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ProVersion, kuri verčia į 12 kalbų.  

Iki šiol išversti šie tomai: Statusas: 2020 m. gruodžio mėn. 

 

Trečiasis testamentas  

Iš vokiečių kalbos originalo į kalbas:  olandų, lenkų, rusų, olandų, portugalų, portugalų ir brazilų,. 

Toliau seka: Japonų ir kinų kalbos 

Iki šiol ji buvo prieinama šiomis kalbomis: vokiečių, anglų, ispanų, italų, prancūzų  

Tikrojo gyvenimo knyga 

Iš vokiško originalo anglų kalba: IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII tomai - kiti 5 tomai jau buvo išleisti 

anglų kalba. 

Kiti vertimai bus išversti vėliau.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Viešpats man pasakė, kad Hosta turi tokią reikšmę:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Taikos karalystė-Kristus žemėje 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

El. paštas: a.m.hosta@web.de  
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Įžanga 
Visais laikais Dievas apreiškė save žmonijai ─ tiek praeityje, tiek šiandien. 

Gryniausia ir aukščiausia Dievo ir žmogaus bendravimo forma yra dvasios bendravimas su dvasia. 

Tačiau, kadangi dauguma žmonių nebuvo ir nėra tam pasirengę, Dievas pasitelkė tarpininkus, kurie 

apreiškė žmonėms Jo šventąjį žodį įstatymų, skelbimų ir nurodymų pavidalu: 

Pirmojoje eroje per Mozę, patriarchus ir pranašus. 

Antrojoje eroje per Jėzų ir jo mokinius bei apaštalus. 

Trečiojoje eroje ─ dabar ─ daugybė balso nešėjų 1884-1950 m. Meksikoje, kur paprasti žmonės 

sekmadieniais susirinkdavo paprastose susirinkimų vietose klausytis Dievo žodžio. 

Per paskutinius dešimt ar dvidešimt metų iki 1950 m. šie dieviškieji mokymai buvo stenografuojami ir 

renkami įvairiose susirinkimų vietose 1950-aisiais. Iš jų buvo atrinkti 366 mokymai, kurie 1962 m. buvo 

išleisti 12 tomų veikale pavadinimu Libro de la Vida Verdadera, vokiškai Buch des Wahren Lebens. 

Kiekvienas iš šių mokymų - tai darni dieviškųjų mokymų, skirtų tuo metu Meksikoje susirinkusiems 

klausytojams, vienovė, tačiau, kaip kelis kartus pabrėžta, jie yra palikimas visai žmonijai šiandien ir 

ateities kartoms. 

Ne dieviškojo žodžio raidė, bet jo gili, vidinė prasmė pakylėja žmogų ir yra maistas bei balzamas jo 

alkanai sielai. Kartu tai yra jo elgesio kasdieniniame gyvenime gairės. 

Dieviškojo žodžio klausymasis yra pirmas žingsnis kelyje į tobulumą. Ji pažadina mumyse širdies 

troškimą įsisąmoninti tai, ką išgirdome, ir pritaikyti tai savo kasdieniame gyvenime, kad galėtume 

įvykdyti dieviškąjį įsakymą, kurį jau prieš 2000 metų mums davė Jėzus: "Mylėk Dievą labiau už viską 

ir savo artimą kaip save patį". Tai tikroji tarnystė Dievui, kuri veda į vidinę taiką, o kartu ir į taiką 

pasaulyje. 

Kadangi vieno žemiškojo gyvenimo paprastai nepakanka, kad "taptume tobuli kaip mūsų dangiškasis 

Tėvas", per reinkarnacijos įstatymą - dieviškosios meilės, gailestingumo ir teisingumo įstatymą - mums 

buvo suteikta galimybė palaipsniui atsiskleisti ir pasitaisyti. 

Daugelyje mokymų Dieviškoji Dvasia mus įspėja, kokia svarbi yra tikra dvasinė malda, kad vis labiau 

priartėtume prie Dievo, galiausiai bendrautume su Juo iš dvasios į dvasią, taip pat atiduotume viską savo 

kasdieniame gyvenime į Jo rankas. 

Antrojoje eroje Dieviškoji Dvasia Jėzaus lūpomis išmokė mus Viešpaties maldos. Šiandien, Trečiojoje 

eroje, Dievas mums rekomenduoja dar trumpesnę maldą, kurioje telpa viskas, kurios net nereikia sakyti 

garsiai, bet kurią galime adresuoti giliai širdyje jaučiamam vidiniam troškimui mūsų dangiškajam Tėvui: 

"Viešpatie, tebūnie man Tavo valia!". 

Tegul IX tomo skaitymas ir studijavimas sustiprina mūsų pasitikėjimą Dievo meile, išmintimi ir 

visagalybe, suteikia mums jėgų ir įkvėpimo būti švyturiu savo bičiuliams audringais laikais. 
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Įvadas 
Niekas kitas nesugebės geriau ir įtikinamiau perteikti gilaus jausmo ir vidinės bei išorinės asmeninės 

transformacijos patirties nei tiesioginis šiuolaikinis liudytojas, kuris pats daugelį metų dalyvavo 

dieviškosiose apraiškose Meksikoje kaip balso nešėjas: 

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

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

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

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

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

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

Daugybė gydytojų ėmėsi manęs gydyti ir man buvo taikoma daugybė gydymo būdų - visi jie nedavė 

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

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

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

netrukus pamatysiu, kaip išsilaisvinu iš nelaisvės. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

labiau nustebau, kai jos lūpos pravėrė duris ir išgirdau tokio gilumo, nuostabos ir išminties pamokslą, kokį 

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

jaudinantį akcentą. 

Tolesnėje skelbimo eigoje susirinkusieji visiškai pamiršo kalbėtojo buvimą, kad galėtų pakilti į dvasios 

sritis ir visiškai mėgautis dieviškuoju mokymu. Bet jei per skelbimą kas nors atsitiktinai atmerktų akis ir 

stebėtų kalbėtoją, galėtų pastebėti, kaip ši vargšė ir eilinė būtybė persimainė, pakylėdama savo protą, iš 

tiesų, kaip tokiomis akimirkomis iš jo sklinda didis grožis ir baimę kelianti didybė. 

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

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

trūkčiojimo ar trapumo. Priešingai, kuo ilgiau tęsėsi ralis, tuo tobulesnis atrodė jo įkvėpimas. 
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Tomis bendravimo akimirkomis Dieviškojo Mokytojo buvimas buvo taip stipriai juntamas, kad buvo 

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

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

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

meilės ir išminties kupinu žvilgsniu. 

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

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

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

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

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

privertė juos išlieti gailesčio ašaras ir pasiryžti atgailauti bei pasitaisyti. 

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

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

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

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

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

Dieviškajam Žodžiui kaip Žodžio nešėjas. 

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

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

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

subtiliai tarnystei. 

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

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

Dieviškoji Šviesa nustojo reikštis šiuo pavidalu, atstovu. 

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

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

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

ir man skirtoje ribotoje vietoje būtų neįmanoma jų papasakoti. 

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

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

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

tuštybei ar savanaudiškumui mus valdyti, Jis palietė mus savo teisingumu ir kuriam laikui atėmė iš mūsų 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

į rankas šią knygą, kurioje pateikiami pranešimai, kuriuos Dieviškasis Mokytojas savo gerumu apreiškė šių 

laikų žmonijai per tokius pat paprastus ir nevertus tarpininkus. 

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

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

tarpininkus." 
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Instrukcija 242 
1 Šiuo metu, kai žmonijos skausmas yra skaudus, o jos kelias liūdnas, Mano valia buvo prisiartinti 

prie jūsų ir padėti jums atrasti savo paveldą. 

2 Atsigręžkite veidu atgal ir apmąstykite kelią, kurį palikote už savęs ir prieš kurį kai kurie bijo. 

Būtent šiais keliais priversiu jus grįžti atgal. Bet ne tam, kad ten susiteptumėte, bet kad išgelbėtumėte 

paklydusius. 

3 Pasinaudokite mano buvimu tarp jūsų, mokiniai, kad nešiotumėte mano ramybę savo sielose ir 

padarytumėte ją apčiuopiamą savo bičiuliams. 

4 Mano mokymas šiuo Trečiuoju laiku ištrauks jus iš dvasinio sąstingio ir privers žengti didelius ir 

tvirtus žingsnius dvasiniu keliu. 

5 Suteikiau jums malonę, kad mano skelbimas vyktų per jūsų intelektą, kad jaustumėtės verti mano 

Dieviškumo, kad žinodami, jog galėjote perduoti mano Žodį ir kad aplink jį susirinko didžiulės minios, 

rytoj, kai tas balsas nebebus girdimas, jūsų širdys nenusimintų kovoje, nes žino, kad mano Žodis lieka 

įspaustas jūsų esybėje. 

6 Saugokite sėklą, kurią šiuo metu jums patikiu. Supraskite, kad aš niekada nepaveldžiu vaiko, bet 

jis pats save palaipsniui paveldi savo blogais darbais. 

