabar jums duodu, yra daugiau nei 

brangakmenis - tai lobis. 

36 Kur sielos keliauja po fizinės mirties? Jūsų širdis nežino, ji nepažįsta tų pasaulių. Tačiau turite kilti 

siauru dvasinio tobulėjimo keliu, kad jūsų siela nepatektų į tamsos slėnį. 

37 Kelkitės gyventi naują gyvenimą, taikos gyvenimą. Noriu, kad dabar "stebėtumėte" ir melstumėtės, 

nes žmonijai gresia sunaikinimas. 

38 Kai kurie netiki Mano buvimu, nes prieštarauja šių susitikimų vietų skurdumui ir kuklumui bei 

balso nešėjų, per kuriuos Aš apsireiškiu, nepastebimumui. Tačiau jei tokie abejojantys studijuotų Kristaus 

gyvenimą, jie suprastų, kad Jis niekada nesiekė puikybės, pagarbos ar turtų. 

39 Šios vietos gali būti tokios pat skurdžios ir žemos kaip tvartas ir šiaudai, ant kurių tuo metu 

gimiau. 

40 Mokiniai, jūs buvote prie mano dangiškojo stalo, prie jo valgėte ir gėrėte mano meilės duoną ir 

vyną. 

41 Iš savo sosto siunčiu savo spindulį, kad džiugintų jus mano žodžio koncertais. 

42 Laukiau jūsų atvykimo kaip ir anksčiau. 

43 Sėskite prie Mano stalo ir apsupkite Mane. Jei esate išalkę ir ištroškę, čia yra maisto: Padėkite sau 

ir valgykite. Kai jums liūdna ar sergate, čia yra mano buvimas, kad suteikčiau jums sveikatos ir paguodos. 

44 Visada puoselėkite viltį, kad amžinai gyvensite su manimi. Kaip išpildžiau savo pažadus, 

susijusius su pasauliu, taip išpildysiu ir savo pažadus, susijusius su dvasiniu gyvenimu. 

45 Darykite nuopelnus žemėje ir niekada nenuklysite nuo kelio, vedančio pas Mane. 

46 Šiuo metu jūs einate per naują dykumą, kurioje nenumirėte iš bado, nes joje įvyko mano Žodžio 

stebuklas, kuris pamaitino jūsų sielą, kaip jūs maitinote save mana dykumos dykumoje ir vėliau valgėte 

Jėzaus stebuklo duonos ir žuvų ─ taip pat dykumoje. 

47 Šiandien jūs einate ne per karštą smėlio dykumą ir ne žemės duoną jums siūlau. Dabar jūs kopiate į 

kalno viršūnę, o amžinojo gyvenimo duona jus maitina. Jūsų siela puikiai supranta perkeltinę prasmę, 

kuria jums kalbu, nes jūsų dvasinis išsivystymas leidžia jums įsigilinti į Mano mokymo esmę. 

48 Dabar jūs kopiate į kalną žingsnis po žingsnio, nešdami savo kryžiaus svorį. Kai pavargsite, 

šaukitės Manęs, ir Mokytojas, kaip jūsų kryžiaus nešėjas, tuojau pat padės jums nešti jūsų naštą, kad 

galėtumėte tęsti savo atpirkimo kelionę iki galo. Jūs visi turite misijų ir pareigų, todėl aš esu su visais ─ 

vaikais, jaunuoliais ir suaugusiaisiais. Bet jei tau nubrėžiau tavo likimą ir patikėjau kryžių, tai tik todėl, 

kad žinau, jog tu gali įvykdyti teisingumą savo Tėvui. 

49 Niekas negalės nustatyti nei savo dvasinio išsivystymo lygio, nei savo bičiulio egzistencijos lygio. 

Tik aš galiu tai įvertinti. 

50 Aš atėjau nutraukti grandinių, kurios jus riša su pasauliu, kad suteikčiau jums dvasinę laisvę pakilti 

trokštant Šviesos, kuri yra Tiesa. 

51 Niekas nenori būti paskutinis, visi norite būti pirmi. Todėl įgykite nuopelnų, dirbkite. Laistykite 

laukus su meile, padarykite juos derlingus ir sėkite juose Mokytojo sėklą. Tada po jūsų ateinančios kartos 

pagal jūsų ženklą atpažins, kad jus mokė Tėvas. 

52 Ginkite savo laukus šviesos kalaviju, kurį jums daviau, kad pagundos nesugadintų jūsų sėklų. 

53 Aš jums pasiūliau Dangaus Karalystę kaip atlygį už jūsų dvasinį darbą. Joje būsite su savo Kūrėju, 

kuris šioje eroje ateina pas jus kaip Tėvas ir Mokytojas, kad jus paguostų ir apšviestų. Čia yra Mano 
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mokymas, kuriame pamatysite Mano meilę, Mano nuoširdumą, Mano teisingumą ir Mano patarimą, 

kuriuo noriu jus vesti išminties link. 

54 Visais laikais apreiškiau save žmogui paprastai, kad jis galėtų mane suprasti, ir visada tai dariau 

jūsų intelekto ir širdies ribose. Aš nužengiau pas jus, kad duočiau jums nuolankumo pavyzdį, kai 

nusileidau iki jūsų vargingo gyvenimo, kad pakelčiau jus į geresnį gyvenimą. 

55 Paklausiau jūsų, kokiu būdu norėtumėte, kad jums kalbėčiau, ir jūs man atsakėte, kad atpažinsite 

Mane bet kokiu pavidalu. Nebandykite manęs. Turite stengtis sudvasinti save, kad galėtumėte geriau 

suprasti Mano apraiškas ir taip visiškai liudyti Mano doktriną tikros meilės darbais. 

56 Visada nešiau jums šviesą ir rodžiau kelią aukštyn. Šiandien aš jus ruošiu, kad savo malda 

galėtumėte pasinerti į didesnį pakilimą ir iš arti pamatyti dvasinį gyvenimą bei išvysti savo Tėvą visoje Jo 

šlovėje virš Jo kūrinių. 

57 Mano Dvasia šiuo metu kviečia kiekvieną sielą, protą ir širdį maitintis Manimi, nes esate alkani. 

Jūs nemokėjote maitintis mano žodžiais, nesinaudojote mokymais, kuriuos jums daviau praeityje. 

Gyvenimo knyga, kurioje yra Įstatymas ir Įsakymai, yra saugoma, užmiršta dabartinio pasaulio. 

58 Aš atėjau dvasia ir savo buvimu jus sužadinau. Mano šviesa pasiekė tave ir tavo sąžinė priminė tau 

visus tavo darbus. 

59 Kviečiu jus pradėti naują gyvenimą ir pasiekti didesnį sielos pakilimą. Per amžius leidau jums 

dvasiškai tobulėti, kad šiandien suprastumėte Mano apreiškimus ir, išgirdę Mane, savo siela prisiimtumėte 

kiekvieną jums tenkančią atsakomybę ir su meile vykdytumėte savo misiją. 

60 Kaip paskatinsite žmoniją siekti dvasingumo tokios didelės materializacijos ir proto sumaišties 

epochoje? Žinokite, kad jūsų darbas yra sunkus, kad turite būti stiprūs ir kantrūs, kad jį atliktumėte. Turite 

dėti daug pastangų, kad ištaisytumėte neteisingą Mano Įstatymo aiškinimą ir netobulą garbinimo būdą. 

Tačiau turite nepamiršti, kad negalite akimirksniu pakeisti garbinimo idėjų ir formų, bet kad to 

pasiektumėte, turite apsiginkluoti kantrybe ir gera valia bei savo darbais rodyti meilės pavyzdį. 

61 Pirmą kartą jūsų aukos buvo materialios. Jūsų aukos buvo nekaltos būtybės: ėriukus ar paukščius, 

taip pat sėklas ir pasėlius, kuriais manėte mane džiuginantys. Tu dar buvai labai nesubrendęs ir negalėjai 

matyti toliau nei tavo pasaulis. Suteikdavau jums vieną laikotarpį po kito, visada laukdamas jūsų 

prabudimo. 

62 Antrojoje eroje per Jėzų gavote mano Žodį, ir Jis išmokė jus tobuliausios meilės, kokią tik vaikas 

gali parodyti savo Tėvui. Jis atvėrė žmogaus sielai naują pasaulį, palikdamas jums išminties lobį, kurio vis 

dar nesupratote. 

Šiandien, Trečiojoje eroje, atveriu jums Gyvenimo knygą ir joje rodau jums naujas pamokas, kurios 

kalba apie Mano Dvasios artumą, apie Taikos amžių, kuris laukia žmogaus po jo apsivalymo ir dvasinio 

pakilimo. 

63 Visos šios pamokos gyvena jūsų sielos gelmėse. Šiandien mokau jus, kad rytoj būtumėte naujųjų 

kartų vadovai ir mokytojai ir rūpintumėtės jų sielomis, kad jose neįsišaknytų nenaudingos tradicijos ar 

klaidingos žinios. Nešiokitės savo sieloje Įstatymą ir Mano žodį. Mokykite kartu su juo ir atveskite 

atgimstančią žmoniją į saugų kelią. 

64 Nesiunčiau Mozės ar pranašų, kad atneštų jums šią žinią. Aš pats atėjau paruošti jus ryžtingam 

žingsniui dvasiniame kelyje. 

65 Stebėkite ir melskitės, visada būkite apdairūs ir elkitės pagal mano nurodymus, kad suprastumėte 

šio Trečiosios eros apreiškimo didybę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 227 
1 O mylima tauta: vėl girdžiu jūsų maldą, kurioje prašote Mane paguosti jus, nes išgyvenate sunkius 

išbandymus, kurie verčia jus lieti ašaras. 

2 Matau per anksti sulinkusius kūnus, per anksti žilstančias šventyklas, pasenusius vaikų ir jaunuolių 

veidus. Nematau nei džiaugsmo žmonių širdyse, nei ramybės jų sielose. 

3 Net ir jūs, išrinktieji, nesijaučiate visiškai laimingi, nes geriau nei kiti žinote, kad gyvenate kovų, 

atgailos ir išbandymų pasaulyje, kad taika viešpatauja kituose, aukštesniuose pasauliuose nei šis, ir kad 

norint pakilti reikia įgyti nuopelnų. 

4 Aš suteikiau šiai žmonijai nedidelį atokvėpį jos kovos įkarštyje, kad ji galėtų įgauti naujų jėgų ir 

akimirką pailsėti savo kelyje. 

5 Veltui žmogus siekia gerovės, taikos, valdžios ir žemiškos šlovės. Visais laikais jis patyrė tik 

suklupimą, nusivylimą, skausmą. 

6 O, jei tik jis nuolankiai priimtų savo likimą ir suprastų, kad yra dvasinė siela, apdovanota jėga ir 

galia. Jo gyvenimo kova būtų kitokia, o laimėjimai - tikri, jo pastangos būtų dosnios, o pergalės - tikros. 

7 Tačiau dėl to, ką jums sakau, nemanykite, kad žmonija, kurios dalis esate, yra bedugnėje. Žingsnis 

po žingsnio vedu juos į šviesą, į išgelbėjimą, nes visiems skirta gyventi mano dešinėje, ir aš esu jų 

vadovas. 

8 Ši žmonija yra žinių ir dvasingumo alkstanti ir trokštanti šalis. Iš tiesų sakau jums: nuodėmė 

nenugalės, bet viešpataus gėris ir žemėje įsiviešpataus taika. 

9 Žmogaus siela apsivalė skausme, išbandymuose ir dabar yra pasirengusi išgirsti, pamatyti ir 

suprasti Mane. 

10 Daugeliui iš jūsų mano mokymas atrodo neįmanomas, bet taip yra dėl to, kad jūs materializavotės 

ir paklydote. Tačiau tie iš jūsų, kurie yra nuolankūs, kurie leido skausmui juos nualinti, kurie palenkė 

kaklą prieš Mane ir kurie neturi nieko, išskyrus troškimą pakilti iki Manęs, pamatė, kad įmanoma laikytis 

Mano Žodžio, ir su džiaugsmu išvydo pirmuosius savo sėjos vaisius. 

11 Esate kilę iš skirtingų kraštų. Tačiau aš nedarau skirtumo tarp jūsų, nesvarbu, kokia būtų jūsų 

klasė, titulas ar rasė. Jūs visi esate suvienyti kaip mokiniai ir sudarote vieną bendruomenę. Tarp jūsų 

atrandu didžių sielų, pasislėpusių po skurdžia ir nepastebima skraiste, o jei jų neatpažįstate, tai tik todėl, 

kad jos yra kuklios ir neturi jokio išsilavinimo. Bet jie mane myli, liudija ir supranta. Aš suformuosiu savo 

naująją apaštalų bendruomenę iš visų, kurie šiuo metu tiki Mano žodžiu, ir įrodysiu šiai žmonijai, kad 

Mano mokymas skirtas visiems laikams, kad Mano mokymas yra amžinas. 

12 "Antrojoje eroje" ne visi mane pripažino. Kai pasirodžiau žydų tautai, kuri jau laukė Manęs, nes 

matė išsipildant pranašų pranašystes, Mano buvimas sukėlė sumaištį daugeliui tų, kurie nesuprato, kaip 

teisingai aiškinti pranašus, ir tikėjosi išvysti savo Mesiją kaip galingą kunigaikštį, kuris sutriuškins savo 

priešus, pažemins karalius, engėjus ir suteiks nuosavybę bei žemiškas gėrybes tiems, kurie Jo laukia. 

13 Kai tie žmonės pamatė Jėzų ─ vargšą, neturintį drabužių kojoms, kurio kūną dengė tik paprastas 

apsiaustas; gimusį tvarte ir vėliau dirbusį paprastu amatininku, jie negalėjo patikėti, kad Jis yra Tėvo 

siųstasis, Pažadėtasis. Mokytojas turėjo daryti matomus stebuklus ir darbus, kad žmonės juo patikėtų ir 

suprastų jo dieviškąją žinią. 

14 Iš tiesų sakau jums: Aš nužengiau ne tik tam, kad akliesiems suteikčiau regėjimą, kad apvalyčiau 

raupsuotuosius ir kad atgaivinčiau mirusius. Mano darbas buvo išminties ir amžinybės kupino Dievo, kuris 

atėjo trokšdamas miegančios žmonių sielos, kad prikeltų juos tikram dvasiniam gyvenimui. 

15 Tie stebuklai buvo tik įrodymas, kad to, ko aš padariau, kiti nesugebėjo padaryti, ir taip pažadinti ir 

pašaukti į gilų miegą nugrimzdusias sielas. 

16 Kas mane atpažino tomis dienomis? Nusidėjėliams, kuriems atleidau; tiems, kurie alkojo ir troško 

teisumo, tiems, kurie troško tiesos, dvasingumo ir amžinybės. 

17 Kas manęs neatpažino? Galingieji, teologai, fariziejai ir daugelis tų, kurie netikėjo, mano žodį 

supainiojo. 

18 Daugelis sakė: "Tai, ką šis žmogus skelbia, negali išsipildyti". Bet jūs žinote, kad dvylika vyrų 

tiesiogiai sekė paskui mane ir mokėsi iš manęs, ir aš jiems sakiau: "Laikykitės mano mokymų, veikite ir 
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mokykite". Aš greitai pasitrauksiu, bet nebūsiu toli, jūs turėsite mane savo širdyse ir aš ir toliau liudysiu 

apie save. Ką aš padariau jums, darykite ir jūs savo artimui. 

19 Pranašų paruošti žmonės negalėjo manęs suprasti. Tačiau dabar per tuos dvylika mokinių mano 

sėkla buvo pasėta ir išnešiota po tautas ir kraštus. Išrinktoji tauta juos atmetė, persekiojo ir smerkė savo 

teismuose, o pagoniškų tautų žmonės priėmė mano sėklą ir ji davė vaisių. 

20 Pagoniškoji Roma priėmė mano mokinius, o kartu su jais ir mano mokymo sėklą. Ta tauta, kuri 

tapo vaisinga dėl skausmo ir pavargusi nuo malonumų, su džiaugsmu priėmė mano mokymą ir tapo 

dvasiškai stipri. Iš jo kilo nauji apaštalai, kurie nešė mano mokymą kitoms tautoms. 

21 Kur dabar yra tie žmonės, kurie negalėjo Manimi sekti, kurie manė, kad neįmanoma sekti Mano 

mokymu? Aš jums sakau, kad, suskirstyti į daugybę dalių, jie vėl yra žemėje: vieni tapo galingais 

žemiškosios valdžios dėka, judindami šio pasaulio likimus; kiti yra su Manimi kaip Mano naujojo 

apsireiškimo liudytojai; o likusieji, vėl įsikūniję, laukia Manęs. 

22 Jūs atstovaujate žmonėms, kurie sekė paskui Mane ir kuriuos sudaro ligoniai, nusidėjėliai, 

trokštantys teisingumo. 

23 Šiandien atėjau ne tik pakartoti savo Antrosios eros mokymo, bet ir duoti jums dar vieną pamoką, 

kad žengtumėte žingsnį į priekį. Sėklą, kurią jumyse pasėjau, puoselėju, kad vėliau galėčiau skinti vaisius. 

24 Pripildykite save dvasingumo ir toliau priimkite mano naudą, kad galėtumėte nešti žmonijai mano 

mokymų vaisius. Pajuskite mano buvimą. Ateinu pas jus kaip šviesos spindulys, kuris, patekęs į jūsų širdį, 

tampa duona, paguoda ir paglostymu. 

25 Aš neateinu kaip teisėjas, kad atskleisčiau jūsų nusižengimus jūsų brolių ir seserų akyse. Mano 

meilės žodis yra tam, kad pataisytų ir sušvelnintų širdis. 

26 Žemėje nėra nė vieno, kuris mokytų Mano doktrinos taip teisingai, kaip Aš ją atskleidžiau. Tačiau 

iš tiesų yra tokių, kurie ją nuslėpė. Todėl Aš nužengiau į šį pasaulį šiuo apsireiškimo pavidalu, kad 

žmonija vėl galėtų išvysti spindinčią žvaigždę, kad sudužęs laivas atrastų gelbėjimosi valtį. 

27 Parapijiečiams daviau palikimą, ligonius išgydžiau ir vėliau padariau juos gydytojais, kad jie 

pasauliui parodytų mano galią. Nes tokių darbų akivaizdoje net mokslininkas turės pabusti ir suvokti laiką, 

kuriame gyvena. 

28 Aš mokau jus valdyti savo kūną ir paversti jį paklusniu jūsų dvasinės misijos bendradarbiu. Tačiau 

aš taip pat mokau jūsų sielą atsikratyti savo kūno apvalkalo, kai ji supranta, kad yra pavargusi, kad 

išskleistų sparnus ir, išsilaisvinusi iš grandinių, su meile dirbtų "dvasiniame slėnyje", o grįžusi atneštų 

širdžiai vilties ir padrąsinimo žinią. 

29 Todėl sakau jums, kad būsite pasaulio šviesa, nes esate dvasingumo apaštalai. Bet pasinaudokite 

mano buvimu tarp jūsų, nes artėja 1950 metai. Aš nebekalbėsiu su jumis šiuo pavidalu, ir dar nematau jūsų 

pasiruošusių. 

30 Mano Įstatymas ir Mano Žodis šioje Trečiojoje eroje su savo apreiškimais, pranašystėmis ir 

malonės dovanomis sudaro Naujosios Sandoros skrynią, kurioje susijungs ir susivienys žmonių sielos. 

Tačiau prieš tai ją reikės atmesti ir su ja kovoti. 

31 Jūs būsite tie, kurie ginsite Naująją palapinę, naujieji mano bylos kariai, kurie nebus nugalėti 

mūšyje, nes mano Buvimas ir mano Žodis padarė jus stiprius. 

32 Išbandymų dienomis nesislėpkite, nes nebūtų teisinga, jei jūs, nors Aš atėjau suteikti jums 

išminties ir valdžios, slėptumėte savo dovanas nuo tų, kurie stokoja jūsų gailestingumo. 

33 Pamatykite Mokytoją, vėl apsuptą mokinių. Aš apsireiškiu išmintimi, ir jūsų sielos drebės, nes, 

išgyvenusios išbandymus, kuriuos joms skyriau, jos pajus troškimą pasisotinti šviesa ir sustiprėti. Tai 

Mano šviesos spindulys, kuris pasiekia smegenis to, per kurį Aš apsireiškiu ─ tai įkvėpimas, per kurį 

siunčiu jums savo žinią. Taip atskleidžiu jums dvasinį gyvenimą ir dar kartą nušviečiu kelią, kurį Jėzus 

nurodė savo Mokyme. 

34 Kiek palaipsniui girdėsite Mano žodį, tiek jūsų esybė taps lengvesnė ir teisingumo troškulys bus 

mažesnis. Tuomet jūsų sąžinė nušvies jums kelią, ir jūs būsite pakankamai pasirengę aukoti Man darbus, 

atitinkančius Mano įstatymą. 

35 Kai artėjate prie Manęs, siekiate ne tik sielos, bet ir kūno išgelbėjimo, ir kai Tėvas mato jūsų 

pastangas, Jis, kaip nori, suteikia naudą vienam ar kitam. 
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36 Siela yra jūsų esybės dalis, kurios gyvenimas neturi ribų. Ji egzistavo anksčiau nei jūsų žemiškasis 

kūnas. Aš kalbu su jūsų siela, nes ji priklauso kitam pasauliui. Vis dėlto aš taip pat kalbuosi su kūnu ir jį 

glostau. Nes jei širdyje bus taika ir ramybė, žmogus galės geriau priimti Mane. 

37 Jei esate pernelyg užsiėmę fiziniais poreikiais, atitraukiate savo sielą ir atitolinate ją nuo jos 

pareigų. 

38 Vis dar yra tokių, kurie, išgirdę Mane, klausia savęs: "Ar tiesa, kad Mokytojas apsireiškia per 

žmogų? Kad Dievas, nors ir būdamas visagalis, Kūrėjas, perduoda save per smegenis, nevertas perteikti 

savo šlovės kuklioje susirinkimo vietoje?" Aš jums sakau: Nežiūrėkite į turtingą šių susirinkimų vietų 

apstatymą ar skurdą, kad susidarytumėte vaizdą apie savo Dievą. Ar būtina, kad visada trokštumėte 

netikro apeigų spindesio, norėdami tikėti mano buvimu? Nepamirškite nuolankumo ir materialinio skurdo 

pavyzdžio, kurį jums parodė Jėzus, nuo vietos, kur Mesijas gimė, iki vietos, kur Jis mirė. Jūsų Mokytojo 

didybė ─ slypi nuolankume. Dievo karalystė remiasi tuo, kas tikrai amžina, o ne galios spindesiu. 

Supraskite Mano tikrąją didybę, nuolankumą ir gailestingumą, kad nebesistebėtumėte, jog Aš apsireiškiu 

per supratimo gebėjimą, kurį laikote nevertu ─ susirinkimo vietoje, neturinčioje jokios materialinės 

reikšmės. Taip pat nespręskite apie šio darbo svarbą pagal nedidelį skaičių tų, kurie šiandien mane supa, 

nes tai, ką jums apreiškiau, galios savo laiku ir nustebins pasaulį. 

39 Iš tiesų sakau jums: jūsų gyvenimas ir jūsų darbai liudys, kad esate mano mokiniai. 

40 Mylėkite Mane visame, ką esu sukūręs, ir atmeskite mintį, kad Dievas gali būti kaip nors apribotas. 

Žmonija įvairiais būdais susikūrė Mano įvaizdį, kad jaustųsi, jog Aš esu su jais. Kodėl neieškote Manęs 

Mano darbuose? Leidau jums kontempliuoti visus jus supančius stebuklus, kad juose atpažintumėte Mano 

kūrybinę galią ─ nuo vos pastebimų būtybių iki didingos karališkosios žvaigždės. Bet aš nesakau, kad esu 

gamta ir kad ji yra Dievas. Taip pat nesakau, kad saulė yra Mano Dieviškoji Dvasia, nes jos visos yra vos 

atomai Kūrėjo darbe. 

41 Jei apsiribotumėte tik šiais įsitikinimais, imituotumėte savo protėvius ─ tuos, kurie garbino Mane 

saulėje. Tačiau negalima blogai vertinti savo protėvių, nes to meto žmogus vargu ar sugebėjo atpažinti 

Dievo kūrybinę galią toje gamtos jėgoje. Jame jis rado šilumą, šviesą ir gyvybę. Atminkite, kad jie nebuvo 

labai toli nuo tiesos. 

42 Kai apsireiškiu per žmogų, nesakau jums, kad tas žmogus yra jūsų Dievas. Tačiau Aš turiu save 

apriboti tik tam, kad galėtumėte priimti Mane ir išgirsti Mano Žodžio esmę, kuri yra tokia pati visiems 

balso nešėjams, net jei keičiasi išraiškos forma. Vienintelio intelekto nepakanka, kad visi sužinotų tai, ką 

turiu jums atskleisti. 

43 Šiuo paprastu būdu pateikiau jums savo mokymą, kad galėtumėte rasti kelią, vedantį jūsų sielą į 

ramybę ir tobulybę, kurios ji trokšta. Todėl patariu jums atsisakyti tuštybių ir blogų polinkių. Aš mokau 

jus mylėti ir daryti gera savo bičiuliams su tikra brolybe ir suvokiant savo pareigas jiems. 

44 Aš jus mokiau, kad jūsų kūnas suyra, o išlieka tik jūsų siela. Po šio gyvenimo jis pakils ten, kur jį 

nuves jo nuopelnai. Nuo tada ji ir toliau stengsis vis labiau kilti ir artėti prie tobulumo, o tai reiškia - artėti 

prie Dievo. 

45 Kad tai pasiektumėte, šiuo metu mokau jus, kaip melstis ir kaip manęs ieškoti. Ir noriu, kad 

mokytumėte savo artimuosius tikra artimo meile, kaip ir aš jus mokau. 

46 Kaip aš nesmerkiu jūsų netobulumų, taip nenoriu, kad jūs smerktumėte savo bendrakeleivių 

netobulumus. 

47 Parodykite jiems tik tai, ko jus išmokiau. Tas, kuris yra pasirengęs, jus supras. 

48 Sėkite, net jei čia nesulauksite derliaus. 

49 Įsiklausykite į Mano žodį, Mano vaikai. Nes per šiuos trejus metus, per kuriuos dar girdėsite Mane, 

iš mokinių tapsite mokiniais. 

50 Jūs ateinate tobulu keliu, vedančiu pas Gelbėtoją. Ir vėl, kaip ir praeityje, Izraelis tampa svarbesnis 

už žmoniją. Jūs turite dvasinio gyvenimo žinių ir esate atsakingi už Įstatymą. 

51 Poilsis ir inercija baigėsi: Jūs pakilote vykdyti savo misijos ir uždarėte savo širdį pasaulio 

pagundoms. 

52 Jūs esate naujoje reinkarnacijoje, t. y. naujame kūno apvalkale, kad jūsų siela galėtų užbaigti savo 

likimą žemėje ir ateiti pas Mane apvalyta, kad gautų tai, ką Aš jai esu paruošęs anapusybėje. 
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53 Jūs esate naujieji mokiniai ir esate panašūs į tuos dvylika Antrosios epochos mokinių, kurie kartais 

pasitraukdavo nuo Mokytojo, kad įrodytų gautas dovanas ir mokymus, o paskui grįždavo liūdni, nes dėl 

tikėjimo ar meilės stokos nepadarė stebuklų. 

54 Tuo metu mokiau juos palyginimo apie garstyčios grūdelį ir pasakiau, kad tikėjimas gali perkelti 

kalnus. Jie matė, kaip prikeliu mirusiuosius, išlaisvinu apsėstuosius iš sumišusių dvasių, išgydau 

nepagydomus ir išgelbėju nusidėjėlius. Tačiau, Mokytojui mirus, jie pabudo tikrajam tikėjimui savo 

dovanomis, kad galėtų tobulai tęsti išmoktą mokymą ir su meile mokyti savo artimuosius. 

55 Dabar ir jūs laukiate mano išvykimo, kad galėtumėte keliauti ir dalytis Gerąja Naujiena. 

56 Gilinkitės į mano žodį, mokykitės iš manęs, kad netrukus taptumėte gerais apaštalais, liudijančiais 

Šventąją Dvasią savo meilės darbais. 

57 Esu kalno viršūnėje. Iš ten Aš kalbu su jumis ir įspaudžiu savo žodžius į jūsų širdis, tikėdamasis, 

kad žinosite, kaip teisingai naudotis savo valios laisve, kad atmestumėte pasaulio tuštybę ir sąmoningai 

vykdytumėte Mano valią, kuri yra tobula. 

58 Nesistenkite suprasti mano žodžių tik protu, girdėdami savo dvasios balsą, kuriame atsiskleidžia 

slaptųjų lobynų išmintis. 

59 Aš pašaukiau nusidėjėlius, kad jie taptų dorybingais žmonėmis. Mano, kaip Mokytojo, užduotis - 

nepaliaujamai mokyti, kol sielos bus tobulos. Daugelis jūsų bičiulių ruošiasi sekti jumis, imti iš jūsų 

pavyzdį, nes žino, kad esate mano mokiniai. Ar jau esate pasirengę Mane priimti? Ar jau pasimokei iš 

Manęs? Sakau jums, kad tik atlikę dvasines ir žemiškas pareigas turėsite teisę vadintis Mano mokiniais. 

60 Jei dirbsite žmonijos atsinaujinimo labui, galiausiai išvysite "naujos dienos" aušrą ir pajusite mano 

ramybę. 

61 Mano žodis jus moko, bet jis jūsų neverčia. Suteikiau jums valios laisvę, kad jaustumėtės savo 

veiksmų šeimininkais ir įsitikinę vykdytumėte įstatymą, kad jūsų nuopelnai būtų tikri. 

62 Žemė vėl nusidažė kraujo raudonumo spalva, karas aptemdė žmonių sielas. Atmosfera kupina 

sielvarto, kančios ir baimės. Tačiau šio chaoso viduryje Aš pasirodžiau ir pasidariau matomas vieniems ir 

girdimas kitiems. Mano taurė pilna skausmo, kurį patiria pasaulis. Tai, ką šiuo metu man siūlote, ir aš tai 

priimu. 

63 Mano mokymas neša šviesą kiekvienai sielai. Į jūsų širdį įdedu taiką, harmoniją. Neklausykite 

mano balso, kuris yra jus mylinčio Tėvo balsas. 

64 Laikykitės mano žodžio, nes jau artėja 1950-ieji metai, ir mano valia yra, kad tuo metu būtų 

išspausdinti mano mokymai, kad jie būtų maistas jūsų sielai. Tuomet pasiruošite duoti šiuos raštus skaityti 

žmonėms ir prisiminsite tas laimės akimirkas, kurias patyrėte klausydamiesi Mokytojo. 

65 Trečiosios eros kovotojai, jūs, kurie skleidžiate mano žodį: Būkite nenuilstantis. Skubėkite 

pasiruošti, kuo labiau artėja laikas, kai paliksiu jus be savo Žodžio. Pamažu jūs pasisotinote mano 

doktrinos stiprybe. 

66 Ne visi, kurie girdėjo Mane Antrojoje eroje, tikėjo Manimi. Teko grįžti į pasaulį ir pateikti jums 

naujų įrodymų. Šiuo metu ne visi, kurie manęs klausėsi, taip pat manimi tikėjo. Kūnas, tarsi storas šydas, 

neleidžia sielai priimti dieviškosios šviesos. Tačiau šis šydas išnyksta, kai įsigiliname į mano mokymą, 

kaip suteikti erdvės sielos impulsams išsilaisvinti iš materializmo ir priartėti prie savo Kūrėjo. 

Jei kai kurie, kurie manęs klausosi, dar nepajuto šio pakilimo, sakau jums, kad ateis laikas, kai jie 

pamatys tą šviesą. Kiti, kurie ištikimai manęs klausosi, dvasinių apreiškimų žinių neįgijo, nes neturėjo 

reikiamo pasirengimo, kad suprastų nurodymus. 

67 Jei daugelio žmonių pasaulyje vystymasis yra sustojęs, taip yra todėl, kad jie klysta dėl savo 

įsitikinimų stabmeldystės. Jie negali suvokti aukštų idėjų, nes jų dvasinis suvokimas atrofavosi. 

Mano darbe jūs pajutote, kad aukštesnysis artėja prie jūsų, kad apsuptų jus taikos atmosfera. Net ir jūsų 

kūnas dalyvauja šioje ramybėje, nes jis taip pat yra Viešpaties kūrinys, sukurtas tobulai. 

Tobulumas yra ir dvasinis, ir materialus. Taigi dieviškąją visagalybę galite atpažinti net atome ir 

ląstelėje. Jei tyrinėsite dvasią, atrasite joje paprastą prigimtį - aukštesnio gyvenimo atomą. Tada suprasite, 

kad nėra nieko, kas būtų atskirta nuo Dieviškumo. 

68 Viskas mano kūryboje yra judėjimas, harmonija ir tvarka, vedantys į tobulumą. Kad žmogus 

pabustų ir jo dvasios balsas vestų jį į tikrovę, jis neturi žvelgti į kūriniją tik išoriškai ir taip neatkreipti 

dėmesio į jos esmę. Žmogus be tikėjimo dvasiniu gyvenimu pasiners į materializmą, nes vieninteliu 
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gyvenimu laikys šio pasaulio gyvenimą. Tačiau kas jam nutiks, kai jis pavargs nuo savo malonumų ar 

nusivils savo kančiomis? Vieni praras dvasinę pusiausvyrą, kiti piktinsis savo gyvenimu. 

69 Ne visi žmonės yra vienodo supratimo lygio. Vieni kiekviename žingsnyje atranda stebuklų, o kiti 

į viską žiūri kaip į netobulą. Vieni svajoja apie taiką kaip pasaulio dvasingumo ir moralės viršūnę, kiti 

skelbia, kad žmonijos vystymąsi skatina karai. 

70 Į tai aš jums atsakau: Karai nėra būtini pasaulio vystymuisi. Jei žmonės juos naudoja savo 

ambicingiems ir savanaudiškiems tikslams, tai tik dėl to, kad tie, kurie juos palaiko, yra materializuoti. Kai 

kurie iš jų tiki tik egzistencija šiame pasaulyje, o dvasinio gyvenimo nežino arba neigia, tačiau tarp 

žmonių jie laikomi mokslininkais. Todėl būtina, kad visi pažintų šį apreiškimą. 

71 Kol tie, kurie dėl savo religinio fanatizmo tikisi tik pragaro bausmės pomirtiniame gyvenime, 

laikysis šios nuomonės, jie patys susikurs pragarą, nes sielos sumaištis panaši į žmogaus proto sumaištį, 

nors ir daug stipresnė. Dabar jūs klausiate: "Mokytojau, ar jie yra išgelbėti?" Sakau jums, kad visi yra 

išgelbėti, bet ramybė ir šviesa į tas sielas ateis tik tada, kai išsisklaidys iliuzijų tamsa. Ar kada nors 

gailėjotės žmogaus, kurio sumišęs protas verčia jį matyti tai, ko nėra? Kiek didesnis būtų jūsų skausmas, 

jei pamatytumėte pomirtiniame gyvenime tas suklaidintas būtybes, kurios mato savo įsivaizduojamą 

pragarą! 

72 Koks žmogus, žinantis, kas yra kūniška mirtis ir tikrasis sutaikinimas, galėtų pasimesti mirties 

valandą? 

73 Mano mokymas apie tobulą meilę ir išmintį nėra tik šio laiko ar Antrosios eros reikalas. Visais 

laikais kalbėjau jums apie šiuos mokymus. Tačiau dėl neteisingo apreiškimų aiškinimo žmonės pasinėrė į 

fanatizmą ir sumaištį. 

74 Kai materializmo skausmas taps nepakeliamas sumišusiai sielai, šis skausmas pažadins ją šviesai. 

Tuomet ji labai apgailestaus dėl savo klaidos. 

75 Mokykite savo bičiulius šio mokymo, kad žmonėse augtų troškimas siekti tobulo pasaulio, 

kuriame sielos savo tobulumu pasiektų Tėvo glėbį. 

76 Aš esu šviesa, kuri jus visus vienija manyje. Kad duočiau jums šį žodį, pasitelkiu vieną iš jūsų, 

kuris turi tiek pat mažai nuopelnų, kiek ir jūs visi. Įžvelkite joje Mano meilę ir gailestingumą. 

77 Artėja 1950-ieji metai, kuriems pasibaigus aš jus paliksiu. Tai bus skausminga ir jums trūks Mano 

žodžio. Tačiau jis bus išsaugotas raštu, ir visi ras Mokytojo mokymą. Tada sakysite: "Koks meilus buvo jo 

pamokymas! 

Tam laikui paruošiu protus ir lūpas, kurios kalbės jums įkvėpimu. Kiti skaitys Mano mokymus, ir tada 

vėl pajusite galią, kurią gavote, kai Aš apsireiškiau. Taip būsiu tarp jūsų, jūsų sieloje ir mintyse, darnoje ir 

brolybėje. 

78 Visiems jums suteikiau daugiau šviesos jūsų gyvenimui. Jei kiekviename žingsnyje susiduriate su 

erškėčiais, taip yra todėl, kad žmogaus kelias yra erškėčiuotas. Melskitės, ir jūsų tikėjimas palaikys jus 

trokštant amžinojo gyvenimo. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 228 
1 Kalno viršūnėje, kur yra Mokytojas, taip pat yra Marija, Visuotinė Motina ─ ta, kuri "antrojoje 

eroje" tapo moterimi, kad "Dieviškojo Žodžio" įsikūnijimo stebuklas taptų tikrove. 

2 Žmogus dažnai teisdavo ir tyrinėdavo Mariją, taip pat ir Jėzaus atėjimo į pasaulį būdą, ir šie 

teismai suplėšydavo Motinos Dvasios, kurios Širdis privertė Jo Kraują tekėti ant pasaulio, tyrumo drabužį. 

3 Per šį laiką nuėmiau nežinomybės šydus, kad pašalinčiau netikinčiųjų abejones ir suteikčiau jiems 

dvasinių mokymų žinių. 

4 Žmonės iš mano tiesos, kuri yra tarsi kelias, padarė daugybę šalutinių kelių, kuriais jie dažniausiai 

nuklysta. Nors vieni prašo Dangaus Motinos užtarimo, o kiti ją neteisingai vertina, jos meilės ir švelnumo 

apsiaustas juos visus apgaubia amžinai. 

5 Nuo pat pradžių atskleidžiau, kad egzistuoja Dvasinė Motina, apie kurią kalbėjo pranašai, dar prieš 

jai ateinant į pasaulį. 

6 Kartais Aš jus sudrausminu savo žodžiu, bet mano sudrausminime yra šviesos, žmonės. Nebūčiau 

tobulas Mokytojas, jei neleisčiau jums sužinoti visko, ką reikia žinoti. Nebūčiau Tėvas, jei neleisčiau jums 

žinoti, kada nuklydote. 

7 Nenoriu, kad jūsų siela būtų suteršta ir mirtų dėl tikrojo gyvenimo. Todėl Aš ieškau tavęs savo 

teisingumu, kai randu tave pasidavusį žalingiems malonumams ir linksmybėms. Tavo siela turi ateiti į 

mano glėbį tyra, kaip iš jo išaugusi. 

8 Visi tie, kurie palieka savo kūnus žemėje ir išsiblaškę atsiskiria nuo šio pasaulio, pabunda ─ išvydę 

mano Buvimą, atsiskleidžiantį amžinybės šviesoje, kuri apšviečia dvasią ─ iš gilaus miego karčiomis 

ašaromis ir savęs kaltinimų neviltimi. Kol vaiko skausmas tęsiasi, kad išsilaisvintų iš savo kančių, tol 

kenčia ir Tėvas. 

9 Neabejokite, kad Aš apsireiškiu per žmogaus intelektą, kad "paskutinieji", išgirdę varpo skambesį 

ir Viešpaties kvietimą, išvystų Šventosios Dvasios šviesą, kuri suteiks jiems išganymą. 

10 Tuo metu neieškojau nei bažnyčių, nei sinagogų. Kadangi gimiau Antrosios eros tvarto pastogėje, 

šiandien apsireiškiu per žmogų, net jei jis yra nusidėjėlis. Tai, kaip Aš prisistatau, pasižymi neturtu ir 

nuolankumu. Tačiau nesistebėkite, nes tuo metu gyvenau su vargšais ir net savo drabužiais rodžiau 

nuolankumą. 

11 Mylėdamas žmones, kurie nežino, kaip manęs ieškoti, pasiklydusius ir visus, kuriems manęs reikia 

─ vykdydamas savo dievišką užduotį mylėti jus, ieškojau būdo, kaip prieiti prie jūsų, kad galėtumėte mane 

pamatyti, išgirsti ir pajusti. 

12 Šiandien duodu jums savo žodį po kukliais šių namų stogais, kurie yra tarsi atitikmuo tų vietų, kur 

kadaise jus surinkau: upės krantų, kalnų ar dykumos. 

13 Bet jei įvykiai pasikartos ─ ar turite dar kartą Mane nukryžiuoti ir skausmingai perverti Marijos 

širdį septyniais dalgių dūriais? 

14 Kai Jėzus mirė ant kryžiaus, Jį akimirką supo tamsa ir begalinis apleistumo jausmas. Tą pačią 

valandą Marija pajuto neišmatuojamą apleistumą motinos širdyje. Taip nutiko dėl to, kad Sūnus jautėsi tuo 

metu žmonių nesuprastas. 

15 Ateikite pas Mane, žmonija, Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, Aš esu Meilės Mokytojas, kuris 

perkeičia žmogaus sielą. Jūs, serganti ir pavargusi žmonija, aš jus priimu ir palaiminu, o palaimindamas 

jus, malšinu jūsų skausmą. 

16 Su vaikišku pasitikėjimu ateikite pailsėti su Manimi ir gauti reikalingų pamokymų. Aš esu Tas, 

kuris jus priima, kad pradžiugintų jūsų širdis. Erdvė pripildyta raudų, skausmo šauksmų, senų ir naujų 

kančių. 

17 Jūs, kurie girdite šį žodį arba kartojate jį rytoj ─ kai suprasite jo prasmę, palikite visas savo 

problemas, silpnybes ir troškimus už nugaros ir atsidėkite apmąstymams apie Dieviškumą, kurį jums 

atnešu. 

18 Siela taip pat turi problemų, ir jūs turite stengtis jas išspręsti. Kokiu būdu? Leisdami išminčiai 

įsiskverbti į jus ─ tą sėklą, kuri mano rūpesčiu ir jūsų pastangomis sudygs ir vystysis, kol taps amžinojo 

gyvenimo medžiu. Tada pasauliui duosite gerų vaisių, kurių jam taip reikia. Taip bus įgyvendintas mano 

Darbas tarp jūsų. 
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19 Aš jums pasakiau: "Kelkitės ir vaikščiokite". Bet šiandien Aš tai pasakiau jūsų sielai paprastais 

žodžiais, parodydamas jai kelią, kuris veda į tikrąjį rojų, į amžinybę. 

20 Noriu ištraukti jus iš liūdno letargo, kad pažintumėte viską, kas skirta sielai, ir dar daugiau - 

išmokyti jus tai turėti. Metai, epochos ir amžiai prabėgo šioje planetoje, tačiau žmonija ir toliau nepažįsta 

tiesos, vis dar neigia Kristų. Juk žmonėms egzistuoja tik tariamas materialių kūnų ir formų gyvenimas, tik 

jiems jie teikia svarbą, nepaisydami sielos gebėjimų ir jų nesuvokdami. 

21 Žmogus, sukurtas su siela ir kūnu, pamiršta sielos gyvenimo, kuris jam turėtų būti svarbiausias, 

svarbą ir kreipia dėmesį tik į žmogiškąją dalį, ieško medžiagoje savo laimės, malonumų, pasitenkinimo ir 

aistrų, o kai aš jam kalbu apie sielą, jis galiausiai sako, kad šie mokymai yra tik vieni iš daugelio. Dėl šios 

priežasties jis lieka apatiškas savo kelyje. 

22 Kita vertus, tas žmogus, kuris trokšta tapti dvasingas, išgrynina savo širdį ir protą, apsiplauna 

atgailos vandeniu, atsisako ambicingų materialių tikslų ir jaučia, kad jo gyvenimo žingsnius nušviečia 

Dievo šviesa. Tas žmogus žino, kad tie, kurie savo sielose pasiekė didybę, per savo kančių karstą 

transformavosi ir tapo žmonijos vadovais žemėje, o vėliau - nušvitusiomis būtybėmis dvasinėje erdvėje, 

žmonių gynėjais, įkvėpėjais ir globėjais. Tos sielos yra sujungtos su žmonija per meilę, todėl jos šviečia 

dangaus skliaute už regimojo pasaulio ribų, nuostabiame dvasiniame gyvenime, ir apšviečia žmoniją savo 

šviesa, niekada jos neapleisdamos. 

23 Būtina pabusti, kad jūsų siela suprastų, jog trokšta pasireikšti per savo materialų kūną. Žinokite, 

kad savo darbais galite išreikšti savo sielos išsivystymo lygį. Pradėkite nuo tolerancijos kitų silpnybėms. 

Atminkite, kad jei jau nuėjote sunkiais keliais ir ištaisėte savo klaidas, yra kitų, kurie jų dar nepraėjo, todėl 

turite būti supratingi savo kaimynams, padėti jiems pakilti iš griuvėsių ir suteikti jiems savo patirties 

šviesos. 

24 Iš tiesų sakau jums, kad jūsų vyresnieji broliai ir seserys, kurie kadaise keliavo tuo pačiu keliu, 

kuriuo šiandien keliaujate jūs, įkopė į dvasines aukštumas, nes, būdami geradariais, gydytojais ir 

mokytojais žemėje, gyveno mylėdami savo artimuosius. Todėl sakau jums: Jei būtum paklusęs savo sielos 

impulsams, tavo padėtis būtų geresnė. Jei nepasinaudosite tuo, ką jums siūlau šiame pamokyme, vėliau 

dvasiniame pasaulyje jums priekaištausiu dėl nepakankamo pareigingumo. Todėl nepraleiskite šios 

progos, dirbkite su meile ir pasitikėkite mano žodžiu. 

25 Kas neigia meilę savo artimui, neigia ją Kristui. Kai matai, kad tavo artimas kenčia, verkia ir yra 

tau reikalingas, kodėl jam netarnauji? Priežastis ta, kad materializavote net kilniausius ir švelniausius savo 

jausmus. 

26 Pakeiskite savo būtį ir gyvenimą, dematerializuokite tai, ką materializavote. Sudvasinkite savo 

jausmus, mintis ir darbus. Vis geriau suvokite dvasinės sielos misiją, tada per šią transformaciją 

nebebūsite nereikalingi ir tapsite naudingi, o jūsų gyvenimas liudys mano tiesą. 

27 Visiems ateis akimirka, kai siela pajus deginantį troškimą nugalėti kūną, sunaikinti egoizmą, 

atskleisti iš Tėvo gautą meilę, išmintį ir galią, kurią gavo kaip palikimą. Kai siela užims savo tikrąją vietą 

žmoguje, jis bus panašus į Kristų. Žodis "Kristus" reiškia meilę, galią ir išmintį, tiesą ir gyvenimą. 

28 Tačiau dar kelios kartos praeis šiame pasaulyje ir žmonija nesupras didžiulės Kristaus reikšmės. 

Kristus išnyko kaip žmogus ir pasirodė kaip triumfuojanti dvasia be kūno, visiškai kaip meilė. Jis yra 

nuolatinis dieviškojo gailestingumo žmonijai apreiškimas. 

29 Žinokite, kad man malonu matyti jus naudingus ir pasirengusius tarnauti savo bičiuliams. Man 

malonu matyti jus ligonių stovykloje. Džiaugiuosi, kai matau jus sėjant Mano mokymo sėklą, globojant, 

guodžiant ir padedant tiems, kuriems to reikia. Atminkite: Kai buvau pasaulyje, palikau savo mokymą, 

paremtą šiuo dieviškuoju aukščiausiuoju įsakymu: "Mylėkite vienas kitą". Tačiau praėjo šimtmečiai, o aš 

vis dar laukiu, kol pajusite šį įsakymą savo širdyje. 

30 Paruoškite savo širdį, protą ir sielą, nes girdite mano dangiškąjį žodį. 

31 Jūs neturite pasiduoti klaidai, nes Aš kalbu su jumis visiškai aiškiai ir per skirtingus balsus. 

32 Aš taip pat atėjau ištirti jūsų širdžių ir apmąstyti, ką supratote iš mano mokymo. Ieškau jūsų 

tikėjimo šviesos. 

33 Įsiklausykite į savo dvasios balsą. Medituokite, kad įvykdytumėte viską, ką esate pasižadėję savo 

Tėvui. 

34 Mano Įstatymas šioje žemėje buvo išniekintas, bet Aš visada įpareigojau jus jį saugoti ir ginti. 
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35 Nesutepkite įstatymo, nemiegokite, nematerializuokite savo sielų. Dirbkite! 

36 Pagalvokite, kad jūsų siela yra tokia pati, kaip ir ta, kuri kitais laikais nevykdė Tėvo įsakymų, ir 

kad šiandien ji turi naują galimybę išsigelbėti, kurią Viešpats jai suteikia iš meilės. 

37 Aš žinau, Izraeli, kad, nepaisant Mano didžiulės meilės tau, minios, kaip ir Antrosios eros laikais, 

sukils, norėdamos Mane įskaudinti ir iš Manęs pasityčioti. Žinau, kad tarp jūsų slepiasi Iskarijotas. Tačiau 

Mano apsireiškimas per žmogaus intelektą nebus beprasmis, ne veltui atlaisvinau šeštąjį antspaudą. 

38 Mano atėjimas tarp jūsų buvo skirtas išgelbėti jus per atnaujinimą ir pataisymą, atitraukti jus nuo 

purvo ir nuodėmės ir pasiūlyti jums kelią į taiką ir gerovę. 

39 Palaimintas, kas apsivalo ir pasiruošia, nes jis nugalės išbandymuose. 

40 Prasideda karo ir naikinimo stichija. Jums gresia badas ir maras, nežinomos ir nepagydomos ligos. 

Todėl budėkite ir melskitės. Vykdykite savo misiją, ir išbandymas praeis. 

41 Aš esu Kristus, tas pats, kuris apsireiškė Jėzuje Antrojoje eroje. Man patiko prisistatyti jums šiuo 

pavidalu. 

42 Šiuo metu visos žemės tautos turi mane pajusti. 

43 Mano žodis yra Instrukcijų knyga, kurią jums daviau į rankas, kad studijuotumėte. Bus sektų prieš 

sektas, religijų karų su kitomis religijomis ir doktrinų prieš doktrinas. Noriu, kad šio sielų chaoso 

akivaizdoje jūs rodytumėte pavyzdį ir būtumėte apsauginė gynyba. 

44 Nebūkite pasipūtę, nes esate mano išrinktieji. Prisiėmę šią atsakomybę, neturite "miegoti", nes tada 

vėl krisite į bedugnes, kurias palikote už savęs, ir tada, kai jūsų kelyje pasitiks vargas ir skausmas, klausite 

savęs: "Kaip tai įmanoma, kad mes, kurie buvome vieni iš tų, kurie girdėjo Mokytojo mokymą, turėjome 

išgerti tokią karčią taurę?" 

45 Prisiminkite mano pavyzdingus darbus ir išmokite mylėti dvasinius dalykus labiau nei materialius 

bei iš tiesų rūpinkitės savo sielos gerove po žemiškojo gyvenimo. Nuo šiol kurkite jai gyvenimą, kupiną 

šviesos ir ramybės. Juk iki šiol jūsų kūno gerovė, jo tuštybės ir drabužiai jums buvo svarbesni už sielą, 

kuri miršta iš bado ir troškulio ir kurios drabužis suplyšęs. 

46 Nesuklyskite. Kūnas yra sielos drabužis, o siela turi pakilti pas mane. Kūnas yra dulkė, ir jis grįš į 

dulkes kartu su savo žemiškais daiktais. Leiskite savo sielai įgyti dvasinių lobių, nes juos ji su savimi 

pasiims į amžinybę. 