7 Kai į jūsų duris pasibeldžia žmonės, kuriems reikia paaiškinimų ir liudijimų, nesislėpkite ir 

neklauskite: "Ką man daryti? Ką man atsakyti?" 

8 Kalbėkite apie Mane ramiu protu ir tvirtu balsu ir ginkite Mano vardą tais ginklais, kuriuos jums 

daviau - gailestingumu, meile ir teisingumu. 

9 Todėl ilgai pasilikau su jumis ir pasidariau jums žinomas, kad įvairūs Mano mokymai jus 

apšviestų, o Mano stebuklai uždegtų jūsų tikėjimą. Mano žodžio prasmė privertė jus pamiršti ankstesnį 

religinį fanatizmą, ir kai jūsų ieškos žmonės, jie ras jumyse tik tikro dvasinio garbinimo paprastumą. 

10 Įvairiose susirinkimų vietose, kur galima išgirsti mano žodį, jis liejasi srautais, kad nesijaustumėte 

be pamokymų didžiausios kovos ir sunkiausių išbandymų metu. Bet artėja laikas, kai mano žodis nebebus 

girdimas tarp jūsų. 

11 Nebijokite likti be šios malonės. Atminkite, kad nuo pat pirmosios eros rengiau jus dvasių 

dialogui. 

12 Kiekvienas laikmetis buvo nauja pamoka jūsų dvasiai ir dar vienas žingsnis tobulėjimo kelyje. 

13 Savo taikos žinią pasauliui perduodu leisdamas, kad mano balsas būtų girdimas per daugelį balso 

nešėjų. Ir kaip visada, mano mokymas turi tobulinti jūsų sielas. 

14 Jei žmogus neturėtų sielos ir būtų visiškai materiali būtybė, jo užduotis ir likimas baigtųsi su 

paskutiniu gyvenimo įkvėpimu. Tačiau jame yra kažkas, kas nepraeina, todėl jis kovos, "atsibus" ir 

nukreips žvilgsnį į amžinybę. 

15 Mano žodis ruošia jus gyventi rytojaus pasaulyje - tuo metu, kai Mano žinia bus pamažu 

suprantama. Tuomet suprasite, kad įvykius, apie kuriuos jums pranešiau gerokai anksčiau, aš iš anksto 

numatiau. 

16 Mano mokymas kovos ir sukels tikrą kovą žmonių širdyse. Nors jie atkakliai siekia gyventi 

savanaudiškai, tai padės jiems suprasti, kad ten, kur nėra gailestingumo ir meilės, negali būti taikos. 

17 Mano dvasiniai mokymai skirti ne tik tiems, kurie gyvena prispausti skurdo ir pažeminimo. Jiems 

taip pat tenka užduotis nukreipti teisingu keliu sielą ir protą tų, kurie vadovauja ir valdo žmoniją įvairiose 

srityse. Mano Žodis siunčia kvietimą kilniems jausmams, kurie apima visus žmones, nes taip jūs suprasite 

aukštesnį likimą, kuris egzistuoja kiekviename iš jūsų. 

18 Užuot širdyje puoselėję neapykantą, savanaudiškumą ir pesimizmą, žmonės norės daryti gera ir 

puoselės teisingumo pergalės viltį. Dvasingumas vis labiau plis, o jūs mylėsite vieni kitus kaip broliai ir 

seserys, taip sukurdami galingą jėgą, kurios akivaizdoje visos situacijos, vedančios jus į karą, ištirptų į 

nebūtį. 

19 Aš jūsų nebaudžiu, bet esu teisingumas, todėl jį apčiuopiu kiekvienam, kuris pažeidžia mano 

įsakymus. Juk Amžinasis leido jums pažinti savo įstatymą, kurio niekas negali pakeisti. 

20 Pažiūrėkite, kaip žmogus, patekęs į sunkų išbandymą - kai krinta į neišmatuojamai gilią bedugnę, 

kai mato verkiančią žmoną, netekusią mylimųjų, vaikus be maisto, o namus paskendusius kančioje ir 
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liūdesyje - sielvartauja, baisisi savo nelaime, puolęs į neviltį, užuot meldęsis ir atgailavęs dėl savo kaltės, 

maištauja prieš Mane, sakydamas: "Kaip gali būti, kad Dievas mane taip nubaustų?"o Dieviškoji Dvasia 

taip pat verkia dėl savo vaikų skausmo, ir Jo ašaros yra meilės, atleidimo ir gyvenimo kraujas. 

21 Iš tiesų sakau jums: dėl žmonijos pasiektos evoliucijos jos padėties pagerėjimas priklauso ne tik 

nuo mano gailestingumo. Ji yra savo, o ne mano bausmės auka. Nes mano įstatymas ir mano šviesa šviečia 

kiekvienoje dvasioje. 

Mano teisingumas išrauna kiekvieną piktžolę su šaknimis, ir net gamtos jėgos pasirodo kaip šio 

teisingumo vykdytojos. Tuomet atrodo, kad viskas tarsi sąmokslas, kurio tikslas - išnaikinti žmogų, nors 

tai daroma tik tam, kad jis apsivalytų. 

Tačiau kai kurie sutrinka ir sako: "Jei turime kentėti tiek daug skausmo - kodėl apskritai atėjome į šį 

pasaulį?" Nesusimąstydami, kad skausmas ir nuodėmė kyla ne iš Manęs. 

Žmogus atsakingas už tai, kad nežino, kas yra teisingumas ir kas yra atpirkimas. Todėl pirmiausia jis 

sukilo, o paskui piktžodžiavo. Tik tas, kuris išstudijavo mano nurodymus ir laikosi mano įstatymo, 

nebegali kaltinti savo Tėvo. 

22 Dvasinė siela yra kibirkštis, kilusi iš Dieviškosios Dvasios ir išbandoma įvairiuose žemiškuose 

kūnuose. Kadangi jau pasiekėte evoliuciją, įmanoma, kad mano dvasinė žinia šiuo metu ją pasieks 

tiesiogiai ir bus suprasta. 

Kadangi viskas evoliucionuoja, natūralu, kad ir jūs taip pat evoliucionuojate. Kaip gali būti, kad jūs ir 

toliau įsivaizduojate savo Dievą taip ribotai, kaip jį įsivaizdavo jūsų protėviai? Jūs nebegalėsite gyventi ir 

mąstyti kaip tie, kurie dirbo pagal apeigas ir įsakymus, kurių privalėjo laikytis. Jūs nebegalėsite manyti, 

kad esate nesubrendę, kaip ir jie, spręsti dvasinių klausimų. 

23 Nors ankstesniais laikais žmonės bandė rasti išganymą statydami materialias bažnyčias ir siekė 

apvalyti savo sielas praktikuodami išorines garbinimo formas, jūs nebeturėtumėte likti fanatizmo ir 

neišmanymo sąstingyje. Tuomet jūsų gebėjimai suvokti ir įžvelgti savo Dievo didybę susilpnėtų. 

24 Aš jums sakiau: susitelkite į savo širdies gelmes, kad galėtumėte pamatyti begalybę ir 

nesuvokiamą - ne kūno, bet dvasios akimis. Tada, atsižvelgdami į tokią didelę malonę, kurią gavote iš 

mano gailestingumo, nebeturėsite poreikio įrodinėti savo dėkingumo materialinėmis aukomis. 

25 Jūsų jausmai ir meilės darbai bus jūsų geriausia ir brangiausia auka. 

26 Jei norite pasiekti dangaus karalystę, sukurkite knygą, kurioje būtų užrašyti jūsų geri darbai. 

Tuomet būsite atsakingi tik už save ir nebeperkelsite savo atsakomybės kitiems žmonėms. 

27 Kai parodysiu jums kelią, kuris yra toks pat, kokį jums nubrėžiau praeityje, ir kuris yra tvirtas 

pagrindas jūsų ateičiai, turite saugotis priimti naujus įstatymus ar įsakymus, kurie galėtų atrodyti kaip 

nauji mokymai, nes jie nutolintų žmones nuo Mano Žodžio prasmės. 

28 Aš nekovoju su jokia religine bendruomene, kiekviena iš jų yra atsakinga pati už save. Aš tik 

atkreipiu dėmesį į tai, kas yra tobula. Kas nori tobulėti, turi sekti paskui Mane. 

29 Aš praliejau savo kraują, kad išmokyčiau jus laimėti išgelbėjimą. Artėja valanda, kai ir jūs 

išbandymo valandą suprasite, kokie teisingi buvo Jėzaus žodžiai. 

30 Mano šviesa atsiskleidžia minios žmonių, susirinkusių šių paprastų ir nereikšmingų susitikimų 

vietų, kurios yra tarsi medis pavargusiam klajūnui ir oazė dykumos perėjūnui, dvasioje. Jis juos apšviečia 

ir paguodžia. 

31 Meilėje, su kuria jums atleidžiu ir jus taisau, atskleidžiu save. Kai gyvenote pagal savo valią, 

nuolat smurtaudami prieš Tėvą, Aš nenutraukiau šios nuodėmingos egzistencijos gijos, neatėmiau iš jūsų 

nei oro, nei duonos, nepalikdavau jūsų kentėti ir neignoravau jūsų skundų. O gamta ir toliau jus supo savo 

vaisingumu, šviesa ir palaiminimais. Taip Aš apsireiškiu žmonėms ir atskleidžiu jiems save. Niekas 

žemėje negali tavęs mylėti tokia meile ir niekas negali tau atleisti taip, kaip aš. 

32 Tavo siela - tai sėkla, kurią nuo amžių puoselėju ir tobulinu, kol ji subrandina gražiausius žiedus ir 

tobuliausius vaisius. Kaip galėjau leisti tau mirti ar palikti tave audrų smurtui?  

33 Kaip palikti jus kelyje, kai aš vienintelis žinau visų kūrinių likimą? 

34 Aš jums atskleidžiu daug dalykų, kad kelyje išmoktumėte išgirsti verksmą, kuris neprasprūsta pro 

jūsų lūpas, atrasti liūdesį, kuris slepiasi po šypsena, ir išgydyti ligas, kurioms mokslas nepadeda. 
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35 Šiandien, kai jūsų kelyje atsidurs vargšai, įdėkite į juos ką nors iš to, ką esate gavę. Tačiau 

negaiškite laiko veltui, kad amžinybės skambutis jūsų nenustebintų ir nepakviestų į "dvasinį slėnį". Nes 

jūs labai apgailestautumėte dėl praleistos progos. 

36 Jau dabar siekite ramybės savo sielai. 

37 Mokiniai, daug kartų mano žodis jums buvo smerkiantis. Tačiau jo esmė - atradote saldų skonį 

vaisiaus, kuris jus prikėlė atsinaujinti šiuo metu. 

38 Aš griežtai raginau jus atsiskaityti, kai atkakliai laikotės nuodėmės. Tačiau netrukus jūs sužinojote 

savo Tėvo ketinimą - išgelbėti jus. Taigi "kūno" nevalyvumas pamažu užleido vietą dvasingumui. 

39 Apie meilę, su kuria jums dovanojau gyvenimą, žmonės duoda nedaug įrodymų ar ženklų. Iš visų 

žmogiškųjų jausmų į dieviškąją meilę panašiausia yra motiniška meilė, nes joje yra nesavanaudiškumo, 

savęs išsižadėjimo ir troškimo padaryti vaiką laimingą, net jei tai reiškia pasiaukojimą. 

40 Tačiau meilė, kuri pakeis pasaulį, vėl tekės iš širdžių. Ši meilė įkvepia mano Šventąją Dvasią, kuri 

siųs savo spindulius žmonijai, kad pažadintų ją iš gilaus miego ir ji galėtų džiaugtis šia nauja diena, 

pabudusi budriais pojūčiais. 

41 Kiekvienas, kuris nori sekti paskui Mane šiuo metu, turės ko nors atsisakyti, kad galėtų sekti Mano 

pėdsakais. Vieni paliks turtą, kiti pamirš netikrus meilės santykius. Vieni nusileis iš savo aukštų būstų ir 

sostų, o kiti paliks savo altorius. 

42 Išliks aistros, tuštybės, trumpalaikiai ir beprasmiški malonumai. 

43 Ateinu trokšdamas jūsų sielos, kuriai padedu savo meile, kad ją išgelbėčiau. Aš neatvėriau 

Pažadėtosios žemės vartų tavo kūnui įeiti. Tas spindintis baltas miestas - tai namai, kurie kaip naujas 

drabužis su gražiausiais šventiniais rūbais laukia atvykstant Nuteisintojo, laimėjusio juos savo nuopelnais 

ir pergalėmis didžiuosiuose gyvenimo mūšiuose, ir tai yra jūsų dvasia. 

44 Aš mokau, kaip įgyti nuopelnų, būtinų norint pasiekti amžinuosius namus. Aš mokiau jus melstis 

už pasaulį ta gilia ir paprasta malda, kuri kyla pas Mane kaip gėlių kvapas. Daviau jums gebėjimų ir 

dvasinių dovanų, kad galėtumėte įvairiais būdais vykdyti gailestingumą. Aš suteikiau jums dvasinės ir 

moralinės stiprybės, kad gyventumėte džiugiai ir drąsiai, kad galėtumėte atlaikyti išbandymus. Aš 

sustiprinau jus jūsų apsisprendimą atsinaujinti ir tobulėti, kad pajustumėte laimę vadintis mano mokiniais 

ir pasitenkinimą skleisdami mano mokymą savo pavyzdžiu. 

45 Tavo siela pasiruošė priimti mano Buvimą. Matau, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau 

užsiimate žemiškuoju gyvenimu ir tuo labiau pradedate domėtis savo dvasine ateitimi. 

46 Į kentėjimus ir nelaimes, su kuriomis susiduriate savo kelyje, dabar žvelgiate kaip į nedideles 

kliūtis, kurios tik šiek tiek pakiša koją, o ne kaip į lemtingas kliūtis, trukdančias eiti toliau. Šiandien 

verksmą ir ašaras pasilikote didelėms gyvenimo krizėms. 

47 Mano gailestingumas jus veda, ir jūs tampate vis labiau supratingi. Jūs jau nebesate tie, kurie 

pasitenkindavo gaivindamiesi klausydamiesi Mano žodžio, bet nieko iš jo neišsaugodavo, ir kurie būdavo 

dėmesingi tik tada, kai prašydavo Viešpaties materialinių gėrybių. 

48 Dabar jūs ateinate kaip tikri mokiniai, trokštantys Mokytojo, ir kaip tokie randate Mane. Jei 

anksčiau jums sakiau: "Aš esu kelias", šiandien galiu jums pasakyti: "Aš esu dangaus kopėčios, kuriomis 

kilsite pas mane". Nes dabar Mano šviesoje jūs radote būdą, kaip pakilti, prieiti prie Manęs ir per maldą 

dvasiškai kalbėtis su Mokytoju. 

49 Dabar jūs randate Mane savyje, ten, kur Aš visada gyvenau nuo tada, kai jūs egzistavote. Pažvelgę 

į savo vidų, atradote šventovę, kurioje yra meilės aukuras, nuolankumo auka ir žvakidė, kurios liepsnos 

neužgesina ir aršiausios audros - tikėjimas. 

50 Jūsų siela yra dvasinių misijų pasiuntinė ir nešėja. Nuo pat pradžių jai buvo lemta gelbėti ir 

laiminti savo kaimynus. 

51 Jai praėjo laikas, kai ji kūrė savo Dievo atvaizdą, kad pajustų, jog jis jai prieinamas ir artimas, kad 

galėtų jį paliesti, kontempliuoti ir kalbėtis su juo. 

52 Ilgą laiką jūs nusigręžėte nuo tų atvaizdų, figūrų ir simbolių, nes supratote, kad tikrąjį Kūrėjo 

atvaizdą nešiojatės savyje, nes turite kažką iš kiekvieno dieviškumo gebėjimų ir savybių, tokių kaip 

gyvybė, meilė, dvasia, valia, protas, galia, dvasinė amžinybė. 
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53 Šiuo metu būsiu suprastas ir mylimas jūsų sielos, taip pat būsiu laikomas pavyzdžiu. Mano šviesa 

dabar atskleidžia viską, kas žmonėms buvo neaišku ir nesuprantama. 

54 Aš kalbėjau jums per jūsų intelektą, kuriuo Mano dieviškojo spindesio šviesa buvo perduota 

žmogiškajam žodžiui. Bet žinokite, kad kai balso nešėjas ir klausytojai pasiruošė Mane priimti, Aš 

atsiskleidžiau Dieviškoje esybėje. Bet kai Mano vaikai nemokėjo pakilti ir neruošė Man šventovės, 

Dieviškasis spindulys taip ir liko pakibęs virš sielų, iki galo į jas neįsiskverbdamas. 

55 Per šiuos paskutinius laikotarpius dar daug ką jums atskleisiu ir išmokysiu. Mano palikimas bus 

didelis. Mano slaptajame lobyne vis dar yra daug visiems skirtų dalykų. Ne visi pasieksite tokį patį 

supratimo lygį, net jei esate tarp pažymėtųjų, nes kai kurie iš jūsų yra aukštesnio lygio nei kiti. Kai tai 

suprasite, nebandykite nieko stumti. Būkite malonūs, paslaugūs ir padėkite visiems atlikti jų misiją. 

56 Šiuo metu ruošiatės išbandymams, kurie ateis nenumatytais pavidalais. Apie tai, kokie jie bus, 

simboliškai užsiminėte per pranašiškus sapnus ir dvasines vizijas. Stebėkite ir melskitės, nes aš jus įspėsiu. 