47 Tiems, kurie turtingi žemiškomis gėrybėmis, aš neegzistuoju, jų turtas jiems yra viskas. Jie 

pamiršo mane. Kam jiems rūpi pasaulio kančia ir skausmas? Kas jiems rūpi dėl kitų liūdesio? Jie užčiaupė 

ausis sąžinės balsui, kuris kiekvienu atveju juos teisia ir kiekviename žingsnyje jiems kalba apie Mano 

galią. 

48 Iš tiesų sakau jums: Taip jie meta iššūkį mano teisingumui. 

49 Tačiau viskas pasikeis, apgyvendinimas baigsis, ir galia, kurią suteikiau tam tikriems žmonėms, 

kad jie atneštų žmonijai gėrį ar blogį, bus teisiama. 

50 Kiek daug žmonių jau būtų sužinoję apie mano darbą, jei būtumėte ėję ir kvietę vargšus valgyti 

mano stalo duonos! 

51 Atminkite, kad tai, ką jums daviau, skirta jūsų artimui. 

52 "Mylėkite vieni kitus", - mokiau jus net tomis dienomis. Praėjo šimtmečiai, aš ir toliau jums kalbu 

apie tą patį mokymą, bet jūs vis dar nejaučiate savo širdyse to didingo įsakymo. 

53 Klausiu jūsų, kad galėtumėte atsakyti sau viduje: Kas gali mylėti savanaudį? Supraskite, kad kalbu 

jums apie tuos, kurie galvoja tik apie save, kurie nesuteikia tarnystės, neduoda duonos kąsnio ir niekam 

nesuteikia paguodos. Tik aš vienas suprantu jų charakterio ydas ir todėl galiu juos mylėti ir suprasti. 

54 Kai tik suprasite, kad atėjote į šį pasaulį įgyti patirties ir įgyvendinti dieviškąjį meilės ir 

gailestingumo artimui dėsnį, įsiskverbsite į šio gyvenimo harmoniją. Iš mano apreiškimų jau žinote, kad 

kas nepaklūsta mano įstatymui, turi grįžti į šį pasaulį, kol siela įvykdys jai patikėtą užduotį. 

55 Jūs esate tarsi tūkstantmečiai medžiai, ant kurių matyti daugybė įtrūkimų, liudijančių apie jų kovą 

su laiku ir audromis, nors žmoguje sielos šviesa dar nėra visiškai spindinti. Labai jus myliu, tačiau gamtos 

jėgų smurtas ir toliau siaubs žmoniją, nes tai jai metė iššūkį, ir jo poveikis bus pražūtingas. Tai karas, kurį 

sukels materialistiškai nusiteikęs žmogus, ir tai atneš pražūtį tautoms, kurios skaudžiai verks. Bet kas galės 

juos paguosti? 
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Išgirskite: Žmonija gaus vieną skambutį po kito, išlaisvintos stichijos užplūs planetą ir nusiaubs ištisus 

žemės plotus. Tuomet suprasite, kad nevykdėte Dvasinio darbo, kad nieko nepadarėte. Kalbu visam 

krikščionių pasauliui. 

56 Žmonės verks dėl jūsų dvasinės būsenos, nes ji kieta kaip granitas ir šalta kaip antkapis. Kaip juos 

paguosite? 

57 Jei būtumėte derlingoje žemėje, sėkla jau būtų sudygusi jumyse. Bet jūs esate nevaisinga žemė, 

neduodanti vaisių. Žmonija atkreips į jus savo žvilgsnį. Bet kaip jūs suteiksite jai meilės padrąsinimą, jei 

jūsų širdys skleidžia tik panieką, priekaištus ir šiurkštumą? Kas išgirs žmonių, kurių širdys neramios, 

verksmus? Kas bus skydas tiems, kurie kenčia? Per savo balso nešėjus turėsiu būti aš, kuris guodžia tuos, 

kurie kenčia. 

Vis dėlto krikščionių pasauliui sakau: atverkite savo širdis, kad bent jau suvoktumėte žmonių verksmą. 

Stenkitės neutralizuoti karų ir nelaimių poveikį. Iš tikrųjų tai, kas įvyko iki šiol, yra maža, palyginti su tuo, 

kas dar laukia ateityje. Žmogaus skausmas dar nepasiekė aukščiausio laipsnio, o jūs, krikščionys, kaip 

teigiate, turite įrodyti, kad esate. Jei nesistengsite juo būti dabar ─ kada imsitės vykdyti savo misiją? 

58 Kambaryje aidi beviltiški jūsų artimųjų skausmo šūksniai. Jei pamatytumėte tai, kas pasiekė šį 

tašką, atgailautumėte dėl savo pareigos nevykdymo ir tada padarytumėte ką nors savo artimo labui. 

Dvasiniame pasaulyje yra būtybių, kurios lieja ašaras dėl šių žmonių ir maldauja už tuos, kurie yra akli dėl 

savo savanaudiškumo, taip pat dėl jų, kad būtų sušvelninta šiame pasaulyje siaučianti audra. Kaip ir jie, 

noriu, kad jūs virstumėte gydomuoju balzamu, glostymu, šviesa, užuojauta. Pašalinkite iš savo širdžių 

abejingumą, kuris jus tolina nuo žmonių šeimos, ir pagalvokite, kad mirtis praeis pro šį pasaulį ir nušluos 

daugumą jo gyventojų. Tai sielos ir kūno liga. Yra kūnų, kurie pasveiksta dėl materialių vaistų, o kiti 

negali pasveikti, nes serga siela. 

59 Mokiniai, argi nenorite gydyti ne tik kūno, bet ir sielos ligų? Iš tiesų sakau jums: jūs galite tai 

padaryti. Tačiau kada pradėsite savo veiklą? Kada baigsite savo materializmą? Kada pradėsite naują 

dvasingumo gyvenimą? 

60 Mano mokymo dėka pasikeiskite, pasijuskite naujais žmonėmis, praktikuokite mano dorybes, ir 

jūsų dvasioje pasirodys šviesa, o jūsų kelyje pasirodys Kristus. 

61 Mano žinios - tai jėga, kuri gaivina žemę, tai tarsi saulė, kuri suteikia šilumos ir gyvybės, tai 

vanduo, kuris drėkina. Kalbu apie jūsų širdies dirvą, kuri, nepaisant mano nuolatinių raginimų, lieka 

nederlinga. 

62 "Žmonės, žmonės, kelkitės, laikas skuba, ir jei to nepadarysite šią "dieną", nepabusite šiame 

žemiškajame gyvenime. Ar norite toliau miegoti, nepaisydami mano žinutės? Ar norite, kad kūno mirtis 

jus pažadintų ─ su deginančia sielos gailesčio ugnimi be materijos? 

63 Būkite nuoširdūs, atsidurkite dvasinio gyvenimo padėtyje, Tiesos akivaizdoje, kur niekas negalės 

pateisinti jūsų materializmo, kur iš tiesų pamatysite save su skudurais - suteptais, purvinais ir suplėšytais, 

kuriuos jūsų siela dėvės kaip drabužį. Tikrai, sakau jums, ten, matydami savo vargą ir jausdami tokią 

didelę gėdą, pajusite didžiulį troškimą nusiplauti save švariais giliausios atgailos vandenimis, nes žinosite, 

kad tik švarūs galėsite eiti į Dvasios šventę. 

Pažvelkite anapus žmogiškojo egoizmo su visomis jo silpnybėmis, kurios šiuo metu yra jūsų 

pasididžiavimas, jūsų pasitenkinimas, ir pasakykite Man, ar užjaučiate žmonių skausmą, ar jūsų širdyse 

aidi moterų verksmas ar vaikų verksmas. Taigi pasakykite man: ką jūs esate padarę žmonėms? Ar jūs 

gyvenote dėl jų?" 

64 Ar po to, kai pasitikrinote save savo sąžinės šviesoje, nesate pasirengę, kad mano Dieviškoji 

Dvasia pasirodytų ir išlaisvintų jus iš grandinių, kurias sukūrėte savo ydomis? Apsispręskite siekti 

dvasingumo, kad skudurai nukristų nuo jūsų sielos. Padėsiu jums pažinti save tokius, kokie esate. 

65 Bet jūs, kurie su dideliu susidomėjimu skaitysite raštus, skleidžiančius Mano Žodžio esmę, būsite 

vidujai sujaudinti, nes žinosite, kad Aš jus myliu, kaip ir visus tuos, kurie dabar Manęs klausosi. 

66 Jau seniai Mokytojas laukia jūsų gyvenimo kelyje, ir net jei praeis amžiai, aš ir toliau jūsų lauksiu. 

Žinokite, kad niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik Kristaus nurodytu keliu. Tačiau dabar ateikite, nors 

esate sutepti, susitepę ir purvini. Aš apvalysiu tavo protą ir širdį, atnaujinsiu tavo "drabužį" ir nuvesiu tave 

į "dvarą", kur švenčiu dvasinę puotą. Ten rasite išminties ir meilės maisto, ten išgirsite harmoningą 

šlovinimo giesmę, kurią visa visata siunčia Man. 
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67 Noriu, kad išmoktumėte mylėti, kad jūsų meilė, virtusi užuojauta, atvestų jus pas ligonius ir 

paskatintų ieškoti tų, kurie prarado tikėjimą. Noriu, kad palaimintumėte viską, kad nebūtų nieko, ko 

negalėtumėte palaiminti, kad dvasingėdami ir tobulėdami palaipsniui artėtumėte prie didingo supratimo. 

68 Didžiąją žmonijos dalį užvaldė materialistinis egoizmas, o siela šimtmečius laukė progos 

atsiskleisti. Iš tiesų sakau jums: Jei tai būtų leista, akmenys, sukrėsti Mano žodžio esmės, pajudėtų, kad 

parodytų, jog jums trūksta dvasingumo, ir jūs pamatytumėte, kaip jie pakyla ir šaukia: "Kristus teisus". Bet 

galiausiai aš tave nugalėsiu per meilę. Net jei pasaulis tavęs gėdijasi, aš nepaliksiu tavęs. Kai jie tave 

negailestingai pasmerks, aš tave apginsiu ir atstatysiu tavo nuopuolius. 

69 Jūsų materialioji dalis yra iš žemės, o dvasinė - iš dangaus. Yra laikas, kai žmogus jaučiasi esąs 

materija, ir laikas, kai jis jaučiasi esąs dvasinis. Kai paliksite šį žemiškąjį kūną ir pereisite į dvasinę 

būseną, suprasite tai, ko dabar nesuprantate. Jūsų kūnas liks čia, nes jis priklauso žemei. Tačiau jūsų siela 

pakils į aukštus kraštus, kur toliau gyvensite, kad galėtumėte tęsti savo dvasinį tobulėjimą. 

70 "Palaiminti liūdintys, nes jų yra dangaus karalystė." "Palaiminti verkiantys, nes jie bus paguosti." 

Dabar pridedu: "Palaiminti, kurie supranta paslėptus ir nematomus ilgus sakinius, nes jie turės išmintį." 

71 Kiekvienas, kuris myli, bus turtingas, nes jausis mylimas. Mylėkite, net jei nesate mylimi. Būkite 

kaip Jėzus. Meilė yra aukščiau už smulkmenas. 

72 Man nereikėjo ateiti kentėti tarp jūsų. Bet Aš jums sakau, kad Mano meilė susijusi su jūsų likimu. 

Aš žinojau, kad tau manęs reikia, ir atėjau pas tave. Bet Aš niekada nesakiau jums: Mylėkite mane, kad aš 

jus mylėčiau. 

73 Ar žinote, kad kai kurie yra mylimi to nenusipelnę? Štai kaip aš tave myliu. Duokite man savo 

kryžių, duokite man savo vargus, duokite man savo žlugusias viltis, duokite man sunkią naštą, kurią 

nešiojate: aš susidorosiu su visu skausmu. Išsilaisvinkite nuo naštos, kad būtumėte laimingi; įeikite į Mano 

meilės šventovę ir nutilkite priešais visatos altorių, kad jūsų dvasia galėtų kalbėtis su Tėvu gražiausia - 

meilės - kalba. 

Ramybė jums! 
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Instrukcija 229 
1 Mylimi mokiniai, Aš pasirodžiau jūsų šventovėje, Mokytojo buveinėje, kuri atsivėrė jūsų sieloje 

per jūsų išaukštinimą. 

2 Kai kurie iš jūsų klausėsi Manęs daugybę kartų, kiti pirmą kartą girdi Mano žodį ir yra nustebę. 

Bet iš tiesų sakau jums: tiek vieni, tiek kiti girdėjo šį balsą kitu laiku. 

3 Aš esu meilės Žodis, kuris teikia paguodą kenčiančiam, nusiminusiam, verkiančiam, nusidėjėliui ir 

tam, kuris manęs ieškojo. Mano žodis yra gyvybės upė tose širdyse, kur jie numalšina troškulį ir nuplauna 

nešvarumus. Tai taip pat kelias, vedantis į amžino poilsio ir ramybės namus. 

4 Kaip galite manyti, kad gyvenimo kova ─ jos aukos, nelaimės ir išbandymai ─ baigiasi mirtimi be 

teisingo atlygio amžinybėje? Todėl mano įstatymas ir mano mokymas su savo apreiškimais ir pažadais yra 

paskata, paglostymas ir balzamas jūsų širdyse per jūsų dienos darbus. Tik tada, kai nusigręžiate nuo mano 

mokymų, jaučiatės alkani ir silpni. 

5 Maitinu jus meile, kad ja pasijustumėte prisotinti ir kaip tobulą sėklą neštumėte ją miegančioms 

širdims ir tiems, kurie jos trokšta. 

6 Taika bus tarp jūsų, jei mylėsite vieni kitus. Atminkite, kad aš esu ramybės Dvasia. 

7 Dvasine prasme jūs visais laikais buvote išrinktieji, kad parodytumėte žmonijai kelią. Dabar atėjau 

jums pasakyti: jūs turite būti savo bičiulių išgelbėjimas. Sunki jūsų kryžiaus našta, o žmonės. Anksčiau 

buvote sudaryti iš genčių, o dabar sudarote dvasinę šeimą. Kaip nepažįstamasis nuolat beldžiuosi į jūsų 

duris, kad padrąsinčiau jus, jog galėtumėte įgyvendinti savo likimą ir būti pavyzdžiu žmonijai, kurią myliu 

taip pat, kaip ir jus. 

8 Tu esi pirmagimis tarp žemės tautų ─ tas, kuris pirmasis pabudo Dvasios šviesai. Todėl dabar esate 

Šventosios Dvasios mokiniai. 

9 Nejauskite nei baimės, nei abejonių dėl savo atsakomybės. Nes nors esate turtingi dvasia, 

jaustumėtės nereikalingi, jei imtumėte abejoti. 

10 Šiuo metu, kaip ir praeityje, žmonija palaiko ryšį su mano Dieviškumu per jūsų tarpininkavimą. 

Per jus Aš padariau kelią matomą kitiems, ir rytoj visos sektos ir religinės bendruomenės viena po kitos 

ateis į jį. Žmonės susivienys dvasiškai, nes yra tik vienas Dievas, ir jūs visi būsite suvienyti Jame. 

11 Žmonės yra skirtingų dvasinių lygių. Tačiau tik aš galiu žinoti kiekvieno iš jų išsivystymo lygį. 

12 Visi jie atėjo išpirkti savo nusikaltimų ir savo nuopelnais įgyti išaukštinimą. Visiems turiu šviesos, 

nes visus myliu. 

13 Šiandien esate oazėje. Tačiau jūs nežinote, kokius kelius nuėjote. 

14 Daugiau nesiskirstykite. Atminkite, kad jūsų "tautą" Aš padariau kilusią iš vieno žmogaus, ir tas 

žmogus, kuriame radau pamaldumą, buvo Jokūbas, Mano vadinamas "stipriuoju Izraeliu". Jo širdyje buvo 

Mano Dieviškumo šventovė, ir Aš apdovanojau jį dvylika sūnų, kurie bus Viešpaties tautos protėviai ─ 

šaknys tos tautos, kuri sekė Manimi per amžius. 

15 Nenoriu, kad ir toliau klaidžiotumėte. Suvokite, kad nešiojate Mano šviesą kaip antspaudą savo 

sieloje. Tai sandora, kurią sudarėte su manimi, kad visada seksite mano šviesą ir būsite man ištikimi. 

16 Čia yra mano stalas, prie kurio leidžiu visiems susėsti, neskirstydamas kilmės ar rasės. Visiems 

siūlau tą pačią duoną. 

17 Taip pažadinu jus, kaip pažadinau Lozorių, sakydamas jam: "Kelkis, nebemiegok". 

18 Tai yra pažangos kelias, kuriame niekada negalima sustoti. Kai kryžiaus svoris prislėgs jus, 

dieviškasis Kryžiaus nešėjas ateis jums į pagalbą ir pasakys: "Nesustokite." 

19 Lygiai taip pat, kaip Aš apreiškiu save jūsų sielai, leidžiu jūsų kūnui pajusti Mano buvimą 

gamtoje, kad abu, sudarydami vieną būtybę, galėtų pakilti į kalno viršūnę. 

20 Iš manęs išėjote ir į mano glėbį turite sugrįžti. Aš esu pradžia ir pabaiga, Alfa ir Omega. 

21 Jums nebus svarbus jūsų žmogiškųjų aplinkybių kuklumas, nes žinosite, kad galite pasiekti sielos 

didybę kaip neįkainojamos vertės brangakmenį. 

22 Neužmerk rankos vargšui ir nelaikyk jo nevertu savo gailestingumo, nes jis gali būti bedievis. 

Pažvelkite į mano stalą šiuo metu: aplink mane daug žmonių, kurie anksčiau murkdėsi purve. Šiandien jie 

yra mano mokiniai. 

23 Taip Mokytojas kalbėjo jums šią dieną. Aš atleidžiu ir laiminu tave. 
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24 Mano išminties šviesa yra su jumis. Aš malšinu jūsų sielos troškulį krištolo skaidrumo savo meilės 

vandeniu, kuris yra paguoda ir balzamas. Aš esu atleidimas. Kas tvirtai apsisprendžia pasitaisyti, patirs 

mano atleidimo saldumą, kai susitaikys su savo sąžine. Pasaulis trokšta dvasinių žinių. Tai įrodo tai, kad 

žmonija stengiasi įminti kūrinijos paslaptį. Tačiau siela vis tiek yra netobula. Todėl ji ieško Dievo buvimo, 

kad kartu su Juo apsivalytų. 

25 Prabudusi siela ieško šviesos ir kelio, o žmogiškoji jos dalis dažnai to nesuvokia. Tuomet materiali 

sielos prigimtis veikia prieš ją, trukdo jai eiti dvasinio tobulėjimo keliu. Štai kodėl Aš aiškinu jums 

paslaptis per Savo apreiškimus ir darau jas suprantamas žmogiškajai būtybei, nes neabejotinai pažįstu 

Save ir pats kreipiuosi į jos jusles. Ir vis dėlto žmogus dažnai priešinasi priimti tai, kas aišku kaip šviesa. 

26 Kiek daug sielai teko kovoti su kūno pasipriešinimu! Žmogus dažnai pasiekia didžiulę pažangą 

moksluose ir žmogaus gyvenime, tačiau nerodo jokios pažangos sieloje. Religijos jo nepabudina iš šio 

protinio letargo, kuriame jis randa tik mistifikacijas ir fanatizmą. 

27 Tuomet protas atsisako skverbtis į dvasinius dalykus, bijodamas atskleisti paslaptį, kuri jam 

atskleistų jo protinio atsilikimo priežastį ir 

Žmogus susikuria sau būdą nutildyti sąžinės šauksmą, pritaikydamas įstatymą savo patogumams, 

įsitikinimams ir gyvenimui. Taip jis jaučiasi ramus ir pateisina savo veiksmus. Taip jis gali apsimesti, kad 

yra gailestingas, užjaučiantis ir gailestingas, nors toli gražu to nejaučia. Jis gali prisistatyti prieš didingus 

žmogaus sukurtus altorius ir apsimesti meile bei tikėjimu, kurių jis net nepažįsta. 

28 Aš atėjau į Trečiąją erą, kad atneščiau pasauliui šviesą. O jums, mokiniai, sakau tiesą: netapkite 

fanatikais dėl mano mokymo. Supraskite, kad Aš jus paruošiau išlaisvindamas jūsų sielą nuo senų 

tradicijų, kad ji galėtų vystytis. Prisiimkite atsakomybę taisyti savo bičiulių klaidas. Neleiskite savo 

širdžiai ir lūpoms kritikuoti, kad galėtumėte be pasipiktinimo vertinti viską, kas jūsų kelyje pasitaiko. 

29 Sužinosite, kad žmonės vis dar tiki vietų, kuriose renkasi švęsti savo apeigų, šventumu, šventais 

laiko net ten esančius daiktus, o jų atstovai laiko save aukštesniais ir teisingesniais. 

30 Bet jums sakau: ar esate labai arti Manęs, nes girdėjote Mane gyvu balsu ir Aš jus apdovanojau 

dovanomis? Ar jaučiatės pranašesni už kitus žmones? Iki šiol jūs tik leidote savo intelektui praskaidrėti 

tiek, kad suprastumėte Mano žodį. Kai tai suprasite, galėsite stengtis dėl savo sielos pažangos, žinodami, 

kad viskas, ką darote dėl gėrio ir artimo gerovės, yra jūsų nuopelnas ir prisidės prie jūsų sielos tobulėjimo. 

31 Mano doktrina moko jus, kad galėtumėte amžinai atskleisti jumyse esančią šviesos būtybę, sukurtą 

tobulumu ir išmintimi, kuri yra siela, kad galėtumėte vieną po kitos išvalyti ir išvalyti žemiškų aistrų 

paliktas dėmes, kol pasieksite pirminį tyrumą. 

32 Iš tiesų sakau jums: prieš man išvykstant jūsų protuose bus tiek daug šviesos, kad aiškiai matysite 

tai, ką anksčiau galėjote suprasti tik sunkiai. Tuomet jūsų žinios ir tikėjimas bus didesni ir jūs išmoksite 

atskleisti savo Tėvo galią dvasinio pakilimo maldoje būdu. Jūs daugiau nebeabejosite ir nerodysite 

nepasitenkinimo, kaip kartais darote, kai sakote Man: "Mokytojau, ruošiausi, meldžiausi, tepiau gydomąjį 

balzamą ant vargstančiųjų, bet vis tiek negavau to, ko prašiau". 

Į tai galiu jums atsakyti: kodėl abejojate? Argi ne jūsų tikėjimas turėtų jus išgelbėti? Argi aš jūsų 

nemokiau, kad ne viskas, ko prašote, jums naudinga? Jūs net nepažįstate savo bičiulių materialios 

prigimties. Ką žinote apie jų dvasinę prigimtį? Ką žinote apie tai, ko tai sielai reikia, kad ji atsiskleistų, 

apsivalytų ir tobulėtų? 

33 Aš mokau jus ir supaprastinu mokymą: Mylėkite, būkite gailestingi, melskitės ir prašykite už savo 

artimuosius, o tada leiskite Man vykdyti Mano valią, ir jūs jau būsite atlikę savo pareigą. Taip išmoksite 

viską priimti kaip naudą, net ir tai, ką anksčiau laikėte prieštaraujančiu jūsų sveikatai ar tikėjimui. 

34 Tave lydės ne tik atsidavimas, bet ir suvokimas, kad viskas, ką iš Manęs gauni, yra tavo labui. Bet 

jei išpildysiu jūsų prašymą, nes jis jums labai naudingas, džiaukitės ir dar labiau įžiebkite savo tikėjimą. 

35 Aš esu Mokytojas iš seno, kuris jus moko iš naujo, - Kristus atėjo kaip tobula siela, kad apsireikštų 

tarp žmonių. Jo gailestingumas buvo beribis, nes Jis tapo žmogumi ir iš meilės žmonijai prisiėmė aukos 

mirtį. Jėzus yra gailestingumo pavyzdys. Imkite Jį kaip pavyzdį. Nepamirškite, kad kiekvienas kūrinys turi 

atlikti užduotį, dėl kurios jam teks patirti išbandymą, kurį turite priimti su tokiu nuolankumu, su kokiu 

Jėzus priėmė savo kančią. 

36 Mylimi mokiniai: Supraskite jau dabar, kai įžengėte į pasiruošimo laiką, kad artėja reikšmingas 

mano Žodžio pabaigos šiuo pavidalu momentas. 
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37 Mokytojas nemiega, nemiegosite ir jūs, nes Aš ruošiu savo pasireiškimo per žmogaus smegenis 

pabaigą. Mano Dvasia nepasitrauks nuo jūsų, bet per savo sudvasinimą pajusite Mane dar arčiau. 

38 Kas nepasiruošia ir leidžia mano mokymui praeiti pro šalį jo nesuprasdamas, tas po mano 

išvykimo jausis kaip našlaitis ir manęs nebus. 

39 Gerieji mokiniai nebus nei liūdni, nei nuliūdę, nes jie giliai supras mano nurodymus ir pamatys, 

kad prieš jų dvasią atsiveria begalybės horizontas, iš kur jie gaus didžių Tėvo įkvėpimų, kurie nebebus 

riboti, kaip kad perduodami balso nešėjo, nes jie ateina tiesiogiai iš Šventosios Dvasios. 

40 Po mano Dieviškumo nustatytos dienos nebegirdėsite mano žodžių. Tačiau jis liks įsirėžęs jūsų 

mintyse, širdyje ir knygose. 

41 Kas tada pasirodo kaip balso nešėjas ir pasitelkia mano spindulį, tas nežino, kokį nuosprendį jis 

pats sau skelbia. Atkreipiu į tai jūsų dėmesį, kad neklausytumėte netikrų pranašų, netikrų balsų skleidėjų ir 

netikrų Kristų. Aš jus pažadinu, kad išvengtumėte sumaišties laikų ir užkirsčiau kelią tamsos sielų 

įsiveržimui tarp jūsų. Stebėkite, nes jei nebūsite pasiruošę, turėsite atsakyti man už šiuos mokymus. 

42 Tas, kuris jau dabar tam nusiteikęs, patirs didžių įkvėpimų, kalbėsis su Manimi ir džiaugsis 

girdėdamas Mane, skaitydamas Mano doktrinines kalbas, kurias jums paliksiu kaip palikimą. Jo kelias 

nebus neaiškus, jam bus lengva atlikti savo misiją, jis pajus mano buvimą išbandymuose. 

43 Pagal tai žinosiu, kad žengėte žingsnį į priekį. 

44 Tai įvyks, kai pradėsite įrodinėti mano mokymo grynumą ir didingumą, nes neleisite, kad tarp jūsų 

atsirastų kokių nors išorinių kultų, fanatizmo ar stabmeldystės. 

45 Savo mintimis, žodžiais ir darbais liudysite apie mano dvasinį darbą. 

46 Kol nesuprasite mano mokymo ir neparuošite savo širdžių bei sielų, negalėsiu jūsų naudoti kaip 

Gerosios Naujienos pasiuntinių, ir matysite, kad prieš jūsų žingsnius atsiras kliūčių, kurios užkirs jums 

kelią. Bet jei mokinys gyvena mano darbu ir jaučia jį savo sieloje, aš atversiu jam kelius ir nuvesiu jį pas 

žemiškuosius piligrimus, kuriems reikia sielos, kad jis galėtų juos supažindinti su mano mokymu. 

47 Džiaukitės, nes balsas, kuris jus pažadina, yra mano meilės žodis. Bet žiūrėkite, kad jūsų 

nepabustų kitas balsas, kuris rytoj bus žemės teismas. 

48 Žmonės turės su jumis bendrauti. Bus teisingumo ir teisės žinovų, teologų ir teosofų, mokslininkų. 

Jie ateis su skirtingais ketinimais, bet jie jus ištirs ir išbandys. Neslėpkite savo gyvenimo ir darbų, 

rodydami jiems tik mano įstatymą. Neuždenkite savo netobulumų mano žodžio, įrašyto jūsų knygose, 

tobulumu. 

49 Jei žmonijos istorijoje yra blogų pavyzdžių, neturite jų imti pavyzdžiu. 

50 Anksčiau taip su jumis nekalbėdavau. Pirmojoje eroje Įstatymas apšvietė žmogaus dvasią. 

Antrojoje eroje Kristus apšvietė žmogaus širdį meilės šviesa. Šiandien Šventosios Dvasios šviesa 

apšviečia jūsų dvasią, kad pakylėtų ją virš visko, kas žmogiška. 

51 Iš vieno ir to paties Dievo jūs gavote šias tris žinutes, o tarp jų visų praėjo amžius ─ laikas, 

reikalingas dvasios vystymuisi, kad ji galėtų priimti naują žinią arba naują nurodymą. 

52 Dabar galite suprasti, kodėl jus pavadinau Šventosios Dvasios mokiniais. 

53 Viskas, kas sukurta, atiduoda pagarbą Man - nuo atomo iki didžiausių matmenų žvaigždės, nuo 

labiausiai atsilikusio žmogaus iki labiausiai išsivysčiusios sielos. Jūs, kurie pažįstate viską, kas egzistuoja 

jūsų pasaulyje, matote, kaip kiekviena būtybė ir kiekvienas kūnas atlieka užduotį ir įgyvendina savo 

paskirtį. Taip vykdydami jie atiduoda pagarbą Man. Tai jų darnos su visuma duoklė. Iš tiesų sakau jums: 

visos sukurtosios būtybės džiaugiasi pačios savimi, net uola, kuri jums atrodo sustingusi ar negyva dėl 

savo kietumo ir nejudrumo. Juk Dievo Dvasia, kuri yra visame, ką Jis sukūrė, yra gyvybė. 

54 Pažiūrėkite, kaip karališkoji žvaigždė siunčia savo šviesą, kuri yra energija, gyvybė ir šiluma, kiek 

tik siekia jos galia. Dėl jos šilumos pakyla jūrų vandenys, kuriuos vėjas nuneša į debesis ir kaip derlingą 

lietų nuneša ant sausų laukų, kurie paskui pasidengia žaluma, gėlėmis, vaisiais ir lapais apaugusiais 

medžiais, o jų šakos tampa namais paukščiams, kurie savo kalba skleidžia giesmes iki begalybės. Kol 

viskas dygsta, viskas auga ir dauginasi, viskas puošia save nuolat atiduodama duoklę Tėvui, Kūrėjas 

džiaugiasi savo darbu ir leidžia visiems kūriniams džiaugtis Juo. 

55 Bet jūs ─ kas jūs esate kūrybos viduryje? Jūs taip pat esate būtybės, kurios atlieka užduotį. Tačiau 

jūs priklausote ne tik materialiajai gamtai, bet ir turite sielą, kuri turi sąžinę, intuiciją, intelektą, 

apreiškimą, valią, laisvę, protą ir jausmus. Dėl šios priežasties tarp visų šios planetos būtybių jūs esate 
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pranašesnės būtybės, kurios turi viską, ką gali naudoti kaip įrankį, kaip tarną, kaip maistą, atgaivą ir 

elementą savo dvasinei ir žmogiškajai pažangai. 

56 Kadangi jūsų siela daro jus pranašesnius savo tobulėjimu, atminkite, kad jūsų religijos praktika 

taip pat turi būti pranašesnė, ir tai yra sielos praktika. Visais laikais jums tai atskleidžiau. 

57 Žmonija nuo pat pradžių ieškojo būdo, kaip mane dvasiškai garbinti. Intuityvus Mano buvimo 

pažinimas paskatino juos ieškoti Manęs ir skverbtis į anapusybę. Pamatęs žmoguje tą neramumą, 

apreiškiau jam save. Tai, ką jam atskleidžiau, yra dvasinis kelias, vedantis sielą į tobulybę. Tačiau tam, 

kad ši žmonija pasiektų dvasingumą, kurio ji dar nepasiekė, turėjau priversti jus pereiti per sunkius 

nusikaltimus ir didžiulius keblumus, per didžiulius kančių ir išbandymų kelius, per šviesos ir tamsos 

laikus, kol pasiekėte dvasinio laiko vartus, kuriuose dabar gyvenate. 

58 Pagarba, kurią tavo siela turėtų parodyti Man aukštai ir tyrai, buvo materializuota tavo širdyje, kai 

tavo kūnas rodė ją Man, mintyse formuluodamas maldą, o lūpos ją ištarė; kai siūlei Man gamtos vaisius, 

tarsi jie būtų tavo darbai; kai gaivinai savo pojūčius apeigų spindesiu, o tavo siela pasirodė Man nuoga, 

alkana, purvina ir kvaila, nes jai priklausančią užduotį pasisavino kūnas. 

59 Trečią kartą mano dvasinis mokymas suteiks dvasiai laisvę išskleisti sparnus. Ir pakilti pas Tėvą, 

kad Jam atiduotume tikrąjį garbinimą. 

60 Tačiau žmogus, kaip žmogiškoji būtybė, taip pat turi atiduoti duoklę Kūrėjui. Ši duoklė - tai 

pareigų žemėje vykdymas, paklusimas žmonių įstatymams, moralumo ir geros nuovokos rodymas savo 

veiksmuose, tėvo, vaiko, brolio, brolio, draugo, šeimininko ir tarno pareigų vykdymas. 

61 Kas taip gyvena, tas pagerbs mane žemėje ir leis savo dvasiai kilti aukštyn, kad mane šlovintų. 

62 Sielos meilė neturi apsiriboti jūsų vaikais ir žemiškaisiais broliais bei seserimis. Dvasinė meilė turi 

būti visuotinė, kad ji mylėtų be socialinių klasių ar sielos išsivystymo laipsnių skirtumo. 

63 Siela turi būti stipri materialios gamtos silpnybių, kurios gundo ją į fanatizmą ir stabmeldystę, 

akivaizdoje. Ji turi išsilaisvinti iš prietarų ir aistrų, kad galėtų suteikti protą tam, kuris jį turi, ir priimti 

tiesą, kurioje jis gyvena. 

64 Tada jūs būsite taikos žmonės, kurie savo gyvenimu laikosi Mano priesako: "Atiduoti Dievui, kas 

Dievo, ir Cezariui, kas Cezario", ir neaukoja Tėvui to, kas priklauso pasauliui, ir pasauliui to, kas 

priklauso Dievui, bet sugeba suderinti visus įstatymus, kad juos teisingai vykdytų, nes pripažįsta, kad 

kiekvienas dieviškas meilės ir teisingumo įstatymas yra kilęs iš Manęs. 

65 Antrojoje eroje Jėzus kalbėjo jums su didžiausiu tobulumu. Dabar aš kalbu su jumis labai aiškiai ir 

paprastai. Tačiau daug ko, ką jums atskleidžiau tuo metu, jums neperdaviau, nes jūs dar negalėjote to 

suprasti. 

66 Kiekvienas, kuris buvo pakviestas į mano mokymą ir kuriam buvo paskirta užduotis, buvo 

pakviestas todėl, kad buvo pasirengęs suprasti šiuos mokymus. Dar kartą sakau jums, kad jūsų siela ne 

pirmą kartą lankosi šioje planetoje ir ne pirmą kartą gauna dieviškojo apreiškimo šviesą. Tačiau jos 

praeitis šiuo metu yra paslėpta už materijos šydo. Tavo siela tai žino ir, išgirdusi mano žodžius, pabunda ir 

pajunta, kad iš tiesų atėjo iš toli, iš ilgo, labai ilgo kelio, kuriame daug matė ir patyrė. 

67 Kad išgirstumėte šiuos mokymus, turėjote ilgai "klajoti". Tačiau jūsų siela nenusivylė, nepaseno, 

nes sielą veikia ne amžius, nykimas ir mirtis, o vystymasis, patirtis ir atsiskleidimas, o tai reiškia kovą, o 

išbandymai suteikia jai brandos ir priartina prie Amžinojo gyvenimo pilnatvės. 

68 Jums teko patirti gerovės ir malonumų, spindesio ir džiaugsmo, kitų - nelaimių ir nesėkmių. Vieni 

buvo skirti atgailai, kiti - patirčiai, treti - protui, ketvirti - jausmams lavinti, o dabartinė egzistencija skirta 

sielos pakilimui. 

69 Jūs viską žinote ir viską turite. Todėl jei šiandien matote, kad neturite nei turtų, nei spalvingų 

gyvenimo sąlygų, nei titulų, nesigailėkite dėl to ir prisiminkite, kad, norėdami tvirtai žengti šiuo laiku ir 

pasiekti dvasinį tobulėjimą, turėjote prarasti viską, kas nereikalinga ir nereikalinga, kad pasiektumėte 

dvasinę pažangą. 

70 Kadangi esate giliai dvasinio mokymo nešėjai, negalėsite jo pateikti pasauliui išorinėmis kulto 

formomis. Nes savo prieštaringumu tik sukeltumėte įtarimą ir pašaipą. 

71 Taikos karalystė artėja, ir nors jūs nežinote, kiek laiko iki jos liko, Aš jau pradėjau savo moralinio 

ir dvasinio atkūrimo darbą. Kai ateis tas laikas, šis pasaulis, iki šiol buvęs atgailos ir ašarų slėniu, taps 

pažengusių sielų namais. 
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72 Būkite geros nuotaikos, nes aš vis dar esu su jumis. Pasitikėkite manimi, nes dar negalite per daug 

pasitikėti savimi. Tačiau ištvermingai dirbkite, kol pasieksite dvasinį pasirengimą, kurio iš jūsų reikalauju, 

kad galėtumėte pasitikėti savimi. 

73 Netrukus pamatysite žmones, besidominčius dvasinėmis dovanomis, vieni užduodančius 

klausimus, kiti apie jas diskutuojančius. 

74 Dovanoju jums savo glėbį ir gydomąjį balzamą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 230 
1 Matau jus, atvykstančius iš įvairių vietų, atvykstančius atsigaivinti Tėvo stogo pavėsyje. Jūs 

susirinkote, todėl Tėvo širdyje yra džiaugsmas. Nes kai susitaiko net dvi širdys, aš švenčiu šventę. 

2 Jūs išgyvenate išbandymų metą, kurių prasmės dar nesupratote, nors turite Mano žodžio šviesą. 

Tačiau kadangi laikas yra lobis, kurio neturėtumėte švaistyti veltui, ateinu kaip Mokytojas, kad 

išmokyčiau jus, kaip juo naudotis, ir supažindinčiau jus su jūsų likimu ir užduotimi. 

3 Pasinaudokite šiomis akimirkomis, nes netrukus nuo jūsų pasitrauksiu. Mano dieviškasis Žodis, 

kurį tiek metų jums teikiau per žmogaus protą, tada baigsis visiems laikams. 

4 Dar liko nedaug laiko, per kurį duosiu jums visus savo nurodymus ir parašysiu visą savo knygą. 

5 Todėl skubiai beldžiuosi į jūsų širdžių duris, kad pasakyčiau vaikui, jog jis per daug priprato prie 

Mano Žodžio, kad jis turėtų pabusti iš gilaus miego, kad imtųsi kauptuko ir kastuvo, kasinėtų ir įdirbtų 

laukus ir mylėtų juos kaip savo gyvenimą; kad jis dalytųsi savo laukais ir vandeniu su savo bičiuliais, kad 

jo akys žvelgtų maloniai, kad jis ištiestų dešinę ranką kaip draugystės ženklą ir kad jo širdis būtų laisva 

nuo savanaudiškumo, kad jis būtų tikras darbininkas Viešpaties laukuose. 

6 Nesitikėkite, kad žmonių širdys bus sujaudintos, kad žemėje įsiviešpatautų taika. Kelkitės ir 

dirbkite! Nenorėkite vienų pralaimėjimo ir kitų pergalės, kad turėtumėte taiką ir laisvę. Turėtų triumfuoti 

teisingumas, brolybė ir meilė. 

7 Tikrąją taiką žemėje sukurs ne žmonės. Taika ateis į šį pasaulį iš mano karalystės, kai pasieksite 

tikrą dvasinį pasirengimą. 

8 Šviesa, kuri šiuo metu jus apšviečia, yra Šeštojo antspaudo šviesa, ir jei kas nors teigia, kad tai 

kitas antspaudas, jis klysta. Šeštoji žvakidė dabar dega kaip neužgesinama šviesa, savo apreiškimais 

apšviesdama gyvuosius ir mirusiuosius, o naujomis pranašystėmis žadindama sielas. Tačiau nemanykite, 

kad ši šviesa apšviečia tik tą, kuris girdi šį Žodį. Iš tiesų sakau jums: net mokslininkai ir teologai yra šioje 

šviesoje. 

9 Kodėl nesistengiate studijuoti mano mokymo, kad Mokytojui nereikėtų fiziškai girdėti savęs, kad 

paaiškintų tai, ką jūs turėtumėte suprasti aiškindami? 

10 Sujunkite mokslo vaisius su sielos meilės vaisiais, ir jūsų burnoje bus geras skonis. 

11 Pailsėkite, klajokliai, mėgaukitės vėsiu šio medžio pavėsiu ir valgykite jo vaisius. 

12 Su jumis yra Tėvas, kuris visada jautėsi jūsų kelyje. 

13 Priimu jus kaip visos žmonijos atstovus ir matau, kad esate pasirengę priimti ir pajusti mano 

dvasinį buvimą. 

14 Jūs visada ieškojote Mano dieviškumo. Kai pajutote, kad neradote Manęs, puolėte prie savo rankų 

sukurtų vaizdų, kad pajustumėte Mane šalia. Taip šiuo metu gyvena didelė dalis žmonijos. Jis ieško Manęs 

ir garbina Mane atvaizduose, o Aš kalbu pasauliui šio apsireiškimo laiko įkarštyje. 

15 Šiuo metu žadinu žmones per sapnus ─ simbolinius ir pranašiškus sapnus, į kuriuos žmonės dėl 

tikėjimo ir pasiruošimo stokos nekreipia dėmesio ir neaiškina, todėl pamiršta tą sapną, nežinodami, kad tai 

dieviška žinia. 

16 Kaip toli nuo tikrojo kelio yra žmonija! Pasaulis gyvena valdomas savo laisvos valios ir bėga 

paskui malonumus bei žemiškas aistras. 

17 Siela miega, intelektas dar nepabudęs tiesos šviesai ir nesuvokia tikrojo gyvenimo. 

18 Žmogus vis dar nesuteikė savo sąžinei galimybės kalbėti ir teisti. Vis dar yra manančių, kad yra 

neklystantys ir neklystantys, nors jų širdyse tvyro tamsa. 

19 Tačiau dabar žmonės nuo to pavargo, todėl artėju prie jų, kad parodyčiau jiems kelią, kad 

pripildyčiau jų sielą šviesos, kad jie suprastų savo klaidas ir prarastą laiką, kad pradėčiau kovą tarp šviesos 

ir tamsos žmogaus viduje. 

20 Daugybe būdų apreiškiu save savo vaikams, visada su begaline meile, kad jų siela nepražūtų. 

21 Jei įžengėte į šiuos nepastebimus maldos namus, tai ne savo noru. Mano gailestingumas jus čia 

pašaukė, kad suteiktų jums dvasinio peno ir parodytų išganymo kelią, kuriuo galite įžengti į mano artumą. 

Jūs neturėtumėte ateiti nei nusiminę, nei arogantiški, bet verti ir nuolankūs. 
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22 Siūlau jums amžinąją taiką, kaip ir Kanaano žemę Pirmoje eroje. Jūs negalite išklysti iš kelio, nes 

jis pažymėtas Mano krauju. Mano kraujas yra tiesa, meilė ir amžinybė. Stebėkite, nes Mano tiesa, 

apreikšta Mano doktrinoje, buvo suklastota žmonių, o kai kurie apreiškimai buvo nuslėpti. 

23 Mano ir mano apaštalų pavyzdžiu nesirėmė visi, kurie bandė manimi sekti. Daugelis tapo 

šeimininkais, o ne tarnais. Jų širdys buvo kupinos pranašumo ir arogancijos jausmo, jie siekė tik turtų, 

pompastikos ir garbės. Taip jie pamiršo vargšų poreikius ir tapo abejingi bei beširdžiai kitų žmonių vargui 

ir kančioms. Todėl žmonės, ieškodami tiesos, keliauja iš vienos konfesijos į kitą. Todėl jie turi dvasinį 

poreikį kurti naujas sektas, kad galėtų laisvai manęs ieškoti. 

24 Tuos, kurie kadaise buvo laikomi šventaisiais ir pusdieviais, dabar atstumia nusivylusi žmonija. 

25 Žmonės nebesikreipia į išpažintį atliekantį išpažintį, kad atleistų jiems kaltę, nes mano, kad tai 

neverta. Ir amžinosios pragaro ugnies grėsmė nebedarys įspūdžio nusidėjėlio širdžiai ir jo nebegąsdins. 

26 Pasinaudojęs psichologine dezorientacija, vilkas pasislepia už gyvatvorės. 

27 Kiekvieno mano dieviškumo tarno ir atstovo užduotis - kurti taiką tarp žmonių. Tačiau šiuo metu 

jie elgiasi priešingai. Kiekvienas galvoja, kad jis yra pirmas, kiekvienas nori būti stipriausias, bet pamiršta, 

kad vienintelis stiprus esu Aš, kuris esu visame kame. 

28 Dabar galite sau paaiškinti, kodėl pažadėjau jums vėl ateiti Antrojoje eroje. Dabar suprantate, 

kodėl mokau jus iš naujo. Nes tik Mano žodis gali nuimti tamsų dvasios tvarstį, tik Mano meilė gali 

išpirkti jus iš jūsų nuodėmių. 

29 Jūs buvote pašaukti ir išrinkti, kad rodytumėte tikėjimo mano atėjimu, pasitikėjimo ir paklusnumo 

mano žodžiui pavyzdį. Tačiau nelaukite, kol tie, kurie atėjo paskutiniai, pateiks jums pavyzdį, kaip gerai 

vykdyti mano Įstatymą, nes tada jūsų skausmas bus labai didelis. Bet kai pamatysite, kaip jie iškeliauja, 

kerta sienas ir įžengia į kitas tautas kaip mano Žodžio pasiuntiniai, suprasite savo aplaidumą ir 

nedėkingumą. 

30 Pagalvokite apie tai ir, jei norite būti patikimi, pradėkite rodyti gerą pavyzdį savo namuose. Noriu, 

kad jūs, nors anksčiau atstumdavote vieni kitus dėl genčių skirtumų, šiandien mylėtumėte vieni kitus kaip 

viena šeima. 

31 Tai aiškus mano žodis. Jei kalbėčiau su jumis kita "kalba", tai būtų neteisinga. 

32 Aš ruošiu jūsų širdis, kad jose apsigyventų. Pasaulis taip pat pasiruoš, taikos sėkla sudygs žmonių 

protuose, o jūs, kurie ją išbarstysite visuose žemės kampeliuose, džiaugsitės matydami savo darbo vaisius. 

Juk sekdami Mokytoju mokėte gyventi gerumu ir meldėtės už visus. 

33 Visose tautose bus kalbama apie susitaikymą, brolybę ir taiką, ir tai bus suvienijimo pradžia. 

34 Parengiau jus ir paklausiau, ar jau esate pasirengę leistis į kelią pas savo bičiulius, kad 

parodytumėte jiems išmintį, kurią daviau jums kaip Žodžio įkvėpimą, ir patenkinamai atsakytumėte į jų 

klausimus. Tegul niekam neatrodo neįmanoma įvykdyti šią misiją. Pagalvokite, kad žinios, kurias jums 

suteikiau, leidžia jums suprasti savo misiją. 

35 Jums visiems nereikės lankytis tautose, kurias vadinate "svetimomis", kad skleistumėte mano 

doktriną. Pakanka pakelti savo mintis maldoje ir apvalyti savo širdis, kad jūsų sielos iš tolo atsiskleistų 

jūsų bičiuliams ir užjaustų juos, kad ir kur jie būtų. Juos pažadins šviesos būtybės. 

36 Turėtumėte susivienyti su dvasiniu pasauliu ir sukurti su juo apsauginę sieną, kuri užkirstų kelią 

naujiems karams ir naujoms kančioms. Turėtumėte ir toliau melstis už tuos, kurie stengiasi jėga įgyti 

dvasinę valdžią. Jūs ir pasaulis nustebsite, kai žmonės supras, kad smurtas nenugalėjo proto, brolybės ir 

teisingumo. 

37 Saugokitės daryti tai, kas atrodo kaip labdara, nors jūsų širdyje yra savanaudiškumas. Darykite tiek 

gero, kiek tik galite, be jokio asmeninio intereso. Darykite tai iš meilės, nes tai yra įstatymas, kurio jus 

mokiau, ir tada pelnysite nuopelnų savo sielai. Pateikite mano mokymą taip, kaip jums jį perdaviau. To 

paties Aš mokiau savo pranašus ir apaštalus kitais laikais. 

38 Žmogus savo materializme rado būdą, kaip pakeisti žodį, kurį jums daviau praeityje. Tačiau Mano 

darbas yra tobulas ir jo šaknys - ne žemiški žodžiai. Pasiruoškite ir visada atrasite Mano tiesą. Tuomet 

pamatysite, kad visais laikais gausiai duodavau jums savo sėklos, kad ir jūs ją taip perduotumėte. 

39 Jums nereikės niekam daryti įspūdžio apeigomis ar išorinėmis garbinimo formomis. Tavo širdies 

šventykla taps regima, ir joje tavo bičiuliai pamatys savo žibintuvėlį ir aukurą. 
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40 Išmokite jau dabar jausti Mane tiek savo darbuose, tiek tada, kai stengiatės palikti purvą, kai 

nukritote. 

41 Aš mokiau jus ieškoti tiesos paprastume. Koks apgailėtinas yra žmogaus protas, kai jis ieško tiesos 

sudėtingose savo paties sukurtose doktrinose. Kodėl reikia ieškoti Manęs taip toli, nors nešiojasi Mane 

savyje? Kas nežino, kad jis buvo sukurtas pagal Tėvo paveikslą, apdovanotas tokiomis dieviškomis 

savybėmis kaip dvasia, protas ir valia? 

42 Gyvenau su žmonėmis Antrojoje epochoje, dalydamasis jūsų duona ir stogu. Tačiau Kristaus 

didybė glūdi jo nuolankume. 

43 Taip aš jus mokau, kad žinotumėte, kaip atsiskirti nuo materialių dalykų dėl meilės artimui. Tačiau 

pirmiausia turite apsivalyti, nes pagal dėsnį jūs vystotės, o kadangi pagal dėsnį vystosi viskas, tai įvykiai, 

kurie dar laukia, neturi jūsų sutrikdyti. Tai, ką mato jūsų akys, turėtų jus pripildyti džiaugsmo, kai 

suvoksite, kad viską valdo tobuliausias dėsnis ir kad tai, kas vyksta šiandien, negalėjo įvykti anksčiau, nes 

viskas artėja prie savo tobulumo. 

44 Ne tik žemėje galima dirbti dėl žmonijos pažangos. Taip pat iš kito pasaulio, kuriame meldžiamasi 

ir dirbama dėl jo išgelbėjimo ir pažangos: tai dvasinis pasaulis. Todėl sakau jums, kad dvasinė sėkla duos 

vaisių po didžiųjų kovų visų religinių bendruomenių glėbyje. 

Jei žmonės sakytų, kad tai nauja religija, kuri sėja nesantaiką, turėtumėte atsakyti, kad spiritualizmas 

yra doktrina, kad ji yra tokia pati kaip pirmoji ir vienintelė, kuri valdė sielas. Tačiau tas balsas turi sklisti iš 

jūsų širdies, kur glūdi jūsų jausmų šaknys. Jie atsiskleis, kai lieti ašaras dėl kito žmogaus skausmo, net kai 

verki iš džiaugsmo dėl artimo skausmo. Juk to visada jus mokiau. 

45 Aš kalbu su jumis per žmogaus intelektą, Mano šviesa ir Mano malonė plūsta į jį ir tampa žodžiais 

─ tuo Žodžiu, kuris parodo vienintelį kelią pas Mane: tobulumo ir jausmų tyrumo kelią. 