57 Jaučiatės neverti ir nesubrendę prieš Mano darbą ir savo likimą. Bet iš tiesų sakau jums, kad visus 

jūsų netobulumų nelygumus išlygins tų išbandymų, kuriuos jums skelbiu, kaltas. 

58 Viskas kalbės apie Mane, ir Aš kalbėsiu jums per visas gamtos apraiškas. Anksčiau negirdėti 

šauksmai bus išgirsti ir suprasti. 

Visa kūrinija bus sukrėsta, drebės ir bus sukrėsta, kad paliudytų, jog visatoje yra dieviškasis 

teisingumas. Tačiau po to, kai jie bus teisiami, žmonės grįš į savo įprastus kelius, tačiau jie bus žengę 

žingsnį tobulumo link. Tai bus šios žmonijos pabudimas ir atgimimas. 

59 Dorybės šviesa galės šviesti šiame pasaulyje ir niekas jos neužgesins. Protas nugalės ir meilė 

nebebus tik žodis, bet taps veiksmu. Ponai ir tarnai palaipsniui išnyks. Visoje žemėje turėsiu savo 

mokinių, ir jie bus šviesa, taika ir apreiškimas tautoms. 

60 Šis pasaulis, kuris dėl žmonių galios siekio ir egoizmo tapo nesantaikos kaulu, galiausiai taps 

bendras visiems, bet nebus jo savininkas. Juk kai visų sukurtų daiktų savininkas jus pakvies, jūs noriai 

paliksite visą savo turtą. 

61 Žmonija dabar ruošiasi ateinantiems šviesos laikams. Jei atsidūrėte sunkiame išbandyme, 

nenusiminkite ir tikrai nepulkite piktžodžiauti. Melskitės, stebėkite ir ištvermingai dirbkite. 

Piktžodžiavimai, prakeiksmai ir prakeiksmai sklis iš neišmanėlių lūpų, kuriems turėtumėte atleisti ir liepti 

pakilti. 

Tuomet, kai žmonių neviltyje įsivyraus tyla, jūs kalbėsite ir būsite išgirsti. Tada pamatysite, kaip tie, 

kurie nutolo nuo Manęs ir paniekino Mane, dėl savo atgailos sulaukia atleidimo, kaip palyginime aprašytas 

sūnus palaidūnas. Tačiau nenustebkite, kai pamatysite, kad vietoj bausmės jiems buvo atleista ir jie buvo 

paglostyti. Verčiau verksite iš džiaugsmo, kai pamatysite taikos ir meilės šventę pasaulyje. 

62 Kai iš žmonijos širdies Šventosios Dvasios šventovė pakils į begalybę, jos viduryje pasirodys nauji 

apreiškimai, kurie bus tuo didesni, kuo labiau sielos evoliucionuos aukštyn. 

63 Dabar stengiuosi suvienyti visus, kurie klausosi Manęs įvairiose susirinkimų vietose. Jūs nesate 

susivieniję, nes nesupratote Manęs. Kai tai įvyks, jūs mylėsite vienas kitą, o kai mylėsite vienas kitą, 

plaksite kaip viena širdis. 

64 Nesupratimas kyla dėl to, kad jūsų supratimas yra paviršutiniškas ir silpnas, ir jūs visada užsiimate 

žemės gėrybėmis. Jus tenkina tai, ką gaunate pirmiausia, t. y. šiek tiek širdies ramybės, tvirtas stogas, šiek 

tiek fizinės sveikatos, artimųjų šiluma ir sauja pinigų. 

65 Nesakau jums, kad atmeskite žemės gėrybes, bet ir nesakau, kad pirmenybę teiktumėte joms, o ne 

Šventosios Dvasios dovanoms. 

66 Mano kelyje siekite savo sielos tobulėjimo, bet venkite žemiškų pagyrų ir garbės. Žinokite, kad 

tarp jūsų reikia pabrėžti ne vardus, bet visų žmonių darbus. Gerą sėklą pasėjusio žmogaus atminimas bus 

gerbiamas ir palaimintas, o jo pavyzdys bus sektinas. Tai bus vienintelis jo paminklas žemėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 243 
1 Mano meilės ugnis nusileidžia pas jus, kad sušildytų jūsų širdį ir uždegtų jūsų sieloje degančią 

liepsną. Juk žibintas, kuris apšviečia jūsų vidų, vieniems užgeso, o kitiems jau užgeso, ir jie tik pristato 

man nežinią. Tačiau šiuo metu mano šviesa šviečia jumyse visuose. 

2 Kodėl reikia trauktis ar delsti eiti pradėtu keliu? Pirmyn, mokiniai! 

3 Žmonija jau laukia mano pasiuntinių, Gerosios Naujienos nešėjų. Šie pasiuntiniai - tai jūs, Mano 

buvimo ir Mano žodžio Trečiojoje eroje liudytojai. Ar žmonės galės mane pasiekti per įvairias religijas? 

Aš jums sakau tik tiek, kad yra tik vienas kelias žmonijos evoliucijai aukštyn, kurį jums parodžiau 

Pirmojoje eroje savo Įstatyme - kelias, kuris buvo užantspauduotas mano Krauju Antrojoje eroje ir kurį 

šiuo metu nušviečia mano Šventoji Dvasia. 

4 Visą mano įstatymą apibendrina du įsakymai: meilė Dievui ir meilė artimui. Štai toks yra kelias. 

5 Religijos yra maži keliai, vedantys sielas į tikrąjį kelią, kuriuo jos gali kilti žingsnis po žingsnio, 

kol ateis pas Mane. Kol žmonės žemėje išpažįsta skirtingas religijas, jie yra susiskaldę. Bet kai jie eis 

meilės ir tiesos keliu, jie susivienys, taps viena su ta vienintele šviesa, nes tiesa yra tik viena. 

6 Tačiau keliautojai, žemės piligrimai, sustojo ir užmigo. Meilė ir tiesa pasitraukė iš širdžių Todėl 

Aš kalbėjau jums ir paruošiau pasiuntinius, kad jie su meile ir gailestingumu pažadintų ir prikeltų tuos, 

kurie yra pasimetę ar pavargę, kol gamtos jėgos bus išlaisvintos ir savo įsakmiais šūksniais atsiduos sielų, 

jausmų ir protų sužadinimo užduočiai. 

7 Prieš Dvasios mokymą sukils jų priešai, kurie griebsis geriausių ginklų, panaudos visą savo galią, 

ieškos liudijimų prieš šį apreiškimą. Bet iš tiesų sakau jums, kad jokia žmogiška jėga negalės užgesinti 

šiuo metu iškilusios šviesos, kaip anuomet žmonės negalėjo nutildyti Kristaus balso net egzekucija ant 

Golgotos, nes ten pralietas kraujas kalbėjo per amžius. 

8 Nebijokite būti vadinami apgavikais ar burtininkais. Visi šie įžeidimai buvo mesti ir jūsų 

Mokytojui, taip pat netikintieji ir atstumtieji vadino mano pranašus ir apaštalus. Bet kai Viešpaties ir Jo 

paties tiesa nugalėjo, tie, kurie labiausiai piktžodžiavo, vėliau buvo labiausiai atgailaujantys ir karščiausi, 

kaip Paulius. 

9 Mano Trečiosios eros apaštalavime yra ir ta moteris, kuri lydėjo Mokytoją kančios keliu iki 

medinio kryžiaus papėdės, girdėjo įžeidinėjimus ir kentė patyčias. Dabar, Trečiojoje eroje, ji yra ištikima 

"darbininkė", stiprios sielos ir kovotoja. Štai kodėl šį kartą skyriau jai vietą prie savo stalo. Juk apaštalo 

rangas grindžiamas siela, nesvarbu, kokia lytis. 

10 Dirbkite kartu ir eikite tiesos keliu, kol pasieksite Pažadėtąją žemę. 

11 Dabar atėjo laikas Izraeliui nuolankiai tęsti savo darbą, nesiskelbiant apie savo meilės darbus. 

Kairė ranka nežino, ką daro dešinė. Negalima girtis tuo, kad esi Viešpaties mokinys, ir nereikia liaupsinti. 

Jei to bus laikomasi, dvasinės pajėgos susivienys į tikras armijas ir sudarys vieną valią, vieną frontą, kurio 

kovos tikslas - kovoti su neišmanymu, nuodėme ir religiniu fanatizmu. 

12 Šie žmonės, ši žmonių ir dvasinių būtybių armija, ateinančiais laikais bus šio darbo sergėtojai, kad 

mokymas ir įstatymas nebūtų klastojami, kad žmogus nustotų kovoti su tiesa. 

13 Mano mokymo šešėlyje nebus sostų, iš kurių pašlovinti žmonės galėtų valdyti savo bičiulių sielas. 

Niekas nebus karūnuotas ar apgaubtas purpurine mantija, kad užimtų Viešpaties vietą, taip pat nepasirodys 

išpažinėjai, kurie spręstų, atleistų, pasmerktų ar paskelbtų nuosprendį dėl žmonių darbų. Tik aš vienas 

galiu teisti sielą iš teisingo ir tobulo teismo krėslo. 

14 Galiu siųsti žmones taisyti, mokyti ir vadovauti, bet nesiųsiu nieko teisti ir bausti. Siunčiau vyrus, 

kurie buvo žmonių ganytojai, bet ne valdovai ar tėvai. Aš esu vienintelis Tėvas pagal Dvasią.  

15 Dvasingumas įsiskverbs į jūsų sielą ir bus perduotas būsimoms kartoms, kurios savo kūnuose atras 

noriai sąžinės diktatui paklūstančią priemonę ir didelį aiškumą dieviškiems įkvėpimams priimti. 

Iš šių kartų kils puikūs dvasinio mokymo mokytojai, taip pat puikūs mokslininkai, pasižymintys šviesiu 

protu ir aukštu intelektu. Atsiras patriarchų, kurie bus pavyzdingi savo morale ir dorybėmis, atsiras tiesos 

pranašų ir apaštalų. 

16 Kai sakau jums, kad pasiruoštumėte, taip pat ir tam, kad galėtumėte palikti savo vaikams 

liudytojais savo paklusnumo, dvasingumo ir broliškumo pavyzdį, savo meilės darbus artimui. 
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17 Tuomet jūsų vardas bus palaimintas ir prisimintas ateinančių kartų, kurios mylės jus už jūsų kovos 

pėdsakus, gerus darbus ir sektinus pavyzdžius. Kaip jūsų vaikai gali jūsų neatpažinti, kai būtent jūs valote 

kelią nuo erškėčių ir erškėčių, kad jie nesusižeistų? Todėl nevaikščiokite abejingai per kelio kliūtis, 

nepašalinę atramų. Juk tie, kurie ateis po tavęs, kaskart susidūrę su kliūtimi ar erškėčiais tave smerktų, o 

kai kurie keiktų. 

18 Turėsite tobulinti savo veikimo būdus pagal mano mokymą, kad tie, kurie ateis po jūsų, matytų, 

jog sugebėjote įvykdyti ir įgyvendinti tai, kas daugeliui atrodo neįmanoma. Turėsite įrodyti, kad 

spiritualizmas nėra fantazija ar pernelyg pažangi doktrina, bet kad jis pasireiškė žmonijai tinkamu metu, 

kai sielos dėl savo evoliucijos sugebėjo jį suvokti ir praktikuoti. 

19 Dabar yra metas, kai Elijo dvasia spindi visoje visatoje, apšviesdama visus pasaulius, visus kelius 

ir visas sielas, pažadindama miegančius, prikeldama mirusiuosius ir atrasdama didžiulėje minioje tuos, 

kurie priklauso 144 000 paženklintųjų, arba "užantspauduotųjų", kuriems Viešpats nuo amžių pradžios 

skyrė misiją žmonijai. 

20 Taigi iš sielų, kurios kitados priklausė dvylikai Izraelio giminių, prie kurių stalo sėdi tie, kurie 

priklausė Rubeno giminei, aš sukūriau naujas šios tautos gimines kartu su Levio ir Zabulono giminėmis, 

taip panaikindamas ribas, skiriamuosius ženklus ir pasidalijimus. Tai yra dieviškas teisingumas. 

21 Nesistenkite pagerinti jokios susirinkimo vietos, net ir savo, reputacijos. Dirbkite, kad mano vardą 

ir mano mokymą pripažintų ir pagerbtų jūsų bičiuliai. 

Kai 1950 m. kalbėsiu jums paskutinį kartą, tai bus ne tam, kad priimčiau žmones, suskirstytus į grupes ar 

susirinkimo vietas. Priimsiu visus savo "darbininkus", nekreipdamas dėmesio į tai, kuri susirinkimo vieta 

geriau vykdė mano mokymus, o kuri buvo ta, kuri nemokėjo paklusti mano valiai. 

22 Neskaičiuosiu, kiek daugiau ar mažiau "darbuotojų" yra kiekvienoje susirinkimo vietoje. Aš 

priimsiu iš kiekvienos širdies jos duoklę ir iš visų jų padarysiu vieną širdį, kurioje pastatysiu savo 

šventovę. 

23 Elijas buvo jūsų kelyje ir jo galia padarė jus nugalėtojais kovoje su netikinčiaisiais, fanatikais ir 

materialistais. 

24 Jis suvienijo žmones Pirmuoju laiku, kai jie buvo susiskaldę dėl nesantaikos. Ir šiuo metu jis vėl 

jus dvasiškai sujungė su savo meilės šviesa. 

25 Prisiminkite, kad tuo metu tauta buvo suskirstyta į dvi karalystes, kurių vienai priklausė dešimt 

genčių, o kitai - dvi. Didžioji dalis buvo puolusi į stabmeldystę ir tapo Baalo garbintojais. Tada tarp jų 

pasirodė Elijas, kad pagonims atskleistų mano šlovę, mano buvimą ir mano galią, ir kalbėjo jiems taip: 

"Aš, Elijas, ateinu vardan Jehovos, jūsų Dievo, kurį jūs atmetėte ir prieš kurį kovojote ir kurio akyse 

pasistatėte netikrus dievus ir stabus. Atėjau jums pasakyti, kad jūs išbandysite jų galią, o aš savo ruožtu 

šauksiuosi Jehovos, savo Viešpaties, ir kad tas, kuriam bus atsakyta, turi tikrąjį Dievą". 

26 Baalo garbintojai sutiko, pastatė deginamųjų aukų aukurą, šaukėsi savo dievo ir prašė jo atsiųsti 

jiems ugnies, kad įrodytų savo egzistavimą ir galią. Kelias dienas ir naktis kunigai ir minios šokiais ir 

šventėmis šaukėsi savo netikro dievo, o deginamųjų aukų aukuras liko nepakitęs. 

Tada Elijas pastatė savo malkų krūvą ant aukuro, padaryto iš dvylikos akmenų, simbolizuojančių 

dvylika Dievo tautos giminių, pašaukė Jehovą ir tarė: "Viešpatie, aš, Tavo tarnas, prašau Tave apsireikšti 

tiems, kurie Tave atmetė, kad jie vėl galėtų Tave garbinti ir šlovinti." 

Tuomet Tėvas apsireiškė per audrą, nuo kurios žaibas trenkė į pranašo deginamosios aukos aukurą ir jį 

padegė. 

Tada stabmeldžiai, suklaidinti ir netikintys suprato, kad Elijas yra tikrojo Dievo pasiuntinys, ugnies 

pranašas, kuriame sunaikinamas visas blogis ir kurio šviesa nušviečia tamsą. 

27 Būtent jis paruošė kelią, kad Aš galėčiau ateiti pas jus - tas, kuris tuo metu suvienijo sielas, 

priklausančias dvylikai genčių, kurios šiandien yra tarsi rieduliai, kad naujajame deginamųjų aukų amžiuje 

nuleistų Visuotinį Mano Dieviškumo spindulį, nes jūs vėl buvote susiskaldę ir susiskaldę. Tačiau ši šviesa 

sugrįžo, kad amžinai jus suvienytų. 

28 Šiandien jums sakau: "Sveiki atvykę visi: ir pirmieji, ir paskutinieji, ir mokiniai, ir mokiniai vaikai, 

ir uolieji, ir netikintieji. 

29 Aš jus visus ruošiu, nes pasaulis iš jūsų reikalaus mano naujojo apreiškimo įrodymų. 
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30 Žemėje yra daugybė religinių bendruomenių, bet nė viena jų nesuvienija žmonių ir nepriverčia jų 

mylėti vieni kitus. Šį darbą atliks mano dvasinis mokymas. Veltui pasaulis priešinsis šios šviesos 

sklidimui. 

Kai Mano mokinių persekiojimas bus aršiausias, gamtos jėgos bus paleistos, bet jas nuramins šių Mano 

darbuotojų malda, kad pasaulis galėtų patirti, jog Aš jiems suteikiau valdžią. 

31 Nemiegokite, kad po to, kai Aš jus pakelsiu virš viso to, jūsų neišgąsdintų pasaulio skausmas ir 

chaosas. 

32 Nešvaistykite šio laiko veltui, tikėdamiesi, kad ateis kitas, geresnis. Nes ateis akimirka, kai reikės 

grįžti į "Dvasinį slėnį". Net jei tada prašysite pratęsti savo gyvenimą, kad užbaigtumėte savo misiją, 

sulauksite Tėvo teisingumo, kuris jums pasakys, kad ši galimybė baigėsi. 

33 Supraskite, kad jūsų užduotis - priimti į savo tarpą pavargusį keliautoją ir ydų nuskriaustą 

nusidėjėlį, nes jūsų pavyzdžiu, patarimais ir pamokymais jie atgaus jėgas. 