46 Jums reikia puikių dvasingumo įrodymų, kad jūsų tikėjimas prabustų naujam gyvenimui, o viltis 

sustiprėtų. Jums reikia aiškaus žodžio, kuris pakeltų jus iš letargo, kuriame atsidūrėte. Mano Dieviškoji 

Dvasia turėjo apsireikšti šiuo pavidalu, kad pajustumėte, jog Tėvas niekada jūsų nepalieka, kad Jis jus 

veda iš tiesos srities. 

47 Ar nesate įtikinti šio meilės įrodymo akivaizdoje? Mano mintys - tai šviesa, sklindanti žemyn, kad 

atgaivintų mirštančią jūsų žibintų šviesą. Mokytojas jums sako, kad visatos tiesa bus atskleista per 

sudvasintą žmogų, nes jis žinos, kaip harmoningai gyventi šiame pasaulyje, į kurį ateina išmokti 

evoliucijai naudingų pamokų. Šis pasaulis nėra amžinas ir neturi būti amžinas. Kai šis namas nebeatliks 

savo paskirties, jis išnyks. Kai jūsų sielai nebereikės šio gyvenimo pamokų, nes kitame pasaulyje jos 

laukia kitos, aukštesnės pamokos, remdamasi šioje žemiškoje kovoje įgyta šviesa, ji pasakys: "Su kokiu 

aiškumu dabar suprantu, kad visi šio gyvenimo pakilimai ir nuosmukiai buvo tik patirtis ir pamokos, kurių 

man reikėjo, kad geriau suprasčiau. Kokia ilga man atrodė ta gyvenimo kelionė, kol mane slėgė kančios. 

Tačiau dabar, kai viskas baigėsi, ─ koks trumpas ir trumpalaikis jis man atrodo amžinybės akivaizdoje." 

48 Žmogus yra pašauktas padaryti savo sielą didingesnę, yra pašauktas vis labiau sudvasinti savo 

egzistenciją, kuo labiau jis kyla tobulumo troškimo link. 

49 Kūnas, kurį turite, taip pat turi būti sudvasintas. Kai tai įvyks, pasikeis žmonių gyvenimo sąlygos. 

Jie išvystys dvasinius gebėjimus, kurie šiandieninio pasaulio gyventojams dar nežinomi. 

50 Jums reikia šio mokymo, kuris atgaivintų jūsų viltį, šio neišsenkančios ir tikros išminties šaltinio, 

kuris numalšintų jūsų troškulį. Mano šviesa nusileidžia į aptemdytą protą to, kuris sako, kad nemyli sielos, 

nes jos nepažįsta, bet myli materialinę gerovę, fizinį grožį, glostantį jo tuštybę, intelektą, keliantį 

susižavėjimą, vardus ir titulus. Tai yra tai, ką jis myli, ir tai yra mylėti nevertus. 

Žmogus nėra kūnas ar jo turtai. Žmogus turi vertę ir egzistuoja tik dėl savo sielos. 

Dar kartą sakau jums, kad žmogus yra pašauktas būti tuo, kuris išreiškia visatos, dangaus ir pasaulių 

tiesą. Šiandien jis to dar nepasiekė, nes jo materializacija neleidžia jam atskleisti subtilių dvasios dovanų. 

Kai materializmas išnyks, jis taps regėtoju, kuris džiūgaus matydamas Dvasinio gyvenimo stebuklus. 

Tuomet jis supras Sauliaus virsmą į Paulių, žmogaus virsmą tokiu mastu, kad reikėjo pakeisti vardą. Kartu 

su buvusiu vardu išnyko ir jo aistrų atminimas, o jo charakteris ir padarytos piktadarystės virto pelenais. 

Kai siela supranta, kad ji evoliucionuoja, kad jai trūksta pakilimo arba kad tai, ką ji turėjo išmokti ir 

išvystyti materialiame pasaulyje, dabar baigsis, ji pasirengusi susijungti su dieviškąja šviesa, nes siela yra 

šviesa, judanti link šviesos. 
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51 Džiaukitės, žmonės, galvokite, kad esate migruojantys paukščiai šiame pasaulyje, kupiname ašarų, 

nelaimių ir kančių! Džiaukitės, nes tai nėra jūsų namai amžinybei, jūsų laukia geresni pasauliai. 

Taigi, kai pasitrauksite iš šios žemės, darykite tai be gailesčio, tada skausmo atodūsiai, darbas ir ašaros 

liks čia. Atsisveikinsite su šiuo pasauliu ir pakilsite pas tuos, kurie jūsų laukia dangaus aukštybėse. Iš ten 

pamatysite Žemę kaip tašką erdvėje, kurį prisiminsite su meile. 

52 Nebūkite liūdni, nes ateis diena, kai paliksite šį ašarų slėnį, kuriame tiek daug kentėjote ir kurį 

rytoj pamilsite žinodami, kad jame pasiekėte šviesą, kurios troško jūsų siela. 

53 Būkite laimingi mylėdami savo artimą, gydydami ligonius, guosdami kenčiančius, suteikdami 

naujos drąsos vargšams. Tada jus pasieks dangaus palaiminimai. Ar norite save sudvasinti? Kristus padės 

jums įgyti šią malonę. 

54 Iš tiesų sakau jums: nors šiandien žmonės yra labiau materija nei dvasia, rytoj jie bus labiau dvasia 

nei materija. Žmonės stengėsi visiškai materializuoti savo dvasią, bet to visiško materializavimo jie 

nepasieks. Juk dvasia panaši į briliantą, o briliantas niekada nenustoja juo būti, net ir tada, kai nukrenta į 

purvą. 

55 Žmogus nepažįsta tobulos sielos palaimos, nes nėra pasiekęs tobulumo aukštumų. Jei jis išgrynins 

savo širdį ir išsaugos mano tiesą savo sieloje, kad ją praktikuotų, jis atras ramybę ir palaimą, kurių 

anksčiau nepažino. Tai bus gyvenimas, kurį simbolizuoja medis pirmajame žmonijai apreikštame 

palyginime ir kurio prinokę vaisiai patenkins sielos alkį. Tobulinkite save, pakilkite virš žemiškųjų dalykų 

ir daugiau nebekentėsite dėl kitų žmonių nedėkingumo ar nesupratingumo. 

56 Meilė yra laiptai, vedantys pas Dievą, kuris jus myli, pas Mariją, Dvasinę Motiną, kuri taip pat jus 

myli, ir pas jūsų dvasinius brolius ir seseris, kurie taip pat jus myli. 

57 Iš Dieviškosios Dvasios sklinda pranešimų srautas. Pasilikite jų tiek, kiek jums atrodo teisinga. 

58 Perduokite man savo kančių tamsą. Aš juos paversiu taikos aiškumu. Atiduokite man savo 

verksmus ir ašaras. Kai tyloje aplankysiu jūsų širdį, prasiskverbsiu į ją kaip saulės spindulys ir apšviesiu 

ją. 

59 Daviau jums meilės žodį, kad pajustumėte šią stiprybę savo širdyse. Čia yra mano paguodos 

balzamas, kuris užlieja visas jūsų kančias ir stiprina jūsų sielas. 

60 Sakau jums: būkite palaiminti, kurie kreipiasi į Mane pasirengę širdimi. Tada mano žodis taps 

gydančiu balzamu ir paglostymu, kuris atgaivins jūsų tikėjimo liepsną. 

61 Mano karalystė nusileidžia kenčiančiai žmonijai, o mano žodis skamba per šio amžiaus 

išrinktuosius, kad tie, kurie mane girdi, taptų savo brolių paguoda. 

62 Visais laikais turėjau tarpininkų tarp žmonių ir mano dieviškumo. Aš naudojausi klusnios ir 

nuolankios širdies žmonėmis. Dabar ruošiu naujus savo mokymo pasiuntinius, kad ši geroji naujiena 

pažadintų žmones dvasiniam gyvenimui. 

63 Kiek daug žmonių, galinčių atlikti kilnią dvasinę misiją, vis dar miega išsibarstę po visą pasaulį! 

Jie pabus ir savo dvasinę pažangą įrodys tada, kai savo jausmų kilnumo dėka taps naudingomis būtybėmis 

savo kaimynams. Jie bus nuolankūs ir niekada nesididžiuos savo pranašumu. 

64 Su tuštybe ─ silpnybe, kuri pasireiškė jau pirmajame žmoguje ─ bus kovojama dvasingumu. Tai 

kova, kuri visada vyko tarp dvasios ir materijos. Nes dvasia, trokšdama Tėvo esmės, yra linkusi į Amžinąjį 

ir Aukščiausiąjį, o kūnas ieško tik to, kas jį patenkina ir paglosto, net jei tai kenkia dvasiai. Ši kova, 

pasireiškianti kiekviename žmoguje, yra jėga, atsirandanti pačiame žmoguje dėl pasaulio jam daromos 

įtakos. Juk žemiškasis reikalauja visko, kas atitinka jo prigimtį. Jei dvasia sugeba kontroliuoti šią galią ir 

nukreipti ją tinkama linkme, ji suderins abi savo prigimtis ir pasieks pažangą bei pakilimą. Kita vertus, jei 

ji leis, kad ją užvaldytų materijos galia, ji pasijus suviliota blogio, bus kaip valtis be vairo audros metu. 

65 Jūs, kurie Mane girdite, jaučiate troškimą nusigręžti nuo visko, kas žalinga, kad išlaisvintumėte 

savo sielą. Esate kovos įkarštyje, todėl sakau jums: toliau budėkite ir melskitės, kad ateitų laikas, kai jūsų 

siela susivienys su kūnu ir su juo susiderins. 

Šiandien vis dar kenčiate nuo pasaulio traukos ir jaučiatės per silpni atsispirti pagundoms. Intuityviai 

žmogus jaučia tobulumo amžių, tačiau nežino, kada tai įvyks. 

66 Žmonės šio tikslo siekia įvairiais būdais. Tačiau ją pasieks tik tie, kurie kovoja už sielos pažangą. 

Tie, kurie mėgaujasi religiniu fanatizmu, nesivystys, o tie, kurie skiria savo laiką medžiagos studijoms, 

pasieks tik materialių rezultatų. 
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67 Dvasiškumas bus tai, kas ves žmogų į tobulumą. Tačiau nepainiokite tikrojo dvasingumo, kuris yra 

vienybė su Kūrėju ir priartėjimas prie Jo per meilę, gailestingumą ir vidinį garbinimą, su tais "mokslais", 

kuriais žmonės profanuoja ir materialiai suvokia anapusybės būtybes. Čia yra mano mokymas, kuris 

nuima nežinojimo šydą, slepiantį tiesą nuo žmonių. 

68 Tuo metu mano Meilės doktrina rengė jus priimti mano dvasinio pasaulio buvimą, kad jis padėtų 

jums suprasti mano Žodį ─ laikas, kuris dabar baigiasi. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 231 
1 Mano skvarbus žvilgsnis įsiskverbia į jus ir matau, kad savo širdimis formuojate puokštę, kad ją 

padovanotumėte Mano Dieviškumui. 

2 Aš matau jūsų kančias ir palengvinu jas savo tėvišku rūpesčiu, kad, mano žodžio padrąsinti, 

taptumėte žmonėmis, stipriais išbandymuose. 

3 Kaskart, kai ateidavote pas Mane išsakyti savo silpnybių ar prašyti pagalbos dėl patiriamų kančių, 

─ kaskart, kai iškildavo pavojus, kad žlugsite nuo kryžiaus svorio, ir kreipdavotės į Mane, Aš 

išlaisvindavau jus nuo naštos ir skausmo ir padarydavau jus stipriomis sielomis. Tada aš tau pasakiau: 

"Pirmyn, nenukreipk savo veido atgal, nes tavo siela būtų pilna baimės, jei pamatytų savo praeitį. 

4 Aš išgelbėjau jus nuo pražūties, kad atvesčiau į išgelbėjimo uostą, kuriame dabar esate ir 

mėgaujatės šia duona. Tu ilsėjaisi mano ramybės glėbyje. Buvau šviesos spindulys jūsų egzistencijos 

tamsoje, kad padėčiau jums eiti savo keliu nesuklupus. 

5 Jei kalbėtojai ar balso nešėjai, per kuriuos Aš apsireiškiu, kalbėtų iš savęs, jie negalėtų mokyti jūsų 

tiesos kelio. Tačiau jų lūpos kalba šviesos žodžius, nes Aš apsireiškiu per jų intelektą, ir Aš jums sakiau, 

kad esu Kelias. 

6 Matėte, kad daugelis stebisi šiais mokymais ir klausia, ar tiesa, kad čia kalba rabinas ─ ar tikrai 

"Žodis" sugrįžo į šį pasaulį, kuris nukryžiavo Jėzų? 

7 Jūs žinote, kad esu jums tai pažadėjęs, žinote, kad esu atleidimas ir kad atlieku savo dieviškąją 

misiją prikeldamas "mirusiuosius", gydydamas ligonius ir grąžindamas regėjimą akliesiems. Jūs žinote 

Mano sugrįžimo priežastį ir būdą, kuriuo atėjau. Tačiau visa tai kels klausimų pasauliui ir daugelis tuo 

abejos. 

8 Aš jums pasakiau, kodėl, užuot kreipęsis į mokslininką, teologą ar mokslininką, kreipiausi į 

neišsilavinusius ir paprastus žmones, norėdamas per juos pažinti save. Nes paprastų žmonių liudijimas 

nustebins pasaulį. 

9 Jei gerai ištirsite, įsitikinsite, kad visais laikais su žmonija bendravau per žmones ir kad jie visada 

buvo nuolankūs ir paprasti. 

10 Suteikiau jums skirtingas egzistencijas žemėje, kad galėtumėte būti šių apraiškų liudininkais ir 

atlikti savo misiją. 

11 Turite naudotis mano mokymais, kad galėtumėte prasiskverbti į tas anapusybės paslaptis, kurias 

Tėvas nori jums atskleisti. Mano slaptasis lobynas nėra paslėptas nuo jūsų žvilgsnio, kitaip jūs niekada 

negalėtumėte įžengti į amžinąjį gyvenimą. 

12 Mokykitės, giliai mąstykite, nes kai kurie yra sutrikę dėl minties, kaip įmanoma, kad jūsų dvasia 

kenčia, jei ji yra mano Dieviškumo dalelė? Ir jei dvasios šviesa yra Šventosios Dvasios šviesos kibirkštis, 

kaip ji gali matyti save laikinai apgaubtą tamsos? Supraskite, kad šis tobulėjimo kelias yra skirtas įgyti 

pakankamai nuopelnų Dievui, kad savo dvasią iš neišmanančios ir neišsivysčiusios dvasios galėtumėte 

paversti didžia šviesos dvasia Tėvo dešinėje. 

13 Ateikite pas Mane ir dar kartą išgirskite Mano Žodį, kuris yra maistas jūsų sielai. Šis Žodis, kurį 

jums perteikiau šioje Trečiojoje eroje per žmogiškąjį intelektą, padarė stebuklą - suvienijo jus, pakylėjo 

jus, kupinus uolumo ir tikėjimo, į Mano Dieviškumą, kuris atsiskleidžia kupinas tiesos ir pamokymų. Tavo 

siela jautėsi pavargusi nuo žemiškų mokymų, tavo kojos buvo per daug nuvargusios, kad įveiktų ilgus 

atstumus ieškodamos taikos, meilės ir tiesos. Jūsų rankos taip pat buvo per daug pavargusios, kad galėtų 

įdirbti laukus ir negauti derliaus, kuris būtų suteikęs jūsų sielai pasitenkinimą. 

14 Mano valia buvo, o žmonės, kad keliautumėte šiais keliais ir paragautumėte šių vaisių; kad 

belstumėtės į įvairias duris ir pažintumėte skirtingų rasių ir lyčių žmonių širdis; kad iš knygų turinio 

pasisemtumėte įvairių filosofijų, doktrinų ir teorijų; kad pažintumėte vargšų gyvenimą žemėje su visomis 

jo negandomis ir skausmu; kad patirtumėte netikrą šio pasaulio turtą su jo malonumais ir apgaulinga šlove; 

kad išgirstumėte žmonių balsą ir pažintumėte jų įkvėpimą; kad priimtumėte gėrį ir blogį, kurį jie jums 

atneš laikui bėgant. Kad po šios kelionės sutiktumėte Mane kaip paskutinį, atėjusį prie jūsų širdžių durų ─ 

paskutinį, perėjusį jūsų kelią, paskutinį iš žemės piligrimų, kuris eis šalia jūsų ir paklaus: "Kur eini? Iš kur 

esate ir ko ieškote?" Ir kad tada jūs, be išdidumo ir savigarbos, skausmo sulenkti ir patirties sustiprinti, 
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kovos nušviesti ir užgrūdinti, akimirksniu atpažintumėte Mane, atvertumėte Man savo širdį, išpažintumėte 

savo nelaimingumą ir pripažintumėte, kad tik Aš galiu suprasti jūsų skausmą, nesėkmes ir troškimus. 

15 Štai kodėl didžiąją dalį pas Mane ateinančiųjų ši galia sužavi, kai jie išgirsta Mano Žodį. Jie jaučia, 

kad Aš juos matau iki širdies gelmių ir jaučia, kad juos supa Mano meilė. Kadangi laukėte Manęs, 

žinojote, kad po didžiųjų kovų, didžiųjų egzistencijos mūšių, po tos tamsios nakties, kurioje gyvenote, turi 

išaušti naujos dienos šviesa. Jūs žinojote, kad kai ištuštinsite savo karčią taurę iki pat nuosėdų, ateis kas 

nors, kas turės ją pripildyti saldumo. Nes viltis, pasitikėjimas Mano pažadais, kuriuos jums daviau kitais 

laikais, jūsų sieloje neužgeso, liepsna išliko jūsų širdyje. Netgi tie, kurie neigė, kad šiuo metu apsireiškiu 

Aš, tai darė ne savo siela, bet savo kūniška prigimtimi, kuri nieko nežino apie Mane ir yra neišmananti ir 

nepriimanti dvasinių apreiškimų. Tačiau Aš viską žinau ir suteikiau tiems netikintiesiems, užkietėjusiems, 

dar vieną kartą, nes žinau, kad ne jų siela Mane neigia, kad ji turi pakilti pilna šviesos ir išsilaisvinti iš 

savo kūno apvalkalo grandinių, kad galėtų Mane pamatyti ir pajusti bei sušukti, kaip Petras antrą kartą: "Iš 

tiesų Tu esi gyvojo Dievo Sūnus!" 

16 Iš vaikų mokinių aš padarysiu jus mokiniais. Nes kai mane išklausysite, patikėsiu jums išminties 

knygą, kad ja mokytumėte savo bičiulius ir neštumėte Gerąją Naujieną savo tautos gyventojams, o paskui 

ir kitoms tautoms. Kai mokysitės iš manęs, būsite švelnūs ir nuolankūs. Jūs nesitenkinsite vien mano 

žodžio suvokimu ir nekalbėsite iškalbingais žodžiais, kad padarytumėte įspūdį miniai, bet jūsų įkvėpimus 

ir įžvalgas, aiškius ir gilius žodžius patvirtins darbai, kurie bus jūsų supratimo vaisius. Nenoriu, kad šie 

darbai kiltų tik iš jūsų intelekto, bet kad sąžinė juos diktuotų jūsų širdžiai, kurioje pasėta meilės sėkla. 

17 Tuomet tikrai galėsite atversti žmones. Nes pavargę nuo beprasmiškų žodžių, pavargę nuo įvairių 

mokymų ir pasaulėžiūrų iškrypimo, jie ilgėsis pamokymų, kurie jiems kalbėtų apie tikrąją meilę, 

gailestingumą ir taiką, kurie atneštų šviesos į tamsą ir išlietų gydomąjį balzamą ten, kur skauda ─ 

perkeistų tuos, kurie savo prigimtimi yra protiškai ar morališkai išsigimę. Tuomet mano mokymas tikrai 

triumfuos, o tų, kurie seka manimi ir neša taikos, vienybės ir geros valios vėliavą, daugės. 

18 Noriu, kad šį laiką išnaudotumėte deramai, kad siela pamokytų ir skatintų kūno apvalkalą, kad jį 

palenktų ir galiausiai padarytų savo įrankiu, savo noriu tarnu; kad ne "kūnas" teiktų Man tą garbinimą, 

kurį siela turėtų teikti Man, kad jis neatsidurtų tarp jūsų dvasios ir Mano. Tuomet apsivalymas bus 

ilgalaikis, o tai, ką jaučia kūnas, paveiks sielą, nes ji dar nesugeba įveikti skausmo ir silpnumo. Dvasiškai 

ugdykite save, nenukrypdami į fanatizmą, ir patirsite, kiek daug ramybės patirsite, kiek padrąsinimo 

suteiksite savo širdžiai ir kokie stiprūs būsite susidūrę su skausmo, senatvės ir ligos iššūkiais. 

19 Tai yra mano mokymas. Kas iš jūsų negali to suprasti? Ji aiški kaip dienos šviesa, ir jūs visi ją 

matote. Duodu jums šį mokymą, kad jį neišdildomai įsidėtumėte į savo sielą. Rytoj ji suteiks jums 

stiprybės, kai gresia išbandymai. 

20 Šioje žemėje visada vyko kova tarp žmonių, karas, nesutarimai, nesantaika. Nuo seniausių laikų 

vienų idėjos visada kilo prieš kitų idėjas. Taigi matote, kad prieš dorybę iškilo yda, prieš teisingumą - 

neteisybė, prieš sielos balsą - "kūno" balsas, prieš vienas žinias - kitos. O tie, kurie nuo seniausių laikų 

skelbė mano dvasinį mokymą, turėjo mokslininkus kaip oponentus. Vis dar šioje Trečiojoje eroje matau 

šias kovas tarp vyrų. Tačiau atėjo diena, kai turiu tarti paskutinį žodį. 

21 Visa išmintis, žinios ir mokslas yra kilę iš Manęs. Aš paruošiau šią planetą, kad joje galėtų 

įsikūnyti sielos, ir prieš jus išsiunčiant puoselėjau šį pasaulį su malone, meile ir išmintimi. Įdėjau į ją, į jos 

paviršių, į viską, kas būtina jūsų gyvenimui, mano vaikų išsaugojimui, malonumui ir pasitenkinimui. 

Kad šios gamtos glėbyje atrastumėte visus gyvybės šaltinius ─ visa tai, kas apgaubta paslaptimi ar 

saugoma giliame lobyne, Aš suteikiau jums dovanų, apšviečiau jus ir apdovanojau mokslo dovana, kad 

pasitelkę šį gebėjimą, atsižvelgdami į savo poreikius, raidą ir išbandymus, atrastumėte neišsenkantį 

gyvybės ir išminties šaltinį. 

22 Jūs visi džiaugiatės šia mokslo dovana. Tačiau kai kuriuos iš jų išsirinkau, kad patikėčiau jiems 

didžiules misijas, kad jie atrastų visa, kas naudinga sielai, ir tada jie duotų jums iš neišsenkančių to šaltinio 

vandenų bei padėtų jums gyventi ir siekti žemiškos laimės. Išrinktiesiems taip pat patikėjau intuityvų 

dvasinio gyvenimo pažinimą ─ to gyvenimo, kuris yra anapus mokslų, virš šios žemiškos prigimties. 

Todėl nuo seniausių laikų žmogus mane garbino ir įminė, kad egzistuoja visuotinė Būtybė, galingas, 

visagalis Dievas ir Kūrėjas, kuris turi jums paruošęs pakylėtą gyvenimą, pranokstantį šį pasaulį, - 

gyvenimą, kuriame spindės dvasia, meilė, šviesa ir protas, nes visa tai yra jūsų sielos dalis. 
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Tačiau nors jūs visi turite intuityvų žinojimą, kuris jums nuolat kalba apie šiuos gebėjimus, Man 

reikėjo pasiųsti pas jus sielų su dideliu autoritetu, kad jos atskleistų jums didžiausias paslaptis; kad jos 

padarytų sieloms proveržį ir nuvestų jas pas Mane trumpiausiais ir patikimiausiais keliais. Tai visų laikų 

pranašai, patriarchai ir Dievo siųsti žmonės. 

23 Taigi, nors vieni atnešė misiją teikti šviesą sieloms, o kiti - skelbti mokslą, visais laikais vieni 

priešino kitus, neatsižvelgdami į tai, kad tai nėra priešingos misijos, bet kad jos abi papildo viena kitą. 

Mano šviesa buvo išlieta ant visų žmonių, kad jūs suprastumėte savo užduotį ir pagarbiai prisiimtumėte 

jums priklausančią dalį. 

24 Jei girdėjote iš Manęs, kad smerkiu mokslininkų darbą ir reikalauju iš mokslo atsakomybės, tai tik 

dėl to, kad kai kurie iš jų šį gyvybės šaltinį, tuos apreiškimus, kuriuos jiems daviau, panaudojo ne 

žmonijos labui ir pažangai, bet pasitelkė juos blogiui ir naikinimui. Bet ant visų tų, kurie atliko savo 

misiją, kurie nuolankiai, pakiliai ir pagarbiai ieškojo, kad atrastų tai, ką Mano valia buvo jiems apreikšti, 

Aš išliejau savo šviesą, jie visi buvo Man malonūs; ir pažiūrėkite, kiek daug labdaringų darbų jie padarė. 

25 Jūsų žemiškasis gyvenimas evoliucionavo, jis nebėra toks pat, koks buvo praeityje, ir tiek, kiek 

jūsų žingsniai nukreipė jus evoliucijos keliu, jūs susidūrėte su mokslo vaisiais, kurie suteikiami visiems, 

atlikusiems savo misiją. Tuos, kurie suklastojo Mano misiją ir įsiskverbė į Mano lobynus, kad atskleistų 

gamtos paslaptis ir pasinaudotų gamtos jėgomis tik tam, kad jas panaudotų naikinimo ir mirties darbams, 

Aš smerkiu ir raginu. Aš atėjau pakviesti visus žmones ir gamtos jėgas į tvarką ir nukreipti juos teisingu 

keliu, ir viskas turi būti atkurta ir sugrąžinta į savo vietas. 

26 Ateis laikas, kai žmonija atpažins Dieviškąją šviesą, Mano leistą išmintį ir pagaliau supras, kad Aš 

esu Šaltinis, iš kurio atsirado visos būtybės, kad manyje yra sėkla ir vaisius ir kad Aš leidau jums dalyvauti 

visame tame, kad galėtumėte gyventi savo sielos ir Mano Dieviškumo vertą gyvenimą. 

27 Tuo dvasingumo laikotarpiu, apie kurį dabar jums pranešu, žmonės savo supratimo galias atiduos į 

sielos tarnystę ir net mokslas nusilenks jos šviesai. Kada ateis ta diena? Šiuo metu jūs ruošiate kelią 

žmonijai pasiekti šį tikslą. Juk darbas, kurį jums įsakiau atlikti, apima visą pasaulį. 

28 Žmonės savo mokslą, jėgas, talentą ir širdį skirs tarnystei mano dieviškajam reikalui, neapleisdami 

savo pareigų ir užduočių pasaulyje. Jie atsigręš į sveikus malonumus, kurie yra naudingi jų dvasiai ir 

materijai. Jie kovos už savo atsinaujinimą ir laisvę, neleis sau užsikrėsti, neims nieko, ko jiems nereikia. 

Tada iš žemės išnyks korupcija ir begėdiškumas. Tada dvasia visiškai užvaldys savo kūno apvalkalą ir, 

nors vis dar gyvens materijoje, gyvens dvasinį meilės, brolybės ir taikos gyvenimą. 

29 Tai bus metas, kai išnyks karai, kai atsiras abipusė pagarba ir pagalba, kai suprasite, kad nebegalite 

disponuoti nei savo artimo, nei savo gyvybe. Tuomet suprasite, kad nesate nei savo, nei savo vaikų, nei 

sutuoktinių, nei šios žemės savininkas, bet kad Aš esu visos kūrinijos savininkas. Bet kadangi jūs esate 

mano mylimi vaikai, jūs taip pat esate viso, kas man priklauso, savininkai. Bet nors esu Viešpats ir viso, 

kas sukurta, savininkas, negaliu žudyti savo kūrinių, niekam kenkti ar kelti skausmo. Kodėl tie, kurie nėra 

gyvybės savininkai, užgrobė tai, kas jiems nepriklauso, kad galėtų tuo disponuoti? 

30 Kai žmonės supras šį mokymą, jie žengs dvasinio tobulėjimo žingsnį aukštyn ir šis pasaulis taps 

pažangių dvasių namais. Nežinote, ar po to laiko vėl gyvensite šioje planetoje. Aš nustatysiu tuos, kurie 

patirs tuos malonės laikus, kurie išvys šią žemiškąją karalystę, kuri kitoje epochoje buvo ašarų, 

sunaikinimo ir mirties slėnis. Tuomet tos jūros, kalnai ir laukai, kurie buvo tiek daug skausmo liudininkai, 

taps taikos vieta, anapusinių pasaulių atvaizdu. Aš jums paskelbiau, kad kai kovos baigsis, mano karalystė 

jau bus arti jūsų, ir tada jūsų dvasia sužydės dorybėmis. Mano mokymas bus visose dvasiose, ir aš būsiu 

pažįstamas per vyrus ir moteris. 

31 Dvasios dovanos atsiskleis. Žodžio (vidinio) žodžio, gydymo ir dvasinio dialogo dovanos taps 

žavios tų laikų žmonėms. 

32 Mokslas nesustos savo kelyje, bet mokslininkas įsigilins į mano mokymus, studijuos juos ir žavėsis 

mano apreiškimais. Jų įkvėptas jis sukurs geradarių darbų, kurie ne tik padės žmonijai, bet ir įsikūnijusių 

bei neįsikūnijusių žmonių sieloms. 

33 Jei mano dvasia džiaugėsi praeityje ir dabar, kai matydavo mano vaikų darbus, nesvarbu, ar jie 

būtų dvasiniai, ar materialūs ─ gražius darbus, kylančius iš jautrios ar protingos širdies ─ koks didis bus 

mano džiaugsmas, kai ne tik kelios sielos bus pakylėtos, bet ir visa žmonija, kuri mylės. Tada namuose 
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nebeliks ašarų, liūdesio ir našlaičių dėl karų, o tų laikų žmonių, kuriems skirta gyventi šioje planetoje, 

gyvenime išliks tik tikėjimas, sveikata, stiprybė ir harmonija. 

34 Jūs esate pirmosios kartos, gavusios Gerąją Naujieną apie šią Trečiąją erą, ir jūs turite paruošti 

kelią visiems, kurie ateis po jūsų. Pašalinkite bedugnes, pašalinkite kelio akmenis, kad galėtumėte palikti 

palikimą - gerą valią, drąsą, gerus principus. 

35 Ne jūs pasieksite mano darbo kulminaciją. Tarp jūsų nėra nė vieno, kuris turėtų suvienyti Izraelio 

tautą. Savo kūnuose nebematysite, kaip visame pasaulyje įgyvendinama mano doktrina. Šį darbą aš 

atliksiu. Nes jei kas nors iškiltų tarp jūsų, kad palenktų užsispyrusį mano tautos kaklą ir pasiektų jos 

sudvasinimą, tas asmuo išaukštintų save arba neatlaikytų jį užgriuvusių išbandymų. 

36 Bet aš, stiprusis, kuris myli ir atleidžia, jus suvienysiu. Aš siųsiu jums vieną išbandymą po kito, 

kad jie jus sutraiškytų ir suvienytų tame pačiame dvasiniame ideale.  

37 Nenoriu, kad mano žmonės ruoštų man naują kryžių, kraujo ešafotą ar tribunolą. Noriu apsigyventi 

jūsų vidinėje šventovėje, noriu užimti savo sostą savo žmonių sieloje, kad kiekvieną akimirką galėčiau 

jiems pranešti apie save ir laukti jų savo amžinuosiuose namuose, savo visuotiniame nuolankumo soste, 

savo mylinčio Tėvo garbės vietoje, kai jūs visi, kupini nuopelnų dėl savo misijos vykdymo, sustiprėję 

kovoje ir apsivalę dorybėmis, garbingai ateisite pas Mane atsiimti didelio atlygio. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 232 
1 Išrinktoji tauta: Jūs girdite mano žodį per žmogaus intelektą, jūs visais laikais buvote pasirengę 

pralenkti žmoniją. Viskas jums suteikta iš mano malonės. Aš nužengiau pas jus, nes jus myliu, ir 

pavedžiau jums trečiąją knygos dalį, kurioje yra įsakymai, įstatymas jums ir žmonijai. 

2 Pasaulis yra blaškomas smarkios audros ir prarado kryptį. Ji nesiėmė ieškoti saugaus kelio. 

Žmogus pasitenkino gyvenimu, ieškojo to, kas būtina jo kūnui išsaugoti, ir pamiršo sielą, kuri yra jo būties 

pagrindas ir kuriai patikėjau labai aukštą užduotį. Aš pasirodžiau tarp jūsų ir radau jus gyvus viduryje 

chaoso, ir Mano Žodis jums pasakė: sustokite, grįžkite prie įstatymo vykdymo, imkite savo kryžių, sekite 

paskui Mane, ir taika bus tarp jūsų. 

3 Per šį laiką Aš jus paruošiau, į jūsų protus srautais įliedamas savo šviesą. Nuo pat pirmųjų žingsnių 

jūs buvote tvirti, ir šis tikėjimas, ši meilė Mano darbui įkvepia jus kalbėti savo bičiuliams Mano vardu. 

Daugelis išgirs jus ir ateis pas mane alkani ir ištroškę meilės. Kiti ateis trokšdami palengvinti savo kančias. 

Kiti skubės, vedami tik smalsumo. Tačiau pažadu, kad viskas bus pasiekta. Visiems duosiu įrodymą, nes 

man malonu duoti vaikui ženklą, kad išklausiau jo prašymą. 

4 Po mano išvykimo jūs ir toliau ruošite širdis, atitrauksite jas nuo neišmanymo, klaidingų 

įsitikinimų ir fanatizmo. Bet kaip jūs būsite savo bičiulių mokytojai? Kaip pasieksite nuolankumo, 

teisingumo ir teisingumo? Melsdamiesi ir vykdydami mano įstatymą. Neapsimeskite teisiais žmonėmis, 

nes dar nesate teisūs. Pasirodykite kaip mano mokiniai, kasdien stengdamiesi tobulėti. Kai pamatysiu, kad 

nesavanaudiškai atliekate savo užduotį, atvesiu pas jus daugybę jūsų bičiulių, kuriuos paskyriau, kad jie 

gautų žinių apie Mano galutinius apreiškimus. 

5 Iš žmonių sukurtų sektų, kurios yra nupjautos gyvybės medžio šakos, Aš renkuosi tuos, kurie 

trokšta dvasingumo ─ tuos, kurie ieško Manęs netobulai, bet myli Mane ─ tuos, kurie su atsidavimu taria 

Mano vardą ir dovanoja Man meilės, nuolankumo ir dėkingumo darbus. Aš ateinu kaip gerasis žvejys, 

trokštantis širdžių, ir nors šiandien sekančių paskui Mane maža, rytoj jų daugės. Jau artėja valanda, kai 

įrodymai įtikins pasaulį, kad Aš atėjau palikti jums savo meilės palikimo, o jūs, kaip šių apreiškimų 

liudytojai, teisingai apie juos kalbėsite. 

6 Nedarykite jokių skirtumų tarp savo bendrakeleivių. Dvasiniame ideale susivienys visos žmonių 

rasės ir klasės. 

7 Sudėkite savo bičiulių poreikius į Mano širdį. Kuo labiau jie nusidėjėliai, tuo labiau jiems reikia 

meilės ir gailestingumo. Dabar artėja metas, kai mano mokymas plis, o "darbininkai" keliaus į įvairias 

vietoves. Jie įsikurs pagal Mano valią tose vietose, kur Mano Žodis išsilies į atviras širdis, kurias 

paruošiau kaip derlingą žemę, pasiruošusią priimti dieviškąją sėklą. Čia yra jūsų veiklos vieta. Paskiriu 

tave atsakingu už keletą žmonių, kuriuos patikėsiu tavo globai, kai tik pamatysiu, kad esi stiprus ir 

pasiruošęs. 

8 Geroji Naujiena pasieks bet kokios doktrinos ar sektos žmones. Visi žinos apie Mano atėjimą 

Trečiojoje eroje kaip Šventoji Dvasia. Ateis laikas, kai šie apreiškimai bus visiškai žinomi, ir dėl šios 

priežasties su jumis bus kovojama. Tačiau nesijaudinkite, Mano šviesa neužges. Kaip tik tada mano žodis 

šį kartą suspindės didžiausiu spindesiu. 

9 Rengiu jus kaip uolius lauko darbininkus. "Žodis bus gausus jūsų lūpose. Dažnai kalbėsite apie 

jums nežinomus mokymus. Tai bus nauji įkvėpimai, kurie ateis iš Mano Dvasios į jūsų imlią širdį. Jūsų 

veiksmai visada turi atitikti jūsų žodžius. Visi jūsų veiksmai turi būti nuoširdūs, kad jumis tikėtų. Aš 

pažvelgsiu į jūsų darbus ir juos įvertinsiu. 

10 Prisiminkite tyrus pirmųjų laikų Izraelio tautos papročius ir grįžkite prie jų. Jos sveikata ir stiprybė 

kilo iš jų paklusnumo ir pagarbos mano Įstatymui. Iš šios tautos kilo pavyzdingi vyrai, patriarchai ir 

pranašai. Abraomas, Izaokas ir Jokūbas yra jūsų giminės pradininkai. Jie patyrė psichologinių ir fizinių 

išbandymų, tačiau jėgos jų nepaliko. Reikėjo, kad tie, kurie turėjo duoti gyvybę Izraelio tautai, rodytų 

stiprybės ir meilės pavyzdį visiems savo palikuonims. Čia jūs sužinosite savo jėgą ir veiksmingumą 

didžiųjų išbandymų valandą. 

11 Šiuo metu ruošiu sielas, kurios ir toliau įkvėps žmones man išvykus. Jie prižiūrės pagrindinius 

mano Darbo mokymus, o jūs jų klausysite ir gerbsite. 
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12 Atlikite savo užduotį dabartiniu laikotarpiu, o po to ateinančios kartos tęs jūsų darbą. Aš visada 

siųsiu į žemę didžiai iškilias būtybes, kad jos prižiūrėtų Įstatymą, Mano doktrinos esmę. 

13 Sutarkite su savo bandymais. Tam, kuris negavo to, ko prašo Manęs ir tiki, kad tai yra jo labui, 

sakau: Aš žinau tavo likimą, bet tai, ko manęs prašai, neatneš tau laimės, o tik kančią. Pagalvokite apie 

atlygį. Žemėje jūs negalėsite mėgautis tobula ramybe. Tik pareigos vykdymas šiandien suteiks jums 

ramybę. Bet rytoj, kai pradėsite dvasinį gyvenimą, sakysite Man: "Tėve, Tu žinojai, kaip man vadovauti, 

kad būtų gera mano sielai. Jei būtum man suteikęs tai, ko Tavęs prašiau, būčiau paklydęs arba delsęs ateiti 

pas Tave". 

14 Šiuo metu suteikiau jums savo Žodžio šviesą, kad galėtumėte darbuotis dėl taikos pasaulyje ir kad 

jūsų siela žengtų dar vieną žingsnį tobulėjimo keliu. Padėjau jums suprasti, kokias dovanas turi jūsų siela, 

kad ji galėtų įveikti visas kliūtis ir sunkumus, kurie stovi jos kelyje. Padėjau jums suprasti, kad šis kartėlio 

metas, kurį išgyvenate, yra atpirkimo metas, kurį turite ištuštinti kaip taurę su atsidavimu ir tikėjimu. 

15 Todėl atėjau iš begalybės, kad išlaisvinčiau jus iš jus laikančių grandinių. 

16 Šiame Trečiajame amžiuje Aš suvienijau visus tuos, kurie praeityje gavo misiją skelbti žmonijai 

Mano tiesą, kad ji gautų Mano palaiminimus.  

17  Dėl to suteikiau jums naujų apreiškimų. 

18 Mano mokymus paverskite savais, kad galėtumėte juos praktikuoti. Tačiau palikę šias susirinkimų 

vietas, kurios yra tarsi medžiai klajokliams, kurių pavėsyje girdėjote skėrių trimitavimą, nesileiskite į 

kenksmingus malonumus, užuot ieškoję kontempliacijos, kad medituotumėte. Tuomet dvasinė esmė, kurią 

gavote iš Mokytojo, ištrūks iš jūsų širdies. 

19 Aistros kaip viesulai išplėšia iš jūsų sielos malonę, kuria jus aprengiau, o kai jos netenkate, 

leidžiate silpnumui ir ligai užvaldyti jūsų esybę. 

20 Nukreipkite savo sielos maldą į Begalybę, kad sukurtumėte taikos atmosferą aplink žmoniją. Kai 

pamatysite savo bičiulius, kuriuos slegia mano teisingumo našta, padarykite nuopelną, ir jų kančios bus 

nutrauktos. Kai išgirsite gamtos jėgų balsą, melskitės už pasaulį. Neieškokite prieglobsčio vien sau. Jei 

rūpinsitės savo artimaisiais nelaimės valandą ir pamiršite save, Aš jus apsaugosiu. Apsaugok žmones savo 

malda ir gailestingumu. 

21 Tikėkite maldos galia. Tačiau turite žinoti, kad, norėdami mane pasiekti, pirmiausia turite tai 

pajusti. 

22 Jei jau turėtumėte tvirtą ir tikrą tikėjimą, darytumėte stebuklus. Paskubėkite, nes ateis valanda, kai 

turėsite pradėti skleisti žinias apie šį darbą pasaulio keliuose. Tuomet nebijokite žmonių teisingumo ir 

nesijaudinkite dėl šmeižto. 

23 Padarėte pažangą kelyje. Atsigręžkite atgal ir pažvelkite į savo praeitį. Liko materializmas, 

arogancija, žemos aistros, stabmeldystė, neišmanymas, nuodėmė. 

24 Tačiau vis tiek išlikite kelyje, kad galėtumėte pasiekti dar didesnę dvasinę pažangą. Tada savo 

širdyje patirsite Pažadėtosios žemės ramybę. 

25 Šią dieną išrinktosios tautos dvasia gaus įkvėpimą, o jų protai bus apšviesti, kad suprastų 

mokymus, kurie buvo išsaugoti Didžiojoje gyvenimo knygoje ir kuriuos Aš turėjau jiems pateikti pagal 

savo žodį, duotą praeityje. 

26 O jūs, norėdami ateiti pas Mane, palikote pasaulį, apsivalėte ir, kai buvote pasiruošę, meldėtės 

priimti Mano Visuotinį spindulį. Ji užliejo jūsų sielą, jos veikiami prabudo jūsų gabumai, o subtiliausios 

jūsų būties stygos pradėjo vibruoti. 

Iš savo širdies gelmių išvydote daugybę jausmų, kurie iki šiol jums buvo nežinomi ir privertė jus kitaip 

pažvelgti į šį gyvenimą. O kai sugebėjote veiksmingai įgyvendinti meilę ir gailestingumą, pasijutote 

pakankamai stiprūs, kad atliktumėte didžius darbus ir suprastumėte daugybę savo bičiulių. Norite labiau 

rūpintis vargstančiaisiais ir savo mintimis siųsti šviesos žinutes tiems, kurie yra toli nuo jūsų. Jūs galite 

visa tai daryti, nes Aš atvėriau prieš jūsų sielą platų lauką, kuriame galite dirbti. 

27 Jūsų dvasinės dovanos neturi ribų, jos neišsenka, net jei manote, kad perdavėte visą savo turtą. 

Kuo daugiau duosite kitiems, tuo labiau didės jūsų palikimas. Jūsų misija visada buvo siekti taikos ir ginti 

pasaulį. 

28 Išbandžiau jus, kad pasitikėtumėte savimi, kad žinotumėte, ką sugebate. Kiek kartų, kai buvote 

neapsisprendę, netikėjote ar nepasitikėjote savo sielos stiprybe, atsiunčiau jums reikiamą įrodymą ir per jį 
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gavote atsakymą. Per vieną išbandymą po kito aš tave paleidau. Bet aš jus iš anksto paruošiau, nes niekada 

nenorėjau nieko nustebinti. 

29 Aš vadovauju jūsų žingsniams, supu jus ramybės atmosfera, kurioje galite mokytis ir pasinerti į 

mano mokymą. Bet kai būsite pasirengę, eisite pas žmones, kurie iškils tuo metu. Šiandien jūsų darbai dar 

nešviečia. Tačiau mano žmonės turi tapti stiprūs dorybėmis, kovoti su materializmu, kad padėtų žmonijai 

rasti patikimą kelią, kuris nuves juos pas Mane. 

30 Jūs jau mėgavotės Mano Dvasios ramybe, kai kėlėtės vienybėje su Manimi. Tačiau ilgalaikė taika 

dar nėra jumyse. Jūs esate kelio pradžioje ir tik jūsų nuopelnai suteiks jums neapsakomą džiaugsmą 

priartėti prie Manęs. Aš padauginsiu jūsų vaisius ir sutrumpinsiu kelią, kad greitai mane pasiektumėte. 

31 Jūs vieni pirmųjų gavote šią dieviškąją žinią, todėl noriu, kad žinotumėte, kaip ją perduoti kitiems. 

Šiandien abejojanti ir nepasitikinti žmonija patikės. Šį kartą Aš jai daviau pakankamai įrodymų, ir jie visi 

kalba apie Mane. Ji trumpam liks kurčia. Vėliau ji išgirs mano kvietimą, ją patrauks mano mokymas, ji 

norės sužinoti, kas laukia sielos po šio gyvenimo, ir ji ras atsakymą knygoje, kurią visiems palieku: 

"Gyvenimo knygoje". Galiausiai visi turės šviesą, nes tai yra dieviškasis palikimas. Tai yra jūsų paveldas, 

kurio niekam nebus atsisakyta. Aš pamokysiu visus ─ ir tuos, kurie moka teisingai sekti ir aiškinti mano 

nurodymus, ir tuos, kurie manęs neklauso. 

32 Kai studijavote savo darbus ir braukėte ašaras, matydami, kiek mažai vaisių pasiekėte, jūsų siela 

liūdėjo, suvokdama, kaip toli esate nuo tikslo, kurį jums paskyriau, ir prisiminėte jums duotą pranašystę, 

kurioje jums buvo pasakyta: "Jei "Izraelis" nedirbs dėl savo sąjungos, jis patirs naują karą, ir dar kartą 

moteris lieja ašaras, o vyras pralieja kraują, namuose bus gedulas, vargas ir badas, ir siela kentės." 

33 Todėl sakau jums, kad negerbtumėte vieni kitų ir nedarytumėte nesantaikos darbų. Mano 

nurodymu siekiama suvienyti visas sielas, suartinti jas, kad jūs taptumėte viena ir visi pripažintumėte 

mane savo Tėvu. 

34 Dabar palikite rūpesčių naštą, ateikite pas Mane be abejonių ir baimių, visiškai pasitikėkite ir 

leiskite, kad jumyse įvyktų Mano valia. Aš žinau, kas vyksta jūsų viduje, ir suteikiu jums reikiamos 

stiprybės. 

35 Aš esu viso to, kas sukurta, kilmė ir tikslas. Mano valia jūs atėjote į šį pasaulį ir mano valia vėl jį 

paliksite. 

36 Ateinu kaip mylintis Tėvas suteikti jums atleidimo, nes jūs vis dar esate silpni. 

37 Šis gyvenimas jums patikėtas kaip galimybė jūsų sielai įgyti nuopelnų. Todėl visos jūsų mintys ir 

veiksmai turi atitikti mano meilės ir teisingumo įstatymą. Tačiau žmonės nuklydo nuo kelio, kurį jiems 

rodo mano Įstatymas, todėl reikėjo grįžti ir jiems priminti. Būtent su šia intencija šiuo metu ir susisiekiau 

su jumis. Mano žodžio ateinate klausytis tam, kad pasinertumėte į mano mokymą ir pasiruoštumėte 

dvasiniam gyvenimui. Neateikite iš smalsumo, pareigos jausmo ar dėl to, kad manote, jog atliekate savo 

užduotį. Ateikite su troškimu kiekvienoje naujoje pamokoje atrasti dar vieną apreiškimą, dar vieną 

mokymą. Pasinaudokite mano buvimu ir būsite geriau pasirengę vykdyti savo misiją. 

38 Nesvarbu, ar buvote fiziškai sveiki, ar patyrėte pasitenkinimą ir patogumus, ar išgyvenote ligas, 

nelaimes ir skurdą - visa tai lieka čia, žemėje, kur baigiasi žmogaus gyvenimas ir prasideda sielos 

gyvenimas. Jūs siekėte išaukštinti sielą ir turėjote kentėti bei nugalėti savo kūną. Todėl sakau jums: Gerai 

klausykite, dar geriau aiškinkite ir gilinkitės į save, kad galėtumėte atrasti tiesą. 

39 Tačiau kai sutiksite tuos, kurie tvirtins, kad laikotės naujos doktrinos, turėtumėte jiems pasakyti, 

jog tik atsisakėte bažnytinių apeigų, priklausančių išoriniam kultui, ir nusigręžėte nuo religinio fanatizmo. 

40 Mano darbas bus pripažintas visame pasaulyje. Kaip kitados siunčiau pranašus, kad paskelbtų apie 

mano atėjimą, taip ir šiuo metu siųsiu naujus pranašus, kad jie skelbtų mano mokymą ir skelbtų artėjančią 

karalystę visiems geros valios žmonėms. 

41 Kiekvienas apreiškimas buvo padarytas atsižvelgiant į žmonijos dvasinį pajėgumą ir laiką, kuriame 

ji gyveno. Šiandien atėjau taip, o rytoj kalbėsiu su jumis pakiliau. 

Šis mitingas netrukus baigsis, jis baigsis 1950 m. pabaigoje. Tada mano mokiniai iškeliaus kaip 

mokytojai, kurie nesijaus vieniši. Juk jų dvasios šviesoje, toje savo Dieviškumo dalyje, kuri yra 

kiekviename iš jūsų, aš turiu kalbėti, atleisti, mylėti ir mokyti. 
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42 Kiek leidžia sąžinė, tavo siela bus laisva. Juk jai net nereikės susirinkimų vietų, kad perduotų 

mano mokymą. Jūs kalbėsite visur, kur tik pasitaikys proga, ir jūsų gyvenimas bus šventovė, kurioje jūs 

garbinsite Mane savo tyrais darbais. 

43 Nors šiuo metu jums atrodo neįmanoma sukurti taikos žmonijoje, aš jums sakau, kad taika ateis, ir 

dar daugiau: žmogus gyvens dvasingai. 

44 Iki to laiko pasaulį ištiks daug nelaimių. Tačiau šios kančios bus skirtos žmonijos labui - tiek 

žemiškajam, tiek dvasiniam. Tai bus tarsi "iki šiol ir ne daugiau" už besaikį žmonių blogų darbų, 

savanaudiškumo ir malonumų ieškojimo siautėjimą. Taip bus pasiekta pusiausvyra. Nes blogio jėgos 

nebegalės įveikti gėrio jėgų. Šis apsivalymas atrodo kaip bausmė, bet ja nėra, nes visada paliečia 

jautriausius ir mylimiausius. Tačiau iš tikrųjų tai yra priemonė išgelbėti nuo kelio nuklydusias ar jį 

praradusias dvasias. Tie, kurie sprendžia žemiškai, skausme negali atrasti nieko naudingo, o tie, kurie 

mano, kad turi dvasią, kuri gyvuos amžinai, iš to paties skausmo semiasi šviesos, tvirtumo ir 

atsinaujinimo. 

45 Jei mąstote dvasiškai, kaip galite tikėti, kad skausmas yra blogis žmonijai, jei jis ateina iš Dievo, 

kuris yra meilė? 

46 Laikas eina, ir ateis laikas, kai prasidės tie didieji išbandymai, ir iš pasaulio išnyks net paskutinis 

taikos likutis, kuris negrįš, kol žmonija neras mano Įstatymo kelio ir neklausys to vidinio balso, kuris jai 

nuolat kalbės: Dievas gyvas! Dievas yra jumyse! Pažinkite Jį, pajuskite Jį, susitaikykite su Juo! 