34 Aš ateinu pas jus ne kaip teisėjas, nes matau, kad jūs ateinate pas Mane trokšdami paguodos, kad 

palengvintumėte žemiškąsias kančias. Bet aš jus mokau, kad darytumėte savo bičiuliams tai, ką aš 

padariau jums. Atminkite: Kai patikėjau jums šį dvasinį paveldą, sakiau jums: duokite savo artimui, 

vargšams. Jei dėl jų apleisite savo artimuosius, aš jais pasirūpinsiu. 

35 Šio mokymo negalima ginti žudikiškais ginklais. Vieninteliai ginklai, kuriuos patikėjau jums 

kovoti už ją, yra šviesos kupini žodžiai ir meilės darbai. Tas, kuris teisingai jomis naudosis, pamatys, kad 

blogi ketinimai ir prieš tai patirti išpuoliai taps niekiniai. 

36 Jei siekiate paskatinti nusidėjėlį į gerumą, nedarykite to grasindami jam mano teismu, gamtos 

jėgomis ar skausmu, jei jis neatsinaujins, nes taip įskiepysite jam pasipriešinimą mano mokymui. 

Parodykite tikrąjį Dievą, kuris yra meilė, gailestingumas ir atleidimas. 

37 Tačiau jūs nesate vieninteliai, kuriuos šioje Trečiojoje eroje užliejo Šventosios Dvasios šviesa. Ši 

šviesa yra kiekvienoje žmogiškoje būtybėje ir virš jos, kiekvienoje sieloje. Kaip šis laikas jums tapo 

vertinga proga kilti aukštyn, taip ir visų religinių bendruomenių dvasininkams, kunigams ir ganytojams jis 

tapo proga ištaisyti klaidas ir įvykdyti Tėvo valią. 

38 Stenkitės būti man malonūs. Dėl to turite būti malonūs savo bendrakeleiviams. Jie įdėmiai išgirs 

Gerąją Naujieną, jei liudysite mano tiesą tikrais meilės darbais. 

39 Po 1950 m. nebegirdėsite mano žodžio šia forma. Tačiau aš jau mokiau jus, kaip užmegzti dialogą 

tarp dvasių. Padarykite save vertais jos, išaukštindami ir gerai praktikuodami mano mokymus. Jūs 

neliksite be mano įkvėpimų ir naujų apreiškimų. 

40 Vietos, kuriose susitinkate, neturėtų būti papuoštos papuošalais, nes jūs jais siekiate įtikti mano 

Dieviškajai Dvasiai. Mano buvimas bus geriau juntamas paprastume ir paprastume. 

41 Parengsiu stiprius žmones, kurie supras ir aiškins mano mokymą tyru būdu, kad jie būtų paskata 

miniai, o vaikai juose matytų gerą pavyzdį. Ši tauta bus brolybės, sąjungos ir santarvės sėkla. 

42 Mano valia buvo, kad pasibaigus šiam laikui, per kurį Aš apsireiškiu, jūs sukurtumėte šeimą, 

kurioje vieni myli kitus, kad vieno skausmą jaustų kiti, kaip ir tikri broliai ir seserys. Supraskite, kad esate 

kilę iš vieno ir to paties Tėvo. Kai pasieksite šį idealą, jūsų stiprybė bus neįveikiama. 

43 Nevertinkite savo dovanų vertės ir nelyginkite jų su brolių ir seserų dovanomis. Nesakykite, kad 

vieniems duota daugiau nei kitiems. Kadangi kiekvienam duota jo dovanų ir užduotis, kiekvienas kūrinys 

po truputį skina savo meilės ir ištvermės, taip pat savo nesėkmių ir nukrypimų vaisius. Įvairiose 

užduotyse, kurias atliekate mano darbe, yra teisingumas, atlygis ir atlygis. Tačiau niekas nežino, ar jis tai 

pasiekė dėl savo nuopelnų, ar dėl skolos Viešpačiui. 

44 Mano pamokymai bus nepamirštami jūsų sielai tiek žemėje, tiek "dvasiniame slėnyje". Dabar ji 

daugiau niekada nebesipriešins savo vystymosi kelyje, o kadangi palaiko ryšį su Tėvu, ji visada girdės Jo 

balsą. Aš esu pasaulio šviesa, ir kas ateina pas mane, nepražus. 

45 Aš suvienijau žmogaus kūną su siela. Taip Aš sukūriau pirmąjį žmogų, kuriam nuo pat pradžių 

įvairiais apreiškimais atskleidžiau savo Įstatymą, kad jis suprastų, kokią meilę turėtų puoselėti savo 

Viešpačiui ir artimui. 

46 Mano mokymai paskatino žmoniją pripažinti save Tėvo dukra. Todėl sakau jums, kad karai tarp 

žmonių neturi jokios priežasties egzistuoti. Juk Kūrėjas visiems suteikė galimybę mąstyti, jausti ir suprasti. 

Tačiau ne visi mąsto dvasia ir dar mažiau vertina savo sielą, nes leidžiasi nuvedami žemiškų aistrų. 
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Žmogus visada turi žinoti, kad jis yra Mano paties dalis, kad jis sukurtas "pagal Mano paveikslą ir 

panašumą". 

47 Netrukus jis sužinos, kad į šią planetą atvyko ne vieną kartą, bet ne tam, kad joje paklystų ar 

pražūtų. Tuomet jis supras, kad kūnas, kurį jis turi ir taip myli, yra tik sielos įrankis, su kuriuo jis yra 

sujungtas tol, kol gyvena šiame pasaulyje. 

48 Jūs buvote šio mano atėjimo liudininkai, gavote mano apreiškimus ir mokymus, buvote mano 

apsireiškimų liudininkai. 

49 Daugeliui šiandien šie mokymai yra nesuprantami, tačiau, kai ateis laikas, jie juos supras per Tavo 

Žodį ir darbus. Mano Žodis apšvies žmonių mintis, jo šviesa pasieks visas sielas, kad vestų jas tiesos keliu, 

atitrauktų nuo fanatizmo, pažadintų ir priverstų išgirsti savo dvasios balsą. 

50 Laikui bėgant pas jus ateidavau įvairiais pavidalais, kol galiausiai Jėzuje tapau žmogumi. Būdas, 

kuriuo šiandien esu su jumis, yra pats aukščiausias ir kartu pats giliausias, nes jūs jaučiate, liečiate ir 

girdite mane per savo dvasinį pakilimą ir įkvėpimą. 

51 Norėdamas save pažinti per žmogaus intelektą, Aš riboju save pagal to, per kurį kalbu, ir tų, kurie 

manęs klausosi, imlumą. Vieni, kurie Mane girdi, negali Manęs suprasti, o kiti supranta Mane 

negirdėdami. Jūs, kurie šiandien Mane girdėjote, esate šios Trečiosios eros pašauktieji žengti žingsnį 

dvasingumo link. 

Ankstesniais laikais žmonės taip pat pakildavo į pranašų raginimus atsisakyti stabmeldystės. 

Iki šiol jūs buvote tradicijų besilaikantys žmonės. Tačiau savo esybės gilumoje laukėte mano 

sugrįžimo, kad atsisakytumėte nenaudingų tradicijų ir beprasmių apeigų vardan dvasingumo, kuris yra 

vidinis nuolankumo, gailestingumo ir meilės kultas. 

52 Duodu jums šią žinią, kurią turite perduoti per jūras. Mano žodis peržengs Senąjį žemyną ir 

pasieks net Izraelio žmones, kurie, nesuvokdami savo sielų kančių, įsitraukė į brolžudišką kovą dėl žemės 

gabalėlio. 

Jūs neįsivaizduojate, kokį išbandymą patirs pasaulis. Visi laukia taikos, bet ji bus pasiekta tik tada, kai 

gamtos jėgos liudys apie Mane. 

53 Žmonės nebejaučia baimės dėl mano teisingumo. Karas buvo žiaurus, bet žmonija neatsinaujina. 

Aš ne todėl, kad karu bausčiau už žmonių nuodėmes. Jei mano teisingumas tai leidžia, tai todėl, kad 

žmogus turi būti apvalytas. 

54 Daug yra tų, kurie vadina save Dievo vaikais, bet labai nedaug yra tų, kurie atpažįsta Jį iš tikrųjų, 

nes jūs turite dvasia ieškoti Mano Dieviškumo. Tačiau jau dabar tarp jūsų yra prabudimo, atgimimo ir 

prisikėlimo metas. 

Po sėjos ateis derlius, bet jis bus ne tik žmogaus tobulėjimo rezultatas, bet ir mano dangiškosios galios 

darbas. Turite pasirengti ir prisidėti, kad naujosios kartos galėtų žydėti ir duoti gerų vaisių. Pasirūpinkite, 

kad jūsų tikėjimas nesusilpnėtų, nes po 1950 m. turėsite liudyti mano mokymo tiesą ir skelbti jį kaip 

pranašai. 

55 Mano mokinys Jonas matė būsimus įvykius. Dievo įsakymu jis matė, kas turi įvykti, ir pranešė 

apie tai žmonijos išgelbėjimui. Jis matė, kad paženklintieji buvo išgelbėti. Jūs priklausote pažymėtiems ir 

nepražūsite, taip pat ir tie, kurie prie jūsų prisiglaudžia kaip prie paskutinės vilties. 

56 Jūsų lūpos bus skelbėjos, skelbiančios mano žodį žmonijai. 

57 Izraelio tauta: Aš parengiau jus paglostyti ir "patepti" ligonius, padauginti duonos stokojantiems ir 

nešti taiką savo bičiuliams. 

58 Šią dieną ateinu išbandyti jūsų sėklos, ką jūs nuėmėte, ir paklausti, kaip auklėjate savo vaikus ir ar 

paruošėte kelią ateinančioms kartoms. 

59 Kiekvieną akimirką ieškote Mano pėdsako ir klausiate Manęs: "Kaip turėčiau elgtis tą ar kitą 

lemiamą akimirką?" Aš jums sakau: mano žodis moko viso to. Išnagrinėkite ją ir joje rasite sprendimą, 

kurio ieškote. 

60 Kelias, kuriuo einate, yra akmenuotas. Tačiau kiekvienas jūsų žingsnis, kiekvienas darbas, kurį 

atliekate pagal mano įstatymą, priartina jus prie tikslo, kurį turi kiekvienas dvasininkas. 

61 Jūsų pareiga atlyginti žalą yra didelė, todėl jūsų skausmas taip pat didelis. Bet kai sumokėsite 

skolas ir sulauksite išgelbėjimo, suprasite, kad skausmas nebuvo veltui ir kad jūsų likimas yra teisingas. 
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62 Kodėl netarnaujate vienas kitam, kaip tarnas savo šeimininkui? Supraskite, kad tas, kuris tarnauja, 

nėra menkesnis, nes jo nuolankumas jį išaukština ir suteikia jam orumo. 

Jūs galite įvykdyti visas mano duotas užduotis. Tam pakanka jūsų gebėjimų ir jėgų. 

Sakiau jums, kad mylėtumėte vieni kitus ir darytumėte gera be jokio asmeninio intereso, nesitikėdami 

užmokesčio iš savo bičiulių, nes moneta nėra jūsų meilės ar pasiaukojimo dėl kitų kaina. 

63 Atleiskite vieni kitiems ir taip atleisite sau ir tam, kuris jus nuskriaudė. Nenešiokite savo sieloje 

neapykantos ar nuoskaudų naštos; būkite tyros širdies, ir jūs atrasite taikos paslaptį ir gyvensite kaip mano 

tiesos apaštalai. 

64 Šią dieną prisimenate žmones, kurie jums priklausė žemėje: tėvus, vaikus, brolius ir seseris. Tačiau 

kai kurie kaltina Mane savo dideliame sielvarte dėl to, kad pašaukiau juos atgal į "dvasinį slėnį". Bet aš 

jiems sakau: Jus jungiantys meilės ryšiai nenutrūko. Jūs visi gyvenate šioje visatoje ir pereinate iš vieno 

etapo į kitą, kol pasieksite galutinį tikslą, ir ten visi rasite save. Tos būtybės, dėl kurių manęs prašote, 

nemirė, jos yra gyvos, ir jų sielose yra daugiau aiškumo nei jumyse. Jie yra nušvitę ir toli gražu jų 

nepraradę, jie yra jums atrama ir paguoda kančioje, užtarėjai ir gynėjai. Susivienykite su jais, nes su 

manimi juos vienija meilė ir Dvasia. Jie nekenčia ir yra patenkinti, nes jie vystosi ir tobulėja, kad galėtų 

ateiti pas Mane. 

65 Marija, jūsų Užtarėja, siunčia pasauliui savo motinišką meilę, sielos stiprybę ir ramybę. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 244 
1 Mano meilė ir gailestingumas yra tarp jūsų, mylima Izraelio tauta. 

2 Vyrai ir moterys, kurie lenkiate kaklą prieš Tėvo akivaizdą: laiminu jus, Trijų laikų Dievo 

išrinktosios tautos sielos, kurios šiandien iš naujo atveriate akis, kad išvystumėte mano Buvimą ir mano 

Šviesą. Būkite palaiminti! 

3 Įsiskverbkite į mano žodžio šerdį: Kristus apreiškia save būtent per žmogiškąjį supratimo 

gebėjimą, kad jus pamokytų. Bet aš jums sakau: Visada, kai Jis jums duodavo savo žodį, dalyvaudavo 

Jehova Tėvas ir Šventoji Dvasia. Mano Dieviškojoje Dvasioje ieškokite ne trijų asmenų, bet vienos Kūrėjo 

Dvasios, vieno Tėvo, kuris atėjo pas jus trimis skirtingais laikais ir apreiškimo etapais. 

4 Iš tiesų sakau jums: Kaip labai teologai supainiojo žmoniją! Bet Aš duodu jums savo šviesą, kad 

jus išgelbėčiau, atpirkčiau ir pakylėčiau, tiesą sakydamas, kad ne jūsų protas atskleidžia šias žinias dvasiai, 

bet dvasia atskleidžia dvasines ir dieviškas žinias žmogaus protui. Todėl jūsų Viešpats jums sako: tai bus 

ne teologai, o dvasininkai, tikrieji Šventosios Dvasios mokiniai - sielos, kurios mokosi palaikyti ryšį su 

Dieviškąja Dvasia, kad išgirstų mano balsą ir pajustų jūsų Viešpaties glėbį, padrąsinimą ir raginimą. 

5 Todėl šią akimirką Aš apribojau save vienu šviesos spinduliu, kad galėčiau jums save pažinti per 

vieną supratimo gebėjimą. Aš kalbu su jumis kaip Tėvas per savo "Žodį", kuris Antrojoje eroje tapo 

žmogumi, kartu su savo Šventąja Dvasia, kuri visada buvo manyje. Juk aš pats esu tas, iš kurio jūs visi 

esate kilę. Pažinkite tikrąją Dieviškąją Trejybę, ieškodami vienos Dvasios, vienos esmės ir vienos 

Tėviškos Meilės. 

6 Jūs įžengėte į Šventosios Dvasios vystymosi, pasireiškimo ir apreiškimo laiką, ir kiekvienas mano 

apreiškimas pažadins žmones ir privers juos susimąstyti. Bus sumaišties akimirkų, kai sakysite: "Tėve, 

protas visada yra Tavyje, tiesa - tai Tu, o aš visada esu mažas vaikas Tavo akivaizdoje". 

7 Priimu jus šią atmintiną dieną, tačiau tradicija, kuri vis dar gyvuoja kartu su jumis, ateinančiais 

laikais išnyks, o Dieviškumo ir Dvasinio pasaulio atėjimas nebebus minimas vieną dieną. Noriu, kad 

visada palaikytumėte ryšį su Manimi ir su savo broliais bei seserimis. 

8 Pirmoje eroje jūs atnešėte Man baimės, o ne meilės Man kultą, kuris kilo tik iš jūsų žemiškosios 

būties dalies. Juk jūs dar neatradote Tėvo širdyje Jo begalinės ir tobulos meilės savo kūriniams ir matėte 

manyje tik negailestingą, griežtą Tėvą, reikalaujantį teisingumo. Jūs turėjote Mano įstatymus ir jų laikėtės 

bijodami Mano teisingumo, o Aš laukiau, kada atpažinsite Mane kaip mylimą, o ne bijantį Tėvą. 

Bet nors ir pateikiau jums daugybę savo meilės, šilumos ir švelnumo įrodymų, jūs ir toliau bijote 

Jehovos teisingumo. Jūs ir toliau bijote savo sąžinės balso, per kurį Tėvas nuolat jums kalbėjo. 

Tuo sielos pasiruošimo ir pabudimo laikotarpiu, kai pradėjote žengti pirmuosius tvirtus žingsnius keliu, 

kuris jūsų dvasią nuves pas Mane, Aš leidau jums suprasti, kad Mano valia nebuvo, jog turėtumėte 

užmegzti ryšį su mirusiųjų sielomis, nes dar nebuvote tam pasiruošę ir nesugebėtumėte tinkamai 

pasinaudoti šia malone. Nei dvasinis pasaulis, nei jūs nebuvote pakankamai pasiruošę užmegzti tarpusavio 

ryšį. Tačiau jos užuomazga jau buvo, kaip ir galimybė bei malonė. Todėl nuo tada pasaulyje atsirado 

žmonių, kurie ieškojo ryšio su dvasinėmis būtybėmis. 