47 Tada pasikeis jūsų gyvenimo būdas. Išnyks savanaudiškumas ir kiekvienas bus naudingas kitiems. 

Mano teisingumas įkvėps žmones kurti naujus įstatymus ir su meile valdyti tautas. 

48 Netrukus neškite mano žinią žmonijai, kad ji galėtų pasinaudoti mano mokymais ir perspėjimais. 

Žmogus supras, kad šis žodis buvo tikra pranašystė ir kad jis viską numatė. 

49 Kai ta nerami jūra išlygins savo bangas ir nurims vėjai, kai nebebus daugiau tautų plakimo rykščių 

ir jos bus išnaikintos, tada žmonijai prasidės taika. 

50 Jūs turite melstis ir prašyti už pasaulį, kuriam teks išgyventi didžiausius išbandymus ir išgerti pačią 

skaudžiausią taurę. 

51 Kiek daug iš jūsų, manančių, kad šiandien tiki, sudrebės, kai pamatysite tuos baisius įvykius! Kiek 

daug iš jūsų, manančių, kad esate drąsūs, slepia savo bailumą! Rengiu jus, kad žinotumėte, kaip elgtis, kai 

ateis ta valanda, ir galėtumėte atlikti jums patikėtą misiją. 

52 Šį kartą jums buvo išaiškinta kiekviena paslaptis, net mano dieviškumo apreiškimų trejybės 

paslaptis, kurią pakartosiu keliais žodžiais: 

53 Tėvas, Dievas, neturi formos, ribų, pradžios ir pabaigos ─ doktrina, kurios jūs negalite suprasti. 

Todėl sakykite: "Dievas yra visos šviesos Kūrėjas, visatą palaikanti jėga, visose būtybėse pulsuojanti 

gyvybė. 

54 O Sūnus? Sūnus yra "Žodis", jis yra Dievo galia, apribota tobulame žmoguje - Jėzuje. Kad jame 

apsigyventų Tėvo meilė. 

55 Kadangi Jėzuje buvo Dieviškoji Dvasia, Jis buvo žmogus ir Dievas ─ žmogus dėl savo materialios 

prigimties, Dievas dėl savo dvasinės prigimties. Būdamas žmogus, Jis turėjo žmogui būdingų savybių: Jis 

jautė ir kentėjo kaip žmogus. Tačiau žinojimas apie savo misiją ir dvasinė stiprybė padėjo Jam įveikti 

fizinius poreikius ir pagundas. Jis atmetė viską, kas neatitiko Jo misijos. Taigi per tą teisų ir tyrą žmogų 

Dievas galėjo apsireikšti kaip žmogus. 

56 Kai Jėzus baigė savo misiją, Jis grįžo pas Dieviškąją Dvasią, nešdamas savyje žmogiškojo 

gyvenimo pėdsakus ─ išbandymus, kuriuos Jis patyrė būdamas žmogumi. Todėl Sūnus, kadangi Jis yra 

Tėvo meilė, turi kažką apie kiekvieną iš jūsų, ir jūs jaučiatės suprasti, nes žinote, kad Jis gyveno jūsų 

pasaulyje ir vaikščiojo tomis pačiomis dulkėmis, kuriomis vaikštote jūs. 

57 Tačiau Tėvas ir Mokytojas yra vienas ir tas pats Dievas. 

58 Ir Šventoji Dvasia ─ galiu jums pasakyti ─ yra aukščiausias pavidalas, kuriuo ši Būtis apsireiškia 

visiems žmonėms, savo dvasioje turintiems paties Kūrėjo prigimties kibirkštį. 

59 Šventoji Dvasia, Tėvas ir Sūnus yra viena ir ta pati galia, viena valia, ne trys Asmenys, bet viena 

Dieviškoji Būtybė, kuri turėjo apsireikšti savo vaikams skirtingais pavidalais, kad būtų suprasta. 
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60 Suvokite, kiek daug meilės yra jūsų Dieve, kuris, nors ir būdamas visagalis, nesiliauja savęs riboti, 

kad galėtumėte Jį pajusti ir pamatyti, kuris daugina save, kad parodytų jums, jog yra ne tik jūsų Kūrėjas ir 

Teisėjas, bet ir jūsų Tėvas, Draugas, Brolis, Mokytojas. 

61 Sakote: "Kaip visa tai įmanoma?" Jūs vis dar esate maži padarėliai, kuriems Aš riboju savo 

paaiškinimus, kad pritaikyčiau juos prie jūsų proto galimybių. 

62 Aš tau atleidžiu ir suteikiu tau savo palaiminimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 233 
1 Mano Dvasios šviesa tebūna su jumis. 

2 Mokiniai, jūs, kurie ateinate kovodami su savimi, kurie siekiate dvasinės amžinybės ir 

nesitenkinate savo darbais, pasiruoškite. Nors tiesa, kad nepasiekėte to, ko jūsų siela trokšta, ir nematėte 

savo darbo vaisių, vis dėlto sakau jums, kad pasiekėte pakilimo ir pažangos. Tai patvirtinsite tame 

gyvenime, kuris jūsų laukia ir kuriame galėsite visapusiškai pažinti savo dvasinę pažangą. Ten pajusite, 

kad Mokytojo meilė iš tiesų įsiskverbė į jūsų esybę ir kad jūsų sieloje įsišaknijo gailestingumo jausmas 

kenčiantiems. Tai bus derlius, kurį atnešite po įvairių savo reinkarnacijų. 

3 "Dvasiniame slėnyje" gyvens šviesos dvasios, kurių dorybės tarnaus gėriui ir žmonijos pažangai. 

4 Tie, kurie tikrai ruošiasi šiame pasaulyje ir vykdo savo misiją su tikru gailestingumu ir meile, 

nekantraus sulaukti savo darbo pabaigos, kad išgirstų triumfo šūksnį. Nes tie, kurie jos trokšta, vis dar turi 

daug materialaus ir mažai dvasinio. 

5 Kai sakiau jums, kad kūnui suteiktumėte svarbą ir vietą, kurią jis užima jūsų likime, turėjau 

omenyje žinojimą, kaip jam vadovauti, kad jis taptų jūsų tobulumo įrankiu. Juk jūsų siela turi pasiekti 

mane. 

6 Pažiūrėkite, koks paprastas yra mano mokymas visais atžvilgiais. Todėl liepiu niekada nebandyti 

to komplikuoti. Pažiūrėkite, kaip palengvinu jums kelią, kaip jį įgyvendinti. Tačiau kiek matau, kad 

dvasiškai suprantate mano nurodymus, tiek jaučiate atsakomybę už tai. Kuo labiau žmogus neišmano 

Mano mokymo, tuo mažesnė jo atsakomybė. 

7 Kodėl yra tų, kurie buvo su manimi ir mane paliko? Kodėl jie iškeičia Mane į pasitenkinimą, kuris 

kenkia jų sieloms? Kai juos pakeliui pasiekiu ir pakviečiu, jie nedėkingai pasako, kad niekada Manęs 

nematė ir nejautė. Kaip jie galėjo taip greitai pagalvoti, kad pamiršo Tą, kuris eina su jais žingsnis po 

žingsnio ─ Tą, kuris buvo šalia jų išbandymo valandą ir gyvenimo permainų metu ─ Tą, kuris tomis 

akimirkomis atnešdavo kankinamai širdžiai dangišką Mano glėbio harmoniją ir Mano dieviškąją ramybę, 

kuris jai sako: "Ateik pas Mane, pailsėk su Manimi, sek paskui Mane, Aš esu Dangus, kurio tu ieškai." Tą 

akimirką širdį užplūdo jausmų banga, nes ji suprato, kad žmogus savo kelyje nėra vienišas, ir iš jos 

išsiveržė meilės malda, kuri buvo padėka Mokytojui. Ar gali kas nors pamiršti šiuos mano meilės 

įrodymus? Ar gali būti, kad kas nors, juos gavęs, neigia mane jautęs? 

8 Jūs, kurie manęs klausote, klauskite manęs: "Mokytojau, kaip aš galiu žinoti, kas gera ir kas 

bloga?" Į tai aš jums atsakau: Aš esu Dieviškasis Teisingumas ir kaip Teisingumas pasireiškiu 

kiekviename iš jūsų per sąžinę, kuri yra Mano Dieviškosios Dvasios šviesa. Tai yra Dievo "balsas" 

žmoguje, ir kadangi žmogus turi gebėjimų, leidžiančių jam suprasti tą "balsą", jo "raginimus" ir 

nuosprendžius, niekas negali pasiteisinti nepažįstantis gėrio kelio, kuris yra meilės ir teisingumo įstatymas. 

Kokie yra tie gebėjimai ar savybės, leidžiantys žmogui išgirsti savo paties vadovo ir teisėjo balsą? 

Intuicija, protas ir jausmai. 

9 Todėl tas, kuris elgiasi blogai, taip elgiasi ne todėl, kad neturi ausų tam balsui išgirsti, bet todėl, 

kad jas užsidarė, kad negirdėtų savo paties sprendimo. Taip yra ne todėl, kad jis neturi akių geram keliui 

įžvelgti, bet todėl, kad jis sąmoningai užsimerkė ir neina savo paties noru susikurtu keliu. 

10 Aš jums sakau: kodėl reikia nutildyti mylintį ir harmoningą Dievo balsą, kuris jums kalba per jūsų 

sąžinę, nors ji visada saugiai veda jus gėrio keliu? 

11 Dažnai "kūnas", tarsi storas šydas, neleidžia jums matyti tiesos šviesos. Todėl sakau jums, kad 

išgirsite tą balsą visu aiškumu, kai jau būsite išsilaisvinę iš kūno. Tą akimirką siela, pasiekusi savo misijos 

žemėje išsipildymą, gali patirti aukščiausią palaimą arba begalinį skausmą, kai supranta savo klaidas ir 

mato savo dėmes, dėl kurių trokšta naujo kūno kaip galimybės pradėti kelionę iš naujo. Tada Tėvo 

teisingumas, kurio pradžia yra meilė, atsiskleidžia kaip galia, suteikdamas sielai naują žmogaus kūną, kad 

ji galėtų įgyvendinti savo paskirtį. 

12 Kiek daug tokių galimybių suteikiau kiekvienam iš jūsų, kad laikų pabaigoje galėtumėte ateiti pas 

Mane, nes priklausote Man kaip vaikai. Tačiau Aš noriu, kad pas Mane ateitumėte ne tik iš gailestingumo 

ir meilės, bet ir dėl savo nuopelnų, kad būtumėte verti turėti ir regėti visą Mano darbo šlovę. 
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13 Iš tiesų sakau jums: danguje yra daugiau džiaugsmo, kai į jį ateina vienas atsivertęs nusidėjėlis, 

negu kai į jį įžengia šimtas teisiųjų. Tai gėrio pergalė prieš blogį, kai į tamsą puolusi siela atgauna savo 

didybę. 

14 Taip kalbu su jumis, kad pašalinčiau iš jūsų visus tuos išgalvotus įsitikinimus, kurie trukdo jūsų 

dvasiniam tobulėjimui. Juk mano mokymo aiškintojai jums aiškiai nepateikė. 

15 Žmonės, būkite stiprūs skausmo akivaizdoje. Kai tai suprasite, būsite man dėkingi, kad jus 

išbandžiau. 

16 Artinkitės prie Manęs ir klausykitės Manęs, nes savo Žodžiu Aš jus dvasiškai pamaitinsiu. 

17 Šį kartą mano mokymas padarė stebuklą, kad daugybė jūsų trokšta šviesos. 

18 Savo širdies tyloje išgirdote Mokytoją ir su Juo pailsėjote nuo ilgų kelionių, iš kurių kaip derlių 

parsivežėte nuovargį ir skausmus. 

19 Pasaulis trokšta meilės, taikos ir tiesos. 

20 Atneškite vienybę ten, kur nesutarimai, šviesą ten, kur klaidos, moralę ten, kur nuodėmė, ir 

balzamą ten, kur skausmas. 

21 Tuomet jūs būsite skaidrus veidrodis ─ veidrodis, kuris yra jūsų dvasia, kuriame atsispindi mano 

dieviškieji nurodymai ir kuriame žmonija mato savo trūkumus. 

22 Didingas jūsų likimas žmonijos tarpe. Todėl jus pamokiau, kad nesukluptumėte, nes dėl to jūsų 

bičiuliai galėtų jus pasmerkti. 

23 Padaryk iš savo kūno nuolankų tarną, kuris niekada neatsistoja tarp savo dvasios ir Mano, kuris 

žino, kaip man tarnauti, ir kuris leidžia savo dvasiai atiduoti man jai priklausantį garbinimą. 

24 Tinkamai suprastas dvasingumas suteiks jums jėgų ir sveikatos. 

25 Nuo amžių pradžios Įstatymo ir Dvasios mokymo pasiuntiniai turėjo mokslininką kaip savo 

priešininką. Tarp jų kilo dideli mūšiai, ir atėjo metas jums kai ką pasakyti apie šiuos konfliktus. 

26 Šį pasaulį sukūriau kaip laikinus namus įsikūnijusioms sieloms. Tačiau prieš jiems ją 

apgyvendinant, suteikiau jiems dvasios, proto ir valios gebėjimus. Aš iš anksto žinojau savo kūrinių likimą 

ir raidą. Į žemę, jos vidų, paviršių ir atmosferą įdėjau visus elementus, būtinus žmogaus išsaugojimui, 

išlaikymui, vystymuisi ir atgaivai. Tačiau tam, kad žmogus galėtų atrasti gamtos, kaip gyvybės šaltinio, 

paslaptis, leidau jam pažadinti savo intelektą. 

27 Taip žmogui buvo atskleista mokslo, į kurį jūs visi esate pajėgūs, pradžia, nors visada buvo 

talentingesnių žmonių, kurių misija buvo išgauti iš gamtos jos galių ir elementų paslaptį žmonijos naudai 

ir džiaugsmui. 

28 Aš taip pat pasiunčiau į žemę didžiųjų dvasių, kad jos atskleistų jums antgamtinį gyvenimą ─ tai, 

kas yra aukščiau šios gamtos, už mokslo ribų. Per šiuos apreiškimus buvo atskleistas visuotinės, stiprios, 

kuriančios, visagalės ir visur esančios Būtybės, kuri turi žmogui skirtą gyvenimą po mirties, amžinąjį 

sielos gyvenimą, egzistavimas. 

29 Bet kadangi viena atnešė dvasines misijas, o kita - mokslines, religija ir mokslas visais laikais 

stovėjo vienas prieš kitą kaip priešai kovoje. 

30 Šiandien jums sakau, kad materija ir dvasia nėra priešingos jėgos; tarp jų viešpatauja harmonija. 

Šviesa yra mano dvasiniai apreiškimai, taip pat šviesa yra mokslo apreiškimai ir atradimai. Bet jei iš 

Manęs girdėjote, kad dažnai priekaištauju dėl mokslininkų darbo, tai dėl to, kad daugelis jų piktnaudžiavo 

energija, anksčiau nežinomais gamtos elementais ir jėgomis, siekdami pražūtingų tikslų - naikinimo, karo, 

neapykantos ir keršto, žemiško viešpatavimo ir nesaikingo valdžios siekimo. 

31 Galiu jums pasakyti, kad tiems, kurie savo misiją atliko su meile ir gerais ketinimais ─ tiems, kurie 

pagarbiai ir nuolankiai skverbėsi į mano slaptavietes, su malonumu atskleidžiau didžiules paslaptis savo 

dukters, žmonijos, labui. 

32 Mokslas nuo pat pasaulio pradžios vedė žmoniją materialios pažangos keliu, todėl žmogus 

kiekviename žingsnyje rasdavo mokslo vaisių - vienus saldžius, kitus karčius. 

33 Dabar atėjo laikas suprasti, kad visa šviesa priklauso mano Dvasiai, kad visa, kas gyva, kyla iš 

mano Dieviškumo, nes aš esu slaptasis lobynas, pirminis visos kūrinijos šaltinis ir kilmė. 

34 Dvasinės ir mokslinės kovos išnyks iš žmogaus gyvenimo tiek, kiek dvasinė ir mokslinė pusės 

susijungs į vieną šviesą, kuri nušvies žmogaus kelią į begalybę. 
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35 Jūs pradedate ruoštis tam laikui. Spiritualizmas turi atlikti pasaulinę misiją. Jis bus tas, kuris 

visiems žmonėms atskleis tikrąjį gyvenimą. 

36 Įsivaizduokite žmoniją, kuri savo mokslą, savo talentą atiduoda tarnauti tam pačiam Dievui, kuri 

teikia Dievui malonų garbinimą be pagiežos ir stabmeldystės, kurioje net malonumai yra sveiki ir kurios 

malonumai yra sveiki kūnui ir sielai ─ tada turėsite naują, dvasiškai aukštą pasaulį, moralę ir 

moksliškumą. Gerbsite savo artimo gyvybę ir nesikėsinsite į savo gyvybę. Tie žmonės supras, kad jie nėra 

savo šeimininkai ir kad vienintelis visko šeimininkas esu aš. 

37 Iš anksto numatyti yra tie, kurie gyvens pasaulyje tais malonės laikais. Tai, kas buvo ašarų slėnis, 

sunaikinimo ir mirties laukas, bus paversta taikos slėniu. 

38 Tai bus palankus metas dvasinėms dovanoms atsiskleisti ir sužydėti. Tada mokslas netrukdys sielai 

tobulėti, bet Aš jai leisiu dar labiau įsiskverbti į savo paslaptis, kur atskleisiu didžiules paslaptis žmonijos 

labui. 

39 Mano dvasia kaip visada džiaugsis gerais mano vaikų darbais, nesvarbu, ar jie būtų dvasiniai, ar 

moksliniai, ar jų imlumo grožiui vaisiai. 

40 Šie žmonės paruoš kelią. Tačiau to laiko nematysite savo žemiškojo kūno akimis. 

41 Iš jūsų neišeis joks išganomasis kvietimas, net toks, kuris suvienytų šią tautą. Tai bus mano Žodis, 

kuris jus suvienys ir išgelbės. 

42 Kai 1950 m. baigsis mano skelbimas, atsidursiu tavo šventovėje. Ten, jūsų širdyje, stovės meilės 

sostas, kurį mano tauta pastatys man. Jūs nenorite, kad Aš atsidurčiau ant kryžiaus, ant stulpo ar teisme. 

43 Neleiskite laikui ištrinti šių žodžių, kad galėtumėte iš jų sudaryti Didžiąją savo Tėvo Išminties 

knygą. 

44 Melskitės kreipdamiesi į sielą, nes jūsų kūno balsas neskambės danguje. 

45 Vieni pasirodo dvasioje, nes negalėjo atvykti fiziškai, kiti man parodo tik savo fizinį apvalkalą, nes 

jų siela gyvena toli, užsiėmusi materialiais dalykais. Tačiau Aš jums sakiau, kad reikia pasiruošti, kad 

Mane išgirstumėte. Tačiau noriu, kad Mano šviesa kaip dvasinė mana lytų visur, kur tik yra Mano vaikai. 

46 Tą dieną paruošiu šventę, kad visi, gyvenantys žemėje, ir didžiosios dvasių galybės, gyvenančios 

anapus, galėtų joje puotauti. 

47 Priimu jus Septynių antspaudų knygos šviesoje. Tuo metu Elijas paruošė žmogaus protą mano 

apsireiškimui. Nuo to laiko mano darbe atrandate vis daugiau naujų atradimų. Vieni teisingai aiškino mano 

mokymą, kiti iškraipė jo prasmę, o kai atėjo valanda žmonėms išsiskirstyti į bendruomenes ar susirinkimų 

vietas, kiekvienas dirbo taip, kaip jį mokė tie, kurie buvo prieš tai. 

48 Kai pirmą kartą išgirdote mano žodį, mano klausytojų buvo nedaug. Tarp jų buvo vyrų ir moterų, 

suaugusiųjų ir vaikų. Tas mažas būrelis išaugo ir tapo tauta, o tada Aš jiems atskleidžiau, kad jie dvasiškai 

yra "Izraelis", pasislėpęs ir išsibarstęs po visą pasaulį. 

Laikas bėgo, ir minios daugėjo. Tada sukviečiau juos į susirinkimą, nes pastebėjau, kad jų širdys 

gyvena atskirai, kad tarp jų nėra nei vienybės, nei darnos. 

49 Mano žodis buvo šlovingai apreikštas, o mano širdis atsivėrė kaip skrynia, iš kurios plaukė 

įstatymas ir pažadai. Prieš jį žmonės lenkė kaklus ir pakeltomis dešinėmis rankomis prisiekė sekti Tėvą, 

prisiekė susivienyti. Mano tuometinis žodis buvo neišdildomas, nes jis liko įrašytas žmonių dvasioje, kaip 

ir tos tautos pažadas, kuris buvo suprastas kaip Naujoji sandora su Dieviškąja Dvasia. 

50 Nuo tada jūs kovojate už savo vienybę, kad širdyse būtų viena šviesa ir viena garbinimo forma. 

Tačiau ne visi laikėsi šios sandoros, ne visi vienybės ir sudvasinimo idealą laikė savo idealu, ir tai sukėlė 

šiai tautai viesulus ir uraganus, o kartais ją susilpnino. Šiandien matau, kad vieni kovoja už šio mokymo 

grynumą, nuoširdumą ir paprastumą, o kiti dėl dvasingumo stokos nesupranta šio nuoširdumo ir todėl jį 

sutepa svetimomis apeigomis bei įvairių religijų įtaka. 

51 Šių laikų mokiniams atnešu mokymą, kurio turinys yra Mozės mokymo esmė ─ tai, ką Jėzus įžiebė 

žmonijai, ir tai, ką jums apreiškia mano Dvasia. 

Tačiau Aš mačiau, kad tarp jūsų yra tokių, kurie nuslėpė Mano tiesą, kad galėtų išaukštinti save prieš savo 

bendruomenes kaip valdovus ir karalius. Jei tik galėtų, jie nešiotų karūną ant galvos, apsiaustą ant pečių ir 

skeptrą dešinėje rankoje. Tačiau vietoj to jie žemina savo brolius ir seseris ir mėgaujasi duoklėmis, 

liaupsėmis ir pagyrimais. 
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52 Žmonės diena iš dienos ateina į mano susitikimų vietas. Naujos minios ir paskutiniai mokiniai 

padaugina šią tautą. Kai jie ateina į susirinkimą, kuriame mano vaikai stengiasi parodyti mano darbo 

gerumą ir tyrumą, jie prisipildo šviesos ir šlovina mane. Bet kai jie ateina ten, kur yra tuštybės ir aistrų 

lizdas, jie pasimeta, ir taip pasimetę toliau eina savo keliu. Kaip jie taip pat galėtų sustabdyti chaotišką 

"darbininkų", kurie eina prieš minią, judėjimą? Kaip jie galėtų įrodyti pasauliui, kad tai ne sekta ar nauja 

religija, bet amžinasis įstatymas, Šventosios Dvasios šviesa, tapusi doktrina, kad ji vestų žmones į sielos 

tobulumą? 

53 Jei nuo pat pradžių būtumėte supratę mano doktrinos esmę ir jos tikslą, kelyje nebūtų tiek daug 

sutrikusiųjų. Jūs manėte, kad jūsų dovanos skirtos žemiškiems malonumams, ir leidote, kad mano Žodžio 

šviesa užgestų, kai ji pasiekia širdis. Balso nešėjai perdavinėjo mano žodį nuo pirmos iki paskutinės 

susirinkimo vietos, kol jų gerklės užgniaužė gerklę, kad bent jau jų balsas pažadintų ir paveiktų jūsų 

užkietėjusias širdis. 

54 Matėte, kaip bendruomenės nepripažino viena kitos dėl skirtingų pažiūrų ir idėjų ir liko 

nepaliestos, nieko nedarydamos, kad pašalintų šią nesantaiką. Kartais norisi pakilti ir pareikalauti savo 

bendruomenių atsiskaityti bei pamokyti jas. Bet ką galite jiems nurodyti, jei nieko nežinote? 

55 Žinau, kad tie, kurie kentėjo ir kovojo, kad parodytų mano mokymą visame jo grynume, verkia 

šiomis akimirkomis, kai girdi šiuos žodžius. Jie prašo manęs atleidimo ir stiprybės ištverti pažeidime, o aš 

visiems suteikiu atleidimą, stiprybę ir šviesą. 

Aš laiminu nuolankiuosius. O tiems, kurie tokie nėra, sakau: būkite nuolankūs, nepamirškite, kad 

palyginau jus su mano palyginimo Sūnumi palaidūnu, kuris, iššvaistęs savo palikimą toli nuo tėvo namų ir 

matydamas, kad jo rankos tuščios, o kūnas išsekęs ir apnuogintas, grįžo namo ilgėdamasis tėvo rankų. Jis 

jį priėmė ir surengė puotą iš laimės, kad vėl gali būti su juo. Tada tas sūnus tapo nuolankus, paklusnus ir 

mylintis savo tėvą. Nes jo nusikaltimų skausmas įnešė šviesos į jo širdį. 

O jūs, kuriems sakiau, kad šiuo metu jus priėmiau kaip sūnų palaidūną ─ ar manote, jog teisinga, kad 

po to, kai jums atvykus surengiau puotą, pasodinau jus prie savo stalo ir apipyliau malonės dovanomis, 

būtumėte pilni tuštybės ir pasisavintumėte mano namus? 

56 Mano žodis galėjo sujaudinti jūsų širdis, ir vieni ryžosi patobulinti savo darbus, o kiti - pasitaisyti. 

Tada Mokytojas jums pasakys: "Atėjo apsivalymo metas. Grįžkite į savo bendruomenes ir ugdykite 

dovanas, kuriomis kiekvieną iš jūsų apdovanojau. Noriu, kad liautųsi tiek daug netobulumų ir 

piktnaudžiavimų, jei nenorite, kad iš jūsų būtų atimtas mano žodis anksčiau, nei mano dieviškumo 

nustatytas laikas. 

57 Studijuokite mano žodžius, apmąstykite juos ir tvirtai pasiryžkite ištaisyti savo klaidas, ištaisyti 

trūkumus ir išgryninti garbinimo formas. Melskitės ir stebėkite, dar yra laiko sunaikinti blogą sėklą, sėti 

gerą ir skinti jos vaisius. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 234 
1 Jūs trumpam palikote pasaulį, kad būtumėte su Manimi. Jūs išgyvenote išbandymą po išbandymo, 

įgydami šviesos savo sieloje. Mano meilė buvo su jumis sunkiomis valandomis ir priminė jums mano 

paguodos ir padrąsinimo žodžius. 

2 Spiritualistinis mokymas yra naujoji Sandoros skrynia, kurioje žmonija šiais laikais ras šviesos ir 

paguodos. 

3 Kai pamatysite, kad šių salių nepakanka miniai sutalpinti, pakviesiu jus į slėnio pievas, laukus, 

kalnus ir ten apreikšiu jums savo Dvasią. 

4 Apskritai žmonija šiuo metu negirdi mano žodžio. Jų dvasinė inercija yra gili, todėl jie neranda 

ramybės. 

5 Jūsų mokytojas buvo Šventoji Dvasia. Todėl laikau jus atsakingu už taiką. 

6 Šį dieviškąjį mokymą reikia nuodugniai išstudijuoti, kad galėtumėte atrasti visą jame glūdinčią 

tiesą. Ji yra žvaigždė, nušviečianti kelią į sielos išgelbėjimą. 

7 Trečioji era nustebino pasaulį priešiškumo, nuodėmių ir fanatizmo bedugne. Ji nebuvo pasiruošusi 

pajusti Naujosios eros atėjimo, naujos aušros pasirodymo. Ji turės dar kurį laiką kęsti savo pančius, kol 

atsinaujinimas ir atgaila juos sulaužys, o tada moraliai ir dvasiškai pakils. 

8 Nemanykite, kad esu tik su jumis. Visame pasaulyje yra religinių bendruomenių, kuriose žmonės 

randa prieglobstį savo sieloms, o kiekviename žmoguje yra vieta, į kurią einu apsireikšti: dvasia. 

9 Mano meilė beldžiasi į visas duris, žadėdama ramybę. Nuo valdžios žmogaus, nuo žemiškos šlovės 

išsiilgusio ir išminties pasiekusio žmogaus iki paribio ar nežinomiausio žmogaus - visus juos aplankys 

Viešpats. 

10 Šiais laikais atėjau prikelti tautos, kurios skambus balsas bus girdimas visoje žemėje. Patikėjau jam 

saują kviečių, kad jis taptų jų augintoju. Prieš tai pasodinau ją prie savo stalo ir daviau gerti vynmedžio 

sulčių, kad ji sustiprėtų ir ištvertų savo klajones. Savo išmintingais patarimais mokiau ją atpažinti 

neteisingus kelius, kad ji galėtų nuo jų atsiriboti. Parodžiau jai tikrąją šventovę, kad ji galėtų į ją įeiti ir 

visur jaustų mano buvimą. Išlaisvinau jį, nes nenorėjau, kad šiuo metu jo kojos ar rankos jaustų grandinių 

svorį. 

Bet jei aš suteikiau jam didelių gebėjimų ir įgaliojimų, tai ne tam, kad jis susiviliotų ir pasidarytų 

tuščias ir laikytų save karaliumi, dievu ar teisėju. Aš tik suteikiu jos dvasiai tiek, kad ji apsivilktų 

nuolankumu ir paskirtų savo gyvenimą užduočiai būti naudinga savo bičiuliams ir tarnauti žmonijai. 

11 Aš noriu, kad, kai ji ateitų pas Mano Dieviškumą, ji tik siūlytų Man savo sėjos vaisius, o ne 

prašytų atleidimo už savo nusižengimus. Jūs esate dvasingi žmonės, kuriuos ruošiu. Šiandien, nors ir 

gaunate Mano mokymus, vis dar darote klaidų, nes esate dalis šios liūdnos žmonijos, kuri velkasi per 

žemę, nes nežino, kaip vystytis aukštyn. 

12 Paskyriau jums ganytoją Eliją, kad vestų jus prie išgelbėjimo kliūties, kurios rato neketinate 

peršokti. 

13 Mano darbas, kuris iš dalies tenka jums, slėgs jus kaip atsakomybės, išsižadėjimų ir aukų kryžius. 

Tačiau kiekviename žingsnyje ir kiekviename kritime turėsite meilės kupiną atramą, kuri atstatys jus visu 

savo gailestingumu. 

14 Iki šiol jūsų eisena buvo nerangi, netvirta, nepatogi, ir dėl savo netobulumo jūs žėrėte kartėlį ir 

liejote ašaras. Taip yra todėl, kad jūs vis dar esate maži vaikai. Ateityje, kai siųsiu jus keliais, vedančiais į 

provincijas, eisite saugiai ir su tikėjimu. 

15 Šią dieną jums sakau: Apsispręskite savo širdyje ir sieloje sekti Manimi su taika, vienybe ir gera 

valia. Taip jūs tikėsitės to, ką Amžinasis skyrė 1950 metams. 

16 Supraskite, kad šiomis akimirkomis Aš atleidžiu jūsų nusižengimus, kad galėtumėte eiti savo keliu 

be šios naštos. Tačiau neužkraukite sunkios nuodėmės naštos ant savo sielos dar kartą. 

17 Štai: kai duodu jums savo atleidimo žodį, jis tampa šviesa tamsoje. 

18 Mokiniai: Nors visi čia atvykote vienodai, jūsų likimas yra skirtingas ir jūsų užduotis taip pat 

skirtinga. 

Prieš ateidama į žemę, siela iš anksto matė savo gyvenimo kelią, o įsikūnijus šis žinojimas virto 

patirtimi ir intuityviu žinojimu, taip apsaugodama save nuo nuopuolių ir kritimų. 
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Šiuose mokymuose išlieju savo išmintį. Jūs esate mano mokiniai, kurie ruošia kelią mokytojams, 

kuriuos atsiųsiu žmonijai. Šis pasirengimo kelias kupinas pavojų ir pagundų. Stebėkite, kad aptiktumėte 

vilką tarp krūmų. Tuomet griebsitės meilės kalavijo, kurio jūsų priešininkas neatlaikys, ir erškėčiais bei 

erškėčiais apaugę laukai pavirs žydinčiais slėniais. 

19 Kadangi girdėjote šį šviesos žodį, būtų neteisinga, jei rytoj pasuktumėte klaidingais keliais. 

20 Praktikuokite meilę, rodykite gailestingumą, kuris yra meilės dukra, ir būsite išgelbėti. Neslėpkite 

duonos, kurią jums patikėjau. 

21 Nebūkite abejingi savo bičiulių skausmui, nes tada nesėsite tikėjimo mano mokymu. Įsijauskite į 

kiekvieną sielą ir suprasite, kad visos siekia šviesos, kuri yra tiesa. "Kūnas" retai atskleis sielos kovas. 

22 Pasiruoškite. Kai išmokstate šią pamoką, vargšai šaukiasi gailestingumo ir švelnumo. 

23 Mokiniai, išnaudokite šį brangų laiką. Jūs tapsite darbininkais Viešpaties laukuose, kurie yra 

žmonių širdys. Turite nenuilstamai eiti į provincijas ir namus, nes miego laikas baigėsi. 

24 Jūs tikrai nustebsite ir apsidžiaugsite, kai pamatysite, kad jūsų bičiulių širdys jau buvo 

pasirengusios jus priimti. 

25 Šviesos dvasios, nužengusios iš dvasinių pasaulių, stebi ir veikia žmonių keliuose ─ ir svarbiuose, 

ir nepastebimuose. 

26 Dabar yra malonės akimirka tiems, kurie gyvena žemėje, ir tiems, kurie joje nebegyvena, nes jie 

girdi mano balsą, kuris pirmą kartą šiuo pavidalu nuskambėjo 1866 metais. 

27 Pirmieji, kurie klausėsi Manęs, elgėsi su Mano darbu kaip su medžiu, nupjaudami pirmąsias šakas 

ir persodindami jas į kitas vietas. Vieni mano mokymus suprato gerai, kiti - ne taip. 

28 Nedidelės grupės rinkdavosi skurdžių posėdžių salių šešėlyje. Tačiau jiems gausėjant ir didėjant 

miniai, paraginau juos susivienyti, kad visi atpažintų save kaip vieno Mokytojo mokinius ir vienodai 

praktikuotų mokymą; kad sėkla būtų sėjama ne pagal "darbininkų "*, bet pagal Dievo valią. 
*Atsiliepimas

 
 į Jėzaus palyginimą apie "vynuogyno darbininkus". 

29 Priešais dvasinę Naujosios Sandoros skrynią minios prisiekė atsiduoti, paklusti ir būti geros valios; 

bet kai uraganai ir viesulai galingai įsiveržė į medžio šakas, vieni nusilpo, o kiti liko tvirtai ištikimi ir 

mokė naujuosius "darbininkus" įdirbti "laukus". Kai kurie, supratę šio apreiškimo didybę, ketino skverbtis 

į mano paslaptis toliau, nei yra mano valia, norėdami įgyti žinių ir galios, kurios juos padarytų 

pranašesnius už kitus, tačiau labai greitai jie susidūrė su mano teisingumu. 

30 Kiti, kurie nesugebėjo suvokti šio darbo didybės jo grynume ir paprastume, perėmė iš sektų ir 

bažnyčių apeigas, simbolius ir ceremonijas, manydami, kad jos suteiks iškilmingumo mano apraiškoms. 

31 Aš jus pavadinau "stipriais žmonėmis", nes jūs maitinotės mano dieviškuoju Žodžiu, kuris yra tikra 

išminties knyga, parašyta ne žmogaus rankomis. Kiekvienas žodis - tai puslapis, kiekvienas puslapis yra 

svarbus. Supraskite tai, nesitenkinkite vien mano pranešimų įsiminimu. Tada ši knyga išliks jūsų širdyse. 

32 Artėjant laikui, kai nebekalbėsiu su jumis, aš ištaisau viską, ko jūsų pirmtakai nemokėjo ištaisyti. 

Juk nenoriu, kad tarp mokinių būtų naujokų, nesuprantančių mano nurodymų, ir "darbininkų", kurie 

nežino, kaip sėti. 

33 Doktrina, kurios jus mokau, nėra nauja. Nesakykite, kad su mano atėjimu žemėje atsirado nauja 

religija. Mano apsireiškimas šioje eroje rodo jums tą patį kelią, kurį jums nubrėžiau nuo amžių pradžios, o 

Mano Žodis paaiškina ir atskleidžia jums anksčiau gautas Įstatymo ir Doktrinos paslaptis. 

34 Tie, kuriuos vadinate svetimšaliais, buvo tarp jūsų, kad laikinai padidintų jūsų gretas ir taptų mano 

Dieviškumo mokiniais. Visus juos laikykite tikrais broliais. Nerodykite blogo pavyzdžio, nepriimkite 

slaptų paskyrimų, neskubėkite prisiimti pareigų ar to, kas jums nepriklauso, nes tada pamatysite, kad 

augalai, kuriuos turite auginti, taps nevaisingi. Tai sukels didelį skausmą jūsų širdyse. 

35 Pasiruoškite. Juk jau sakiau jums, kad jūsų broliai ir seserys iš įvairių religinių bendruomenių 

beldžiasi į jūsų duris, vieni reikalaudami pasiaiškinti dėl to, ką, jų manymu, nuo jų nuslėpėte, kiti 

prašydami paaiškinti daugybę paslapčių, o treti - ieškodami prieglobsčio ir paguodos jūsų širdyse. 

Pasiruoškite taip, kad galėtumėte suteikti prieglobstį vargšams ir tinkamai atsakyti tam, kuris jūsų klausia. 

36 Tegul aukštas ir žemas, mokytas ir nemokytas žmogus randa kelią pas jus. Tačiau neleiskite, kad 

mano darbe paplistų apgaulė ar būtų į jį įmaišyta, taip pat neleiskite, kad būtų piktžodžiaujama. 
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37 Mano mokymas turi perkeisti žmones, įtikindamas juos savo meile, švelnumu ir teisingumu, ir 

atnešti jiems atsinaujinimą bei taiką. "Karaliai" nuolankiai nužengs nuo savo sostų. Brolžudiški karai 

užleis vietą atleidimui ir santarvei. Blogos aistros bus pažabotos, o kraujo troškimas, panašus į žvėrių, 

kurie žudo vieni kitus, kad patenkintų savo instinktus, užleis vietą žmogiškumo jausmams. 

38 Šie žmonės bus geroji žemės dvasia, taikos ir palaiminimų dvasia. 

39 Mylimi mokiniai: Mano mokymas yra su jumis, kuris dar nesudarytas iš materialių knygų. 

40 Tuo metu nustebinau jus, kai privertžiau išgirsti mano žodį paprastais ir suprantamais organais. 

Tačiau tai ne pirmas kartas, kai pasitelkiu paprastus ar neišmanančius žmones, kad mokytus žmones 

nustebinčiau savo galia. 

41 Jūs, kurie Mane girdite, negalite sakyti, kad dėl šios priežasties visi esate vienodo lygio. Juk veikli 

siela vystosi greičiau už vangią ir už tą, kuri, besimėgaudama vaisiais, nusilpsta savanaudiškume. 

42 Nors jūsų sielos ieškau ir ruošiu taip, kad netrukus ji galėtų tiesiogiai ir dvasiškai bendrauti su 

Manimi, žmonija taip pat atsigręš į gyvąjį ir tikrąjį Dievą ir pamirš atvaizdus bei panašumus. Bet Aš jums 

sakau, kad jums niekada netrūko mano Įstatymo kaip išgelbėjimo šviesos. Nes jau seniai Mozė buvo 

įkvėptas. 

Jame yra du įsakymai, kurių laikydamiesi žmonės patikėtų visu mano mokymu, įvykdytų visą Įstatymą 

ir žengtų žingsnį tobulumo link. Jie kalba apie tai, kad reikia mylėti Dievą visa širdimi ir siela, o savo 

artimą mylėti kaip save patį. 

43 Mano įstatymas nevykdomas tarp žmonių; įrodymas, kad yra neteisybė. Žiūrėkite, kaip turtuolis 

žemina vargšą, kaip stiprusis valdo silpnąjį, kaip tas, kuris mėgaujasi gyvenimu, nesirūpina kenčiančiuoju. 

Štai kodėl norėjau įtvirtinti teisingumą šiuo metu, suteikdamas malonę vargšams, silpniems ir 

kenčiantiems, kad jų širdys džiūgautų, o lūpos kalbėtų meilės ir atleidimo žodžius tiems, kuriuos jie įžeidė. 

Taip aš jums parodysiu kelią, kaip įgyti Dangaus karalystės lobius. 

44 Netrukus pasiųsiu jus į provincijas, kaimus, miestus ir tautas skleisti gailestingumo, kad žmonija 

išsivalytų savo dėmes ir pasiektų išganymą. O gal norite, kad šis pasaulis amžiams liktų sutaikinimo vieta? 

Noriu, kad šioje žemėje pajustumėte mano Dvasios ramybę, kuri yra ramybės, kuria džiaugsitės mano 

glėbyje, laukimas. 

45 Supraskite, koks atkaklus ir nenuilstantis buvau nuo tada, kai 1866 m. pradėjau jums kalbėti šia 

forma. Aš noriu jus palikti pasiruošusius ir vieningus, kai baigsis mano žodžių įkvėpimas ir tarp jūsų 

prasidės mano dvasios tiesioginio apsireiškimo jūsų dvasiai laikas, t. y. dangaus apsireiškimas žemėje. 

Tačiau "mano žodis" ir toliau sklis iš "debesies" kaip intuicija, dvasinis veidas ir įkvėpimas. 

46 Šių laikų teologai tyrinės mano žodį ir naujuosius Raštus ir klaus: "Kas esate jūs, kurie taip 

kalbėjote?" Kaip ir senieji Rašto aiškintojai bei fariziejai maištavo ir sakė man: "Kas jūs tokie, kad 

nepaklūstate ir pakeičiate Mozės įstatymą?" Tuomet padėsiu jiems suprasti, kad trys apreiškimai yra 

vienintelis įstatymas, kurio visada mokiau ir kurio laikiausi. 

47 Daugelis tų, kurie šioje eroje Mane smerkia, priklauso tiems, kurie abejojo "Antrojoje eroje". 

Tačiau Aš juos išsaugojau ir vėl pasiunčiau į žemę, kad jie liudytų Mano Įstatymo pergalę ir atvertų jų akis 

Šviesai. 

48 Mokiniai, jūs tikrai gėrėte mano žodžio pieną ir medų. Paruoškite savo širdis pokalbiui su 

Mokytoju. Elijas veda jus pas mane ir kviečia jūsų sielą pakilti į taikos regionus. Jis leidžia jums pamiršti 

žemės niekšybes, kad galėtumėte būti mano dešinėje ir džiaugtis mano žodžiu. 

49 Aš pašaukiau jus iš skirtingų kraštų ir tautų, kad suvienyčiau jus į vieną tautą. Aš vieniju jus šiuose 

kukliuose namuose, kad mano mokymas pasiektų jūsų ausis. Jūs jautėte mano buvimą ir sekėte mano 

žingsnius. Jūs būsite ištikimi šio darbo, apie kurį daugelis sužinos tik po 1950 m., liudytojai. Bet 

palaimintas, kas klauso mano įsakymų, nes jis bus pasirengęs visiems laikams. 

50 Savo Žodžio esme jums pranešiu, kodėl atėjau į Trečiąją erą ir ką skelbiu, kad niekada 

nesuklystumėte. Aš jums sakau, kad po mano pasitraukimo atsiras netikrų pranašų, bet jūs jų neklausykite. 

Po šio laiko neieškokite Manęs tokiu pavidalu, kokiu Aš jums šiandien kalbu, nes tada, po to, kai jus 

įspėjau, padarytumėte sunkų nusižengimą Mano akyse. 

51 Tuomet tik dvasiškai ieškokite Manęs, pateikite Man savo tikėjimą ir pažangą, kurią darote savo 

veiksmais, ir dirbkite, kad pasiektumėte sąjungą. Į savo susirinkimus pritrauksite naujų mokinių, nes ši 

tauta dauginsis šioje ir kitose tautose. 
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52 Kelias, kurį jums rodau, yra meilės, atsižadėjimo ir pasiaukojimo kelias. Kad pasiektumėte Mane, 

dažnai turėsite paaukoti tai, kas jums brangiausia. Jūsų širdis, prisirišusi prie žemiškų malonumų, turės 

nuo jų nusigręžti, kad galėtų atsiduoti Mano doktrinos studijoms ir gilinimuisi į ją. 

53 Antrojoje eroje Mano žodį išgirdo daugybė žmonių. Iš jų išsirinkau dvylika, kuriuos padariau savo 

mokiniais. Jie buvo pamokyti mano žodžio. Mano meilė kaip kaltuku įvairiais būdais veikė jų širdis. Jie 

gyveno šalia manęs, jausdami tų dieviškųjų apraiškų didybę, mano pavyzdinguose darbuose įžvelgdami 

mano meilės ir atpirkimo likimą. Jie kentėjo dėl Mano reikalo, o kai Aš iš jūsų pasitraukiau, jie tapo Mano 

apaštalais. 

Jie viską paliko, kad galėtų sekti mano pėdomis. Dėl šmeižto ar melagingų parodymų jie nepasitraukė. 

Juose gyveno tik meilė ir atsidavimas. Tai, ką buvau pasėjęs jų sielose, davė vaisių, o prieš ir po mano 

išvykimo jie davė man paragauti savo vaisių, kurie man pasirodė saldūs ir pasiaukojantys, ir aš jiems 

pasakiau: Nuo šiol taip pat klausykite Manęs, ir vėliau Aš jūsų lūpomis paskelbsiu jums dar nežinomus 

didžius apreiškimus. "Žodis bus neišsenkantis, o įkvėpimas vaisingas, ir jis įvairiais būdais išsilies per jūsų 

perdavimą. Jūs visi būsite dovana žmonijai ─ dovana, kurią jiems duosiu kaip savo tiesos liudijimą. 

54 Mano mokiniai pažadėjo imti iš Manęs pavyzdį visuose savo darbuose ir daryti žmonijai tai, ką Aš 

dariau jiems. Jie baigė savo darbą ir jų pavyzdys yra amžinas. 

55 Taip pat su ta pačia meile ruošiu jus Trečiajai erai ir klausiu jūsų: ar esate pasirengę priimti 

išbandymus, kuriuos jums siunčiu, jei tokia būtų Mano valia, kad ištobulinčiau jūsų sielas? ─ "Taip", - 

sakote man iš visos širdies. "Mes mylime Tave ir norime Tau tarnauti, bet tikimės visos Tavo pagalbos." 

Sakau jums: mano padrąsinimas niekada jūsų nepaliks. Vadovausiu jums taip, kad mano šviesa visada 

rodytų jums jūsų pareigas, o jūsų darbai visada atitiktų mano įstatymus. 

56 Žmonės, jūs pakilote ir jau jaučiate dvasinį gyvenimą. Jūs trumpam pajuntate karalystės, kuri jūsų 

laukia, ramybę, pažįstate pasitenkinimą, kurį teikia pareigos vykdymas, ir sakote Man: "Mokytojau, ištirk 

sėklą, kurią Tau pateikiame, ir pasakyk, ar mes įvykdėme savo pareigą, ar ją pažeidėme." Bet aš jums 

sakau: Gavau jūsų meilę ir gerus ketinimus. Būkite ramūs, turite didelę galią nugalėti išbandymuose ir 

priešnuodį prieš kiekvieną blogį. Pasinaudokite visomis savo dovanomis, kad pamatytumėte, kokie stiprūs 

esate. Aš puoselėsiu jūsų gebėjimus, padėsiu jiems augti ir jais pasinaudosiu. Jūs turite duoti žmonijai 

daug vaisių, ir tada pamatysite, kad esate pilni Mano malonės dovanų ir gėrybių. 

57 Kai būsite pasiruošę, nežiūrėkite abejingai į tuos, kurie kenčia, neniekinkite vargšų. Praktikuokite 

gailestingumą, tegul mano šviesa nušviečia jų gyvenimą, tegul meilė, kurią įdėjau į jus, pasiekia juos ir 

suteikia jiems šilumos, padrąsinimo ir vilties. 

58 Mylėkite dvasiškai garsiau ir nesavanaudiškiau. Mylėkite mane taip, kaip Aš jus myliu. Mylėkite 

savo artimuosius, nes Aš esu kiekviename iš jų. 

59 Būkite nuolankūs tarp nuolankiausiųjų, būkite visų tarnai, kaip aš esu jūsų tarnas. Dažnai 

gaudavau jūsų nurodymus ir paklusdavau jums, kad jus pamokyčiau. Kas tarnauja, tas ne žeminasi, bet 

gerbia save. Tačiau nereikalaukite užmokesčio už savo paslaugas. Žemėje nėra žmogaus, kuris galėtų 

įvertinti jūsų darbą. Aš duosiu jums teisingai pagal jūsų nuopelnus. 

60 Palikite visus savo reikalus Man, ir Aš juos palankiai įvertinsiu. Jei matysiu, kad jūsų tikslas buvo 

daryti gera, kad stengėtės ginti principus, kuriuos daviau jums išgelbėjimui, kad mokate manęs klausytis ir 

man paklusti, priimsiu jūsų darbus ir taip atnešite išgelbėjimą ne tik sau, bet ir dvasiniam šeimininkui, su 

kuriuo jus sieja broliški ryšiai ir kuris sudaro jūsų šeimą. Jūsų geras pavyzdys atsilieps ne tik pasaulyje, 

kuriame gyvenate, bet ir kituose gyvenimo lygmenyse, ir jis bus tarsi sėkla, kuri ilgainiui dauginsis. Ir jūs 

kartu su manimi rinksite vaisius ir amžinai jais maitinsitės. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 235 
1 Aš atėjau pas jus kaip nauja diena, su meile pašalindamas jūsų nesupratimą ir abejones savo šviesa. 

2 Ateikite į Mano paruoštą pokylį, kad galėtumėte pamaitinti savo burną geru maistu, kuris pripildys 

jus jėgų ir malonės. 

3 Kviečiu jus džiaugtis taika ir išsigelbėjimu iš neramios jūros, dar kartą nužymiu jums brolybės ir 

meilės kelią, nes noriu, kad taptumėte dorybės ir pareigos vykdymo pavyzdžiu. 

4 Jūsų sielą kamuoja ir grasina pavojai. Tačiau mano šviesa neleidžia jums užmigti, o jūsų malda 

padaro jus nugalėtojais. Matote, kad šis pasaulis pilnas blogio ir savanaudiškų poelgių. Vyras ir moteris 

susižeidžia ir nusėja savo kelią erškėčiais ir erškėčiais. Jums liūdna, kai matote paklydusius vaikus. Būtent 

čia reikia šviesos, paguodos ir taikos pasiuntinių. 

5 Kol žmoniją siautėja audros, aš prieš jūsų dvasią lapą po lapo vartau Gyvenimo knygą, kad 

padaryčiau jus taikos kareiviais. 

6 Mano Dvasia kalba jums per žmogaus intelektą. Šiuo metu "Žodis" dar netapo žmogumi, todėl 

galiu jums dar kartą pakartoti: Palaimintas, kuris įtikėjo manęs nematęs, nes jis sužinos daugybę mokymų 

iš mano slaptojo lobyno. 

7 Mokiniai, pagalvokite apie netolimą ateitį, kuri yra šios mano skelbimo formos pabaiga. Artėja 

1950-ieji metai, ir po jų jūs nebegirdėsite mano žodžio. Jei nesigilinsite, jus užklups pagunda, ir netikrasis 

Kristus prisistatys per "darbininkus", kurie šiandien tarnauja Man, o rytoj dėl savo silpnumo neigs, kad 

Mano žodis baigėsi. Jie užriš savo broliams ant akių tamsų raištį ir nuves minias į skausmo ir tamsos kelią, 

uždės ant sielų neišmanymo grandines ir atvers prieš jas apleistumo ir kartėlio bedugnes. Tada tie, kurie 

pateko į šią painiavą, piktžodžiaus prieš Mane ir smerks Mane, pamiršdami, kad Mokytojas laiku jus 

įspėjo, kad nepakliūtumėte į pagundą. 

8 Atpažinkite kelią, pripažinkite, kad Šventoji Dvasia savo išmintimi kviečia jus nuo kalno viršūnės, 

kad suteiktų jums poilsį, kad leistų išgirsti dangiškąjį balsą, laiminantį jūsų sielos, kuri žinojo, kaip 

nugalėti kūno silpnumą ir pasaulio pinkles, atvykimą. 

9 Tegul tavo siela geria mano siūlomą vyną, tegul ir toliau maitinasi mano meile. Ligoniai atgaus 

sveikatą, o aklieji pamatys mano šviesą. Juk šios širdys atsivers kaip gėlė, kurios kvapas pasieks Tėvą. 

10 Tegul mano dieviškosios Dvasios gailestingumas atgaivina jūsų kūną ir sielą, mylimi mokiniai. 

11 Aš priimu jus kaip mažus vaikus, kad duočiau jums pamoką per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. 

12 Prieikite prie Manęs, klausykitės Manęs ir įsidėmėkite kiekvieną Mano sakinį, įsidėmėkite juos, 

nes per jų prasmę galėsite pamiršti savo skausmus, vargus ir sielvartą. Trumpam pamirškite praeitį ir 

išgyvenkite dabartį. Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 

13 Skirkite savo tyras mintis šiai didingai akimirkai, nes Aš noriu pasiekti giliausią jūsų širdies dalį. 

14 Kai sugebėsite suprasti ir išgyventi mano mokymą per mano Žodį ir išvystysite savo sielos 

gebėjimus, pripildysite savo širdis šio dieviškojo šaltinio vandens, kuriuo galėsite numalšinti vargstančiųjų 

troškulį. 

15 Mano mokymo tikslas - moralinis ir dvasinis žmonijos išgelbėjimas. Mano dvasia skleidžia šią 

šviesą, kad padėtų jums evoliucionuoti aukštyn. Tokia yra mano žinutės prasmė. 

16 Iš tiesų sakau jums: žmonijos atsinaujinimas turi prasidėti nuo moters, kad jos vaisiai, kurie bus 

rytdienos vyrai, būtų laisvi nuo ydų, kurios jus atvedė į išsigimimą. 

17 Vėliau vyras turės atlikti savo dalį atkūrimo darbe, nes kiekvienas, kuris sugadino moterį, turės ją 

vėl prikelti. 

18 Atminkite, vyrai, kad dažnai būtent jūs, ieškodami jose jautrių ir silpnų pusių, į savo tinklus 

įtraukdavote doras moteris. O tuos veidrodžius, kurie anksčiau buvo skaidrūs ir dabar yra neryškūs, tu vėl 

priversi atspindėti jų sielų tyrumą ir grožį. 

19 Kodėl šiandien niekinate tuos, kuriuos suviliojote į išsigimusį gyvenimą? Kodėl skundžiatės dėl 

moterų išsigimimo? Supraskite, jei būtumėte juos vedę mano įstatymo, kuris yra širdies ir dvasios, 

pagarbos ir meilės įstatymas, keliu, mylėdami juos meile, kuri išaukština, o ne aistra, kuri žemina, jūs 

neturėtumėte pagrindo verkti ir skųstis, ir jie nebūtų puolę. 
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20 Vyras iš moters ieško ir tikisi dorybių bei grožio. Bet kodėl reikalaujate to, ko nenusipelnėte? 

Matau, kad vis dar manote, jog turite didelių nuopelnų, nors jų turite nedaug. Savo darbais, žodžiais ir 

mintimis atkurkite tai, ką sugriovėte, ir suteikite garbingumui, moralei ir dorybėms tą vertę, kurią jos turi. 

21 Jei taip stengsitės, vyrai, padėsite Jėzui jo išganymo darbe, o jūsų širdis džiaugsis, kai matysite, 

kaip namus puošia geros žmonos ir garbingos motinos. Jūsų džiaugsmas bus didelis, kai pamatysite, kad 

dorybė sugrįžta tiems, kurie ją prarado. 

22 Išganymas skirtas visiems. Kodėl net didžiausias nusidėjėlis negali būti išgelbėtas? Todėl jums, 

vyrai, sakau: dirbkite su Manimi, kad išgelbėtumėte tuos, kuriuos atvedėte į pražūtį, įkvėpdami jiems 

naują viltį Mano mokymo šviesa. Tegul mano mylinčios mintys pasiekia jų protus ir širdis. Neškite jiems 

mano žinią ir į kalėjimus bei ligonines, net į pelkės vietas. Ten jie verks iš gailesčio ir skausmo, nes 

nebuvo pakankamai stiprūs, kai pasaulis su savo pagundomis tempė juos į pražūtį. 

23 Kiekviena moteris kažkada buvo vaikas, kiekviena moteris kažkada buvo mergelė, todėl galite 

įsijausti į jos širdį. 

24 Pasinaudosiu tais vyrais, kurie neturi šių dorybių, ir patikėsiu jiems šią užduotį. Atminkite, kad esu 

jums sakęs: "Pagal jūsų darbus jus pažins". 

25 Leiskite sielai kalbėti per žemiškąjį pasireiškimą. 

26 Tačiau tiems, kurie nenorėjo gerbti meilės paskatų, kurias Aš įdėjau į tą būtybę, sakau: "Kodėl 

sakote, kad mylite, kai nejaučiate meilės? Kodėl duodate priežastį kitiems kristi, o jūsų niekas nesustabdo? 

Pagalvokite: ką jaustų jūsų širdis, jei tai, ką darote su tomis nuvytusiomis gėlėmis, būtų padaryta jūsų 

motinai, seseriai ar mylimai ir gerbiamai žmonai? Ar kada nors pagalvojote apie žaizdas, kurias padarėte 

tėvams tų, kurie juos augino su tokia didele meile? 

27 Tikrai ištyrę savo širdį sąžinės šviesoje paklauskite, ar galite pjauti tai, ko nesėjote. 

28 Ką ruošiate savo būsimam gyvenimui, jei ir toliau skriaudžiate savo kaimynus? Kiek bus jūsų 

aukų? Kokia bus jūsų pabaiga? Iš tiesų sakau jums, kad savo aistrų sūkuryje daugelį padarėte aukomis; 

vieni priklauso jūsų dabarčiai, kiti - jūsų praeičiai. 

29 Noriu, kad širdis ir burna, kurios buvo neištikimybės ir melo prieglobstis, taptų tiesos ir tyros 

meilės prieglobsčiu. 

30 Žodžiu ir savo pavyzdžiu nušvieskite savo artimųjų kelią, kad taptumėte puolusių moterų 

gelbėtojais. O, jei tik kiekvienas iš jūsų išsaugotų bent po vieną! Nekalbėkite blogai apie tą moterį, nes 

skaudus žodis, kuris sužeidžia vieną, sužeis visus, kurie jį išgirs, nes nuo tos akimirkos jie taip pat taps 

blogais teisėjais. Gerbkite kitų žmonių veiksmus ir paslaptis, nes ne jums juos teisti. Man labiau patinka 

žmonės, kurie puolė į nuodėmę ir kuriuos Aš prikelsiu, negu veidmainiai, demonstruojantys tyrumą, bet 

vis tiek nuodėmiaujantys. Man labiau patinka didelis nusidėjėlis, bet nuoširdus, o ne apsimestinė dorybė. 

Jei norite pasipuošti, tegul tai būna šventiniai nuoširdumo drabužiai. 

31 Jei radęs dorą moterį su aukštais jausmais ir jausdamasis nevertas pas ją ateiti, nors ją myli, ją 

pažeminsi ir paniekinsi, o kentėjęs ir pripažinęs savo nusižengimą kreipsiesi į ją paguodos, veltui beldiesi į 

jos duris. 

32 Jei visos moterys, kurios vaidino vaidmenį kiekvieno vyro gyvenime, būtų gavusios iš jo žodį ir 

meilės, pagarbos ir supratimo jausmą, jūsų pasaulis nebūtų toks nuodėmingas, koks yra dabar. 

33 Nesielkite su sutuoktine blogai, būkite gailestingi, ji yra jūsų pačių dalis. Aš jums sakiau: 

"Mylėkite vieni kitus". Pradėkite nuo savo šeimos, nes tada mylėsite ir suprasite kitus. 

34 Meilės ir taikos Mokytojas sukrėtė jus savo žodžiais, kupinais ne tik nuoširdumo, bet ir 

teisingumo. Jei visada kalbėčiau su jumis švelniai, mano darbas nebūtų baigtas. Kartais esu pavasario 

vėjas, kuris glosto, o kartais - rudens audra, kuri siaučia. Priežastis ta, kad kartais jaučiatės per daug 

puikiai. Jaučiatės mylimas ir žavimasis, bet iš tikrųjų esate tuščias, savanaudis ir beširdis. Jūs nepažįstate 

savo kančios, kurią tik aš jums išaiškinau, kad atpažintumėte savo nesubrendimą. 

35 Pradėkite mąstyti, dirbti ir gyventi, žmonijai reikia naujų vyrų ir moterų, kurie savo gerų darbų 

pavyzdžiu rodytų kelią į išganymą. 

36 Žmonės, žmonės, jūs visi, kurie konfliktuojate tarpusavyje! Radau jus neigiančius savo nedorybes 

ir besididžiuojančius tuo, kas, jūsų manymu, yra didybė, o jūs slepiate savo gėdos dėmes. Bet aš jums 

sakau, kad žmogus, kuris mano esąs vertas pagyrimo dėl savo tariamos didybės, sieloje yra vargšas. O 
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tiems, kurie dėl dorybių stokos piktžodžiauja dėl kitų kaltės ir teisia kitų nusižengimus, turiu pasakyti, kad 

jie yra veidmainiai ir yra labai toli nuo teisingumo ir tiesos. 

37 Žudo ne tik tie, kurie atima kūno gyvybę, bet ir tie, kurie šmeižtu sudrasko širdį. Tie, kurie žudo 

širdies jausmus, tikėjimą, idealą, yra sielos žudikai. Ir kiek daug jų gyvena laisvi, be kalėjimo ir be 

grandinių. 

38 Nesistebėkite, kad taip jums kalbu, nes matau tarp jūsų sugriautus namus, nes, nepaisydami savo 

pareigų, prisiėmėte naujus įsipareigojimus už jų ribų, nesirūpindami savo artimųjų skausmu ir apleistumu. 

Apsižvalgykite aplinkui, kiek daug sugriautų namų, kiek daug moterų, atsidūrusių nelaisvėje, ir kiek daug 

vaikų be tėvo. Kaip tose širdyse gali egzistuoti švelnumas ir meilė? Ar nemanote, kad tas, kuris nužudė tų 

žmonių laimę ir sunaikino tai, kas buvo šventa, yra nusikaltėlis? 

39 Jūs taip pripratote prie blogio, kad net vadinate žmones, išradusius tuos naujus mirties ginklus, 

didžiais, nes jie gali akimirksniu sunaikinti milijonus gyvybių. Ir netgi vadinate juos mokslininkais. Kokia 

yra jūsų priežastis? Didis gali būti tik dvasia ir mokytas tik tas, kuris eina tiesos keliu. 

40 Nepainiokite karo kurstytojų su Didžiaisiais genijais, kad nesižavėtumėte tais, kurie savo sielose 

nešiojasi tik blogį, nors išoriškai demonstruoja orumą, kurio neturi. Jei bent akimirkai išgirstumėte proto ir 

sąžinės balsą, jie būtų nuversti nuo pjedestalo. Tačiau degeneratui nerūpi atpažinti save tokį, koks jis yra, 

ir kai jis bent akimirką pamato, kokį apgailėtiną žmogų nešiojasi savyje, jis mieliau nukreipia mintis į ką 

nors kita. Jam nemalonu pripažinti ir įvertinti savo klaidas. 

41 O, žemės žmonės, kada pagaliau išgirsite žinią to vidinio sąžinės balso, kuris kiekviename 

žingsnyje pakyla, kad priekaištautų jums dėl jūsų nedorų poelgių. 

42 Jūs klausotės manęs susijaudinę, ir taip yra todėl, kad ─ kai kalba Kristaus tiesa ─ žmogus nutyla, 

suvokdamas savo skolą. 

43 Šiandien įkvėpiau tave išgelbėti moterį, kuri suklupo savo kelyje, o kai pristatysi Man tą, kurią 

išgelbėjai, Aš padovanosiu jai gėlę, palaiminimą ir labai didelę ramybę, kad ji daugiau nenukristų. 

44 Jei taip atliksite šią užduotį, pasaulio sužeistos būtybės pajus, kaip į jų širdis įžengia Jėzaus meilė. 

45 Aš išgirsiu, kai jie savo maldoje man sakys: "Mano Tėve, nežiūrėk į mano nuodėmę, žiūrėk tik į 

mano skausmą. Nespręskite apie mano sugedimą, žiūrėkite tik į mano sielvartą". Tą akimirką mano 

paguoda nusileis į tą kankinamą širdį ir ji apsivalys ašaromis. Jei tik žinotumėte, kad nusidėjėlio malda yra 

labiau jaučiama nei išdidaus žmogaus, kuris mano esąs teisus ir tyras, malda. 

46 Tarp minios žmonių, kurie klausosi mano žodžio, yra ir tos moterys, apie kurias jums kalbėjau. 

Mano apsiaustas apsaugojo juos nuo jūsų žvilgsnių ir nuosprendžių, nes aš taip pat pasodinau juos prie 

didžiojo Dvasios pokylio stalo. 

47 Sukviečiau juos į šią meilės ir atleidimo šventę, kad jie mano akivaizdoje pajustų meilę, kurios 

ieškojo, bet niekada nejautė ir nerado tarp žmonių. 

48 Į tas kenčiančias širdis plūstels Mano švelnumas ir kalbės joms, ir jos pajus Mane ir patikės 

Manimi. 

49 Tada suprasite, koks yra darbas, kuris suteršia, ir darbas, kuris atperka. Patirsite stebuklus, kuriuos 

daro tikra meilė, ir taip padėsite savo Viešpačiui atkurti tai, ką patys sugriovėte. Aš išvalysiu tai, ką 

suteršėte. Tada tos nukritusios gėlės vėl papuoš visatos altorių savo dorybėmis ir kvapais. 

50 Žiūrėkite, kaip išteisinu nusidėjėlius lūpomis tų, kurie taip pat yra nusidėjėliai! 

51 Bet jūs, moterys, kurios manote, kad priklausote aukštesniems socialiniams sluoksniams ir 

gėdijatės prieiti prie nusidėjusiųjų, vargas jums, jei dėl to jaučiatės įžeistos, nes nesupratote, kad dvasiškai 

visi esate lygūs! Daugelis iš jūsų nenusidėjote fiziškai, bet nusidėjote mintimis, o kiek daug kitų sugebėjo 

nuslėpti savo klaidas! Jei nusidėjote, kodėl piktinatės? Sakau jums, kad mergaitės, taip pat žmonos ir 

motinos turi kovoti už kilnų idealą, kurį šiandien jums įkvėpiau. 

52 Tokį nurodymą Mokytojas jums duoda savo žodžiu, kuris suteikia jums jėgų ir meilės. Dirbkite ir 

mylėkite, kad jūsų širdis pasiektų ramybę ir dvasinę palaimą, apie kurią jums kalbėjau Kalno pamoksle. 

53 Aš nenusileidžiu pas jus, bet jūs pakylate į "debesį", kad išgirstumėte mano balsą. 

54 Trečiojoje eroje Dieviškasis Žodis netapo žmogumi, jis atėjo pas jus dvasiniu pavidalu. Šiai žemės 

daliai, kurioje jūs gyvenate, šiandien skirta priimti Mano pažadų ir patarimų išsipildymą. Čia rašau trečiąjį 

savo testamentą ir čia jus surinkau, kad manęs lauktumėte. Jūs esate tokie patys, kaip ir praeityje. 
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Kaip anuomet laukėte Manęs ir jūsų laukimas buvo skausmingas, kupinas ilgesio, kurį skatino tik 

Mano pažado sugrįžti šviesa, taip ir Pirmuoju laiku, kai drebėjo jūsų vergijos grandinės, jūs kentėjote 

benamystės kančias, palaikomi vilties dėl Mano pažado, duoto jūsų protėviams. Aš išbandžiau jūsų 

tikėjimą, jūs užsitarnavote atkaklumo nuopelnus ir galiausiai kaip atlygį gavote Pažadėtąją žemę. 

55 Atradote naują gyvenimą. Žmonės pamiršo buvusią vergiją. Netikri dievai laikėsi atokiau nuo jų. 

Priespauda ir vergija baigėsi, ir kiekvienas Izraelio vaikas atvėrė akis, kad pamatytų, jog saulė yra jo, 

vaikai - jo, laukai - jo, kad duona jam skani, o vaisiai gausūs. 

Padarėte didelę pažangą, kol gyvenote mano įstatymo ribose. Tačiau žinia apie jūsų didybę pasiekė 

kitas imperijas ir sužadino jų savininkiškumą, o kai tarp žmonių genčių kilo nesutarimų, kitos tautos puolė 

jus, kad vėl taptumėte imperijų ir karalysčių tarnais ir duoklininkais. 

56 Mano teisingumas atėmė iš tavęs tą žemę, bet kartu išgelbėjo tavo sielą, kad ją apvalytų ir pasiųstų 

ieškoti to žemės kampelio, panašaus į tą, kurį turėjai, kurio mergelės įsčios davė pieno ir medaus ir buvo 

turtingos palaiminimų. 

57 Pas jį atėjau trokšdamas tavęs. Čia ir vėl tarp jūsų yra Mano Buvimas, kuris jus apšviečia ir 

padrąsina, kad vėl netaptumėte pasaulio ir žemųjų aistrų vergais. Grandinės, kurias sulaužėte, neturi jūsų 

dar kartą priversti nusileisti, ir net jei jaučiatės prislėgti savo žmogiškojo gyvenimo, jūsų siela bus 

išlaisvinta iš grandinių, kad galėtumėte pakilti ir įžvelgti Mano tiesą. 

58 Priimkite visas savo kančias ir nelaimes kaip tiglį, kuris jus išgrynina, arba kaip priekalą, kuris jus 

sustiprina, kad būtumėte stiprūs savo sielos kilimo ir apsivalymo kelyje. 

59 Aš žinau, kad jūs kenčiate, nes ragauju jūsų kasdienės duonos ir matau, kad ji karti. Įeinu į jūsų 

namus ir nejaučiu juose ramybės. Aš ieškau tavęs tavo naktinės stovyklos kampe ir randu tave verkiantį. 

Tuomet leidžiu jums pajusti savo buvimą ir suteikiu jums savo jėgų, kad nesugriūtumėte nuo skausmo 

svorio. Jūs gyvenate su baimės ir viso pasaulio skausmais, bet iš jūsų lūpų niekada neišsprūsta 

piktžodžiavimas. 

60 Kai pasibaigs išbandymų dienos, nustebsite, kad jas įveikėte sveiki, ir suprasite, kad visada buvau 

su jumis. 

61 Šiuo metu jus pakviečiau, kad suteikčiau jums naują galimybę įvykdyti savo misiją. Juk jūs 

dalinsitės savo palikimu su visais savo bičiuliais, nes Aš visus myliu vienodai. 

62 Kai baigsis jūsų kova Dvasiniame slėnyje, rasite visišką ramybę savo sielai. Šiuo metu esate kariai, 

kovojantys už šį tikslą, ir jums nevalia miegoti. 

63 Šių dvasingų žmonių gyvenimas nežinomas. Pasaulis nežino apie jūsų egzistavimą, galingieji jūsų 

nepastebi. Tačiau artėja kova tarp dvasininkų ir krikščionių, tarp dvasininkų ir žydų. Ši kova būtina, kad 

mano mokymas galiotų visoje žmonijoje. Tada Senasis Testamentas bus sujungtas su Antruoju ir 

Trečiuoju Testamentais į vieną visumą. 

64 Daugeliui iš jūsų tai gali atrodyti neįmanoma, bet man tai yra natūraliausia, teisingiausia ir 

tobuliausia. 

65 Kai gyvenau tarp jūsų kaip žmogus, Mozės Bažnyčią įsteigė ir jai atstovavo kunigaikščiai, kunigai 

ir Rašto aiškintojai, kurie, nors ir žinojo pranašystes ir žinojo apie Mesijo atėjimą, neatvėrė savo akių, kad 

pamatytų mano ženklus, ir neatvėrė savo širdžių, kad pajustų mano buvimą. Išgirdę mano žodį, jie nuleido 

akis, nes jų dvasia leido suprasti, kad jie stovi Teisėjo akivaizdoje. Bet kadangi jie nebuvo pasirengę, jie 

negalėjo paaiškinti Mano buvimo tokiu pavidalu, o kadangi jie abejojo Manimi, jie privertė suabejoti ir 

žmones. 

66 Kaip mažai kas mane jautė! Kiek nedaug jų, pamatę mane, išpažino, kad aš esu Dievo Sūnus! 

67 Po mano pasiaukojamos mirties prasidėjo kova. Tuos, kurie sekė paskui Mane, ištiko dideli 

persekiojimai: skausmas, šmeižtas ir įkalinimas iki mirties. Jie buvo išvaryti iš savo krašto ir klajojo po 

svetimas tautas, sėdami Mano sėklą, kuri krito į derlingus laukus, kur sudygo, pražydo ir davė vaisių. 

68 Kai Kristaus mokymo mokiniai sustiprėjo, jie stengėsi susivienyti su "pirmaisiais", atskleisdami 

jiems, kad Dievas, davęs įstatymą per Mozę, yra tas pats, kuris kalbėjo Kristaus lūpomis. 

69 Konfliktas buvo įtemptas ir užverstas krauju. Tačiau galiausiai mano valia buvo įvykdyta, kai 

Pirmojo ir Antrojo Apreiškimo testamentai buvo sujungti į vieną kūrinį. 

70 Todėl sakau jums, kad prieš sujungiant Trečiosios eros Apreiškimą su ankstesniais Testamentais, 

turite išgyventi didžiulę dvasinę kovą, kuri yra paskelbta. 
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71 Nesistebėkite, kad trijų Testamentų suvienijimas neįvyko tautoje, kuriai buvo skirti šie apreiškimai 

Trečiojoje eroje. Judėjoje taip pat neįvyko Pirmojo Testamento susijungimas su Antruoju. Atminkite, kad 

net aš nebuvau pranašas savo tėvynėje. 

72 Nenorėkite pakartoti praeities stebuklų. Įsiskverbkite į Mano mokymų esmę, kad sužinotumėte, jog 

visais laikais atėjau su vieninteliu tikslu - jus atpirkti. 

73 Dar kartą jums sakau: nepamirškite Įstatymo dėl tradicijų. Aš panaikinau daugelį tradicijų, bet 

mokiau Įstatymo vykdymo. Bet jei paskutinėmis valandomis, kurias praleidau su jumis kaip žmogus, 

laiminau duoną ir vyną, paversdamas juos (simboliškai!) savo Kūnu ir Krauju, kad per juos prisimintumėte 

Mane ir nešiotumėtės Mane savo širdyse, šiandien turite suprasti, kad šioje Trečiojoje eroje jums 

nebereikia simbolių, nes Aš jums siūlau savo Kūną ir Kraują dvasiškai per savo mokymą. 

74 Šiandien noriu, kad jūsų širdis būtų duona ir vynas jūsų artimui, kad mylėtumėte jį, apšviestumėte, 

pakeltumėte jį tiesai ir meilei. 

75 Niekada nebuvau atvykęs kaip dvasininkas, niekada su jumis nešvenčiau apeigų. Aš buvau tik 

Mokytojas, kuris davė jums savo mokymus palyginimais. 

76 Šiandien žmonija pamažu pradeda dvasinį pasirengimą, žemės didieji pamažu lankstosi, nes 

supranta savo darbą. Tačiau dar neatėjo laikas skausmui pasitraukti iš šio pasaulio. Nes žmonės vėl sukils 

prieš mane, naudodamiesi mokslu ir gamtos jėgomis kaip keršto įrankiais. Todėl kančios taurė dar kurį 

laiką bus geriama. 

77 Kai žmonija bus pasirengusi, mano balsas suskambės kiekvienoje dvasioje, ir žmonės supras, kad 

nėra kitos galios, kito teisingumo ir kitos išminties, kaip tik mano. 

78 Ilga šio pasaulio istorija, ilgas ir žmonijos kelias ─ su jos tautų kova, kad po nuosmukio ir žlugimo 

pasiektų viršūnę. Kiek daug mano vaikų pralieto kraujo, kuriuo buvo nusėta žemė, kiek daug vyrų, moterų 

ir vaikų ašarų! Kiek daug nuodėmių ir nusižengimų! Bet taip pat: kiek daug meilės įrodymų esu gavęs, 

kiek daug dorybės esu matęs! Tačiau, nors gyvenote taip ilgai, vis dar nepasiekėte taikos ir atpirkimo 

tikslo. 

79 "Paskutiniai mūšiai" su savo kartėliu ir "paskutiniai viesulai" dar neatėjo. Visos jėgos dar bus 

sukrėstos, o atomai suksis chaotiškai, todėl po viso to įsivyraus letargija, išsekimas, liūdesys ir 

pasibjaurėjimas, kurie suteiks mirties įspūdį. Bet tai bus valanda, kai jautriose dvasinėse sielose pasigirs 

vibruojantis trimito aidas, skelbiantis jums iš anapus, kad tarp geros valios žmonių priartėjo gyvenimo ir 

taikos karalystė. Pasigirdus tam garsui, "mirusieji prisikels" ir apsipils atgailos ašaromis, o Tėvas priims 

juos kaip "sūnus palaidūnas", pavargusius nuo ilgos kelionės ir didžiosios kovos, ir užantspauduos jų sielą 

meilės bučiniu. 

80 Nuo tos "dienos" žmogus bjaurėsis karu. Jis išmes iš savo širdies neapykantą ir nuoskaudas, 

persekios nuodėmę ir pradės atgailos bei atstatymo gyvenimą. Daugelis jausis įkvėpti šviesos, kurios 

anksčiau nematė, ir imsis kurti taikos pasaulį. 

81 Tai bus tik malonės, taikos amžiaus pradžia. 

82 Akmens amžius jau gerokai atsilikęs. Mokslo amžius taip pat praeis, ir tada tarp žmonių suklestės 

dvasios amžius. 

83 Gyvybės šaltinis atskleis didžiųjų paslapčių, kad žmonės galėtų sukurti pasaulį, kuriame būtų 

stiprus gėrio, teisingumo ir meilės mokslas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 236 
1 Pasveikinkite pas mane pavargusį, kenčiantį, liūdintį, sergantį, nusidėjėlį. Aš jus paguodžiu, 

išgydysiu ir atleisiu. Aš myliu ir uolųjį, ir netikintįjį. 

2 Pavargusiems sakau: "Ateikite čia, nes Aš išlaisvinsiu jus nuo sunkios naštos, kurią nešiojate, kad 

vietoj jos galėtumėte nešti kryžių, kurį turite nešti šiame Mano meilės nužymėtame kelyje. 

3 Ligonį, praradusį bet kokią viltį pasveikti, išgydysiu ir prikelsiu tikram gyvenimui. 

4 Sielos ir kūnai, dabar aš jus gydau, nes mano gailestingumas nusileidžia, kad išgydytų visas 

kančias. 

5 Visada tavęs ieškojau ir išbandymų akimirkomis aiškiai atsiskleisdavau. Prisiminkite, kad 

vienišoje dykumoje, kai žmonėms grėsė badas, atsiunčiau jums maną kaip meilės žinią. Kai žmonės buvo 

ištroškę, padariau, kad uola atsivėrė ir iš jos ištryško šaltinis, kuris uždegė tikėjimą užkietėjusiose širdyse. 

6 Ar nemanote, kad meilės, taikos ir tiesos troškimas, kurį šiuo metu man rodote, yra sielos alkis ir 

troškulys? Ar nemanote, kad šiuo metu Mano Žodis yra mana ir krištolo skaidrumo vanduo, kurį jums 

atsiunčiau, kad uždegčiau jūsų tikėjimą ir padrąsinčiau jūsų širdis šiame kelyje, primenančiame Pirmosios 

eros dykumą? 

7 Net jei jie tiesiogiai patiria mano meilės įrodymus, daugelio jų širdys lieka užkietėjusios, todėl jų 

klajonės yra ilgesnės ir sunkesnės. 

8 Suprasti: Kas nežino, kaip priimti mano gailestingumą, negalės jo perduoti savo kelyje. Tačiau aš 

jus pasiunčiau į žemę ne tik tam, kad gautumėte mano naudą, bet ir tam, kad neštumėte mano 

gailestingumą savo artimui. 

9 Palaiminti tie, kurie, vykdydami gailestingumą, yra nustebinti kūno mirties, nes jo siela ras savo 

namus, kadangi jūs esate svetimšaliai šioje žemėje. 

10 Jei atėję į Mano akivaizdą parodysite Man savo nuplyšusį ar sulaužytą kardą, Aš jus palaiminsiu, 

nes kovojote drąsiai. Vienos atvyks anksčiau, kitos vėliau, tačiau sielų atvykimas ir išvykimas tęsis tol, kol 

paskutinė, atlikusi savo užduotį, atvyks į amžinosios ramybės namus. 

11 Šiuo metu išbandau tuos, kurie nebegrįš į šią žemę. Tuo tarpu pasaulyje ir toliau gyvens vyrai, 

moterys, senukai ir vaikai, kurie valosi ir skaistinasi, kad priartėtų dar vienu žingsniu prie tobulumo ir būtų 

pasirengę, kai bus pašaukti. 

12 Pajusk Mano gailestingumą ─ tu, kuris pakėlei savo sielą, kad išgirstum Mane begalybėje. 

13 Dar kartą sakau, kad esu su jumis. 

14 Siunčiu pasauliui meilės žinią, atleidimo žinią žmonijai, kuri neteisingai save vertina. Noriu, kad 

žmonės mylėtų vieni kitus tyra Tėvo meile. 

15 Jus, kurie mokotės iš manęs, aš vadinsiu šios meilės ambasadoriais, nes savo kelyje paliksite 

gailestingumo ir brolybės pėdsaką tarp savo kaimynų. 

16 Kiekviena dvasinė siela kilo iš tyros dieviškumo minties. Todėl dvasinės sielos yra tobulas Kūrėjo 

kūrinys. 

17 Po to, kai buvo atliktas materialus darbas ir žemė suteikė jums prieglobstį, Aš išsiunčiau pirmąsias 

sielas įsikūnyti į žmones. Kai siela trumpam paskęsta materialaus pasaulio spąstuose ir bedugnėse, kaip 

perlas skęsta jūros gelmėse, Tėvas, neatsisakantis gailestingumo nė vienam iš savo vaikų, ištiesia jai 

pagalbos ranką, kad išgelbėtų ją, suteikdamas būtinų priemonių jos kelyje, kad ji pasiektų pakilimą. 

18 Jūs jau buvote išgelbėti, todėl šiuo metu, kai žmonija skendi bedugnėje, aš, jums tarpininkaujant, 

pasiųsiu žmonėms šią vilties ir tikėjimo išgelbėjimu žinią. 

19 Jūsų žodis bus panašus į mano žodį, kuris buvo tarsi plonas kaltas, negalintis sužeisti jūsų širdžių: 

Jis buvo glostomas. Todėl kuo ilgiau jos klausotės, tuo labiau jaučiate, kad ji grąžina jums prarastą 

spindesį, nes tampate vis labiau supratingi ir dvasingesni. 

20 Šis mokymas, vadinamas spiritualistiniu, nes jis atskleidžia dvasinius dalykus, yra žmogui 

nubrėžtas kelias, kuriuo eidamas jis pažins, tarnaus ir mylės savo Kūrėją. Tai knyga, kuri moko žmones 

mylėti Tėvą savo artime. Dvasingumas yra įstatymas, kuris nurodo gėrį, tyrumą, tobulumą. 

21 Pareiga laikytis šio įstatymo galioja visiems. Tačiau ji niekam neįpareigoja jos vykdyti. Juk 

kiekviena siela turi valios laisvę, todėl jos kova ir visi veiksmai gali būti vertinami kaip jos nuopelnai. 
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22 Taigi pripažinkite, kad šis mokymas yra dieviškosios meilės kvietimas, kuris apšvietė ir sušildė 

visus mano vaikus, nuo pirmojo iki paskutiniojo. 

23 Kad galiausiai suprastumėte, pajustumėte ir išgyventumėte šiuos mokymus, Aš laukiau, kol jūsų 

siela ir intelektas įgaus visą aiškumą, reikalingą aiškinti Mano apreiškimus šiuo metu. 

24 Šiandien jūsų dvasinis tobulėjimas yra didelis, kaip ir intelekto supratimas. Jei taip nebūtų, 

nebūčiau jums skambinęs. Nes jei manęs nesuprastumėte, būtumėte sutrikę. Jūsų lūpoms suteikiau 

"žodžio" gebėjimą ir dovaną, kad jos galėtų išreikšti ir perduoti dvasines žinias bei žodžio įkvėpimą. 

25 Mano mokymo didybės niekada nepaveikė žmogaus protas. Kaip ir šiuo metu, kai kalbu balso 

nešėjo lūpomis, taip ir dabar iš jo lūpų sklindančio žodžio prasmė nepriklauso nuo žmogaus. 

26 Sielos kelias prasideda ir baigiasi manyje. Mokytojas vėl jus to moko. 

27 Tas, kuris dėl savo atkaklumo, tobulėjimo ir meilės Tėvo mokymams pasiekė tam tikrą 

dvasingumą, bus dvasingas, net jei jo lūpos to nesako. 

28 Tie, kurie tiki ir savo veiksmais rodo dosnumą, atspindės tai, ką turi jų dvasia. 

29 Šis pasaulis, blaškomas viesulo, pasieks savo iškrypimo viršūnę. Tačiau po to ji palaipsniui įžengs 

į tobulumo erą. 

30 Iki 1950 metų pabaigos įvyks daug įvykių: Tautos pradeda karus, naujas doktrinas, konfliktus ir 

nelaimes. Jūs žinote, kad visa tai yra ženklai, žymintys Mano Žodžio pabaigą ─ ženklai, kuriuos vėliau 

žmonija atpažins kaip ženklą, kad Mokytojas buvo su žmonėmis išpranašautu laiku. Tačiau šis Žodis, 

kurio patikėtiniais jus paskyriau, išliks, pasieks daugybę širdžių, nes tiesa, jo tobulumas negali likti 

nepastebėtas. Tai paskatins dvasinio tobulėjimo ir atgimimo pasaulyje laikotarpį. 

31 Jei žmogus bus per silpnas skelbti tą laiką, gamta jį paliudys savo "balsais" ir pažadins 

snaudžiančius. Tačiau kiekvienam, kuris ruošiasi, Dvasios balsas kalbės apie naują amžių, į kurį žmonija 

netrukus įžengs. 

32 Tada tie, kurie manė esą stiprūs pasaulyje, jausis silpni. Galingasis pamatys, kaip jis praranda savo 

galią, o tie, kurie manė esą silpni iš nuolankumo, bus stiprūs dėl savo sielos tvirtumo, galios ir supratimo. 

Tuomet viešpataus dvasiniai dalykai. 

33 Supraskite mano žodį, nes aš duodu jums savo šviesą, kad galėtumėte pasiekti savo tikslą. 

34 Ateinu pas jus Elijo paruoštu keliu, kad savo šviesa apšviečiau mylimą vaiką, kuris yra žmonija. 

Aš atėjau ne teisti jūsų nusikaltimų ir ne svarstyti jūsų dėmių. Aš atėjau tik tam, kad paverčiau neišmanėlį 

savo mokiniu, o mokinį - savo mokiniu, kad rytoj jūs visi taptumėte mokytojais. 

35 Kadangi jums tenka tokia sunki misija žmonijos tarpe, jūs neturite vaikščioti kaip akli, likti 

neišmanėliai ir rodyti silpnumo. Pagalvokite ir suprasite savo atsakomybę. Pasiruoškite, nes jūsų dvasia 

turės parodyti Tėvui savo misijos vaisius. Tačiau nuraminkite savo širdis ir toliau klausykitės Manęs, kol 

Aš kalbu per žmogaus intelektą. 

36 Aš pasiunčiau jūsų sielą į žemę, kad ji atliktų šią misiją, neišdildomai įspausdamas savo Įstatymą 

jos dvasioje, taip pat kreipiausi į ją, kad atskleisčiau jai didžius mokymus ir duočiau meilės ir nuolankumo 

pavyzdį, kad ji žinotų, kaip susitikti su kitais žmonėmis, nešti jiems Gerąją Naujieną ir leisti jiems dalytis 

Mano šviesa. 

37 Mano žodis yra tarsi pokylis, į kurį kviečiu visus valgyti ir gerti. Juk su Manimi yra ne tik 

įsikūnijusios sielos, bet ir "dvasinio slėnio" gyventojai mėgaujasi dievišku Mano mokymų koncertu: Nes 

mano mokymas yra universalus. 

38 Išgirdę mano balsą, kai kurie, kaip ir kiti, jaučiasi palengvinti savo nusikaltimų ir pasiryžta sekti 

mano pėdomis nešdami savo kryžių. Tačiau patyrę šią ramybę ir atgaivą mano glėbyje, jūs atsigręžėte į šią 

žmoniją, kad suprastumėte jos tragediją. 

39 Kai prie mano stalo valgote amžinojo gyvenimo duoną, galvokite apie savo bičiulių dvasinį alkį. 

Kol jaučiate šio medžio vėsą ir pavėsį, pagalvojote apie tuos, kurie keliauja per dykumą, kankinami saulės, 

alkio ir troškulio, kartais suklaidinti tariamos oazės atspindžio. 

40 Laiminu jus, nes jaučiate kitų skausmą. Melskitės ir dirbkite, nes turite tai, ko reikia kančioms 

palengvinti ir ligoms išgydyti. 

41 Jums nereikia prisiekti, kad seksite paskui Mane. Pasižadėkite sau būti ištikimi Man, tvirti ir 

paklusnūs, ir likite ištikimi savo apsisprendimams. 
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42 Mano žodis tampa paglostymu, kad mokinys suprastų, jog atėjo valanda iškeliauti ir pritaikyti tai, 

ko išmoko. 

43 Mano žodis nušvies jūsų supratimą kaip šviesos spindulys, o mylimi žmonės, ir nušvies jūsų kelią. 

44 Sutelkite dėmesį į savo širdies gelmes, nes kas nepasiruošia, tas nepajus Mano artumo. Jis girdės 

balso nešėjo balsą, bet nepriims dieviškosios esmės, kurią jums siunčiu. 

45 Padaryk savo širdį tyru šaltiniu, iš kurio gausi tyriausio vandens srovę, kuri yra mano išmintis. 

46 Tai atmintina diena: tokią dieną, kaip ši, pašventinau savo pirmuosius balso nešėjus, kad per juos 

paskelbčiau savo naujus nurodymus ir apreiškimus. Elijo dvasia sušvito per Roką Rodasą *, kad primintų jums 

kelią, kuris yra Dievo įstatymas. 
*Šio pirmojo balso turėtojo 

 
vardas tariamas "Roke Rochas". 

47 Akimirka buvo iškilminga, susirinkusiųjų sielos drebėjo iš baimės ir džiaugsmo, kaip drebėjo 

Izraelio širdis prie Sinajaus kalno, kai buvo paskelbtas Įstatymas; kaip drebėjo mokiniai, matydami Jėzaus 

atsimainymą ant Taboro kalno, kai Mozė ir Elijas dvasiškai pasirodė Mokytojo dešinėje ir kairėje. 

48 1866 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo naujas amžius, naujos dienos aušra: žmonijai prasidėjo "trečioji 

era". 

49 Nuo to laiko nepaliaujamai pildėsi daugybė pranašysčių ir pažadų, kuriuos Dievas per tūkstančius 

metų davė žmonijai. Jie išsipildė jumyse, vyrai ir moterys, kurie šiuo metu gyvenate pasaulyje. Kas iš jūsų 

galėjo būti žemėje, kai buvo išsakytos tos pranašystės ir duoti tie pažadai? Tik aš vienas žinau, bet 

svarbiausia, kad jūs žinotumėte, jog aš jums pažadėjau ir dabar tai vykdau. 

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

apsireiškiau? Iš tiesų parašyta, kad grįšiu "ant debesies", ir aš tai įvykdžiau. 1866 m. rugsėjo 1 d. Mano 

Dvasia atėjo ant simbolinio debesies, kad parengtų jus priimti naują mokymą. Vėliau, 1884 m., pradėjau 

jus mokyti. Aš atėjau ne kaip žmogus, bet dvasiškai, apribotas šviesos spindulio, kad leistų jam ilsėtis ant 

žmogaus proto. Tai yra Mano Valios pasirinkta priemonė kalbėti su jumis šiuo metu, ir Aš jus įvertinsiu už 

tikėjimą šiuo Žodžiu. Juk ne Mozė veda jus per dykumą į Pažadėtąją žemę, ne Kristus kaip žmogus leidžia 

jums išgirsti jo gyvenimo žodį, kuris yra kelias į išgelbėjimą ir laisvę. Dabar jūsų ausis pasiekia 

žmogiškasis šių būtybių balsas, todėl, norint atrasti dieviškąją esmę, kurioje Aš esu, reikia ją sudvasinti. 

Todėl sakau jums, kad tikėjimas šiuo žodžiu yra jūsų nuopelnas, nes jis duotas per netobulas būtybes. 

51 Nuopelnai bus didesni už tų, kurie įtikėjo Mane Antrojoje eroje, arba už tų, kurie sekė paskui 

Mozę per dykumą. Bet jums nė akimirkai netrūks vadovo, nes Mano žodis nėra miglotas ar netikslus, bet 

yra aiškiai apibrėžtas ir tobulas mokymas. Be to, jus visada saugos Elijo dvasia, kuris šiuo metu atėjo 

pažadinti pasaulio ir nutiesti kelią žmogaus sielai įžengti į mano dvasinį buvimą. 

52 Palaiminti žmonės: Tegul ši atminimo akimirka būna kupina džiaugsmo jūsų sielai ir tegul ji taip 

pat būna skirta visiems mano duotiems mokymams atminti. Lavinkite savo protus ir atverkite širdis, kad 

galėčiau į jas įlieti savo malonę. Akimirkai pamirškite pasaulio smulkmenas ir kreipkitės į Mane dvasiškai. 

53 Jūs vėl girdite Mano Žodį per žmogiškąjį balso nešėją, kuris, nors ir Mano išrinktas, nėra viršesnis 

už jus ir neturi nieko dieviško. Jie yra mano žodžio reiškėjai, vis dar netobuli kūriniai, nors jų sielos 

išaukštinimas leidžia jiems užmegzti bendrystę su Tėvu. Klausykitės mokomosios kalbos gera ausimi, kad 

ji prasiskverbtų pro jūsų smegenis neužtemdyta. Tuomet leiskite jam kaip šviesos spinduliui nušvisti jūsų 

širdyje. Tada dieviškoji prasmė pasieks jūsų sielą kaip amžinojo gyvenimo duona. 

54 Kai taip pasiruošite, pajusite, kad Aš tikrai buvau su jumis. 

55 Nenoriu, kad būtumėte tradicionalistai, bet Mano valia, kad prisimintumėte visus tuos įvykius, per 

kuriuos jums apsireiškiau ir daviau pavyzdžių bei mokymų. Prisimindami švęskite šventę savo širdyse, 

tada jūsų žingsniai kelyje bus tvirtesni. 

56 1866 m. savo tautai vėl paskelbiau Įstatymą ir taip pradėjau naują dvasinį amžių, taip išpildydamas 

savo pažadą, kurį jums daviau praeityje. Nuo to laiko mano Šventoji Dvasia šviečia per mano spindulį iš 

dangaus skliauto, o mano angelų balsai girdimi ir žemėje. 

57 Dabar yra Trečioji era, kurioje Aš sujungiau į vieną Įstatymą Įsakymus, kuriuos daviau jums per 

Mozę, ir Meilės doktriną, kurią daviau jums kaip Jėzus Antrojoje eroje, kuri buvo ankstesnės eros 

patvirtinimas. Šiuo metu duodu jums šį mokymą kaip švyturį, kaip gelbėjimosi valtį, kaip laiptelius į 

tobulumą, kad galėtumėte pasiekti savo sielos evoliuciją aukštyn. 
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58 Savo nurodymus pateikiu labai paprastai ir aiškiai, kad žinotumėte, kaip atsakyti kaip geri 

dvasininkai tiems, kurie jūsų klausia, ar esate mozaikistai, ar krikščionys. 

59 Prieš jums apreiškiant Pirmosios eros įstatymą, jūs gyvenote pagal prigimtinį įstatymą, skatinami 

žmonių, per kuriuos Aš jums rekomendavau dorybę, per kuriuos apreiškiau savo tiesą ir teisingumą ─ 

žmonių, per kuriuos apreiškiau save kaip gėrio ir meilės Dievą. 

60 Žmonės, kurie sugebėjo išlikti tikrojo Dievo baimėje ir išlaikyti teisingumo ir gerumo Dievo 

pripažinimą, buvo Izraelio tauta. Tačiau ši tauta nežinojo konkretaus ir pastovaus įstatymo, kol Tėvas, 

matydamas, kad jai gresia pavojus pasinerti į pagonybę ir stabmeldystę, atsiuntė iš savo glėbio stiprios 

dvasios žmogų, kad šis tarpininkaudamas perduotų žmonijai Dievo įstatymą, užrašytą ant gyvosios uolos. 

Šis vyras buvo Mozė, kuris su nepalaužiamu tikėjimu ir didele meile Viešpačiui bei savo tautai vedė 

žmonių minias į tinkamą žemę, kad pastatytų šventyklą ir garbintų gyvąjį ir neregimąjį Dievą. 

61 Pripažinkite, kad nuo seniausių laikų įkvėpiau jus dvasingumui. Įstatymo davimu Sinajaus kalne 

pasiekė viršūnę pirmoji žmonijos era. Tas pirmasis pasiuntinys buvo tarsi žvaigždė dykumoje, rodė kelią, 

buvo patarėjas ir įstatymų leidėjas, buvo duona, kai pajusdavo alkį, ir vanduo, malšinantis troškulį. Jis 

buvo malonus palydovas dykumų vienatvėje ir žmonių vedlys prie taip trokštamos žemės vartų. 

62 Kai Kristus pasirodė žmonijai tos pačios tautos glėbyje, nuo Mozės laikų buvo praėję daug 

šimtmečių. 

63 Tai buvo naujos dienos aušra žmonėms, kurie laukė atvykstant Dieviškojo Mokytojo, gimusio tarp 

žmonių ir gyvenusio tam, kad išmokytų juos antrosios Gyvenimo knygos dalies. 

64 Jūs pažįstate teisingumo Dievą. Tačiau dabar Jis atėjo pasirodyti kaip meilės Dievas ir savo žodžiu 

bei darbais paruošti naują laiką, naują gyvenimą sielai. Antroji epocha ir visa tai, ko jus mokiau savo 

Žodžiu, stebuklais ir pavyzdžiais, kol pasiekė kulminaciją per Mano kančią, buvo Meilės įstatymo, kurį 

jums parašiau, lapas. 

65 Dabar, Trečiojoje eroje, Elijas apreiškia savo dvasią kaip Šventosios Dvasios pasiuntinys ir 

pirmtakas, per žmogaus protą sakydamas: "Štai Elijas, Pirmosios eros pranašas, tas pats, kuris vėliau 

pasirodė ant Taboro kalno kartu su Moze ir Jėzumi Kristaus atsimainymo metu mokinių akivaizdoje. 

66 Elijas turi raktą, kuriuo jis atidarė Trečiąjį amžių, naująjį laiką. 

67 Dabar galite suprasti tai, ko iš kai kurių mano apreiškimų negalėjo suprasti net patys apaštalai. 

68 Elijas yra Dievo spindulys, kurio šviesa išsklaidys jūsų tamsą ir išlaisvins jus iš šio laiko vergijos, 

t. y. nuodėmės vergijos, ir kuris ves jūsų sielą per dykumą, kol ji pasieks "Pažadėtąją žemę" Dievo 

glėbyje. 

69 Atpažinkite tris Dievo pasiuntinius, per kuriuos gavote įstatymą ir didžiausius apreiškimus. 

70 Dabartinis laikas jums buvo šviesos metas, per kurį jums buvo paaiškinti praeities laikų 

apreiškimai ir pateiktos pranašystės apie tai, kas įvyks. 

71 Tačiau šis Mano skelbimo balso nešėjo intelektu laikas netrukus praeis, o tada ateis malonės ir 

sudvasinimo metas, kai tas, kuris pasirengs, galės kalbėtis su Manimi dvasiniu būdu. 

72 Kai žmonių širdyse įsitvirtins Mano karalystė, kai bus nuversta pagunda ir žmogus Mane mylės 

labiau už viską, šis pasaulis taps didžių sielų buveine, kur žmonės iš tiesų mylės vieni kitus ir mokės 

gailestingai priimti vargstančias sielas, kad jas atnaujintų ir pripildytų išminties. 

73 Šiandien jūs nežinote, kokiu pavidalu Aš apsireikšiu visai žemei po 1950 metų. Tačiau aš jus 

žadinu, nes patirsite, kad dvasios dovanos ir gebėjimai nugalės kūno pojūčius, ir žmonija pajus, kad 

gyvena nauju laiku - dvasios dialogo su dvasia laiku. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 237 
1 Sveiki atvykę, mokiniai ir studentai. Jūs atkakliai gaunate mano nurodymus. Jūsų Mokytojas ateina 

pas jus, nes tai paskelbtas laikas, kai Aš jus pašaukiau, kad padėčiau jums žengti pirmuosius žingsnius 

dvasingumo keliu. Pažinote pirmuosius šio laikotarpio, kuris prasidėjo 1866 m. ir kuris nežinia kada 

baigsis, šviesulius. 

2 1950 m. Mano žodis per žmogaus protą nustos galioti. Tačiau aš ir toliau mokysiu jus aukštesne - 

dvasios - kalba. 

3 Izraelio tauta, jei įvykdysite savo misiją, paliksite pavyzdį, o po jūsų ateis tie, kurie turės tęsti šį 

darbą. Jūs mokysite tikros maldos, skelbsite meilę ir liudysite ją savo darbais. Kai tautos išgirs jūsų 

žodžius, jos bus paskatintos susimąstyti ir giliai melstis, kad rastų sprendimą savo sunkiems konfliktams. 

Aš, Tėvas, nužengsiu pas visus, kad padrąsinčiau ir pamokyčiau visus savo vaikus. 

4 O žmonija, jūs alkstate ir trokštate mano žodžio, o Izraelio žmonės jo turi daugiau nei pakankamai! 

Jūs nematėte, kaip Šventoji Dvasia nužengė pas žmones. Aš atėjau apšviesti jūsų sielų ir kviečiu jus trečią 

kartą. Noriu, kad atvertumėte savo širdis ir įsileistumėte šį "Klajoklį", kad jis paliktų viską, ko jums 

trūksta. Atverkite savo ausis, ir mano žodis kaip gydomasis balzamas pateks į jūsų širdis. Jūs pajusite 

mano ramybę, o mano šviesa nušvies jūsų kelią ir galėsite matyti tai, kas ateis. 

5 Palaikau jus dideliuose ir mažuose išbandymuose. 

6 Aš ruošiu slėnį, kuriame surinksiu visus savo vaikus Didžiajam visuotiniam teismui. Aš teisiu 

tobulai, Mano meilė ir gailestingumas apims žmoniją, ir tą dieną jūs rasite atpirkimą ir išgydymą nuo visų 

savo blogybių. Šiandien, kai atpirksi savo nusikaltimus, tegul tavo siela būna apvalyta. Taip būsite 

pasirengę priimti iš Manęs palikimą, kurį esu numatęs kiekvienam iš jūsų. 

7 Jei anksčiau pašaukiau Izraelio tautą ir parengiau ją kaip Pirmagimį Sūnų, tai tik todėl, kad ji 

visada nešė žmonijai mano Dieviškumo žinią. Tai mano pasiuntinys, kuris savo lūpomis neša mano esmę, 

o savo širdyje - mano tiesą. 

8 Pamažu atpažinsite savo klaidas, sužinosite, kodėl suklupote, nes Mano šviesa nušvies jūsų esybę 

ir jūsų širdis, kuri buvo užsidariusi Man, vėl atsivers, o iš jos ištekės krištolo skaidrumo vandens srovė. 

9 Aš kalbu su jumis iš anapus. Kai pakelsite savo sielą, galėsite mane matyti. Dar turite nueiti tam 

tikrą kelią evoliucijos kelyje, kad ateitų jūsų sugrįžimo pas Mane diena. Aš, jūsų Tėvas, pasaldinsiu jūsų 

dienas, suteiksiu jums ramybę, kad galėtumėte išgyventi paskutinį didelį išbandymą, kuris jūsų laukia. 

10 Pranašystės, susijusios su šiuo laikotarpiu, dabar pildosi. Tie, kurie miegojo, buvo priblokšti, kai 

pamatė įvykius. Priežastis buvo ta, kad jie neskaitė pranašų knygoje, jūsų Dievo knygoje. Bet aš padarysiu 

iš jūsų savo mokinius, kurie mokės aiškinti mano žodį visais laikais. 

11 Žmonija pamažu prabunda. Visi laukia naujos dienos šviesos, aušros, kuri turi ateiti ir atnešti taiką, 

supratimą ir viską nušviečiančią šviesą ─ jėgą, kuri viską, kas buvo iškreipta iš esmės, vėl sutvarkys. Jie 

taip pat laukia vadovo, kuris ištaisys trūkumus, suteiks sveikatos ligoniams ir prikels "mirusiuosius". 

12 Mokytojas jums sako, kad ši šviesa jau buvo tarp žmonių, bet jūs jos neatpažinote. 

13 Padedu jums atkurti viską, ką pažeminote. 

14 Artėjant mano Žodžio skleidimo laikui, jūs neturite nieko klastoti. Nepadarykite šio mokymo 

sunkiai suprantamo. Jei pasiruošite dvasia ir tiesa, turėsite gerą atsakymą tiems, kurie jūsų klausia. Jūs 

parodysite begalinį šviesos pasaulį, kalbėsite apie mano mokymo paprastumą, kuris atspindi mano 

nuoširdumą, išmintį ir teisingumą. 

15 Pasakysite jiems, kad su mano atėjimu šiuo metu išsipildys praeityje duotos pranašystės ir mano 

pažadai. 

16 Elijas atėjo prieš Mane, kad paruoštų kelią, kuriuo ateis Mano Dieviškumas. 

17 Jis kvietė sielas melstis ir burtis bei skelbė, kad atėjo Šventosios Dvasios metas. 

18 Visi šie mokymai, prie kurių jūs pripratote, taps didžiuliu apreiškimu jūsų bičiuliams ir suvirpins 

jautriausias jų būties stygas. 

19 Mano Dvasios apsireiškimas per žmogų, Elijo atėjimas, dvasinio pasaulio buvimas patarėju ─ visa 

tai jiems liudysite, o jie savo ruožtu bus kitų dvasinių apraiškų, kuriomis patvirtins Mano žodį, liudytojai. 
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20 Nesitenkinkite tuo, ką iki šiol pasiekėte. Kaip dar labiau galite pagilinti savo žinias apie mano 

mokymus, jei praktikuosite dorybes. Visada atskleisiu jums naujus mokymus, kad padrąsinčiau jūsų sielą 

tobulėjimo kelyje. 

21 Keletą akimirkų pailsėkite, mylimi žmonės, išgirskite ir įsidėmėkite Mokytojo žodį. 

22 Jūs ruošiatės pasiekti tikslą. Nori tie, kurie savo supratimu gavo malonę perduoti mano žodį. Mano 

mokymui dėmesingi mokiniai, kurie suprato spiritualizmą, šį mokymą, kuris iš to, kuris jį priima, padaro 

naują žmogų. 

23 Jūs vis dar esate mano mokiniai, kurių dar negaliu vadinti mokytojais. Todėl ir toliau aiškinkite 

Mano mokymą, remdamiesi jo prasme ir paprastumu. Neapsunkinkite jo savo aiškinimu ir stenkitės, kad 

jo aiškinimas tarp šios tautos būtų vienodas, kad tarp jūsų nekiltų nesutarimų. 

24 Pakeliui sutiksite tuos, kurie, žinodami, kad esate Tiesos Dvasios mokiniai, užduos tokį klausimą, 

kuris labai natūralus tam, kuris nori žinoti daugiau, nei žino: "Koks yra pomirtinis gyvenimas?" Tada 

paaiškinkite jiems, kaip pasikeičia siela, kai ji nebegyvena žmogaus kūne, kad galėtų gyventi dvasinėse 

erdvėse. Dar niekas nepažįsta šio gyvenimo visoje jo pilnatvėje. Ši mintis visuomet kėlė žmogui mintis, 

klausimas be atsakymo, žadinantis jo smalsumą. Kiek daug žmonių pasinaudojo šiuo dvasiniu žinių ir 

supratimo poreikiu, kad pasipelnytų iš neišmanymo, sėdami savo netiesos sėklas į naivias širdis. Niekas 

negali tvirtai pasakyti, koks bus pomirtinis gyvenimas. Niekas negali tiksliai pasakyti, kokia ten yra siela ir 

kaip žmogus gyvena kituose gyvenimo pasauliuose. 

25 Žmogaus protas vis dar per daug ribotas, kad suvoktų tai, ką gali atpažinti ir suvokti tik 

aukštesnioji dvasia. Kol kas apsiribokite tik tuo, kad suprastumėte ir paaiškintumėte tai, ką jums atskleidė 

mano mokymas, kuriame slypi begalinė šviesa ir kuris yra tvirtas pagrindas jūsų dvasinei ateičiai. 

Neduokite laisvės savo vaizduotei, aiškindami šias paslaptis, nes žmonijai jos atrodytų kaip keistos 

teorijos, tačiau mano mokymas pagrįstas tiesa. 

26 Aš jums paaiškinu kiekvieną apreiškimą, kad nebūtų nieko, ko tinkamai nesuprastumėte. Kol kas 

jums nereikia žinoti daugiau nei tai, ką jums atskleidžiau. Nes jei apie dvasinį gyvenimą suprastumėte 

daugiau, nei jums atskleidžiau, prarastumėte susidomėjimą šiuo gyvenimu, pasinertumėte į misticizmą ar 

pagiežą. Gyventumėte nenaudingoje kontempliacijoje ir nebeatliktumėte svarbios misijos, kurią turite 

atlikti pasaulyje. 

27 Daugelis bandė tyrinėti sielos namus, tačiau nesugebėjo įžvelgti daugiau, nei leidžiama. Tačiau 

tiems, kurie klausia: "Kaip dvasinis pasaulis bendrauja per žmogaus protą?", atsakysiu taip: naudodamasis 

jūsų proto ir intuicijos gebėjimais, kaip tai daro jūsų siela. 

28 Mano mokymas šiuo metu, kaip ir "Antrą kartą", sukrės žmoniją. Lobistai turės susidurti su 

teisingumu. Melas nusimes savo kaukę, o tiesa nušvis. Tiesa nugalės šį pasaulį gaubiantį melą. 

29 Žmogus sugebės suvokti ir pripažinti viską, kas turi proto ir tiesos; tačiau viską, kuo jis buvo 

priverstas tikėti, net jei to nesuprato, jis pats atmes. Todėl mano mokymas plis, nes jis skleidžia šviesą, 

kurios žmonėms reikia. Didelė šio darbo dalis priklauso jums, nes jūs atskleidžiate jo pradžią ir tikslą savo 

bičiuliams. 

30 Saugokitės jį suklastoti, nes tai yra lobis, kurį jums patikėjau ir kurį turite man grąžinti. Jūsų 

atsakomybė yra didelė ─ ne tokia didelė yra atsakomybė tų, kurie tiesiogiai negirdėjo Mano žodžio. Jie 

elgiasi nežinodami, o jūs elgiatės visiškai užtikrintai, žinodami, ką galite priimti, o ką privalote atmesti. 

Kai jaučiate pavojų ir pasiduodate pagundai, tai darote savo noru, puikiai suprasdami, ką darote. Daugiau 

nebėra jokio pateisinimo elgtis blogai. 

31 Ten, kur kūnas nori vykdyti savo valią, įrodykite savo sielos galią ir pranašumą. Kokia nauda iš 

įgytų žinių, jei jų nepanaudotumėte? Prieš akis turite išminties knygą, kurioje paaiškinta, ką turite daryti 

kiekviename sielos žingsnyje. Jei savanaudiškai užverstumėte šią knygą ir nesinaudotumėte jos žiniomis, 

kad valdytumėte ar vadovautumėtės, kaip galėtumėte skelbti jos tiesas, kai jūsų darbai rodo priešingus 

dalykus, nei norite pamokyti? Kaip galėtumėte tarnauti savo bičiuliams kaip lazda, kai patys kliudote? 

Kaip pakelsite puolusiuosius, kai neturite jėgų pakelti net patys savęs? Žinokite: jei norite daryti teigiamą 

įtaką savo bendrakeleiviams, turite rodyti gerą pavyzdį. 

32 Nepamirškite, kad tiesa visada nugalės jus. 

33 Kad pasiektumėte šio kelio pabaigą, turėsite įveikti daugybę kliūčių. Didžiausią nuopelną turi tie, 

kurie įveikė pagundą. 
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34 Darbas mano srityje yra sunkus, bet teikia daug pasitenkinimo. 

35 Neužsikimškite ausų sąžinės balsui. Nes prieš jūsų kojas gali būti bedugnė, o atsidūrus ant slidaus 

šlaito, sunku grįžti atgal. 

36 Surinkite ant jūsų nusileidusią dvasinę maną, kad ji jus maitintų per visą dykumos kelią. 

37 Čia yra oazė, klajokli. Keletą akimirkų pailsėkite po šia palme ir atgaukite prarastas jėgas. 

Atminkite, kad dar laukia ilgas kelias, ir jums reikės energijos, kad pasiektumėte jo pabaigą. 

38 Kas gali jus sustabdyti kelyje? Kokių baimių turite? Melskitės ir pašalinsite kliūtis. Tikėkite malda 

ir pamatysite, kad neįmanoma tampa įmanoma. 

39 Jūs turite būti stiprūs žmonės, kad galėtumėte triumfuoti, ir niekas jums nesuteiks daugiau jėgų nei 

mano įstatymo vykdymas. 

40 Jus ištiks daug pagundų, persekiojimų ir išdavysčių. Atsiras tokių, kurie su malonumu išbarstys 

jūsų kelią erškėčiais. Tačiau iš viso to išeisite nugalėtojai, jei pasitikėsite Manimi, išliksite vieningi ir 

atkakliai vykdysite Mano nurodymus. 

41 Šių žmonių čia kasdien daugės. Nors šiandien jums atrodo, kad minios, kurios skuba klausytis 

Mano žodžio, yra didelės, iš tiesų sakau jums: jos pasirodys mažos, kai palyginsite jas su tomis, kurios 

susirinks po Mano pasitraukimo jūsų liudijimo metu. 

42 Tačiau turiu jums pasakyti, kad žinia apie Viešpaties Naująją tautą nepasklis tol, kol neįrodysite, 

kad esate verti savo vienybės ir brolybės, kol neįrodysite, kad esate verti didžiųjų stebuklų ir galios 

įrodymų, kuriuos esu paruošęs savo tautai. 

43 Aš neprašau jūsų aukotis, neprašau aukščiausio tobulumo, prašau tik neatšaukiamo apsisprendimo 

paklusti mano įsakymams ir trupučio gailestingumo jums ir jūsų bendrakeleiviams; visa kita padarysiu aš. 

Bet kai saugiai žengsite šį žingsnį, paprašysiu jūsų žengti dar didesnį, kad neužsibūtumėte dykumoje, nes 

tai nėra jūsų namai. Jūs žinote, kad ją vystydama jūsų siela ras palaimintą pažadėtąją žemę, į kurią aš 

nukreipiu jūsų žingsnius. 

44 Niekada nesakykite: "Aš daug kovojau, bet niekas nematė mano pastangų ir pasiaukojimo." 

Nepamirškite, kad matau kiekvieną jūsų žingsnį ir fiksuoju kiekvieną jūsų darbą. Nesitikėkite atlygio iš 

pasaulio, supratimo ar visiško teisingumo iš savo kaimynų. Pasitikėkite manimi, nes iš tiesų sakau jums, 

kad niekada nepaliksiu to, kas jums teisėtai priklauso kaip atlygis. 

45 Taip pat nemanote, kad būtinai turite mirti, kad gautumėte derlių ─ ne, kai kurie vaisiai jums bus 

duoti jau šiame gyvenime kaip atlygis už jūsų nuopelnus žmogiškajame gyvenime. Kita vertus, tie 

nuopelnai, kurie buvo dvasiniai, liks neatlyginti, kol ateis laikas, kai atsidursite pomirtiniame gyvenime. 

46 Tegul jūsų protuose, o žmonės, būna šviesos, kad galėtumėte suprasti ir vėliau praktikuoti 

dieviškojo žodžio įkvėpimą. 

47 Mylimi mokiniai! Ateikite pas Mane, kai apvalysite savo širdį kaip išorinį ir vidinį indą, kad 

priimtumėte Mano Žodį. Visa, kas kyla iš Manęs, yra tyra. Jei norite Mane pažinti, turite pasiruošti tyra 

širdimi, kad galėtumėte priimti dvasinį Mano žodžio turinį, suprasti jo prasmę ir vėliau jį panaudoti. 

48 Mylėkite ir gerbkite vieni kitus, kad ir koks būtų jūsų tikėjimas, idealai ir dvasinė būklė. 

Praktikuokite vieningumą, taip pat atleiskite. Nesidomėkite kitų reikalais, kad galėtumėte juos teisti. Bet 

jei norite užtarti, padarykite tai, ir ateis diena, kai susivienysite ir sieksite to paties idealo. 

49 Išbandžiau jūsų labdaringumą. Paskyriau jus ligonių, kenčiančiųjų ir pavargusiųjų nuo didžiųjų šio 

laiko skausmų kelyje. Į jūsų šeimas atsiunčiau daugybę išbandymų, kad turėtumėte galimybę pritaikyti 

mano mokymą. Jūs kentėjote tarp savo mylimųjų ir karštai prašėte Manęs už juos. Bet aš jums sakau: Taip 

pat prašykite Mane už svetimšalius, už visus, kurie jums pastojo kelią, kaip tai darėte už savo tėvus ar 

vaikus, kad galėtumėte praktikuoti tikrą gailestingumą. 

50 Skausmas padarė širdis jautrias, ir trokšdamos rasti paguodą jos ieško manęs. Aš vadovauju jų 

žingsniams ir žinau tinkamą laiką, kada jie prisijungs prie Mano darbo. Yra daug žmonių, kurie dar 

nepasirengę Mane išgirsti, ir jų žingsnius sulaikysiu, kol jie bus pasirengę priimti Mano apreiškimus. 

51 Norint tikėti mano darbu, reikia tikėjimo. Jame viskas yra dvasinga. Aš nesuteikiau jums 

materialių apraiškų. Aš tik paprašiau jūsų pakilti, kad įžengtumėte į mano Buvimą ir pajustumėte, kaip jus 

apgaubia mano meilė ir gailestingumas. 
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52 Aš paruošiau dvasios akis, tikėjimo akis, kad galėtumėte mane regėti, ir išsaugojau jūsų širdžių 

jausmus tyrus, kad galėčiau jais naudotis. Jūsų dovanos vis dar paslėptos, bet Mano Žodis jas pažadins, 

kad galėtumėte pradėti savo misiją. 

53 Viskas, ką esu sukūręs jūsų aplinkoje, yra tobula ir malonu, tačiau matau, kad jūs nesate laimingi, 

kad nesate patenkinti savo likimu, ir taip yra todėl, kad nesuvokėte gyvenimo ir nesupratote savo tikrosios 

paskirties. Ne aš išvardysiu jums teikiamą naudą, bet jūs iš dėkingumo pripažinsite meilę, kurią rodau 

kiekvienam, ir gėrį, kurį jums teikiu. 

54 Aš pasiunčiau tave pasitaisyti, nes myliu tave ir noriu matyti tave tyrą ir vertą Manęs. Jūsų kelias, 

kaip ir Jėzaus Antrosios eros kelias, yra nusėtas erškėčiais, ir taip yra todėl, kad noriu, jog imtumėte iš 

Manęs pavyzdį, kad išmoktumėte kovoti, kad po kiekvienos laimėtos pergalės būtumėte stipresni. Viską 

paruošiau jūsų gerovei. Viskas sukurta pagal Mano meilę ir Mano teisingumą, nes Aš esu Tėvas ir 

nepermaldaujamas Teisėjas, kuris nepasiduoda savo sprendimams. 

55 Mylimi žmonės, leiskite man vykdyti mano valią. Pakluskite mano Įstatymui, ir Aš jus vesiu į 

ramybę ir dvasinę šlovę. Toks yra visų Mano kūrinių likimas. Imk savo kryžių ir sek paskui mane. 

56 Esate kupini dovanų, turite proto, valios ir proto atlikti savo darbą. Jūsų tobulėjimo kelias ilgas, 

nes vis sustojate. Jei eitumėte tiesiu keliu, savęs išsižadėjimo ir misijos vykdymo keliu, būtumėte laimingi, 

vertintumėte gyvenimą, mokėtumėte mylėti, suvoktumėte savo dvasinių dovanų vertę ir netrokštumėte to, 

ką turi kiti. 

57 Mano darbas pagrįstas laisve. Aš apšviečiu jūsų sielą, kad galėtumėte mane atpažinti. Jūs esate 

privilegijuota būtybė, kurią sukūriau "pagal savo paveikslą ir panašumą", ir į jus įdėjau savo malonės 

dovanas. 

58 Kopėčios, kuriomis lipsite, yra didelės, ir jūs nežinote, kurioje raidos pakopoje esate. Kelias, 

kuriuo šiandien keliaujate, jums buvo numatytas atsižvelgiant į jūsų raidą. Juk viskas yra susiję su 

nekintančiais ir amžinais dėsniais ir jiems paklūsta. 

59 Šventykla, apie kurią jums kalbu alegorijoje, yra dvasinė. Tai ne akmenimis grįstas pastatas, bet 

meilės šventykla, žmogaus, kuris nori kilti aukštyn, kol pasieks mane, tikėjimas. Ateinančios kartos statys 

ant gerų pamatų, kuriuos padėjote. 

60 Didelis bus pastarųjų džiaugsmas, kai jiems pristatysiu savo darbą, savo Žodį. Kiek jie ieškojo 

Manęs! Kiek daug jie iškentėjo, kad pasiektų Mane! Jų tikslas yra vienas: rasti dvasinį kelią, pasiekti 

šaltinį, kuriame galėtų pamaitinti ir tobulinti savo sielą. Ir kokią pažangą jie padarys savo veikloje! Jie 

liudys, ką patyrė trokšdami mano žodžio, o jūs liudysite, kad jų laukėte, nes jums tai paskelbiau kaip 

pranašystę. Aš patikėjau jums dalį savo darbo, kad jį užbaigtumėte, ir kai jį užbaigsite, šypsositės iš 

pasitenkinimo, kad bendradarbiavote su savo Dievu. 

61 Pailsėkite, leiskite savo sielai pamaitinti. Leiskite savo širdžiai plakti greičiau, kai ji pajunta mano 

buvimą. 

62 Skatinu jus eiti keliu, kad nestovėtumėte vietoje. Aš esu Tas, kuris žino, kas išnaudojo laiką ir 

galimybes, kas laiką iššvaistė ir kas vangiai eina dvasinio tobulėjimo keliu. 

63 Apie savo pažangą ar sulėtėjimą galėsite atsiskaityti tik tada, kai būsite dvasingas. 

64 Aš viską paruošiu taip, kad šiuo metu, kai vėl gyvensite žemėje, sutiktumėte Mokytoją, kai Jis 

apsireikš per žmogų, kad priminčiau jums jūsų užduotį palikti gerų pavyzdžių pėdsaką, kad per juos tie, 

kurie gyveno neišmanyme, stabmeldystėje ir religiniame fanatizme, ateitų į teisingą kelią. 

65 Parengsiu jus taip, kad jūsų nuolankios lūpos nustebins žmones jūsų žodžių šviesa, gilumu ir 

tikrumu. Jūs esate mano liudytojai, mano pasiuntiniai ir mano pirmtakai. 

66 Jei kartais jus pataisau ir net sudrausminu, tai tik todėl, kad aistros, viesulai ar nelaimės trumpam 

aptemdo jūsų supratimo šviesą ir priverčia jus pasinerti į nukrypimus, materializmą ar šaltą nejautrumą. 

67 Mano gailestingumas veda jus išganymo keliu ir nuėmė nuo jūsų akių kiekvieną nežinojimo raištį, 

kad galėtumėte matyti šviesą šioje gyvenimo kelionėje. Atminkite, kad kiekviena akis - nuodėminga ar ne 

- mane pamatys. 

68 Ar paklausėte savęs, ar jūsų širdyje yra tikras tikėjimas? Ar jaučiate tos liepsnos šilumą? 

69 Dabar pateikiu jums įrodymą, kad tikrasis tikėjimas egzistuoja: 
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70 Kai širdis nenusimena išbandymo valandą; kai sielą kritiškiausiomis akimirkomis apima ramybė. 

Kas tiki, tas sutaria su manimi, nes aš esu gyvybė, sveikata ir išgelbėjimas. Kas iš tiesų ieško šio uosto ir 

šio švyturio, tas nepražūva. 

71 Kas turi šią dorybę, tas daro stebuklus, pranokstančius visus žmogiškuosius mokslus, ir liudija 

dvasią bei aukštesnįjį gyvenimą. 

72 Netikintysis nepadarys tavęs nepastovaus, jei tikėsi į Mane, ir šmeižtas negalės tau pakenkti. 

73 Aš padrąsinau jumyse tikėjimą, padariau jus stiprius per išbandymus, kad ir toliau kviestumėte 

minias, kurios maitintųsi jūsų tikėjimu. 

74 Šį kartą jums sakiau: neieškokite Manęs kūnuose, per kuriuos jums kalbu, nes tada piktintumėtės 

jų trūkumais ir tuos trūkumus priskirtumėte Mano darbui. Įsigilinkite į žodžio, kurį taria tos lūpos, esmę, ir 

jo prasmėje, jo esmėje atrasite Mokytoją. 

75 Nesididžiuokite tais, per kuriuos Aš save apreiškiu, nes tada jie užimtų vietą, kurią anksčiau jūsų 

širdyse užėmė ant drobės nutapyti atvaizdai ar akmenyje iškaltos skulptūros, ir jūs ir toliau taptumėte 

materializmo ir religinio karštakošiškumo, kuriam Tėvas neleido visiškai užvaldyti jūsų sielos, auka. 

76 Saugokite Žodžio prasmę, kad, kai nebegirdėsite šio mokymo, jaustumėte, jog jūsų širdies gelmėse 

skamba dangiškasis Žodis, kuris jus pakylėja ir kviečia užmegzti tiesioginį dialogą su Viešpačiu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 238 
1 Mylimi žmonės, Mokytojas jums sako: Ateinu trokšdamas savo tautos, šventovės, kuri yra jūsų 

širdyje. Atėjo laikas tiems, kurie uždarė ją Man, atverti ją dvasingumui. Tie, kurie ją sugriovė, tegul ją 

atstato ir suteikia jai tvirtumo. Su kuo ji yra tamsoje, tegul ją apšviečia tikėjimo šviesa. Tačiau iš tiesų 

sakau jums: negaiškite laiko statydami materialius garbinimo pastatus, manydami, kad atsidavimas, 

malonė ir menas, kuriuos jiems išleidžiate, yra geriausias garbinimas, kurį galite Man pasiūlyti. 

Leidžiu jums paruošti tik paprastus kambarius, kuriuose galėsite apsisaugoti nuo nepalankių oro sąlygų 

ar pašalinių akių. Šių susitikimų vietų, skirtų tik jūsų susirinkimams, neturėtumėte vadinti šventyklomis, 

nes gali atsitikti taip, kad neišmanėliai ims garbinti tas vietas, tarsi jos būtų šventos. 

2 Neįtraukite apeigų ar ceremonijų į savo pamaldas. Taip elgdamiesi galite nutolti nuo misijos, kurią 

jums patikėjau - skleisti gailestingumą ir meilę. 

3 Išorinis ir vidinis paprastumas - štai ko prašau jūsų. Su tuo jūsų sieloje bus mano šlovės kupinas 

buvimas. 

4 Aš esu širdyje ir gyvenu jūsų sieloje. Kodėl turėtumėte atstovauti Man per materialius daiktus, jei 

jaučiate Mano Dieviškąjį buvimą giliausioje savo esybės dalyje? Ar nemanote, kad jei būčiau siekęs 

žemiško spindesio, būčiau gimęs žmogumi Siono šventykloje, o ne tvartelyje? Kokia kliūtis galėjo 

sutrukdyti Man gimti toje vietoje, nes žinote, kad Marija buvo žinoma šventykloje ir buvo atsidavusi bei 

paklusni visiems Dievo nurodymams? 

5 Apmąstykite Mano žodį ir prisiminkite, kad niekada nereikalavau iš žmonių išorinio garbinimo, 

kad iš jų reikalavau tik jų meilės, pakilumo, tikėjimo ir viso to, kas yra jų sielos vaisius. 

6 Kurį laiką vis dar turėsite šias vietas, kuriose galėsite švęsti savo susitikimus. Jie vis dar reikalingi, 

kad juose išgirstumėte Žodį, kurį palieku jums suprasti, ir pabandytumėte juo pasinaudoti. Tačiau laikas, 

kai jus mokys, jūsų rengimo laikas praeis, ir tada jums jų nebereikės. 

7 Mano mokinio sieloje vis labiau įsižiebs tikėjimo liepsna, kiekviena širdis taps mano altoriumi, 

meilė artimui jiems taps garbinimu, o kiekvienuose namuose bus šventovė. Jūs padėsite savo bičiuliams 

suprasti, kad per maldą jų siela pakyla virš visko, kas kenksminga, ir visų žemiškų kančių, ir jie galės 

suvokti, kad Viešpaties šventovė yra visuotinė, begalinė ir kad ji yra visur - tiek žmogaus sieloje, tiek 

kūne, tiek regimajame, tiek neregimajame pasaulyje. Jie supras, kad kaip praėjo laikas, kai jie aukojo man 

kraujo aukas, taip turi praeiti ir Dievo garbinimas apeigomis ar išorinėmis ceremonijomis. Dvasiškumas 

išvalys jūsų žmogiškąją aplinką ir Mano mokymas bus suprastas. 

8 Ateis tikroji malda, didingas dvasinis Dievo garbinimas, malonus mano dieviškajam žvilgsniui ─ 

teisingai suprasta atgaila, kuri yra atgaila, pasitaisymas ir pasitaisymas dėl padarytų nusikaltimų. Žmonėse 

atsiras tikra meilė, pagrįsta širdies tyrumu, ir žmonės supras, kad maldai užtenka trumpų akimirkų, tačiau 

tam, kad atliktų savo užduotį daryti gera žmonėms, jiems reikia visų gyvenimo akimirkų. 

9 Apmąstykite mano mokymus, o mokiniai, įsigilinkite į juos, ir jų esmėje atrasite daugiau, daug 

daugiau nei tai, ką išreiškia žodžiai. Padėsiu jums ir apšviesiu jus, kad atpažintumėte visa tai, kas liko 

paslėpta mano žodžiuose, nes balso nešėjo protas nesugebėjo to perteikti. 

10 Sveikinu jus šiandien. Sėskite prie mano stalo. Priimu ir tą, kuris mane myli, ir tą, kuris mane 

atmeta. Visus jus glostau vienodai, nes visi esate mano vaikai. 

11 Aš prisistatau tarp nusidėjėlių. Ar žemėje yra teisus žmogus? Aš siūlau jums savo Karalystės 

gėrybes ir suteikiu jums priemonių joms gauti. Jei prašysite Mano Dangaus karalystės, Aš jums ją duosiu, 

nes ji jums pažadėta nuo amžių pradžios. Jūs, Viešpaties vaikai, esate karalystės paveldėtojai. Bet kiek 

daug nuopelnų turite atlikti, kad užimtumėte Pažadėtąją žemę! Vieni ją pasieks per ilgą ir sunkią kovą, o 

kiti kelyje žengs didelius žingsnius ir netrukus priartės prie šviesos karalystės. Ar atsimeni, ką pažadėjau 

Dimui, kai jis kankinosi, kai mačiau jo atgailą, tikėjimą ir nuolankumą? Tą pačią dieną pasiūliau jam būti 

su manimi rojuje. 

12 Prašau jūsų visų, kad laikytumėte šiuos žmones savo atstovais: Kada pakilsite savyje, mylėsite 

vieni kitus ir atleisite vieni kitiems nusikaltimus? Kada pagaliau jūsų planetoje įsivyraus taika? 

13 Atleidimas, kylantis iš meilės, moko tik mano doktrinos ir turi galingą jėgą blogį paversti gėriu, 

paversti nusidėjėlį dorybingu žmogumi. 
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14 Išmokite atleisti ir jūsų pasaulyje prasidės taika. Jei reikėtų atleisti tūkstantį kartų, turėtumėte tai 

padaryti tūkstantį kartų. Argi nežinote, kad susitaikymas tinkamu laiku išgelbės jus nuo kančios taurės? 

15 Aš kalbu jums apie skausmą, kurio nusipelnėte, kurį vis labiau dauginate ir kuris, atėjus valandai, 

jus užplūsta. Aš niekada neduočiau tokios taurės savo vaikams, bet dėl savo teisingumo vis tiek galiu leisti 

jums skinti savo nedorybių, išdidumo ir neapgalvotumo vaisius, kad sugrįžtumėte pas Mane atgailaudami. 

16 Žmonės metė iššūkį mano galiai ir teisingumui, kai savo mokslu išniekino gamtos šventyklą, 

kurioje viskas harmoninga, ir dabar jų teismas bus negailestingas. 

17 Bus išlaisvintos stichinės jėgos, kosmosas bus sukrėstas, o žemė sudrebės. Tuomet žmones apims 

siaubas ir jie norės bėgti, bet pabėgti nebus įmanoma. Jie norės sutramdyti išsiveržusias jėgas, bet negalės 

to padaryti. Jie jausis kalti ir, per vėlai atgailaudami dėl savo įžūlumo ir kvailumo, sieks mirties, kad 

išvengtų bausmės.  

18 Jūs, žmonės, žinote šias pranašystes ir esate atsakingi už viską, kas nutiks, jei "neaugsite" ir 

nesistengsite išsaugoti taikos, kurią jums patikėjau. 

19 Pasiruoškite lazdą ir kelioninį ryšulį, nes aš jus siųsiu kaip pranašus ir pasiuntinius įspėti tautų. 

20 Vieni keliaus į rytus, kiti į vakarus, o dar kiti į kitus žemės taškus ir kelius. 

21 Nesidžiaukite, kad esate privilegijuotieji, kuriems šiuo metu daviau įsakymą padaryti jus savo 

mokiniais. Tačiau taip pat sakau jums štai ką: Nesitenkinkite tuo, kad esate pašaukti. Užsitarnaukite 

nuopelnus, kad būtumėte tarp išrinktųjų. 

22 Šalin nuo savęs visą tuštybę, kad nebūtum panašus į kirminą, kuris išsipučia nuo žemės drėgmės ir 

ištirpsta. 

23 Nemiegokite, pasitikėdami, kad labai jus myliu, kad nesukluptumėte. Esate labai mylimi, bet ir 

labai išbandomi. 

24 Trys ketvirtadaliai Žemės paviršiaus išnyks ir tik dalis liks kaip prieglobstis tiems, kurie išgyvens 

chaosą. Tapsite daugelio pranašysčių išsipildymo liudininkais. 

25 Jūs, žmonės, vykdykite mano nurodymus, ir Aš įvykdysiu jums pažadėtus dalykus. 

26 Melskitės, budėkite, sėkite meilę, skleiskite šviesą, palikite gailestingumo pėdsaką ir būsite ramūs 

su savo sąžine bei darnoje su Kūrėju. 

27 Atidžiai įsiklausykite į šį žodį, kad galėtumėte jį išaiškinti ir pasėti savo bičiulių širdyse. 

Nesitenkinkite vien supratimu: kalbėkite apie tai, rodykite pavyzdį ir mokykite savo darbais. Būkite 

jautrūs, kad žinotumėte, kada reikia kalbėti ir kada jūsų darbai liudija mano mokymą. 

28 Aš duodu jums vieną kalbą, kad galėtumėte skleisti mano Žodį, ir ta kalba yra dvasinė meilė, kurią 

supras visi žmonės. Tai ausiai ir širdžiai maloni kalba, kuri akmuo po akmens sugriaus Babelio bokštą, 

kurį jie pasistatė savo širdyse. Tada mano teismas baigsis, nes visi laikys save broliais ir seserimis. 

29 Žmonės, laukai yra imlūs ir derlingi. Pasiruoškite dvasiškai ir fiziškai, tada įvykdysite sąlygas, kad 

galėtumėte išvykti ir sėti šio apreiškimo sėklą ir kartu nutiesti kelią naujoms kartoms. 

30 Aš pažadėjau jums atsiųsti didelės šviesos dvasių, kad jos gyventų tarp jūsų. Jie tik laukia, kol ateis 

laikas prisiartinti prie žemės, įsikūnyti ir atlikti didžiąją atkūrimo misiją. Kai tos dvasios gyvens šiame 

pasaulyje, ko turėsite jas išmokyti? Iš tiesų sakau jums: Nieko! Jie ateis mokyti, o ne mokytis. Nustebsite 

išgirdę, kaip jie kalba apie gilius dalykus iš vaikystės, kaip bendrauja su mokslininkais ir teologais, kaip 

stebina suaugusiuosius savo patirtimi ir kaip rekomenduoja teisingą kelią vaikams ir jaunuoliams. 

31 Palaiminti namai, kurie savo įsčiose priima vieną iš šių dvasių. Kokia sunki bus atgailos našta 

tiems, kurie stengsis sutrukdyti mano pasiuntinių misijos vykdymui! 

32 Dabar supraskite, kodėl noriu, kad vis labiau apsivalytumėte ir atsinaujintumėte, kad jūsų vaisiai iš 

kartos į kartą taptų vis tyresni ir tyresni. 

33 Galbūt jūsų namai bus tie, į kuriuos atvyks tos Šviesos būtybės? Jei būsite pasirengę, aš jus 

pasirinksiu, jei ne, ieškosiu tinkamų širdžių ir siųsiu jas ten. 

34 Jūs čia tikite mano pranašystėmis. Tačiau šiuo metu bus daug tokių, kurie atmes mano žodžius, 

kaip atmetė ankstesnius apreiškimus. Bet nesijaudinkite, nes kai mano žodžiai išsipildys, jie pirmieji nuleis 

savo veidus, gėdindamiesi savo netikėjimo. 

35 Kiekvienas dieviškasis apreiškimas, kurį žmonės neigė, bus pripažintas ir juo bus tikima. Viskas, 

ką bažnyčios ir sektos buvo užmiršusios ar slėpė, iškils į dienos šviesą. 
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36 Savo pavyzdžiu turite mokyti pasaulį dvasingai ir pagarbiai įsitraukti į mokymą, kuris apreikštas 

per Tėvą, ir nebandyti peržengti to, kas per Jį duota. Meilės, nuolankumo, pagarbos - štai ko turite mokyti 

žmoniją, kuri visada ketino tyrinėti Viešpaties paslaptis be dvasinio pasirengimo. 

37 Ar negerbiate savo tėvų miegamojo? Tada dar labiau gerbkite savo Dangiškojo Tėvo paslaptis. Aš 

jums tiek daug atskleidžiau ir parodžiau, kad jūs dar ne viską supratote, ir jau dabar prašote įminti naujas 

paslaptis. 

38 Jums, aukštesniojo mokslo, išminties, priklausančios aukštesniam gyvenimui nei žmogiškasis, 

mokiniams, sakau, kad netrokštumėte žinoti daugiau, žinoti daugiau nei tai, ką jums atskleidžiu, nes tada 

greitai paklystumėte. Aš išmokiau jus daugelio mokymų ir dar daugiau galiu jums duoti tarpininkaujant 

žmogiškajam intelektui. Vis dar sužinosite daug naujų dalykų ir suprasite daugiau, nei įsivaizdavote. 

39 Mano žodis, kuris yra dieviškas pamokymas, visada bus lydimas išbandymų ir įvykių jūsų 

gyvenime, kad šis mokymas vis labiau įsitvirtintų jūsų širdyse ir jūs būtumėte ne teoriniai mokiniai, bet 

mokiniai, kurie savo darbais liudija mano tiesą. 

40 Ar nėra taip, kad dažnai suprantate tik vieną mano žodį, kai išgyvenate išbandymą? 

41 Kai kartais jums kalbėdavau apie sielos nemirtingumą, apie klaidingas jūsų idėjas apie gyvenimą ir 

mirtį, jūs nesupratote Manęs tuo metu, kai girdėjote Mano mokymą. Bet tada jūsų namus ištiko 

išbandymas, pamatėte, kaip mylimas žmogus paliko šį pasaulį, ir jūsų akys atsivėrė tikrovei, tiesos šviesai, 

ir jūs padėkojote Man, kad į visus Mano darbus įdėjau tiek daug tobulumo ir išplėšiau jus iš neišmanymo 

ir klaidų. 

42 Įsiskverbkite į mano žodį protu ir dvasia. Sutelkite dėmesį į savo esybės esmę, kad tarp dvasios ir 

kūno būtų tik viena valia. Taip lengviau suprasite mano mokymą ir lengviau įveiksite išbandymus. 

43 Palaiminti neturtingi pasaulio gėrybėmis, kurie vartoja Mano žodžio duoną trokšdami būti didingi, 

nes Mano keliu jie tai pasieks. Palaiminti tie, kurie, nors ir turtingi pasaulyje, palieka savo patogumus ir 

mokosi iš manęs, nes jie pažins tikruosius turtus. 

44 Šiandien mano Dvasia nusileidžia ant žmonijos šviesos spinduliu, kai nebijoma nei mano 

teisingumo, nei meilės vieni kitiems. 

45 Jūs esate nuolankūs žmonės, mano buvimo ir mano žodžio liudytojai. Tačiau šiems žmonėms 

trūksta meilės, ir Aš nematau pagarbos Mano pasireiškimui, nes jie prie jo priprato. Dėl šios priežasties 

kartais kviečiu jus atsakyti, savo teisingumo kupinu žodžiu užpuldamas jūsų širdžių abejingumą. 

46 Pagalvokite, mokiniai: jei dabar negerbsite šio dieviškojo darbo, vėliau negalėsite būti tie, kurie 

eina pareigos vykdymo keliu kaip klusnūs savo Mokytojo darbo darbininkai. 

47 Dabartinė akimirka yra žmonijos išbandymas. Didžiosios pasaulio tautos ruošiasi pulti viena kitą 

kaip neapykantos apakinti kraujo ištroškę žvėrys. Mažosios tautos bijo karo ženklų, kurie reiškia sielvartą 

ir sunaikinimą. Namai aptemsta, širdys daužosi iš siaubo, o mylinčius taiką ir teisingumą kankina mintis 

apie karą, kuris kelia grėsmę žmonijos taikai. 

48 Kiek daug svajonių apie pažangą sudužo šiomis akimirkomis! Kiek daug iliuzijų sugriauta ir kiek 

daug gyvenimų jau pasmerkta mirčiai. Šią valandą turite pradėti savo darbą, kad jūsų buvimas būtų 

juntamas pasaulyje, o žmonės. Tai tinkamas metas melstis. 

49 Melskitės, kad jūsų tikėjimas būtų juntamas, ir suvienykite savo širdį su visų, kurie šią kančios 

valandą šaukiasi manęs, prašydami, kad pasaulyje įsiviešpatautų taika. Melskitės už visus tuos, kurie 

nusigręžė nuo aktyvaus sielos naudojimo ir gyvena tik siekdami materialaus tikslo, kurį užsibrėžė dėl savo 

pretenzijų į valdžią ir neapykantos. 

50 Užpildykite kambarį garsesnėmis mintimis. Tegul kiekvienas iš jų būna tarsi kalavijas, kuris 

kovoja nematomoje erdvėje, kur vibruoja žmonių mintys, kad sunaikintų tamsias jėgas, grasinančias 

užvaldyti pasaulį. Tačiau tikėkite maldos galia. Nes jei manysite, kad ji yra prarasta begalybėje, ji neturės 

reikiamos galios pasiekti jūsų bičiulių protus. 

51 Jūsų mintys visada pasiekia mane, kad ir kokios netobulos jos būtų, ir Aš girdžiu jūsų maldas, net 

jei jose trūksta tikėjimo, kuriuo visada turėtumėte tikėti. Taip yra todėl, kad Mano dvasia priima visų 

būtybių vibracijas ir jausmus. Tačiau žmonės, kurie dėl savanaudiškumo laikosi atokiai vienas nuo kito, 

toli nuo dvasinio gyvenimo dėl materializmo, į kurį šiais laikais leido save įtraukti, nėra pasirengę 

bendrauti vienas su kitu mintimis. Vis dėlto sakau jums, kad būtina pradėti lavinti savo protus. Norėdami 
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tai padaryti, "kalbėkite" sieloms, net jei nesulaukiate iš jų aiškiai juntamo atsako. Rytoj, kai visi išmoks 

duoti, jie gaus vis daugiau ženklų, liudijančių apie tokį dvasinį supratimą, apie kokį žmonės net nesvajojo. 

52 Dar kartą sakau jums, kad gaunu kiekvieną mintį ir prašymą. Kita vertus, pasaulis nežino, kaip 

priimti Mano įkvėpimą, nepasirengęs leisti, kad jo galvoje spindėtų Mano dieviškos mintys, ir negirdi 

Mano balso, kai atsiliepiu į jo kvietimą. Bet aš tikiu jumis, tikiu jumis, nes sukūriau jus ir apdovanojau jus 

šviesos siela, kuri yra Mano kibirkštis, ir dvasia, kuri yra Mano atvaizdas. 

53 Jei pasakyčiau jums, kad nesitikiu, jog jūs tobulėsite, tai būtų tas pats, kas jums pareikšti, kad man 

nepavyko atlikti didžiausio darbo, kilusio iš mano Dieviškosios valios, o to negali būti. 

54 Žinau, kad gyvenate tuo metu, kai jūsų siela pergalingai įveiks visas savo kelyje pasitaikančias 

pagundas, o po to pilna šviesos pakils į naują egzistenciją. 

55 Per šį šiandieninį apsireiškimą jums daviau tik nurodymą, kuris padės suprasti, kaip ateityje 

mintimis bendrausite su Tėvu ir su savo bičiuliais. Tai tikslas, kurį turite pasiekti. Tačiau turite saugotis, 

kad jo nepasiektumėte naudodami priemones, netinkamas tokiam triukšmingam darbui kaip šis. 

56 Mokykitės, veikite, atkakliai dirbkite, ir galiausiai nepastebimai pasieksite dvasios dialogą su 

dvasia. 

57 Šiandien jūs ateinate į medžio pavėsį, kur girdite balsą, kalbantį jums apie Trečiąjį laiką, 

Šventosios Dvasios balsą. 

58 Šią dieną jūsų išaukštinimas buvo didelis, nes pakeliui patyrėte išbandymų. 

59 Paskutinėmis dienomis baimė užvaldė jūsų širdis ir jūs "pabudote". Nusilpę pabudo, o silpnieji 

pakilo trokšdami "medžio", kuriame galima rasti jėgų, padedančių atsilaikyti prieš viesulus. 

60 Kodėl jūs bijote, žmonės, nors jus saugo mano gailestingumas? Kad jums netrūktų tikėjimo, sekite 

Mano nurodymais, atminkite, kad kai tik pasitikite Manimi, Mano žodis yra jūsų burnoje, Mano šviesa - 

jūsų supratime. Tada jūs nustebinote vyrus. Nepamirškite, kad kai tik jūsų nepasitikėjimas jus atskyrė nuo 

Manęs, matėte, kaip nuo jūsų nutolo visos galios. 

61 Jūsų siela labai bijo vergijos, nes ją pažįsta; jūs labai bijote faraono jungo. Jums patinka laisvė 

pasaulyje ir per ją siekiate taikos. Jūs nenorite karo, kraujo ir skausmo, stengiatės įgyti nuopelnų, kad jūsų 

vaikai nepatektų į chaosą, ir meldžiatės, kad jums būtų aišku, kad atsinaujintumėte ir išsaugotumėte nors 

truputį tyrumo. 

62 Tik Aš vienas galiu suteikti jums ramybę, nes ji egzistuoja tik manyje. 

63 Trokšdami šios taikos, atidžiau pažvelkite į religines bendruomenes ir jos nerasite. Pasiklausykite 

paskirtų kalbėtojų ir įsitikinsite, kad jų žodžiuose nėra taikos esmės. Ieškokite ramybės nuo karališkųjų 

buveinių iki pačių vargingiausių lūšnų, bet jos nerasite, nes šiuo metu ji išnyko iš žemės. 

64 Kodėl tikinčiųjų ir netikinčiųjų širdis užlieja ramybė, kai jie girdi mano Žodį šiose kukliose 

susitikimų salėse? Argi vien šio fakto nepakanka, kad įrodytumėte, jog tai yra mano Dieviškoji Dvasia, 

kuri jums apsireiškia? 

65 Jau trečią kartą ateinu atnešti jums savo ramybės, pripildyti jus drąsos, tikėjimo ir stiprybės bei 

priminti, kad jums skirta nešti palaiminimą ir taiką į žmonių širdis. Žmonija jau laukia ir ilgisi tų, kurie 

ateis ir išties gailestingumo ranką, o žemė jau yra derlinga, kad joje būtų galima pasėti meilės sėklą. 

Iš šalies į šalį toliau plinta maras, plinta nežinomos ligos, o mokslas nesugeba su jomis kovoti. Pasaulio 

pažiūrų sumaištis ir moralinis išsigimimas atvedė pasaulį į bedugnę. Tačiau mano pasiuntiniai dar 

neatvyko palengvinti tų kančių ir atnešti šviesos į tas tamsybes, nes jos labai lėtai ruošiasi. 

66 Jei kas nors delsia, nes mano, kad jam trūksta pinigų, o jo drabužiai nudriskę ar skurdūs, taip yra 

todėl, kad jis neturi tikėjimo ir, pats to nesuvokdamas, piktžodžiauja mano dieviškumui. 

67 Ar vis dar lenkiatės žemės galingiesiems? Ar jums vis dar daro įspūdį žmonių turtai? Ne, mano 

žmonės, vienintelis didis ir tikrai vertingas dalykas žmogaus gyvenime yra sielos tobulėjimas, ir į tai jus 

veda mano žodis. 

68 Kokie vargšai tie, kurie buvo didingi ir galingi žemėje, atvyksta prie mano dangiškųjų durų, nes 

pamiršo dvasinius lobius ir kelią į amžinąjį gyvenimą! Mano karalystės tiesa apreikšta nuolankiesiems, o 

nuo mokytų ir išsilavinusių žmonių ji paslėpta, nes jie su dvasine išmintimi pasielgtų taip pat, kaip ir su 

žemiškuoju mokslu: Šioje šviesoje jie ieškotų sostų savo tuštybei ir ginklų savo ginčams. 
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69 Kas esate jūs, kuriems atskleidžiau šią paslaptį? Jūs tik žinote, kad gyvenote anksčiau, bet 

nežinote, kas buvote. Todėl nežinote, kas esate ir kas būsite, iš kur atėjote ir kur einate. Štai kodėl atėjau 

pas jus kaip Mokytojas, kad išmokyčiau jus visko, ko nežinote. 

70 Pirmą kartą Jokūbas ir jo šeima atpažino tikrąjį Dievą, o Tėvas, matydamas, kad tie žmonės 

išsaugojo tikėjimo Jo dieviškumu sėklą, pasiuntė juos apsigyventi pagonių ir stabmeldžių tautų glėbyje, 

kad jie liudytų Jo buvimą ir galią. 

71 Ten patriarcho šeima dauginosi, jo vaikai kūrė naujas šeimas, kurios tapo gentimis. Tačiau to 

krašto karalius bijojo žmonių, kurie augo jo valdžioje. Jis atėmė iš jų laisvę ir pavertė juos savo vergais, 

surakindamas grandinėmis ir priversdamas vergauti. 

72 Išbandymas buvo didelis, ilgas ir liūdnas. Vyrai vargo ir palūžo nuo rykštės, o moterų širdyse buvo 

verksmas ir kartėlis. Pažeminimas ir kančia slėgė tą tautą, kad įrodytų savo tikėjimą ir stiprybę prieš 

pagonis. Tačiau Tėvas, sujaudintas savo tautos sielvarto ir norėdamas apreikšti faraonui savo galią, 

pašaukė vyrą, vardu Mozė, kurį paruošė ir įkvėpė, kad jis išlaisvintų Jo tautą. Jis jam tarė šiuos žodžius: 

"Eik ir apreikšk mano teisumą bei galią faraonui ir mano tautai, nes net savieji tapo silpni, pamiršo mane ir 

leido savo širdis užkrėsti pagonių papročiais bei tikėjimu. Jums, kurie likote ištikimi, duodu šį pavedimą, 

kad įžiebtumėte laisvės idealą ir priverstumėte faraoną išleisti Izraelį į Kanaaną, Pažadėtąją žemę, tarnauti 

savo Dievui. Pasirūpinkite, kad žmonės melstųsi, budėtų ir suprastų, kad žudymo ginklais jie laisvės 

nepasieks." 

73 Tas vyras kelis kartus pasirodė faraonui reikalaudamas žmonių laisvės, bet kiekvieną kartą jam 

buvo atsisakyta tai padaryti. Tuomet Viešpats parodė savo teisingumą, ir Egiptą užklupo epidemijos ir 

nelaimės, kol skausmas ir sunaikinimas pasiekė tokį mastą, kad karalius pasikvietė Mozę ir leido jam bei 

jo tautai palikti savo kraštą. 

74 Kai Izraelis išėjo trokšdamas laisvės, faraonas suprato, kad šis žmogus iš tiesų turi dievišką 

valdžią. 

75 Mozė stiprino savo žmonių tikėjimą, kad jie ištvertų kelionės sunkumus ir kančias. Kelionė buvo 

ilga ir pavojinga; daugelis pakeliui krito, įveikti išsekimo ar senatvės, taip ir nespėję pamatyti pažadėtosios 

žemės. Tačiau jų vaikai pasiekė pienu ir medumi tekančią žemę, kuri laukė Izraelio tautos. 

76 Užkariavusiems šią žemę ji atsivėrė tarsi naujas rojus. Ten buvo ramybė, derlingumas ir gausa, 

platūs slėniai, skaidrūs vandenys ir giedras dangus, o žmonės ten dauginosi. Ten suklestėjo jo tikrojo 

Dievo garbinimas. 

Tačiau ta ramybė ir laimė netruko amžinai, nes žmonės, net ir būdami palaimintoje žemėje, puolė į 

pagundas, stabmeldystę ir nesantaiką. Ji prarado gyvybingumą ir vėl buvo užvaldyta pagoniškų ir valdžios 

trokštančių tautų. Kol ji meldėsi ir ieškojo manęs, ji buvo stipri. Bet kai ji pamiršo Mane dėl savo 

malonumų ir tuštybių, ji prarado Mano malonę. 

77 Prisiminkite Saliamono išmintį ir Dovydo įkvėpimą. Didinga buvo jų karalystė, bet kai jie 

pasidavė pagundai, viską prarado. 

78 Ta tauta vėl tapo svetimų tautų duoklininkais, o vėliau - imperatoriaus pavaldiniais. Žmonės 

pamiršo savo sandorą su Jehova, todėl Tėvas turėjo ją atnaujinti, kad išsipildytų pranašų žodžiai, kuriais 

žmonėms buvo pažadėtas Gelbėtojas, Mesijas. Mesijas tapo žmogumi, kad išgelbėtų visa, kas pražuvę, ir 

išmokytų pasaulį kelio, vedančio į dvasinius namus, į Dangaus Karalystę, į tikrąją pažadėtąją žemę. 

79 Naujasis Išganytojas buvo Kristus, kuris išmokė jus klusnumo ir, radęs savo tautą vergais, mokė ją 

"atiduoti Cezariui, kas ciesoriaus, ir Dievui, kas Dievo", ir taip išlaisvino jų sielas. 

80 Kaip Mozė neįžengė į Pažadėtąją žemę ir tik nuo kalno aukštumos matė jos šešėlinį vaizdą, taip 

Kristus nuo kryžiaus matė Dangaus Karalystę, kurioje Jis lauks visų savo vaikų. 

81 Kiek daug kentėjo tie, kurie sekė paskui Mane! Jie buvo ieškomi ir persekiojami visose šalyse, 

provincijose ir imperijose. Jų kelyje iškilo rykštė, kankinystė ir kraujo ešafotas, ir daugelis ieškojo žemės 

gelmių, kad galėtų be baimės melstis ir kalbėti mano vardą. Bet kaip dažnai prieš krikščionį sudrebėdavo 

katorgininko ranka, kai jis matydavo jo tvirtumą ir tikėjimą! Kaip dažnai net valdovai drebėdavo jų 

akivaizdoje arba išgirdę įkvėptus žodžius savo aukų, mirusių su Mokytojo vardu lūpose. 

82 Jėzaus kelias buvo kruvinas, juo ėjo apaštalai ir kankiniai. Tačiau kova baigėsi, kai pagaliau 

nušvito žmonių, kuriuos nugalėjo ir įveikė tiek daug tikėjimo stebuklų ir tiek daug meilės aukų, sieloje. 
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83 Mano žodis skambėjo tautose, mano mokymas skverbėsi į žmonių širdis, ir atėjo laikas, kai žemėje 

buvo juntama Dievo karalystės taika. Kristų mylėjo ir karaliai, ir vargšai, ir jo buvimas buvo jaučiamas 

širdyse. Tautos viena po kitos suartėjo, išnyko daugybė priešiškumų. Tada mano vardas buvo tariamas su 

meile visomis kalbomis. 

84 Tačiau kur yra žmonės, kurie nugalėjo faraoną ir atlaikė dykumos išbandymus? Kur yra tie, kurie 

vėliau savo pasiaukojama mirtimi nugalėjo imperijas ir režimus, turėdami kaip ginklą tik Jėzaus žodį? Iš 

tiesų sakau jums: jie yra žemėje. 

Tačiau ir vėl buvau pamirštas, o Mano Įstatymas ir Mano doktrina buvo suklastoti. Tada vėl pasiunčiau 

į žemę ištikimas, nuolankias ir nesavanaudiškas sielas, kad jos liudytų mano atėjimą ir mano žodį. Tačiau 

šią tautą aš suformavau ne iš vienos rasės ir ne iš vienos tautos. Juk esu jums sakęs, kad Izraelis, Dievo 

tauta, remiasi ne kūnu, bet Dvasia. 

85 Aš vienintelis galiu paaiškinti, kas esate, ir sakau jums. Aš jums atskleidžiu, ko atėjote daryti, ir 

parodau tašką, kurio link turite judėti. Jūs esate tos stiprios tautos sėkla ir atėjote į šį gyvenimą kovoti, kad 

pasiektumėte Dvasios taikos karalystę ir atneštumėte pasauliui šviesą, kaip kitados įveikėte dykumos 

sunkumus, kad pasiektumėte Pažadėtąją žemę. 

86 Todėl aš jums parodysiu jūsų paveldą ir atskleisiu jums jūsų dovanas, kad jos taptų įrankiais, 

kuriais dirbsite laukus, ir ginklais, kuriais kovosite. 

87 Tad ko bijote? Ar norite ir toliau būti vergais? "Ne, tavo širdis man sako. 

88 Per įvairius balso nešėjus paskelbiau jums didelį chaosą žemėje. Vieni tikėjo, nors dar buvo 

mieguisti, kiti abejojo, todėl reikėjo, kad žinia apie karą pasiektų juos ir jie pabustų. Reikėjo, kad jų vaikai 

būtų pašaukti į ginklus, kad tikėtų mano žodžiu, kai pamatys jo išsipildymą. 

89 Budėkite, melskitės ir nesirūpinkite dėl savo sūnų, nes Aš padarysiu juos taikos kareiviais minioje. 

90 Elijas eina pirma jūsų ir tautų, tiesdamas kelią ir tiesos šviesa išlaisvindamas sielas. 

91 Išmokite vertinti mano Žodį ir suprasti jį, kad galėtumėte atrasti jo dieviškąją esmę. 

92 Aš tave sustiprinu ir palieku tau savo palaiminimą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 239 
1 Pajuskite Mane, nes Aš esu labai arti jūsų. Kas įsitikinęs Mano buvimu, tas jaučia Mane savo 

širdies gilumoje. 

2 Tačiau dar kartą jums sakau: niekas jūsų neverčia nei tikėti, nei sekti manimi. Tikėjimo šviesa pati 

užsidegs ir išryškins jūsų meilę. 

3 Tu esi privilegijuota būtybė šioje žemės slėnyje, kuriai suteikiau proto dovaną ir kurią patalpinau 

tarp didžiulio pasaulio, kupino darbų, kūrinių ir Mano galios apraiškų, liudijančių, kad Tas, kuris suteikė 

jiems gyvybę, yra visagalis. 

4 Nuo pat pradžių suteikiau žmogui minties laisvę, bet jis visada buvo vergas ─ vieną kartą dėl 

fanatizmo, kitą kartą kaip faraono ir imperatoriaus klaidingų įsitikinimų vergas. Štai kodėl šiuo metu jis 

yra apakęs prieš dvasios šiuo metu pasiekiamą laisvę ir aiškumą, kuris atsiveria jo akims, nes jo protas 

nėra pripratęs prie šios laisvės. 

5 Žmogus sumenkino savo dvasinių dalykų suvokimo galią, todėl jis puolė į fanatizmą, ėjo kreivais 

keliais ir buvo panašus į kitų valios šešėlį. 

6 Jis prarado laisvę, nebevaldė nei savęs, nei savo minčių. 

7 Tačiau atėjo šviesos amžius ─ laikas, kai turite nutraukti grandines ir išskleisti sparnus, kad 

galėtumėte laisvai skristi į begalybę trokšdami tiesos. 

8 Dvasiškumas yra laisvė. Todėl tie, kurie šiuo metu Mane girdi ir supranta šio išlaisvinančio 

mokymo prasmę, mato prieš save atsiveriantį platų slėnį, kuriame jiems teks kovoti ir liudyti, kad atėjo 

laikas, kai Dievas, Visagalis Kūrėjas, atėjo užmegzti dialogo tarp Jo ir žmogaus. 

9 Aš supratau, kad tiesioginis ryšys tarp Dievo, kuris yra galingas, išmintingas ir tobulas, ir 

žmogaus, kupino skurdo, neišmanymo ir nuodėmės, yra neįmanomas. Tai aš atėjau pas jus. 

10 Kas galėjo įsivaizduoti, kad žmogus gali bendrauti su savo Viešpačiu? Jūs manėte, kad tai buvo tik 

teisiųjų ir pranašų prerogatyva ─ tų, kurie, apakinti savo regėjimų, krito ir tada paskelbė Mesijo atėjimą ─ 

tų, kurių malda buvo tokia gili ir karšta, kad jie patekdavo į ekstazę ir galėdavo išvysti Dievą. 

11 Šiandien širdyse vyrauja kietumas, daug netikėjimo dvasiniais dalykais, žmonės apsiriboja 

tikėjimu tik tuo, ką jie gali suprasti ir ko neatmeta, nors savyje nenustoja jausti gyvenimo, kuris jų laukia 

anapus mirties. 

12 Šį nurodymą jums duodu pasitelkdamas tokį žmogišką intelektą kaip jūsų, kad galėtumėte pajusti 

šį Žodį labai arti savęs. Ką reiškia, kad Aš apsireiškiu per nuodėmingą žmogų, jei jis žino, kaip pasiruošti 

Mane priimti? 

13 Kas keista, kad Aš taip pat apsireiškiu, kai kalbu su jumis sapnuose ─ kai visur, kur tik vaikštote ir 

stovite, kai jums labiausiai reikia Manęs, Aš paliečiu jūsų širdis savo meile? Jumyse yra kažkas, kas 

pakylėja jus virš pasaulio, kuriame gyvenate. Kas tai gali būti, jei ne dvasinė siela, kuri yra Dieviškumo 

atvaizdas? 

14 Pabuskite, žmonės, supraskite Mane. Užsiimkite Mano mokymu ir savo dvasine siela. 

15 Ateinu pas jus kaip Mokytojas ir Tėvas. Kiekvienas mano nurodymas stiprina jus dienos darbams, 

kurie jūsų laukia. Mano valia, kad pasaulio pažiūrų ir doktrinų chaose išliktumėte ramūs ir būtumėte tie, 

kurie teisingai aiškina Mano mokymą. 

16 Kai kurie stebėjosi, kad Aš apsireiškiu per žmogų, ir jie nėra tikri, ar tai buvo padaryta Tėvo, ar 

žmogaus valia. Bet aš jums sakau: tai Mokytojas nustebino žmoniją ─ "skaistusis sutuoktinis", kuris rado 

užmigusias mergeles ir užgesusias jų lempas. 

17 Yra religinių bendruomenių, kurios stengiasi pasirengti Mano sugrįžimui, nežinodamos, kad Aš 

jau iškeliauju. 

18 Aš pašaukiau visus, ir iš tiesų mano kvietimas ir garsas, kad šiuo metu skelbiu save žmonėms, 

pasiekė kiekvieną žemės kampelį, kartu su liudijimais ir įrodymais, kurie kalba apie mane: atsinaujinę 

nusidėjėliai, atsivertę netikintieji, prisikėlę "mirusieji", nepagydomai sergantys, kurie pasveiko, ir 

apsėstieji, kurie buvo išlaisvinti iš blogio. 

19 Tačiau sutikau daug kurčiųjų, kiti tuštybės dėl savo žemiškojo prestižo, o dar kiti per daug bijojo, 

kad Mano apsireiškimas būtų žinomas kaip Tiesos Dvasia. Priėmiau ir mokiau visus, kurie atėjo pas mane 

ir patikėjo mano meile. 
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20 Atėję prie šio šaltinio, jūs visi apsivalėte nuo dulkių, kurias buvote prisirinkę pasaulyje, kad 

būtumėte verti imti duoną nuo stalo ir kad nesuteptumėte mano Įstatymo lapo. 

21 Artėja valanda, kai pasaulis pajus teismą. Kiekvienas darbas, kiekvienas žodis ir kiekviena mintis 

bus teisiami. Nuo žemės galingųjų, kurie valdo tautas, iki mažiausiųjų ─ visi jie bus pasverti ant mano 

dieviškųjų svarstyklių. 

22 Tačiau nepainiokite teisingumo su atpildu ir žalos atlyginimo su bausme. Aš tik leidžiu jums skinti 

savo sėklos vaisius ir juos valgyti, kad iš jų skonio ir poveikio galėtumėte sužinoti, ar jie geri, ar žalingi, ar 

pasėjote gera, ar bloga. 

23 Nekaltas kraujas, pralietas dėl žmonių piktadarybių, našlių ir našlaičių sielvartas ir ašaros, vargą ir 

badą kenčiančio nusikaltėlio - visi jie šaukiasi teisingumo, ir mano tobulas, mylintis, bet nenumaldomas 

teisingumas nusileidžia visiems. 

24 Aš atimsiu žmogaus sostus, jo aroganciją, su kuria jis meta iššūkį man, jo galią. Įtikinu jį, kad jis 

yra mano vaikas ir kad noriu, jog jis būtų nuolankus, nes mano karalystė priklauso nuolankiesiems ir aš 

noriu jam ją atiduoti kaip palikimą. Prisiminkite, kad sakiau: "Lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos 

ausį nei turtuoliui įeiti į dangų". 

25 Būkite visada su manimi ir visada turėsite mano ramybę. 

26 "Darbininkai", pagalvokite, kaip Aš nusileidžiu surinkti vaisių, kuriuos jūs užauginote mano 

valdose. 

27 Nors vieni žiūri į Mane šaltai, kiti susidomėję klausinėja, o treti dėkoja Man, nes jų širdyse verda 

džiaugsmas. 

28 Iš tiesų sakau jums: pastangos, kurias šiandien dedate, kad įdirbtumėte laukus, kurie anksčiau buvo 

nederlingi, suteiks jūsų sielai ramybę ir džiaugsmą. 

29 Kokią ramybę patyrė jūsų širdis, kai apkabinote išsekusį žmogų ir suteikėte proto šviesą tam, kurio 

dvasiniai gebėjimai buvo sutrikdyti. 

30 Be abejo, jums reikėjo daug laiko, kad išvystumėte savo gebėjimus ir dovanas, nes šis vystymasis 

prasidėjo ne dabartiniame materialiame gyvenime. Baimė ar tikėjimo stoka taip pat netrukdo jums eiti su 

didesniu tikrumu, nors tarp jūsų yra daug sielų, galinčių vadintis pirmagimiais žmonijos tarpe. 

31 Dabar gyvenate Trečiojoje eroje, kurioje Aš apsireiškiau per žmogaus intelektą ─ skelbimas, kuris 

dabar baigiasi, bet po kurio jūs Manęs neprarasite, nes Aš esu arti kiekvieno, kuris žino, kaip Manęs 

ieškoti ir laukti. 

32 Kai kartą pasitraukiau į dykumą, neapleidau žmonijos, bet galvojau apie ją ir kentėjau dėl jos. 

Vėliau, kai žemė atsivėrė ir tapo Mano kūno kapu, Aš taip pat neatsiskyriau nuo savo vaikų. Juk po 

mirties, kurią Tu man davei, Mano Dvasia prisikėlė, kad būtų visuose kaip išganymo šviesa. 

33 Kai pasakysiu, kad mano žodis baigsis 1950 m. pabaigoje ir mano dvasinis pasaulis nebekalbės su 

jumis, supraskite, kad ir Tėvas, ir jo dvasiniai tarnai ir toliau stebės jūsų gyvenimus ir užtars žmoniją bei 

kiekvieną klystančią sielą, kuriai reikia šviesos. 

34 Štai aš jums palieku naują testamentą, kuris nesugrius, nes palieku jį saugoti jūsų širdies 

šventykloje, kurioje gyvenu. Tad kaip galėtumėte Mane prarasti, nes nešiojatės Mane savyje? 

35 Studijuosite mano mokymus, kurių vienur rasite teisingumą, kitur - išmintį ir pamokymus, dar 

kitur - paguodą ir balzamą, o dar kitur - pranašystę. Mano žodis yra įstatymas ir įsakymas, yra kelias ir 

tikslas, yra meilė. Stebėkite, nes kovos metu jūsų žingsnių lauks pagundos, ir kuo didesnis bus jūsų 

pasiryžimas atsinaujinti ir atsidavimas mano mokymams, tuo stipresni bus balsai ir raginimai, kurie 

bandys jus suklaidinti. Todėl suteikite savo sielai tvirtumo, kad įgytumėte vyriškumo ir gerų karių 

stiprybės. 

36 Pajuskite visus mano meilės ir ramybės bučinius. 

37 Ilsėkitės su Mokytoju, mylimi mokiniai. Atgaivinkite sielą ir sustiprinkite kūną. 

38 Aš skleidžiu savo šviesą visiems, neskirdamas rasių ir klasių, lygiai taip pat, kaip visais laikais ir 

visoms tautoms siunčiau įsikūnyti didžiąsias dvasias, per kurias žmonija gavo Mano dieviškus pranešimus, 

Įstatymą, pranašystes ir apreiškimus. 

39 Mylėdamas jus, Aš taip pat tapau žmogumi, kad jaustumėte Mane labai artimą, ir nors daugelis 

neatpažino Manęs Jėzuje, vėliau jiems tapo šviesu, jie suprato savo klaidą ir pamilo Mane. 
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40 Vėl duodu jums savo mokymą. Bet užuot tapęs žmogumi, dabar Aš apsireiškiu per jį. 

41 Manau, kad esate dvasiškai paklydę, silpni ir ligoti, pavargę ir abejingi pasaulyje, kurio mokslas 

jums suteikė netikrą didybę. Kai supratote, kad tarp savo šimtmečio šlovės neturite ramybės savyje, dar 

nepažįstate dvasinių dalykų ir nerandate peno širdžiai, atsigręžėte į Amžinąjį ir paklausėte Jo, kada į žemę 

ateis nauji taikos ir meilės apaštalai. 

42 Dėl šios priežasties Aš laikau atsakingus už taiką tuos, kuriuos pakviečiau išklausyti Mane. Juk jie 

buvo mano paruošti kaip sargybiniai. 

43 Kai žmonija pakels akis į Kūrėją, trokšdama atleidimo ir paguodos, išsipildys viena iš Antrosios 

eros pranašysčių. Tada žmonės atpažins mano šviesą kaip gelbstinčią žvaigždę, kuri ves jų žingsnius į 

Naująją Jeruzalę, kur jie ras gyvybės duoną. 

44 Jau seniai be pertraukos skamba melodingas varpas, kviečiantis žmones susirinkti. 

45 Matau liūdesį jūsų širdyse, nes susidūrėte su netikėjimu, abejingumu ir pašaipomis, kurios, jūsų 

manymu, pervėrė jūsų širdį kaip erškėčiai ir spygliai, nes šį skausmą patyrėte iš savo artimųjų, brolių ir 

seserų, taip pat iš savo draugo. 

46 Būkite ramūs, - sako Jėzus, - nes esate ne vieni. Aš pasibelsiu į tų širdžių duris, o jos vėliau 

pasibels į jūsų. Aš tik noriu, kad nelaikytumėte kartėlio ar nuoskaudos, kad būtumėte "budrūs" ir 

pasiruošę. 

47 Jūsų siela kviečiama prie mano stalo valgyti amžinojo gyvenimo maisto. Čia, prie šio stalo, nėra 

nei pirmųjų, nei paskutiniųjų savo vietose, visos vietos, kurias galite užimti, yra arti Mokytojo. Vėliau, kai 

išeisite mokyti žmonių, savo širdyse turėsite tik vieną vietą priimti ir mylėti savo bičiulius. Ateis ta 

valanda, ir jūs turėsite eiti keliais, kurie veda tiek į didžiąsias žemės tautas, tiek į nereikšmingus regionus 

ir mažus kaimelius. Pamatysite, kaip visur rasite sielos alkį ir troškulį kaip tinkamą žemę priimti jūsų 

sėklą. 

48 Artėja 1950-ieji metai, kurie yra skirti mano išvykimui, ir kai jie baigsis, tarp jūsų prasidės 

pasiruošimo laikas, kad galėtumėte pradėti keliauti. Padarysiu valandą atpažįstamą visiems. Noriu, kad 

pradėdami savo misiją būtumėte šiek tiek subrendę siela, kad būtumėte stiprūs tikėjimu ir žinotumėte, kaip 

išsaugoti dorybę. Kasdieniame darbe jums padės mano įkvėpimas, kurį gausite iš dvasios į dvasią. Tada 

pamatysite, kiek daug žmonių jūsų laukia! 

49 Neišmatuojamą gailestingumą išliesiu žmonijai šioje Trečiojoje eroje per savo pasireiškimą ir 

dvasinio pasaulio pasireiškimą per jūsų intelektą. Tačiau jau Pirmąjį kartą kalbėjau savo pranašų lūpomis, 

o Antrąjį kartą - per savo apaštalus. 

50 Šiandien esu tarp jūsų iš naujo. Aš atėjau nuskinti užmiršto lapo iš mokymo, kurį jums daviau kitu 

metu. 

51 Primenu jums savo ankstesnį mokymą ir mokau jį aiškinti. 

52 Aš esu knyga, kurios šeštąjį skyrių atverčiau šį kartą, kad atskleisčiau žmonėms dar vieną išminties 

pamoką, kurią jie turi turėti, kad galėtų teisėtai vadintis "šviesos vaikais". 

53 Tik tada, kai suprasite šios žinios turinį, galėsite tvirtai pasakyti pasauliui, kad girdėjote mano 

balsą, kad jus mokė mano Žodis, kad šviesa, kurią matėte, skleidė Šeštąjį antspaudą. 

54 Nuo vieno laikotarpio ir etapo iki kito Aš vis labiau ir labiau rodžiau save jūsų dvasiai. Ar vaikai 

galėtų mylėti Tėvą, jei Jo nepažįsta? Supraskite, kodėl Aš rodau jums savo meilę, kodėl leidžiu pajusti 

savo buvimą ir kodėl girdite mano balsą. 

55 Iki šiol jūsų siekis ieškoti Manęs, rasti tiesą, ramybę, pakilimą nebuvo spontaniškas. 

56 Turėjote prasiskverbti į didžiąją dvasinę dykumą, kad pažintumėte troškulį, vienatvę, sunkumus, 

nelaimes, alkį, nuovargį. Tik tada iškeliavote ieškoti vandens, kuris suteikia gyvybę, ieškoti oazės, ieškoti 

pėdsako, vedančio į ramybės šalį. 

57 Kiek daug pamokų tau atskleidė tavo gyvenimo dykuma! Kiek daug išmokote gyvenimo kovoje ir 

kiek sustiprėjote skausme! Rytoj, kai įžengsite į Dvasios pažadėtąją žemę ir Naujosios Jeruzalės vartai 

atsivers, kad priimtų jus į savo taikos glėbį, palaiminsite savo atlygio laiką, kai perėjote didžiulę 

išbandymų ir apsivalymo dykumą. 

58 Mozė dvasiškai stiprino savo tautą per klajones dykumoje, o Jozuė leido miniai įžengti į 

Pažadėtąją žemę - žemę, kuri buvo tik simbolis ar emblema amžinųjų ir tikrųjų namų, pažadėtų jūsų 

dvasiai. 
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59 Dabar Elijas nematomai eina prieš šimtą kartų didesnius žmones, kad žingsnis po žingsnio vestų 

jus dykumos keliu į jūsų piligrimystės tikslą, kuris bus teisiųjų, sielų, kupinų tikros meilės ir tikros 

išminties, namai. 

60 Ar žinote, kas jus priartins prie tos pažadėtosios karalystės? Jūsų meilės, gailestingumo ir 

nuolankumo darbai. 

61 Šiandien mano žmonės nežino, kas jie yra, kur jie yra ir ką turėtų daryti. Tačiau kai visame 

pasaulyje pasirodys dvasininkai, kurie žodžiais skelbs ir savo darbais liudys šviesą, įkvepiančią juos mano 

Doktrina, jie visi taps vieningi, atpažins vieni kitus ir galiausiai susivienys, taip sukurdami naują Izraelio 

tautą, kuri bus dvasingumo atrama ir tikroji Tėvo Įstatymo aiškintoja. 

62 Savo šviesa aš paženklinu visus, kurie šiuo metu seks paskui mane. Mano šviesa sklis iš dvasios į 

dvasią. 

63 Antrojoje eroje mano paaukotos mirties kraujas tekėjo į širdis, kad apšviestų sielas. 

64 Pirmoje eroje simbolinis veiksmas - pažymėti namų duris nekalto avinėlio krauju - buvo Tėvo 

įsakymas tiems žmonėms, kuriuos nuo tos akimirkos Aš įvesdinau į dieviškųjų apreiškimų kelią. 

65 Per Tris laikus Viešpats patikimai pažymėjo tuos, kurie turi Jį sekti, nors sakau jums, kad Mano 

meilės antspaudas amžiams nesunaikinamai įspaustas kiekvienoje sieloje. 

66 Klausykitės Mano mokymo ir apmąstykite jį, jūs, mokiniai, kuriems suteikta malonė šiuo metu 

Mane girdėti. Nes vėliau turėsite paaiškinti žmonėms Mano mokymus. 

67 Nemanykite, kad mano žodis visose tautose turi būti išgirstas per žmonių kalbėtojus. Ne, mokiniai, 

artėja metas, kai Mano skelbimas per šiuos giesmininkus nutils. Tačiau liudininkais išliks žmonės, kurių 

žodžiais ir darbais žmonija išgirs mane. Jūsų liudijimas ir paaiškinimas apie Mano doktriną bus 

pasirengimas, kurį žmonės gaus, kad galėtų pradėti dvasios pokalbį su dvasia. 

68 Pažiūrėkite, kiek daug žmonių šiuo metu tyrinėja praeities Raštus, apmąsto pranašus ir bando 

suprasti Kristaus duotus pažadus apie Jo sugrįžimą. 

69 Klausykitės, kaip jie sako: "Mokytojas arti" ─ "Viešpats jau čia" arba: "Jis netrukus ateis", ir 

priduria: "Jo sugrįžimo ženklai aiškūs ir akivaizdūs". 

70 Vieni manęs ieško ir šaukiasi, kiti jaučia mano buvimą, treti jaučia mano atėjimą dvasia. 

71 O, jei tik kiekviename žmoguje būtų toks pažinimo troškimas, jei tik kiekvienas trokštų pažinti 

aukščiausią tiesą! 

72 Daugelis nežino, kad Aš atėjau į pasaulį, kad žmonėms prisistatau per žmogiškąjį intelektą, o 

kadangi jie nežino, kad buvau su jumis, jie dar mažiau gali žinoti, kad Mano Žodžio pabaiga jau arti. 

73 Bet Aš jums dar kartą sakau, kad ši tauta išeis iš slėptuvės į šviesą ir taps mano atėjimo liudininke. 

74 Nenoriu, kad žmonės atrastų šiuos žmones jau dabar, nes jų menki ir netobuli darbai, užuot žadinę 

žmonių tikėjimą, jų akyse būtų mano mokymo skelbiamo dvasingumo paneigimas. 

75 Kaip pasaulis jus vertintų, jei pamatytų jūsų nedėkingumą? Kaip jus vertintų tie, kurie yra 

dvasiškai alkani ir ištroškę, jei pamatytų jūsų aplaidumą ir savanaudiškumą? Tačiau Aš vis tiek jumis 

pasitikiu ir toliau duodu jums savo nurodymus. 

76 Ateis dienos, kai iš šios tautos kils pasiuntiniai, misionieriai ir apaštalai ir pasės šią sėklą gentyse, 

provincijose, kaimuose, miestuose ir tautose, ir juose aš apreikšiu gerąjį Jėzaus mokinį. 

77 Stiprios sielos žmonės bus tie, kurie neš Mano tiesos liudijimą. Niekas negalės sustabdyti jų kelyje, 

ir Aš per juos pateiksiu didžių savo galios įrodymų. 

78 Atsižvelgdami į vieno iš mano darbuotojų meilės liudijimą, tikintys žmonės iškeliaus, skleis mano 

žinią ir keliaus į kitas šalis nešti šviesos. Jie taip pat užkariaus širdis ir tautas savo tikėjimu, meile ir 

dvasingumu. 

79 Kova bus didelė, intensyvi, bet vaisinga, nes tuo metu žemė bus derlinga. Prieš tai jis bus 

supurtytas, kad sėklai patekus į jį, jis būtų paruoštas. 

80 Žmonės, sakau jums tai, nes, prieš pradėdami liudyti, turite tapti pasaulėžiūrų karo, religinių 

bendruomenių ir doktrinų kovos liudininkais. Įvyks mano teisingumas, ir tada, kilus tokiai didelei 

sumaiščiai, išgirsite tuos, kurie klaus: "Kur yra tiesa? Kur yra šviesa?" 

81 Šie baimę keliantys klausimai nužymės tinkamą laiką tavo atėjimui, o žmonės. 
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82 Jūs ateisite kupini nuolankumo ir žinių atsakyti į kiekvieną klausimą, kupini pasitikėjimo tiesos 

pergale, galvodami ne apie tai, kaip išgelbėti savo gyvybes ar kaip išgyventi kritines akimirkas, bet apie 

širdis, kurias mano mokymas laimės per jūsų žodžius ir meilės darbus. 

83 Nebijokite dėl savo gyvybės, mokiniai, nes turiu jums pasakyti, kad šiuo metu ne savo gyvybe ar 

krauju jūs geriausiai liudysite žmonijai Mano tiesą. 

84 Laikai eina, įpročiai keičiasi, žmonės evoliucionuoja: šiandien jie reikalaus iš jūsų meilės, 

nuoširdumo ir paslaugumo kaip įrodymo, kad tiki jūsų skelbiamo mokymo tiesa. 

85 Laikai, kai skelbiamu Žodžiu buvo tikima tik dėl gyvybės aukos ar užantspaudavimo krauju, 

baigėsi. Todėl sakau jums, kad užuot ruošęsi mirti kaip jus persekiojančiųjų aukos, turėtumėte ruoštis 

liudyti tiesą savo gyvenimu, darbais, žodžiais ir pavyzdžiais. 

86 Ilgą laiką ši tauta vaikščiojo mano dieviškojo gailestingumo vedama, gaivinama mano Žodžio 

esmės, žingsnis po žingsnio žengdama keliu. Tačiau Mokytojas, matydamas, kad Jo mokiniai dar negali 

būti mokytojai, paslėpė juos nuo smalsių akių savo gailestingumo apsiaustu ir tarė jiems: "Susiburkite 

aplink mane, išmokite mano pamoką, kad atsikratytumėte savo ydų. Leiskite, kad jūsų jausmai būtų 

išgryninti ir apvalyti čia, arti mano Tėvo Širdies, tada galėsite tyrai mylėti savo artimuosius. 

87 Taip, žmonės, neleiskite, kad pasaulis jus pataisytų ar pažadintų. Nes kai žmonės tampa teisėjais, 

jie būna žiaurūs, nežmoniški ir nepalaužiami. 

88 Užuojauta ir gailestingumas neegzistuoja tarp žmonių. Kokio teisingumo galite tikėtis iš savo 

bičiulių? Jums nelieka nieko kito, kaip tik ruoštis tiesoje ir dvasioje ir pasitikėti Manimi, savo Viešpačiu, 

pas kurį yra gailestingumas ir teisingumas. 

89 Žiūrėkite, kaip Aš jus ruošiu laikui po Mano apsireiškimo per žmogaus intelektą, nes tada jūs patys 

judėsite savo kojomis link visiško Trečiosios eros įgyvendinimo. Tuomet jūs priartėsite prie tobulo mano 

ir jūsų dvasios dialogo, kurio žmonija dar niekada nėra pasiekusi. Tai nebus balsas, kurį Mozė girdėjo ant 

kalno ─ materialiai girdimas balsas griaustinio metu. Tai nebus nei žmogaus balsas, kurį žmonės girdėjo 

per Jėzų, nei forma, kurią jūs turite šiandien, girdėdami Mane per žmogų, esantį pakylėjime. Juk ir ji 

greitai praeis, kaip praėjo tos formos ar priemonės, kurias Viešpats naudojo kitais laikais, kad kalbėtųsi su 

savo vaikais. 

90 Dabar tiesioginis pokalbis su Tėvu jus pasieks tada, kai jūsų dvasinė siela išmoks išsilaisvinti iš 

kūno, kai ji žinos ir teisingai supras dieviškąją kalbą, kai jos širdis bus tikra šventovė, kurioje egzistuoja 

tyra, paprasta ir didinga pagarba Dievui. 

91 Žmonės: Ši malonė bendrauti su Manimi iš dvasios į dvasią nebus vien jūsų. Turite suprasti, kad 

tai yra dvasinei sielai priklausantis gebėjimas, kuris, kai atsiskleidžia, priartina žmogų prie Dievo, 

sujungdamas jį su dvasiniu pasauliu. 

Šiandien šis ryšys jums vis dar atrodo sunkus arba neįmanomas. Bet iš tiesų, sakau jums, kai įgysite 

pasirengimą, kurį suteikia dvasingumas, patirsite, kad ši bendravimo su Tėvu ir dvasiniu pasauliu forma 

yra pati paprasčiausia ir lengviausia iš visų, kurias esate praktikavę. 

92 Dvasios dialogas su dvasia turi toli siekiančią, begalinę reikšmę. Tai yra visų jūsų gebėjimų ir 

dovanų vystymo pagrindas. 

93 Joje atrasite amžinosios išminties knygą. Melsdamiesi pajusite, kad jus apšviečia dideli įkvėpimai. 

Intuicija taps jūsų gyvenimo kompasu, o gydomasis balzamas ateis tiesiai į jūsų rankas iš anapusybės. 

Visos iki šiol snaudusios dovanos pabus iš miego ir pražys žmogaus širdyje. Kai dvasinis tobulėjimas taps 

jūsų tikrove, jūsų ranka bus panaši į mano apaštalo Jono ranką ir įkvėpimo valandą užrašysite viską, ką 

dieviškasis balsas jums diktuos per Dvasią. Šioje žinutėje jūs gausite viską, ko negalėjo perteikti balso 

nešėjas, turintis mažą išraiškos gebėjimą, taip pat pajusite, kaip aiški ir šviesi pranašystė pasiekia jūsų 

intelektą, kad kelias taptų atpažįstamas kartoms, kurios ateis po tų, kurie pradės dvasingumo laiką. 

94 Kai ateis tie laikai ir jūs kalbėsite didelėms minios, nesakykite, kad kalbate įkvėpti Šventosios 

Dvasios. Turite leisti žmonėms atrasti tiesą to įkvėpimo dugne. 

95 Atminkite: Kai kalbėjau miniai, buvo ir tokių, kurie, nustebinti Mano žodžių išminties ar Mano 

darbų teisumo, ─ priėjo prie Manęs paklausti: "Ar Tu esi Dievo Sūnus, ar Tu esi Mesijas?" Į tai aš tik 

atsakiau: "Jūs tai pasakėte." 

96 Jei gerai išstudijuosite Mano skelbimą, suprasite, kad jis nesibaigs 1950 metais, bet tęsis, nes 

Dievo žodis yra amžinas ir niekada nenustojo apšviesti savo vaikų. Tačiau ši skelbimo forma per 
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žmogiškąjį balsą tikrai baigsis Mano Valios nustatytą valandą, kad užleistų vietą laikui, kai Aš apsireikšiu 

per jūsų dvasią. 

97 Tegul niekas nesako, kad Aš pasitrauksiu, ir tegul netiki, kad dvasinis pasaulis, kuris tapo žinomas 

šiai tautai, tada ilsėsis, nes jūs būtumėte labai toli nuo tiesos. Jau dabar žinokite ir tikėkite tuo, ką jums 

sakau, kad tomis dienomis, kai nebegirdėsite šio žodžio, pradėsite jausti savyje Mokytojo buvimą, 

suprasite, kaip turite ruoštis, kad taptumėte verti bet kokios malonės, ir ieškosite būdo, kaip nenutolti nuo 

tų palaimintų būtybių, kurios yra tarsi švyturiai ar žvaigždės, nušviečiančios jūsų gyvenimo kelią. 

98 Pažadu jums, kad, kai tik duosite Man savo išaukštinimo įrodymų, Aš duosiu jums savo buvimo 

įrodymų kiekviename jūsų susirinkime. 

99 Būkite budrūs, žmonės, nes net tarp jūsų, tarp šios tautos, iškils nepasirengusieji kaip netikri 

pranašai ─ tie, kurie nesugebėjo įsigilinti į mano Žodžio esmę, ir sakys, kad jie turi dialogą iš dvasios į 

dvasią ir kad Tėvas įsako tą ar Mokytojas aną, nors tai nėra tiesa. 

100  Pabuskite, mokiniai. Nė vienas iš jūsų, kurie girdite šiuos žodžius, nepasiduosite tokiems 

nukrypimams ir neleisite, kad tarp jūsų atsirastų melas ar kad tuštybė apakintų ką nors. Visus mokiau 

atskirti gerus vaisius nuo blogų, tiesą nuo apgaulės. 

101  Atiduokite savo broliams ir seserims tai, ką įgijote dėl savo tobulėjimo ir nuopelnų. Tačiau 

niekada nesistenkite duoti to, ko dar nesate pasiekę. 

102  Sakau jums, kad tie, kurie pranašauja melagingai, kurie meluoja, norėdami išryškėti tarp savo 

brolių ir seserų arba norėdami jaustis pranašais, nors tokie nėra, vėliau bus demaskuoti minios ir turės 

išlieti daug ašarų, kad vėl prisijungtų prie tų, kurie gina ir myli tiesą. 

103  Sakau jums, žmonės, pabuskite, nes ateina pavojingi laikai! 

104  Jūsų taip pat klausinės jūsų bendrakeleiviai, kuriems jūsų garbinimas atrodys keistas. Stebėdami 

jus, jie pasmerks jus už tai, kad neturite altoriaus, atvaizdų ar simbolių, apeigų ar ritualų. Tačiau 

nesijaudinkite, mylimi žmonės. Jūs kalbėsite ir sakysite, kad jūsų garbinimas yra dvasinis, kad šventovę ar 

bažnyčią statote savo širdyje, kad auka yra visi darbai, kuriuos atliekate gyvenime, ir kad jūsų sąžinė jums 

sako, ar jie verti būti aukojami Dievui, ir kad jūsų malda yra iš dvasios į dvasią. 

105  Jei kalbėsite aiškiai, tyrėjai liks apstulbę ir paliks jus ramybėje, nes supras, kad kalbėjote tiesą ir 

kad nėra jokios klaidos, kuri galėtų jus užpulti. 

106  Tie, kurie tokiu būdu gins mano mokymą, bus vadinami "spiritualizmo mokiniais", nes savo 

žodžius patvirtins darbais. Jie nebus tarp tų, kurie tvirtina ką nors, o savo darbais tam prieštarauja. 

Matau daugybę žmonių, kurie vadina save spiritualistais ir visą gyvenimą garbina daiktus, kuriuos 

vadina simboliais. Ką apie juos pagalvos žmonės, kurie atras tokį prieštaravimą? 

Aš vis dar duodu jiems laiko apmąstyti, išvalyti savo kultinius veiksmus ir atnaujinti savo gyvenimą. 

Vieni paklausys mano kvietimo, kiti maištaus, nes jų fanatizmas juos apakino. 

107  Aš palaiminsiu tuos, kurie nusigręš nuo savo klaidų ir eis dvasingumo keliu. Aš palaiminsiu tuos, 

kurie atsisako savo stabų ir, šokdami aplink Aukso veršį, atsisako materializacijos ir pakelia dvasingumo 

kryžių. 

108  Žmonės, jūsų Mokytojas jums sako: Saugokite savo vaikų nekaltumą, melskitės už mažuosius. 

Nenoriu, kad šios kartos paveldėtų jūsų buvusio fanatizmo liekanas. Būkite jų mokytojais. Atminkite, kad 

jų dvasia dar neatskleidė savo tikslo kūnui, nes ji tikisi, kad jūs pirmiausia atvesite juos į šviesos kelią. 

Ką sako Mokytojas? Jūs, šeimos tėvai, privalote formuoti savo vaikų širdis, kad jos taptų pagrindu 

Dvasios darbams. 

109  Jūsų švelnumas ir intelektas, jūsų išmintis, kad galėtumėte jiems vadovauti ir juos pataisyti, jūsų 

meilė, kad palengvintumėte jų kančias, bus tas kaltas, kuris formuos ir gludins tų kartų moralinę ir 

intelektualinę esmę. 

110  Geriausias ir brangiausias jūsų vaikų palikimas bus tas, kuris leis jiems sukurti stiprią tautą, 

vieningą, sveiką, brolišką ir naudingą šeimą. Tačiau kad tai įvyktų, turite stengtis palikti jiems gražų 

pavyzdį mylėdami vieni kitus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 240 
1 Pasiruoškite, nes šią dieną jums sakau: Kas tiki Mariją, turi tikėti jos tyrumu. Ji buvo išrinkta iš 

visų moterų, kad taptų moters ir motinos nepriekaištingo tobulumo simboliu. Ji turėjo būti pasaulio 

švelnumo, meilės, švelnumo ir tyrumo pavyzdys. 

2 Ji yra tobulas pavyzdys kiekvienai moteriai, nes visų jų užduotis yra sunki, kilni ir pasiaukojanti 

iki pasiaukojimo. Jos glėbyje turi glūdėti geriausi jausmai, jos įsčiose formuojasi žmogus. Moteris 

pažadina meilę vaiko širdyje, nukreipia vaiko jausmus gėrio keliu, nusausina jo ašaras, kai jis verkia, ir 

paguodžia, kai jis kenčia. Motina moko žmogų pirmosios maldos ir atskleidžia jam Kūrėjo egzistavimą. 

Motinos šešėlis lydi žmogų iki pat jo žemiškojo gyvenimo pabaigos, kaip Marija buvo kryžiaus papėdėje, 

kai mylimiausiasis Sūnus mirė aukodamasis, ir priėmė ant savo krūtinės mirtingąjį apvalkalą To, kuris iš 

meilės žmonijai atidavė savo gyvybę. 

3 Didelis moters dvasinis uždavinys, jautri jos širdis, protas, įsčios, jautrios visos jos nervų 

skaidulos. Tik taip ji galės įvykdyti tokią aukštą misiją ir išgerti tokią karčią taurę. 

4 Fiziškai vyras ir moteris skiriasi, bet dvasiškai jie yra tokie patys. Visos jos yra sielos, siekiančios 

tobulumo. 

5 Aš pasodinau moterį šalia vyro, kad pasaldinčiau jo egzistenciją ir pripildyčiau ją malonumo. 

6 Moters gyvenime vyras yra skydas, globėjas, jos valdovas. Jame aš įdėjau savo šviesą, savo 

įstatymą ir savo jėgą. 

7 Taip aš jus suvienijau šiame pasaulyje ir nubrėžiau jums kelią, kuriuo turite eiti. 

8 Pažinkite save, tada galėsite duoti pavyzdžių ir pamokyti kitus žmones. 

9 Susiduriate su skirtingų įsitikinimų žmonėmis ir gyvenate su jais tame pačiame pasaulyje. Tačiau 

nesiimkite mokyti, jei pirmiausia neseksite mano mokymo. Pirmiausia visiškai įsitikinkite tuo, ko 

išmokote, kad galėtumėte būti mokytojais. Neapgaudinėkite savęs ir nekelkite sau sunkumų. 

10 Nešiokitės savo dvasioje mano pagrindinius apreiškimus, kad jie jums tarnautų kaip jūsų gyvenimo 

standartas. 

11 Remdamiesi šiuo dvasiniu mokymu, išsaugokite sielos gyvenimui būtinas žinias. Būkite budrūs, 

nes savo kelyje susidursite su daugybe skirtingų požiūrių į dvasingumą ir turite būti pasiruošę, kad 

nepasuktumėte klaidingu keliu. 

12 Pasiruoškite taip, kad kiekvieną gyvenimo akimirką būtumėte pasirengę palikti šį pasaulį. 

13 Žinokite, kad būsimame dvasiniame pasaulyje siela negalės mėgautis amžina palaima, apie kurią 

svajojate. Taip pat kaip ir ji amžinai nekentės dėl savo skolų. Juk jūs žinote mano mokymo pagrindą - 

meilę. Todėl kiekvienas gaus pagal savo darbus ir atgailą, o tai dar labiau pažadins sieloje tobulumo 

idealą. 

14 Taip pat nemanome, kad siela patiria palaimą arba bausmę materialiame gyvenime. 

15 Siela apsivalo ir tobulėja, nes jos intuicija ir mano apreiškimas jai sako, kad ji yra kilusi iš 

Dievybės ir turi pas Ją sugrįžti. 

16 Todėl Aš suteikiu sielai tiek galimybių, kiek jai reikia, kad ji tobulėtų ir pasiektų amžiną palaimą 

manyje. 

17 Spiritualizmas yra apreiškimas, kuris atskleidžia ir moko jus visko, ką turite ir nešiojate savyje. Tai 

padeda suvokti, kad esate Dievo kūrinys, kad nesate tik materija, kad yra kažkas virš jūsų "kūno", kas jus 

iškelia aukščiau jus supančios gamtos ir jūsų aistrų purvo. 

18 Kai žmogus pasieks dvasingumą, kiekvienas įsakymas ir kiekvienas mokymas taps jo sielos 

šviesos dalimi. Net jei jo atmintis neišsaugos nė vieno mano mokymo sakinio ar žodžio, jis nešiosis jo 

esmę savyje, nes jį suprato, nes jį jaučia ir juo vadovaujasi. 

19 Dvasininkas turi būti tyras krikščionis, kuris pažįsta Kristaus, dieviškojo Mokytojo, kuris atpirko 

žmones, nenuilstamai stengdamasis palikti jiems savo meilės karalystę ir sukurti iš jų vieną didelę šeimą, 

mokymą ir juo seka. 

20 Dabar, Trečiojoje eroje, nušviesti Šventosios Dvasios šviesos, jūs suprantate, kad mokymas, kurį 

jums daviau trimis laikais, rėmėsi tais pačiais principais ir kad skirtingais laikais keitėsi tik išorinė forma. 
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21 Taigi Pirmą kartą jūsų gyvenime ir širdyje buvo tiek paprastumo, jūs buvote taip arti gamtos, kad 

Aš apsireiškiau harmonijoje su visa tuo. Gamtos spindesyje jūs matėte ir jautėte Mano buvimą, o jūsų siela 

buvo sužavėta jos stebuklais, per kuriuos supratote savo Viešpaties valią. 

22 Antrojoje eroje, kai žmonių širdyse jau buvo išdygęs savanaudiškumas, o žmonių protuose pabudo 

blogis, aš gimiau tarp jūsų, kad suprastumėte, jog tai, ką praktikuojate kaip Dievybės garbinimą, ir darbai, 

kad tai, ką jūs darėte vienas kitam, nebuvo tai, ką jums įsakiau daryti, ir todėl neatneš jums išgelbėjimo ─ 

kad tai, ką jūs darėte, buvo tik tariamas įstatymo vykdymas žmonių akyse, bet savo širdyse slėpėte 

veidmainystę ir savanaudiškumą. 

23 Jėzui reikėjo parodyti jums principus, kuriais turėtumėte vadovautis ir nuo kurių nukrypote. 

24 Aš paliudijau jums visą savo švelnumą, meilę, išmintį ir gailestingumą, kartu su jumis gėriau 

kančios taurę, kad jūsų širdys būtų sujaudintos, o protai pažadinti. Širdys turėjo gimti gerumui, o skausmas 

matant Mane nukryžiuotą iš meilės joms buvo tarsi įgėlimas, primenantis, kad visi turite kentėti dėl 

meilės, kad pasiektumėte Tėvą. Mano pažadas kiekvienam, norinčiam paimti savo kryžių ir sekti paskui 

Mane, buvo amžina ramybė, aukščiausia palaima, neturinti pabaigos dvasioje. 

25 Mano pažadas šiuo metu remiasi tuo pačiu, jis yra tas pats, bet jūs tikrai turėsite juo naudotis, kol 

būsite išgryninti. 

26 Nuo to laiko, kai savo Krauju įrašiau į jūsų dvasią meilės ir teisingumo įstatymą, iki dabar, kai 

gyvenate, jūsų sielos yra labiau išsivysčiusios. Jų suvokimo ir supratimo galios yra didesnės, jų gebėjimai 

ir galios pasirengusios priimti mano naujus apreiškimus. 

27 Šiandien jūs žinote, kaip atskirti klaidingas tikėjimo doktrinas nuo tikrųjų. Vis dėlto tai sielos 

išbandymų metas, nes iš visų pusių atsirado pasaulėžiūrų, teorijų, doktrinų, religijų ir "mokslų", kurių 

galia kartais verčia silpno žmogaus protą abejoti ir nežinoti, kuriuo keliu eiti. 

28 Šis laikas labai svarbus, nes žmonės žengs lemiamus žingsnius dvasiniame kelyje. 

29 Nukris daug tamsių raiščių, išnyks fanatizmas ir stabmeldystė, užges daugybė įvykių eigos vizijų, 

o tradicijos bus išrautos su šaknimis. Tada viskas, kas laikina, bus palikta. 

30 Mano vaikai, būkite patenkinti savo gyvenimo padėtimi, nejauskite pavydo tiems, kurie gyvena 

geriau už jus. Atminkite, kad nuolankume jūs priartėjate prie Manęs ir geriau Man tarnaujate. 

31 Būkite atidūs, kur einate, kaip gyvenate ir ką darote su gėrybėmis, kurias jums suteikiu. 

32 Dovanoju tau savo meilę. Mano meilė yra su jumis. 

33 Kas abejoja Kristumi, kaip Jis apsireiškia šioje Trečiojoje eroje, abejoja ir Jėzumi, kaip žmogumi 

Antrojoje eroje, nes mano meilė ir mano esmė yra ta pati. Jei norite geriau suprasti Dieviškojo Mokytojo 

tuo metu jums paliktą palikimą, turite atkreipti dėmesį į tai, kaip palaipsniui jūsų sielos evoliucijai 

leidžiantis, mano išmintis ir mano apreiškimai vis aiškiau atsiskleidė jūsų gyvenime. 

34 Jei norite įsiskverbti į paslaptį, kurią noriu, kad žinotumėte, pašalinkite savyje nežinomybės baimę, 

pasiruoškite dvasingumui, kuris yra pagarba ir nuolankumas, tuomet jums atskleisiu daug dalykų. Kai 

atsivers jūsų dvasios akys, pamatysite Kristų, vaikščiojantį vargstančiųjų skausmo gatvėmis, tebenešiojantį 

savo meilės kryžių ir išliejantį savo kraują ant daugybės šios žmonijos poreikių. Pamatysite, kaip 

Mokytojas visiems išlieja savo gailestingumą, sužinosite, kad net ir dvasinėje srityje Jį supa mokiniai, 

kurie noriai klausosi Jo žodžio, Jo pamokslų, kurių įkvėpti jie nušvinta, kad paskui galėtų siųsti savo 

šviesą tiems, kurie gyvena tamsoje. 

35 Taip Jį pamatysite, kai sugebėsite prasiskverbti į dvasinį pasaulį. Taip šiek tiek geriau pažinsite 

savo Viešpatį. Jei bandysite sužinoti, kas yra Šventoji Dvasia, atrasite Ją išminties šviesoje, sklindančioje 

iš dieviškojo Žodžio. Ten Jį pažinsite kaip begalinį protą, kaip dvasinę malonę, kuri jus apšviečia ir kartu 

guodžia bei gydo. 

36 Todėl, išgirdę šį žodį per balso nešėją, turite ieškoti jo prasmės, nes jame slypi mano mokymo 

esmė. 

37 Kai įsigilinsite į Žodį, kurį Kristus jums davė kaip Žmogus ir kaip Dvasia, sužinosite, kas yra jūsų 

Dievas, Jo apreiškimų Trejybę, ir tada mylėsite Jį iš tiesų, tikėsite Juo visais pavidalais, kuriais Jis atėjo 

pas jus. 

38 Kai pasieksite šį pakilimą, būsite panašūs į tas aukštas dvasias, kurios nematomai ateina kaip 

mokytojai, kad apšviestų žmonių protus ir vestų juos gėrio keliu. Naudodamiesi žmonių smegenimis jūs 

nesužinosite apie save. Tačiau jūs darysite gerą įtaką visiems, kurie ruošiasi šiame pasaulyje. Jūs juos 
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apšviesite ir įkvėpsite. Jūsų bendravimas vyks iš dvasios į dvasią, ir kai įvykdysite šią užduotį, prieš jus 

atsivers kitas pakilimo etapas. Taip sielos pasiekia Tėvo glėbį ─ apsivalydamos, tobulėdamos, kol gali 

susilieti su tyriausia Dieviškosios Dvasios šviesa. 

39 Aš jau ruošiu jus kitam lygiui, į kurį pakilsite. Apie kitus jums nekalbu, nes jūs jų nesuprastumėte. 

Pakanka žinoti, kad yra septyni etapai arba žingsniai, kuriuos turite žengti. Kiekviename iš jų rasite 

malonę savo sielai, kuri padės jums žengti kitą žingsnį, kol pasieksite Dievo artumą ir išsipildys Mano 

pažadai kiekvienam, kuris seka paskui Mane iki galutinio tikslo. 

40 Jūsų protas nepajėgus suvokti visos šios pamokos. Vis dar galvodami, kad pamatysite Mane, 

įsivaizduojate Mane kaip į jus panašią būtybę fiziniu pavidalu. Tačiau niekas nesitiki susijungti su savo 

materialiu kūnu, kad galėtų amžinai gyventi Mano glėbyje. Tai nėra "kūno prisikėlimas", apie kurį jums 

kalbėjo apaštalai. Amžinybę pažins tik ta siela, kuri žemėje pasirodė įvairiuose kūnuose, o paskui kaip 

dvasinė būtybė nuėjo kelią į pabaigą. 

41 Paskutinis teismas, kaip jį aiškina žmonija, yra klaida. Mano nuosprendis nėra vienos valandos ar 

dienos nuosprendis. Ji jau kurį laiką jus kamuoja. Bet iš tiesų sakau jums: mirusiems kūnams buvo lemta ir 

jie turėjo susilieti su juos atitinkančia prigimtine karalyste, nes tai, kas yra iš žemės, sugrįš į žemę, kaip ir 

dvasiniai dalykai sieks savo namų, kurie yra mano įsčios. Tačiau taip pat sakau jums, kad teisdami būsite 

patys sau teisėjai, nes jūsų sąžinė, savęs pažinimas ir intuicija parodys, kiek esate verti pagyrimo ir 

kokiuose dvasiniuose namuose turite apsigyventi. Aiškiai matysite, kokiu keliu turite eiti, nes, gavę mano 

dieviškumo šviesą, atpažinsite savo darbus ir įvertinsite savo nuopelnus. 

42 "Dvasiniame slėnyje" yra daug sumišusių ir sutrikusių būtybių. Atneškite jiems mano žinią ir 

mano šviesą, kai tik į ją įžengsite. 

43 Jau dabar galite pasinaudoti šia gailestingumo forma per maldą, kuria galite užmegzti ryšį su jais. 

Tavo balsas skambės ten, kur jie gyvena, ir pažadins juos iš gilaus miego. Jie verks ir apsivalys savo 

atgailos ašaromis. Tą akimirką jie gaus šviesos spindulį, nes tada supras savo praeities tuštybę, klaidas ir 

nuodėmes. 

44 Koks didelis sielos skausmas, kai ją pažadina sąžinė! Kaip nuolankiai ji nusižemina prieš 

Aukščiausiojo Teisėjo žvilgsnį! Kaip nuolankiai iš jos gelmių sklinda prašymai atleisti, įžadai, mano vardo 

palaiminimai! Dabar siela supranta, kad negali priartėti prie Tėvo tobulumo, todėl nukreipia žvilgsnį į 

žemę, kur nemokėjo išnaudoti laiko ir išbandymų, suteikusių galimybę priartėti prie tikslo, ir prašo kito 

kūno, kad galėtų išpirkti nusikaltimus ir įvykdyti neįvykdytas užduotis. 

45 Taigi, kas užtikrino teisingumą? Argi ne pati dvasia sprendė apie save? 

46 Mano Dvasia yra veidrodis, į kurį turite pažvelgti, ir jis parodys, kiek esate švarūs. 

47 Kai būsite dvasingas, jūsų dvasia suteiks jums nušvitimą apie jus pačius. Jūsų atmintis taps 

aiškesnė ir prisiminsite tai, ką buvote pamiršę. Tad kodėl bijote mano teisingumo, nes gaunate ne daugiau, 

nei nusipelnėte? Kodėl dabar nebijoti savo pačių darbų? Žiūrėkite, su kokiu gerumu leidžiu jūsų 

supratimui suvokti paslaptį, kas yra jūsų sprendimas. 

48 Atsisakykite fanatizmo, kuris yra labai toli nuo tiesos. 

Apmąstykite mano mokymus, kuriuose yra taikos, šviesos ir palaiminimo mokymas. 

49 Net jei pamiršite tuos, kurie perėjo į "dvasinį slėnį", Mokytojas nepamiršta nė vieno. 

50 Dvasinėje srityje taip pat yra miegančių, užmerkusių akis tiesos šviesai, klaidžiojančių vilkint 

savęs kaltinimo, sumaišties ir skausmo grandinėmis. 

51 Aš pašaukiau jus, kad pasakyčiau, jog galite daryti gera ne tik gydydami ligonius ir rodydami kelią 

savo bičiuliams, gyvenantiems kartu su jumis žemėje, bet ir būtybėms, gyvenančioms anapus. Tarp jų taip 

pat yra ligonių, pasiklydusiųjų, tų, kuriems reikia meilės ir paguodos. Jie yra tie, kurie skaistinasi skausme, 

kad galėtų įžengti į mano akivaizdą. Tačiau galite padėti jiems savo maldomis, gailestingomis ir dosniomis 

mintimis, kad jie atsilygintų ir sutrumpintų savo kančios laiką. 

52 Mano mokymas apie visuotinę meilę suvienys visas sielas ir suartins jas tarpusavyje, 

nenubrėždamas ribos tarp gyvenimo pasaulių, ir paskatins būtybes mylėti viena kitą dvasine meile. 

53 Tamsos būtybių legionai kaip audros debesys nusileidžia ant žmonijos, sukeldami sukrėtimus, 

supainiodami protus ir aptemdydami širdis. Nors žmonija turi ginklų, kuriais gali apsiginti nuo šių 

klastingų išpuolių, vieni nežino, kaip jais naudotis, o kiti net neįtaria, kad jų turi. 
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54 Karuose, žmogžudystėse ir žemose aistrose egzistuoja šių jėgų įtaka. Jūs, kurie atvėrėte akis 

šviesai ir pažįstate dvasinius meilės ir teisingumo ginklus, kuriuos jums patikėjau, melskitės už pasaulį ir 

dvasinį pasaulį, sutaikinkite tuos, kurie nekenčia vieni kitų, mokykite mylėti, atleisti ir melstis. 

55 Taip pat atminkite, kad geri darbai, kuriuos darote žemėje, bus šviesa, apšviečianti sumišusias 

sielas, o jūsų maldos bus balzamas, išlaisvinantis jas iš sumaišties. Kovokite su pagundomis ir blogais 

įkvėpimais, kad patirtumėte šviesos pergalę. 

56 Pasiruoškite, nes žinia, kurią turėsite perduoti žmonėms, privers juos suvokti savo savybes ir 

gebėjimus, kurių kai kurie iš jų yra nežinomi, o kai kurie - neišvystyti. 

57 Jūs mokysite gerais darbais, grąžinsite sveikatą tam, kurį apleido mokslas, ir išgelbėsite sielą, apie 

kurią žmonės sakė, kad ji pasmerkta amžinai bausmei. Ir vieni, ir kiti atpažins mano darbo šlovę, ir nuo jų 

akių nukris tamsi juosta. 

58 Tai laikas, kai leisiu save pamatyti, kai leisiu save pajusti visiems ir kalbėsiu pasauliui. 

59 Šią dieną sakau jums: palaiminti tie, kurie savo kelionėje seka Marijos pavyzdžiu, saugodami 

tyrumą savo sieloje. Marija yra tyrumas ir klusnumas. Kas ją myli, turėtų imti iš jos pavyzdį. Nieko gero 

nepadarysite kartodami jos vardą ar sakydami, kad ją mylite, jei jūsų veiksmai neatitiks šių žodžių. 

60 Pripažinkite tikrąsias žmogiškąsias ir dvasines vertybes, nesileiskite suviliojami netikro 

žemiškosios šlovės spindesio. Jūsų šviesa jau gali atskleisti jums viską, kas netikra. Supraskite, kad yra 

daugybė kūrinių, kurie demonstruoja tyrumą, tačiau juose slypi tik tamsa, ir jie veda jus tamsiais keliais, 

kurie iš pažiūros atrodo žavūs. 

61 Taigi jūs, per kuriuos Aš apsireiškiu, supraskite prisiimtą atsakomybę savo gyvenimu, elgesiu ir 

išbandymais parodyti, kad žodžiai, kurie sklinda iš jūsų lūpų Mano skelbimo akimirkomis, yra verti 

išpildymo. Žmonės žiūri į jus ir tikisi, kad savo veiksmais parodysite sielos pakilimą. Jūs turite būti kaip 

skaidrus veidrodis. Juk jei veiksmai tų, kurie manęs negirdėjo šiuo metu ir vadina save Dievo tarnais, ne 

visada yra leistini, pasaulis stebi juos be nuostabos. Bet kai ji pamatys tokius pat neteisėtus veiksmus 

jumyse, tie, kurie jus stebi, tikrai pasipiktins, nes nesupras, kad nors ir turite savyje šią malonę, vis tiek 

galite daryti veiksmus, prieštaraujančius gautam mokymui. 

Mokytojas jums sako: Saugokitės skandalų nuo tos akimirkos, kai apsisprendėte sekti Manimi. 

Atminkite, kad nuo tos dienos jūsų siela atstūmė viską, kas galėjo jai pakenkti. Tuomet privalote laikytis 

gerumo kelio ir jausti visą atsakomybę. 

Jei tarnaujate Man, jei atsidavėte Mano valiai, tai todėl, kad atpažinote Mane, nes esate visiškai tikri 

dėl Mano skelbimo tiesos ir jumyse nėra jokių abejonių. 

62 Matydamas, kad taip atsidavėte Mano tarnystei, sakydavau jums, jog atliekate didelį gailestingumo 

darbą savo bičiuliams. Jau sakiau jums, kad dvasinis misijos vykdymas netrukdo jums atlikti jokių 

žmogiškųjų pareigų. 

Tegul niekas nebando apsunkinti mano mokymo paprastumo. Perduokite mano mokymo esmę ir 

leiskite žmonėms pasisemti iš jo įkvėpimo. 

63 Kaip nepaprastai jums atrodo, kad Mano dieviškoji valia susijungė su jūsų intelektu! Į tai jums 

atsakysiu, kad tai natūraliausia, nes tai susiję su Dievu, kuris yra dvasia, ir žmogumi, kuris dėl savo 

dvasios yra panašus į savo Kūrėją. Jūs norėtumėte įminti daugybę paslapčių, kurių jums dar neleidžiama 

pažinti, ir aš jums tik sakau, kad ne mokslas jums jas atskleis, o dvasia dėl savo meilės Kūrėjui. 

64 Atskleiskite Mano darbą taip pat paprastai, kaip Aš jums jį daviau, tada jūsų bičiuliai jį supras, nes 

jie jau yra išsivystę. Jei jūsų veiksmai atskleis, kad esate verti šlovės, kurią gaunate, jūsų darbai bus verti 

susižavėjimo, ir žmogus per jus patikės Manimi. 

65 Priimu jūsų sielą pas save, kad ji paliktų nuovargį ir pasaulio vargus. 

66 Iš įvairių žemės kampelių jūs ateinate trokšdami mano pamokymų ir mano ramybės. Kai girdite 

mano žodį, jaučiate tėvišką šilumą ir jūsų širdis nurimsta. 

67 Yra žmonių, kurie mielai sektų paskui jus į susirinkimo vietą, kur jums duodu savo žodį, bet 

pasaulio baimė jiems neleidžia to daryti. Tačiau kiti į jus žiūri su panieka, net jei vidinis balsas jiems sako, 

kad kelias, kuriuo einate, yra teisingas ir kad jis veda į tiesą ─ net jei jie girdi išsiveržusių stichijų šūksnius 

ir nepaprastus įvykius, skelbiančius, kad prasidėjo naujas laikas: teismo laikas, malonės laiko pirmtakas. 

Aš apsireiškiau visose žemės vietose ir visose širdyse. Aš kalbu su jais per įkvėpimą, intuiciją, sapnus 

ar apreiškimus. 
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68 Šiuo metu ruošiu ateities kartas, kurios nesiblaškys tarp abejonių ir tikėjimo ir kurios mano paliktų 

knygų nuorašams suteiks tikrąją vertę ir teisingą interpretaciją. 

69 Jie skelbs ankstesnių laikų pranašysčių išsipildymą. 

70 Dabartinio laiko nuorašus palieku jums, kad galėtumėte su jais supažindinti visus tuos, kurie 

negirdėjo mano žodžio. Tikroji jūsų kova prasidės tik man išvykus. 

71 Mano mokymas, jūsų garbinimo būdas ir jūsų veiksmai bus teisėjai visiems, kurie gali ateiti iš 

sektų ir bažnyčių, kad juos ištirtų. Jums nereikės rodyti jiems jų klaidų. Atvirkščiai, priimkite juos 

nuoširdžiai ir su meile ir parodykite jiems visus mano darbus. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 241 
1 Priimu jus, žmones, kurie ateinate maitintis dieviškuoju Žodžiu, kuris yra sielos duona. Ateinu pas 

jus iš meilės, kurią jums jaučiu. Ak, jūs, žmonės, kurie judate tik skausmo, kraujo ir baimės link! 

Materializmo šešėliai aptemdė žmonių regėjimą, todėl jie nemato kelio į atgailą. 

2 Bent jau jūs, kurie mane girdite, džiaukitės mano žodžiu ir rasite manyje paguodą. Dėl to žmonija 

suklaidino savo intelektą ir jausmus, nes, užuot siekusi tiesos, ji siekia sumaišties. Šiandien didieji 

žmogiškieji intelektai klesti nusikaltimų srityje, ir tai jiems yra idealas. 

Štai kodėl tiems, kuriuos vadinu savo mokiniais, jau seniai sakau, kad jei jie vykdys mano jiems 

patikėtą misiją, jų pavyzdys darys tokią įtaką kitų gyvenimui, mąstymui ir kalbėjimui, kad jie galės sakyti: 

Šiandien aš naudoju savo dvasią, kurią anksčiau laikiau nenaudinga. 

3 Mokiniai: Kai žmogaus dvasia pakils, išsilaisvins ir dirbs jai priklausančiuose laukuose, kančios 

taurė, kurią geria šis pasaulis, baigsis. Kai žmogaus protuose ir širdyje pražysta dvasingumas, pražysta visi 

jūsų gyvenimo būdai. ─ Aš kalbu būtent tiems, kurie trokšta būti mano mokiniais ir kuriuose randu 

jautrumą, kai jie mane girdi. 

4 Mano žmonės, pasirūpinkite, kad nė viena jūsų gyvenimo akimirka nebūtų praleista veltui. 

Mylėkite vieni kitus ir pajuskite skausmą, kad anksčiau to nedarėte. Giliai apmąstykite esminius gerus ir 

blogus savo praeities darbus. Iš šio apmąstymo sulauksite gerų vaisių, o tada galvokite apie ateitį. 

Paklauskite savęs: "Ką paruošiau ateinantiems laikams?" 

Suprasite, kad turite ką pasakyti žmonijai, kad turite ką nors padaryti, kad pažadintumėte ją iš to 

miego, kuris neleidžia jai matyti to, kuo ją dabar gaubia mirtis ir kuo jai nuolat grasina, kad turite ką nors 

padaryti, kad ji pabustų ir išgirstų sąžinės balsą. 

5 Ak, jūs, žmonių tuštybės! O jūs, žmonės, kurie siekiate savo klestėjimo ir šlovės šioje žemėje! 

6 Kad ištartumėte žodžius, kurie žudo, jūs pasistatėte sau sostą, iš kurio girdėsite įsakymus kariauti, 

kviesti naikinti ir žudyti! 

7 Kas yra žmogaus protas, jei jis nesusijęs su dvasingumu, kuris yra sąžinė, teisingumas ir 

gailestingumas? Kokiais žodžiais tie žmonės nori atsakyti Dievui, kuris išrado didžiuosius naikinamuosius 

ginklus su jų šviesa? Iš ko jie ketina sumokėti šiuo metu susidariusią skolą? Kaip jie nori susidoroti su 

savo didžiosios sėjos derliumi? 

8 O visų, kurie kalba apie Mane ir vadina save Mano mokiniais bei tarnais, klausiu: ką jūs darote 

šiomis akimirkomis ir ką padarėte, kad apsaugotumėte pasaulį? 

9 O vaikai, kurie girdite Mane šiuo metu! Dirbkite Mano meilės darbą, skubėkite tą savo gyvenimo 

dalį, kurios iš jūsų prašau, skirti artimo gerovei, kuri kartu bus ir jūsų gerovė. 

10 Mano darbui reikia karių. Kodėl nepraradus savo gyvybės šiame dvasiniame fronte, jei atiduodate 

ją be jokios naudos mūšio laukuose? 

11 Išnaudokite tą laiko dalį, kurios prašau iš jūsų, mokydami, skaitydami meilės ir žinių kupinas 

paskaitas, minkštindami ir žadindami širdis. Pažvelkite į mano Dieviškąją Būtybę, kuri atsidavė užduočiai 

jus mylėti, saugoti ir gelbėti. Atminkite, kad dar būdamas žmogus visą savo gyvenimą pašvenčiau jums. 

Nepasitenkinkite, kad pjaunate tik mažą sėklą. Kokią dovaną įteiksite man į rankas, kai įžengsite į tai, ką 

vadinate Pomirtiniu pasauliu? Aš daviau jums gausiai vandens iš savo šaltinio. Ar norite grąžinti Man tik 

kelis lašus? Liudykite savo gerais darbais. 

12 Dvasinės dovanos, kurios jums buvo atskleistos šiuo metu, išryškėjo tam, kad padėtų jums išlieti 

krištolinio skaidrumo vandenį ant jūsų bičiulių sielų. Mokykitės iš savo Mokytojo, kuris visuomet rodėsi 

jums kaip meilės šaltinis, kaip nuolatinė dovana, kaip degantis žibintas, apšviečiantis kenčiančiojo širdį. 

Argi kiekvienas mano žodis nėra tarsi šviesos žibintas pakeliui į savo likimo tikslą žengiančiam 

keliautojui? Argi ši žinia nėra naujas apreiškimas, priartinantis jus prie Dievo? 

13 Tik tie, kurie jaučia ir gyvena mano mokymu ir mano įstatymu, galės vadintis mano darbo 

mokytojais. Štai kur jus veda šis žodis, kad galėtumėte jame atpažinti aukštumas ir žemumas. Juk dvasia, 

kuri nori būti didi, domisi tik didžiais darbais. Maža dvasia siekia tik to, kas maža, o norėdama tikėti, ji 

turi skausmingai atsiskirti nuo nereikalingų dalykų ir sustiprėti Tėvo meilėje. 

14 Kita vertus, didžioji dvasia dėl savo aukšto idealo ar meilės misijos aukoja net tai, ką jūs laikote jai 

brangiausiu dalyku. 
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15 Ar stebitės, kad mano Antrosios eros mokiniai viską paliko, kad sektų paskui Mane, viską atidavė 

iš meilės jums? 

16 Mano Žodis kviečia visus grįžti į meilės kelią. Ten daugelis gėdysis, kad jautė neapykantą ar 

apmaudą savo bendrakeleiviams, kad ir toliau jų nemylėjo. Tada jie vėl juos apkabins su skausmu ir kartu 

su atgailos džiaugsmu. Tada pasireikš sudvasinimas ir žemiškasis žmogus išnyks. 

17 Pasakysiu jums daugiau apie didžiąsias sielas: jos nėra jautrios įžeidimams ir silpnos smūgiams. 

Jie ramiai žvelgia į tokias niekšybes ir gailisi tų, kurie jas atlieka. Jie yra aukščiau šių smulkmenų ir žiūri 

tik į tai, kas didinga. 

18 Jums visiems teks patirti didelių išbandymų. Turite būti labai stiprūs, kad nenusimintumėte ir taip 

išvengtumėte gėdos dėl savo silpnumo. 

Jūs, kurie išgirdote šį žodį ir atėjote prie šio gero maisto kupino stalo bei pasisotinote mano išmintimi, 

būkite stiprūs ir savo meile padrąsinkite artimuosius. 

19 Kas daro gera, tas yra Kristaus apaštalas. Tačiau jam nereikės titulų, kurie patvirtintų, kad jis toks 

yra, ir jam nereikės girtis. 

20 Ką man atsakysite, kai jums atskleisiu liūdnus ateities įvykius? Ką galėtumėte pasiūlyti 

neišmanėliams, kurie ateina pas jus ieškoti paguodos? 

21 Aš tik sakau jums: sėkite mano sėklą. Šis mokymas yra jūsų palikimas. Jei mokate įsigilinti į savo 

sielos gelmes, ten rasite Mesiją, kuris nuolat grįžta į jūsų širdį, kad apšviestų ją savo šviesa. 

22 Tuos, kurie rytoj ateis sužinoti apie mano atėjimą, galima suskirstyti į dvi grupes: Kai kurie ateina 

abejodami, o išeina įtikėję ir atgailaujantys, nes juos palietė mano žodžio meilė. Ir kiti, kurie ateina 

netikintys ir liks tokie pat nepatenkinti, nes jie yra labiau kūnu nei siela, labiau riboti nei mąstantys. O 

jums, kurie esate pavadinti mano naujaisiais mokiniais ir paženklinti Šventosios Dvasios, sakau: kada 

pradėsite šviesti pasaulį savo meilės darbais? 

23 Klausykitės: Kai buvau su jumis žemėje, pas Mane atėjo daugybė žmonių ─ aukštų pareigūnų, 

kupinų tuštybės, valdovų, kurie slapta ieškojo Manęs, kad išgirstų. Vieni žavėjosi Manimi, bet iš baimės to 

atvirai neišpažino, kiti Mane atstūmė. Pas Mane ateidavo daugybė vyrų, moterų ir vaikų, kurie 

klausydavosi Manęs ryte, po pietų ir vakare, ir visada rasdavo Mokytoją, pasirengusį duoti jiems Dievo 

žodį. Jie matė, kad Mokytojas pamiršo save, ir negalėjo paaiškinti, kurią valandą Jis valgė, kad Jo kūnas 

nesusilpnėtų, o balsas nenutrūktų. Jie nežinojo, kad Jėzus stiprybės semiasi iš savo dvasios ir maitinasi 

savyje. 

24 Taip pat ir jūs vieną dieną sužinosite, kad tas, kuris, įkvėptas Dieviškosios Meilės, savo 

egzistenciją skiria užduočiai guosti, palaikyti ir mylėti savo artimuosius, savo sieloje atras nežinomą jėgą 

ir maistą, kuris jį palaikys ir nė akimirkos nenuvargins šioje kovoje. 

25 Taip Aš apsireikšiu toje tautoje, kuri yra tokia pati kaip šiandien ir kuri rytoj sudarys vieną 

bendruomenę visame pasaulyje - Dievo tautą. 

26 Mokykitės iš Manęs ir naudokitės savo dovanomis, kad grąžintumėte didžiulę skolą sau ir 

žmonijai. Geranoriškai priimkite savo atgailą ir nenorėkite šios skolos sumokėti kuo nors, kas jums 

patinka ir nėra sunku. Dažnai jums teks pasiaukoti arba išsižadėti. 

27 Aš neprašau jūsų gyvybės, bet tik kelių valandų, tik dalies jūsų laiko. 

28 Atminkite, kad Jėzus, norėdamas būti su jumis, paliko savo Motiną ─ tą mylinčią Motiną, kuri 

buvo vienintelė, kurią Jis turėjo žemėje. Jis pasitraukė nuo jos dar būdamas gyvas ir buvo tik ant jos rankų, 

kai buvo nuimtas nuo kryžiaus be gyvybės ženklų. Aš neprašau iš jūsų tiek daug, bet tik mažos dalies to, 

ką jums daviau ir ko jus išmokiau. 

29 Atiduokite savo gyvybę guosdami kenčiančius, gydydami ligonius ir gelbėdami pražuvusius, bet 

neleiskite savęs nužudyti vien tam, kad parodytumėte, jog esate pasirengę mirti už Mane. 

30 Mano mokymuose neturi būti nei kaltintojų, nei kaltintojų, nei įžeistų, nei įskaudintų. Joje bus tik 

tie, kurie stengiasi tobulėti praktikuodami mano mokymus. 

31 Jūs turite viską, kad pasiektumėte mane: Pasaulis yra mokykla, gyvenimas - vadovėlis, o mano 

įkvėpimas - šviesa. Mokytojas esu aš, o žmonės - mano mokiniai. Todėl nuolat jus kviečiu ir sakau: Jūs 

visi rasite vietą mano meilėje. 

32 Nepalikite Manęs vieno su Mano mokymais, nebūkite šalti prieš šią meilę, kurią jums rodau. 

Atminkite, kad kai kurių žmonių lūpos apšviečia jus Mano Dvasios žodžiu. 
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33 Kai žemėje sakote, kad Aš jums atnešiau religijas savo mokymu, savo įstatymu, sakau jums, kad 

Mano akyse yra tik vienas garbinimas - tai meilė, meilė Tėvui, savo artimui, savo bičiuliui ir viskam, kas 

kilo iš Kūrėjo. 

34 Tas dieviškasis aukščiausias įsakymas mylėti vieni kitus bus visus žmones vienijantis įstatymas, 

apšviečiantis juos, kad jie jaustųsi esą broliai ir seserys, saugotų vieni kitus, palaikytų vieni kitus, gintų 

nuo pagundų ir pripažintų vieni kitus, nesipiktindami rasės ar tikėjimo skirtumais. 

35 Įsivaizduokite tokį pasaulį ir įsivaizduosite jį taikų, kaip vieną šeimą, kurioje galioja meilės, 

pagarbos ir teisingumo dėsniai. 

36 Šios pranašystės išsipildys, nes jūsų pasaulis nėra pasmerktas amžinai būti tamsos ir nuodėmių 

slėniu. 

37 Dorybė spindės žmonių širdyse kaip gėlės soduose. Nes aš jums sakau: Gėlės savo grožiu yra tarsi 

idėjos ir įkvėpimai, kurie ateina iš Dievo, kad išgelbėtų nusidėjėlius. 

38 Prieikite, tai jūsų kelias, čia yra duonos vargšams ir paguodos kenčiantiems. Ateikite ir nieko 

nebijokite. 

39 Palaiminta Izraelio tauta, Tėvas jums sako: "Klausykite savo sąžinės balso, lavinkite savo protą, 

nes kiekviename iš jūsų paliksiu neišdildomai įrašytą savo žodį. Klausykitės gyvojo Žodžio, kuriuo šiuo 

metu esu perpildytas ir kuris plaukia iš išminties šaltinio, kuris yra mano Dvasia. 

40 Aš atvėriau visus kelius, kad visi Mano vaikai galėtų ateiti pas Mane. Dabar yra prabudimo metas, 

kai aiškiai parodysiu savo žodį apie praeities laikus ir naujus apreiškimus, kuriuos jums duosiu ir kurie yra 

knygos, kurios savininkais tapsite, trečiosios dalies užbaigimas. 

41 Nusitraukiau nuo jūsų uždangą, kuri slėpė mano mokymo didybę. Antrojoje eroje daviau jums 

sėklą, kad ją pasėtumėte, puoselėtumėte ir tinkamu laiku pateiktumėte. 

42 Tačiau aš pareikalavau vaisių iš įgaliotųjų sėjėjų, o po ilgo laiko nuėmiau tik menką grūdų derlių. 

Jau sakiau jums: į žemę ateis naujos kartos ir jos gaus mano paskutinę žinią. Šiuo metu aš juos rengiu ir 

sakau jums: Atėjo laikas, kai pradėjau naująjį amžių. 

43 Pirmtakas inauguravo pirmuosius mano Darbo darbuotojus, o tada Mokytojas atvertė Knygą, kad 

parodytų visą jos turinį, kuris yra šviesa, išmintis ir žmonijos išgelbėjimas. Taip jums atėjo ta malonės 

akimirka. Aš suvienijau skirtingų tikėjimų ir pasaulėžiūrų vyrus ir moteris. Įžengiau į jų širdis ir pamačiau 

tik kartėlį ir nusivylimą. Išgirdę mano žodį, jie jo neatmetė, neužsidarė savo širdyse, neabejojo juo, bet 

priėmė jį su meile ir pagarba. 

44 Aš pasirūpinau, kad jie atsidavė visų mano Dieviškumo apraiškų tyrinėjimui, ir jie rado jas 

patikimas, kupinas didelės prasmės, o jų širdys buvo padrąsintos. Tačiau atėjo akimirka, kai pasakiau 

jiems: "Aš jus glamonėjau, jūs mėgavotės mano glamonėmis, bet dabar atėjo laikas kovoti." Ir lūpos, 

kurios anksčiau buvo nerangios ir tylios, prabilo dieviškuoju Žodžiu. Aš pats per juos išliejau savo žodį, ir 

jie tapo mano balso nešėjais. 

Kitus, kuriuos sutikau kupinus tikėjimo, padariau bažnyčios vadovais ir jiems pasakiau: Iš jų pieškite 

širdis ir kurkite bažnyčias. Apsiginkluokite sielos stiprybe, nes susidursite su žmonių kietaširdiškumu. Jūs 

kovosite su netikinčiaisiais, nes Tomo sėkla buvo palaistyta ir sudygo širdyse. Bet aš išrausi šią sėklą su 

šaknimis ir padėsiu jums dirbti. Kiekvienas iš jūsų bus tarsi žibintas, apšviečiantis kelią savo bičiuliams. 

Kai baigsis Mano apsireiškimo laikas ir jūs bendrausite su Manimi tik iš dvasios į dvasią, jūs ir toliau 

mokysite. Žmonės stebėsis ir klaus, kur išmokote. Tuomet parodysi jiems savo širdies knygą, kurioje 

įrašytas mano mokymas ir iš kurios kils nauji įkvėpimai. 

45 Stengsiuosi palikti jus pasiruošusius laikui po mano išvykimo. Tam paskyriau ilgą laiko tarpą, kad 

per jį turėtumėte daug galimybių suprasti mano Darbą. 

Tačiau aš nebuvau matomas materialioms akims. Aš iš tiesų jums sakiau, kad šiuo metu mane matys 

kiekviena akis ─ nusidėjėlio ir nenusidėjėlio ─ bet tai nebūtinai turi būti kūno akys, o dvasinis žvilgsnis, 

kuris Mane mato, apšviestas dvasios ir sielos kaip šventovės, kuri Mane jaučia. 

46 Daugelyje sričių parengiau "darbininkus", kad atskleisčiau savo Darbą. Kiek daug laimės akimirkų 

jūsų siela patyrė, kai klausėtės Mano mokymo! Kaip jus sužavėjo stebuklai, kuriuos jums suteikiau! Kad 

Mane pripažintumėte, daviau jums nesuskaičiuojamą daugybę įrodymų, nes noriu, kad, kai tik būsite 

pasiruošę, priimtumėte tuos, kuriems Aš skyriau pažinti šį mokymą. Kaip vyresnieji broliai ir seserys 
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stengsitės dėl kenčiančių širdžių, padėsite joms ir būsite jų atrama. Sugrąžinkite paklydusią avį atgal į 

aptvarą, palengvinkite kančias, išgelbėkite savo bičiulius. 

47 Padėsiu jums nešti kryžių, kai būsite išsekę, ir išmokysiu jus kopti į misijos įvykdymo kalną. Ko 

galėtumėte tikėtis, jei neįvykdytumėte. Kaip galėtumėte jausti stiprybę, kaip galėtumėte gyventi, jei išgirdę 

Mane neliudytumėte šių mokymų? 

48 Būkite stiprūs, mylėkite vieni kitus, ir mano palaiminimas nusileis ant jūsų kaip rasa, kad visada 

jus padrąsintų. 

49 Kai jaučiate gyvenimo malonumą, šį malonumą priskiriate pasauliui. Bet aš jums sakau: Noriu 

matyti tave laimingą. Todėl siunčiu jums tas laimės akimirkas. Juk kai vaikas šypsosi, šypsosi ir Tėvas. 

Ieškokite sveikų džiaugsmų, kurie netrikdo sielos, ir juose rasite Mane. Bet būkite laimingi, jei galite 

šypsotis viduryje savo kančių! 

50 Mano tėviškas žvilgsnis krypsta į jūsų širdis, o mylimi vaikai, ir aš matau jūsų atsidavimą. Jūs 

pamiršote tai, kas priklauso jūsų materialiam gyvenimui, ir maitinate save Mano žodžiais, kad 

pripildytumėte save Jo esme ir giliai savyje pajustumėte Mano buvimą. Aš jums atsiskleidžiu, nes jus 

myliu ir noriu, kad suprastumėte Mano troškimą. 

Kupini dėkingumo, nuolankiai rodote Man savo širdį ir sakote: "Mokytojau, skaityk joje kaip 

atverstoje knygoje ir vykdyk mumyse savo valią. Mes sutiksime su tuo, ką Tu turėtum mums įsakyti". 

51 Aš matau jūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Mano Dieviškumu. Jūs žinote, kad aš jus myliu ir suteikiu 

jums viską, kas teisinga ir naudinga. Todėl tikėkite ir prašykite manęs pagalbos. 

Tai atgailos laikas, kuriame gyvenate ir kuriame neturėsite nei tobulų džiaugsmų, nei ilgalaikės 

ramybės. Ši žemė nėra jūsų tėvynė. Esate laikini jos gyventojai ir pagal savo nuopelnus kuriate geresnį, 

aukštesnį gyvenimą nei šis. 

52 Žemėje, kai būsite pasiruošę, pajusite Mano Dvasios ramybę ─ tą ramybę, kuria džiaugiatės ir 

kurios nepažįsta likęs pasaulis ─ tą švelnumą, kurį skleidžia Mano Žodis ─ tą šlovę, kurią patyrėte, kai 

buvote pakylėti bendrystėje su Manimi. 

Pasaulis neturi šios paskatos, bet jam jos reikia, jis jos laukia, nes žino, kad ji turi ateiti, o kai kurie 

ruošiasi, nes nujaučia, kad artėja laikas, kai Aš pas juos ateisiu. 

Bet aš jums sakau: Visi jūs įgysite šią ramybę, visi pažinsite tiesos šviesą. Mano žodis sklis iš lūpų į 

lūpas, iš namų į namus ir iš vienos tautos į kitą per Mano "darbininkus". Tačiau Aš mačiau, kad jie ir 

žmonės daro lėtą pažangą, yra nedrąsūs, todėl Mano darbas neperžengė siaurų ribų, kurias jie yra apriboję, 

ir tai nėra Mano valia. 

53 "Darbininkai", iš jūsų reikalauju vienybės, kad sudarytumėte vieną dvasią, vieną protą ir vieną 

širdį, kad kur bebūtų jūsų bičiuliai, jie iš jūsų girdėtų tą patį žodį, tą patį liudijimą ir matytų jumyse 

atsispindinčią Mano Dieviškąją Meilę. 

54 Mokiau jus meilės, kantrybės, nuolankumo, kad savo misiją neštumėte kaip švelnų kryžių. 

Žmonijos atsinaujinimo, apsivalymo ir sudvasinimo darbas reikalauja laiko. Viena karta perduos kitai tą 

pačią kovos dvasią ir tą patį dvasinį pakilimą, kol laikui bėgant pasaulis ištobulės ir įgyvendins savo 

užduotį. 

55 Nebijokite rytdienos. Taip pat nebijokite nueiti per toli ir prarasti kelią. Kelias toks platus, kad 

netrukus pasieksite jo galą. Aš esu su jumis kiekviename žingsnyje - ir prieš jus, ir už jūsų, ir jūsų 

dešinėje, ir kairėje. Mano Dvasios galia aprengia jus; ta vidinė jėga, skatinanti jus nenuilstamai kovoti, 

jūsų nepaliks. Kai kurie iš jūsų darbavotės metai iš metų ir matėte kiekvienos dienos aušrą, panašią į 

pirmąją, kai dirbote mano Darbui. 

56 Viso tobulumo ieškokite manyje, bet nereikalaukite absoliutaus teisumo ir tobulumo iš 

"darbininkų". Jie yra žmonės ir jiems gresia pavojus tapti silpnais. Jie taip pat kovoja dėl savo išgelbėjimo. 

Tobulumo, kurį trokšta išvysti jūsų siela, ieškokite sielose, gyvenančiose aukštose dvasinėse plotmėse, 

kur viskas yra meilė, grožis ir šviesa. 

57 Jūsų širdis apvaloma vykdant misiją. Kiekvienas žengia pirmyn pagal savo meilę, atsidavimą ir 

troškimą man tarnauti. Mano žodis visiems buvo tas pats, tačiau vis dėlto atradau "darbininkų", kurie daro 

didelius žingsnius dvasinio tobulėjimo link, ir kitų, kurie atsiliko. 

58 Norėdami pažinti mano mokymų esmę, turite jų laikytis. Jei tik išklausysite mano mokymus, o 

paskui juos pamiršite, nesugebėsite jų išsaugoti ir negalėsite perteikti tos nuostabios esmės, kuri yra mano 
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mokymuose. Jis toks paprastas, kad galite jį praktikuoti nuo pirmos akimirkos, kai jį išgirsite. Meilė yra 

pirmasis įstatymas, kurį jums paskelbiau, ir iš jo kyla visi kiti įstatymai ir įsakymai. 

59 Aš jums sakiau, kad sukūriau visus vienodus ir visus myliu. Kodėl nemylite vieni kitų, 

neskirstydami pagal rasę, klasę ar tikėjimą? Kodėl vienus mylite, o kitų nepaisote? Mylėkite ne tik tuos, 

kurie jums daro gera, ieškokite visų ir užmegzkite su jais meilės ryšius. Pasitelkite visus apimančią 

visuotinę meilę ir mylėkite savo žemiškuosius bei dvasinius brolius ir seseris. Mano darbe visos sielos yra 

to paties lygio. Noriu, kad jūs visi sudarytumėte mano šeimą, kuri mylėtų vienas kitą ir kurtų visuotinę 

taiką, kuri susivienytų su mano Dieviškumu, kad kiekvienas iš jūsų būtų mano atstovas, kad ir kur 

būtumėte. 

60 Pasiruoškite, kad kiekvienas iš jūsų būtų Didžiojo medžio vaisius ir kad šis vaisius daugintųsi be 

galo. 

61 Melskitės už pasaulį ir tegul ši malda būna tarsi žmoniją saugantis apsiaustas, tarsi priešnuodis 

nuolat artėjančiam ir žmogų žlugdančiam karui. 

62 Aš laiminu visus savo kūrinius ir palieku juos suvienytus savo ištiestose rankose. 

63 Ateikite pas Mane, jūs, kurie liejate ašaras, Aš esu paguoda. Meilė artėja prie jūsų, nes jūs esate 

kūriniai, kuriems, apleistiems, reikia Tėvo globos, kad vėl prisikeltų. 

64 Jūs visi nešiojate kryžių ant savo pečių, kad jame būtumėte panašūs į Mokytoją. Tačiau nenoriu, 

kad šis kryžius taptų nepakeliama ar sunki našta dėl jūsų nesupratingumo ir pakylėjimo stokos. 

65 Gyvenimo peripetijos blaško jūsų gyvenimą kaip viesulas. Tačiau meilė Tėvui ir pasitikėjimas Juo 

suteikia jums ramybę išmėginimų metu ir leidžia išeiti iš jų nugalėtojais. 

66 Kas tikrai pasitiki manimi, niekada nebus apgautas. 

67 Skausmas užkietėjusią širdį padaro jautrią, jis privers krištolo skaidrumo vandenį trykšti iš uolų. 

Išbandymai neleidžia sielai užmigti. 

68 Jūs iškeliavote trokšdami mano žodžio, nes pažįstate balsą Dieviškojo Ganytojo, kurio pėdomis jau 

seniai einate. 

69 Jus sekti paskui Mane šiuo keliu paskatino ne prievarta ir ne baimė, bet troškimas būti 

naudingiems savo artimui, kad būtumėte malonūs Viešpačiui. 

70 Taigi naujieji mokiniai ruošiasi būti žibintais, apšviečiančiais pasaulį. Palaiminti tie, kurie mane 

supranta ir tiki mano žodžiu, nes jie nejaus nei alkio, nei troškulio savo sielose. 

71 Nenoriu, kad rytoj jūsų širdis, matydama stebuklus, kurie tapo tikrove dėl jūsų dovanų, būtų pilna 

tuštybės ir puikybės. Tačiau taip pat nenoriu, kad būtumėte nedrąsūs, nes tuomet nesukelsite pasitikėjimo 

savo bendrakeleiviams. Būkite įsitikinę tuo, ką kalbate ir darote. 

72 Turite sustiprinti savo pasirengimą ir patobulinti savo požiūrį, kad po mano išvykimo būtumėte 

pripažinti. 

73 Visiems jums patikėjau išgydymo dovaną, kuria galite daryti stebuklus tarp fiziškai ir psichiškai 

sergančių žmonių. 

74 Jūs patys ieškosite nuskriaustojo pelkėje, kad ištiestumėte jam gelbstinčią ranką. Jei manote, kad 

mano sėkla ten nedygsta, klystate. Galiu jums įrodyti, kad baltos kaip sniegas gėlės gali išaugti iš pelkės. 

Kuo labiau sugedusi siela, tuo daugiau meilės reikia jai ieškoti, o kai ji pajunta paglostymą ar gydomąjį 

balzamą, pajunta, kad į ją skverbiasi šviesos spindulys, ir tampa viena iš karščiausių. Jos dėkingumas bus 

labai didelis, nes jai bus atleista jos kaltė, kuri taip pat buvo labai didelė. 

75 Jų ieškosite, kaip aš visada ieškojau jūsų. Nepamirškite, kad teisieji jau yra su manimi. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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 Evoliucijos dėsnis 13 

 Thomas 23 

 Pasirengimas laikotarpiui po 1950 m. 25 

 Dvasinė laisvė 43 
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Instrukcija 211 

Išmintis ir dieviškoji meilė virsta žodžiais 

 šiame šeštajame antspaude 1 

Mirties ugnis9  Gyvybės ugnis 11 

 Galia įgyjama ne per jėgą 22 
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 Žinios apie dvasinį gyvenimą 48 
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 Tiesa nušviečia 55 
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 "Pasijos savaitė" ir jos gili prasmė 81 
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 Dieviškosios aistros dvasinė esmė 2 

Visi žmonės nežino savo dvasinės praeities 14 

 Trijų laikų perkeltinė reikšmė 19 

 Nedrąsūs naujojo Viešpaties atėjimo atžvilgiu 21 

 Meilės galia 46 

 Reinkarnacijų priežastis 57 

 Marijos Magdalietės pamoka 65 

Instrukcija 213 

 "Prisikėlimo sekmadienis 3 

 Likimas - tai dvasios misija 15 

 "Šlovės ir prisikėlimo" reikšmė 18 

 Reinkarnacija mokytis ir pasitaisyti 24 

 Dvasinis kultas 32 

 Dvasinis Izraelis ir vertimaterializuota žydų rasė 37 

 Dvasingumas ir dvasinė pažanga 42 

 Materializuotų būtybių baimė 52 

 Dvasingumo dėka panaikinamos ribos 61 

Dievo atėjimas šiuo metu prasidėjo 1866-195069 Instrukcija 214 

 Trečiojo laiko pasireiškimo priežastis ir pasekmės 1 

 Atleisk ir palaimink 15 

Žmogus turi prisiimti savo klaidų pasekmes 

 kenčia nuo gamtos 20 

Mus supa dvasinių būtybių legionai, ieškantys 

 po orientacijos (žr. U 219, 55) 25 

 Dvasinio Izraelio paruošimas jo misijai 38 

 Žmogus vis dar gali kompensuoti tai, ką prarado 45 

 Kas yra spiritualizmas 57 

 Taikos karalystės atėjimas 69 

Instrukcija 215 

 Dieviškasis pažadas ir žmogaus atsakas 1 

 1866 ir 1950 m. 30 

 Dvasinis Izraelis išsibarstęs po visą pasaulį 21 

 Dvasinis veiksmas su akivaizdžia materialia priežastimi 32 

 Mokinių dovanos dar nėra išvystytos 36 
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 Po 1950 m. pasireikš dvasinės dovanos 39 

 Kelias į tiesą 44 

 Visi susivienys mūsų dieviškoje kilmėje 62 

 Septynios dorybės 69 

Instrukcija 216 

 Mokinio paruošimas jo misijai 1 

 Įsakymas užrašyti dieviškus žodžius 14 

 Pranašystės turi būti paskelbtos 16 

 Pasaulyje įvyks transformacija ir pokyčiai 27 
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 Atsakas į diskusijas apie dieviškumą 41 

 Skausmas valo 55 

Instrukcija 217 

 Dieviškasis mokymas per amžius 1 

 Trečiosios eros pasiuntinys Rokė Rojasas 13 

 Žmogaus dvasia yra Dievo atvaizdas 17 

 

 išdidusis ir tas, kuris gyvena išorėje 19 

 Visata yra tobula buveinė 65 

Instrukcija 218 

 Meilė vietoj tuštybės 3 

 Trys testamentai 6 

 Žmonija mėgdžioja sūnų palaidūną 15 

 Egzaminų priežastys 21 

 Bendravimas iki 1950 m. 22 

 Kažkas apie dovanas 29 

 Visos dvasios turi grįžti į tobulumą 39 

 Mus lydi mūsų dvasios globėjos 40 

 Mokslas tarnauja gėriui 47 

Instrukcija 219 

 Simono iš Kirėnės pavyzdys (žr. Mk 15, 21) 2 

 "Dangaus giesmės" perkeltinė reikšmė 13 

 Harmonija per dvasingumą 16 
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Prognozuojamas chaosas yra pasekmė 

 mūsų pačių darbų 24 

 Mokytojas kalbės per savo paruoštus mokinius 29 

 Pirmą kartą 31 

 Antrą kartą 32 

 Trečias kartas 34 

 Reinkarnacijų sąlygos 39 

 Mokinių misijos ir dovanos 41 

 Gyvename šeštajame antspaude 52 

 Dvasių sąjunga visuose pasauliuose (žr. U 214, 25) 55 

 Dvasinis gyvenimas 61 

Instrukcija 220 

 Antrosios eros pažadas išsipildė 2 

 Dieviškoji Trejybė žmoguje 11 

 Proto evoliucijos etapai 16 

 Ką apima dvasingumas  29 

 Klaidingos interpretacijos panaikinamos 32 

 

 Pasirengimas įvykdymui 42 

 Kas yra dvasia? 59 

"Daug pašauktų, bet mažai 

 pasirenkami" 63 

 Dvasinė evoliucija 70 

Instrukcija 221 

Marijos dvasia yra įsikūnijimas 

 Dieviškas švelnumas 2 

 Dalis dvasinio Izraelio įsikūnijo Meksikoje 11 

 Raštai buvo iškraipyti 14 
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 Artėja dideli išbandymai 2 

 Chaoso sūkuryje nugalės dvasingumas 10 

 Meilė yra kūrybos principas 22 

Klausimai ir žmonių paieškos 

 Religinės bendruomenės ir sektos 29 

 Šis ašarų slėnis tampa taikos slėniu 39 

Daugelis save vadina krikščionimis 44 

 Žmogus visada randa priežasčių savo stabmeldystei 47 
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 Paruošimas iš 14 
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 Dvasinis kultas 35 

 Pranašystės apie Trečiosios eros darbų ateitį 51 

 Didžioji Meksikos misija 56 

 Dvasinės kopėčios 72 
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 Mokinio dvasiniai pasiekimai keičia pasaulį 3 

 Gyvenimo knyga 12 

 Tikėjimo ir meilės atrama 25 

 Dvasių pasaulio žinia 31 

 Meilės didybė 34 

 Kodėl ribotas dieviškųjų apraiškų laikas 64 

 Ramybė vietoj sudėtingų religijų 74 
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 Kelias į trečiąjį dieviškąjį apsireiškimą 3 
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Per skausmą pasiekiame kelią 

 tobulumo 8 

 "Visuotinis mokymas" apie meilę apima visus 21 

 Kiekviena iššvaistyta galimybė sukelia skausmą protui 35 

 Trys epochos buvo pažymėtos 44 

 Moterims skirti žodžiai 46 
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 Trys dvasinės epochos ir jų pamokos 3 

 Jono, reginčio mokinio, regėjimai 7 

 Dvasinis tobulėjimas per reinkarnacijas 11 

 Išsilaisvinimas per dvasinį pasirengimą 12 

 1866 m., Trečiosios eros pradžia 26 

 Trečiojo laiko žinia 27 

 Dieve nėra rūstybės 33 

 Kulto formų evoliucija per amžius 60 

227 instrukcija (1949 m.) 

 Žmonės prieš alternatyvą 1 
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Dieviškoji išmintis pasireiškia sąžinėje, 
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 Valios laisvė, kad nuopelnai būtų teisėti 61 
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 Dvasingumo atskleidimas 67 

 Karai nėra būtini 70 
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 žmogaus protas 71 

 Dieviškasis žodis bus išspausdintas 77 
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 Paaiškinimas, kas yra Marija 1 
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 Dieviškoje vilionėje yra šviesos 6 

 Nuo materializmo prie spiritualizmo 15 

 Dvasios gyvenimas yra svarbesnis už materiją 21 

Ateities kartos supras, kaip svarbu 

 Suprasti Kristų 28 

 Keletas žodžių pasaulio turtingiesiems 47 

 Kai kurios reinkarnacijų šioje planetoje priežastys 54 

 Žodžiai vadinamajam krikščionių pasauliui 55 

 Pareigos nevykdymas paklydusiems bendrakeleiviams 58 
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 Pomirtiniame gyvenime tęsime savo dvasinę evoliuciją 69 

Instrukcija 229 

 Šventosios Dvasios mokiniai 1 

 Pažadinta dvasia ir nepaklusni materija 25 

 Ne rezignacija, o žinios 34 

 Priminimas apie laiką po 1950 m. 40 

 Tikrasis kultas gerbia harmoniją su viskuo 53 

 Žmogaus arogancija šioje planetoje 55 

 Dvasinės ir materialinės kulto formos 58 
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 Trokšti vieno žlugimo ir kito pergalės 6 
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 Dvasingumas nėra spiritualizmas 67 
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 Kas laukia žmonijos 11 

Koks yra pomirtinis gyvenimas? 24 

Šios Trečiosios eros žinia atneš žmonijai 

 taip pat purtyti 28 

 Trečią kartą mokinio atsakomybė 30 

 Skausmas sujautrina 50 
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 Universalioji kalba yra dvasinė meilė 28 

 Didžiosios šviesos dvasios įsikūnys tarp mūsų 30 

Bendravimas mintimis ir malda su 

 Dieviškoji Dvasia 51 

 Dieviškoji ramybė 62 

 

 Tikroji gyvenimo vertė yra padidėjimas 67 

 Įžūli Izraelio istorija 70 

 Izraelis Dvasioje 84 

Instrukcija 239 

 Dvasiškumas - tai laisvė 4 

 Bendravimo su Dievu tikrovė 9 

 Tikrasis teisingumas 22 

 Trečiasis Testamentas yra mumyse 34 

 Pasirengimas įvykdymui 46 

 Gyvename šeštajame antspaude 52 

 "Pažadėtoji žemė" yra amžinybės simbolis 57 



Turinio informacija 

Eilėraščio Nr. 
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 Naujoji dvasinė Izraelio tauta buvo paženklinta 61 

 Dieviškasis teisingumas ir žmogiškasis žiaurumas 87 

 Dvasios bendravimo su dvasia malonė 89 

 Dvasinės būtybės taip pat bendraus tiesiogiai 97 

 Netikri mokiniai 106 

 Geri pavyzdžiai jaunimui 108 

Instrukcija 240 

 Moters ir vyro kelias 1 

 Pasiruošimas kiekvieną akimirką 12 

 Spiritualizmo svarba 17 

 Dvasios kelias 38 

 Deklaracija apie prisikėlimą ir Paskutinįjį teismą 40 

Susipainiojusios būtybės anapus tikisi, kad mūsų 

 dvasinės maldos 43 

 Šviesos kova su tamsa 54 

 Amžinoji bausmė neegzistuoja 57 

 Žodžiai balso nešėjams 61 

 Trečiasis testamentas 68 

Instrukcija 241 

 Dvasiškumas išgelbės žmoniją 3 

 Didžiųjų dvasinių būtybių savybės 17 

 Dvasinis maistas 23 

 

 Jokių religijų, tik meilė 33 

 Pranašautas taikos pasaulis 35 

 Trečiosios eros pradžia 1866 m. 43 

 Sveiki malonumai neklaidina proto 49 

 Šis pasaulis nėra mūsų namai 51 

 Dvasinė pažanga pagal siekį tarnauti 57 

 Ką apima visuotinė meilė 59 
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