9 Draudimas neturėtų galioti amžinai. Kaip Tėvas, kuris taip myli savo vaikus, turėtų pats drausti 

jiems bendrauti? Kaip mano Dieviškoji Dvasia turėtų statyti barjerus ir neperžengiamus atstumus tarp 

brolių ir seserų, kurie su užsidegimu ir meile ieško vieni kitų? Tiesiog dar nebuvo tinkamas metas, todėl 

pasigailėjau tavęs. Tačiau dėl savo begalinės meilės žmogui, jūsų įsikūnijusiai sielai, Aš tapau žmogumi, 

iš anksto pranašiškai jums tai paskelbdamas ir informuodamas jus apie tai, kad Mano atėjimas nebūtų 

staigmena ir kad jūs stebėtumėte ir melstumėtės laukdami Mano atėjimo. 

10 Aš įvykdžiau savo pažadą ir įkūnijau savo dvasią. Aš gimiau kaip žmogus ir apsigyvenau tarp jūsų, 

kad gyvenčiau, augčiau ir mirčiau, o tuo metu, kai Aš, jūsų Tėvas, buvau žmogus, daviau jums apraiškas, 

pamokas ir dvasingumo kupinus mokymus. Daug apreiškimų daviau jūsų dvasiai, kurie vienus pripildė 

šviesos, o kitus suglumino. 

11 Aš parengiau jus savo atėjimu Antrojoje eroje, kad pakeltumėte žvilgsnį ir atidžiau 

kontempliuotumėte mano Karalystę, kad tuo metu jūsų siela pajustų, jog Dangaus Karalystė vis labiau 

artėja. 
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Tuo metu tarp žmonių sutikau didžiulius legionus nematomų sielų, kurių jūs negalėjote paliesti ir 

kurios tebebuvo nepasiekiama paslaptis jūsų pačių sieloms - tas gyvenimas, kuris maišėsi ir audė tarp jūsų. 

Aš jums tai atskleidžiau, atskleidžiau tų apraiškų paslaptį ir parodžiau teologui bei mokslininkui, kad mano 

apreiškimas yra pranašesnis už jo atradimus ir žodžius. 

12 Aš išgydžiau mokslo apleistus ligonius, nes jų ligos buvo antgamtinio, dvasinio pobūdžio. Aš 

išlaisvinau apsėstuosius iš didžiųjų susipainiojusių sielų legionų, o tie, kurie įtikėjo į Mane, pakilo, šlovino 

Mano vardą ir pripažino Mano galią. Tie, kurie Manimi netikėjo, smerkė Mane, priskyrė tuos galios 

įrodymus blogiui ir laikė Mane juoduoju burtininku. 

Aš atvėriau žmonijai duris į šviesą, kad jūs suprastumėte, jog sielai nėra jokių atstumų, o mano, kaip 

žmogaus, mirties akimirką mano Dvasia pažadino kapuose gyvenančias sielas. Aš prikėliau juos iš kapų 

kaip Lozorių ir pasiunčiau juos tarp jūsų, kad jie liudytų apie savo buvimą ir egzistavimą. 

13 Jūsų akys juos matė ir jūsų širdys juos jautė labai arti, nes tą išbandymo akimirką suteikiau jiems 

naują gyvenimą, kad jie taptų šlovingo sielos gyvenimo, amžinojo gyvenimo anapusybėje, kuris jūsų visų 

laukia, liudininkais. 

Mano valia taip pat buvo tokia, kad po to, kai Mano Kūnas pasiliks žemėje, Jis sugrįžtų pas jus Jėzaus 

pavidalu, kad vėl ir vėl apreikštų Mane jūsų akyse, kad visiems laikams atvertų duris, jungiančias "dvasinį 

slėnį" su tuo, kuriame dabar gyvenate, ir taip suteiktų sieloms galimybę patekti į Mano palaimintą ir 

pažadėtąją karalystę, kad jie pamatytų, jog Tėvo meilės durys, Šventoji Dvasia, visada atviros visiems - 

kad tos durys, kurios buvo uždarytos tik kurį laiką, nes jūsų sielos negalėjo peržengti jų slenksčio, 

Viešpaties gailestingumo dėka buvo atidarytos. Nuo tos akimirkos žmogaus siela pabudo dvasiniam 

bendravimui. 

14 Tačiau tai dar nebuvo visiško dvasinių apreiškimų supratimo metas. Tačiau šių dieviškųjų 

mokymų troškimas ėmė apimti žmoniją, įvairių Antrosios eros kartų žmonės ėmė uoliai ieškoti anapus, 

naudodamiesi savo vidiniais gebėjimais ir dovanomis, ir taip jie pamažu rado kelią, vedantį į "Dvasinį 

slėnį". 

15 Žmonės patyrė daug kliūčių ir nusivylimų, mano darbe ir dvasiniame pasaulyje buvo įvykdyta 

daug išniekinimų. Tačiau Tėvas viską atleido, nes matė žemėje gyvenančių sielų troškimą keistis mintimis 

su dvasiniais broliais ir seserimis. Tačiau viena žmonijos dalis troško atrasti šiuos apreiškimus ir bendrauti 

su anapusybe, kita dalis į dvasinį bendravimą žiūrėjo įtariai ir priešiškai. 

16 Tačiau tarp jūsų prasidėjo Trečiasis amžius - laikas, kai Aš, pats jūsų Dievas, tas pats Tėvas, kuris 

Pirmoje eroje atėjo kaip Įstatymas, tas pats, kuris tapo žmogumi, kad paskleistų tarp jūsų savo Žodį, atėjau 

kaip Šventoji Dvasia - ne tam, kad tapčiau girdimas materialiai, kaip Pirmoje eroje, ir ne tam, kad tapčiau 

žmogumi, kaip Antroje eroje, bet tam, kad jus parengčiau per žmogaus intelektą, trumpam apsireikšdamas, 

kad vėliau galėčiau tai daryti su jumis iš dvasios į dvasią. Juk net ir dabar, kai kalbu kaip Šventoji Dvasia, 

kalbėdamas per patį žmogų, turėjau materializuotis tiek, kiek tai lėmė Mano valia. 

17 Netrukus prieš jus išauš nauja epocha, Šventosios Dvasios malonės laikas, kuriame rasite Mane ne 

per apeigas, bažnytines ceremonijas ar proto gebėjimus, bet savo sieloje. 

18 Praėjo daug laiko, o kartu su juo - išbandymai, kova, evoliucija dėl jūsų sielos, ir dabar, Šventosios 

Dvasios laikais, jūs kylate kaip žmonės, gebantys mane suprasti. 

19 Dabar nebėra draudimo bendrauti su anapusybe metas. Dabar nebe tas laikas, kai aš jus tik rengiu 

ir duodu pažadus. Tai Mano pažadų išsipildymo metas - metas pasakyti jums, kad jūs ne tik pavergėte 

savo kūną šioje žemėje, bet ir prikaustėte savo sielą prie materialių poreikių, nors jūsų tikrieji namai yra 

begalybė, visata, nesibaigianti dvasinė erdvė, kurią jums dovanoju. Nes nesvarbu, kad jūsų siela ką tik 

įsikūnijo. Jau iš čia galite užkariauti erdves, galite būti namuose dvasiniame pasaulyje ir apkabinti vienas 

kitą kaip broliai ir seserys. 

20 Prieš tai, kai mano šviesa panaikino ribas, ji parengė jus, kad galėtumėte užmegzti ryšį su mano 

Dieviškąja Dvasia, taip pat su savo broliais ir seserimis "Dvasiniame slėnyje". Aš nenoriu, kad jūs 

būtumėte nežinojimo vaikai, bet kad jūs, kaip mano Trejybės ir Marijos dvasinio darbo mokiniai, į šį ryšį 

įsitrauktumėte visiškai tyrai ir pakiliai. Tik tas, kuris nežino, kaip pasiruošti, negalės joje išlikti. Tas, kuris 

yra suteptas, taip pat nepasieks palaimingo bendravimo, apie kurį jums kalbu. Juk jau sakiau jums, kad 

niekas nešvarus manęs nepasiekia. 
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21 Jei tik smalsumas paskatins jus ieškoti ryšio su anapusybe, nerasite tiesos. Jei jus į tai veda didybės 

ar tuštybės troškimas, tikrojo pasireiškimo nesulauksite. Jei pagunda suviliotų jūsų širdį netikrais 

ketinimais ar savanaudiškais interesais, jūs taip pat negausite ryšio su mano Šventosios Dvasios šviesa. 

Tik jūsų pagarba, tyra malda, meilė, gailestingumas ir dvasinis pakilimas lems stebuklą, kai jūsų siela 

išskleis sparnus, perskris erdves ir pasieks dvasinius namus - tiek, kiek tai yra mano valia. 

22 Tai malonė ir paguoda, kurią Šventoji Dvasia jums suteikė, kad regėtumėte vienus ir tuos pačius 

namus ir įsitikintumėte, jog nėra mirties ir susvetimėjimo, kad nė vienas mano kūrinys nemiršta dėl 

amžinojo gyvenimo. Juk šiame "Trečiajame laike" galėsite dvasiškai apkabinti ir tas būtybes, kurios 

pasitraukė iš žemiškojo gyvenimo ir kurias pažinojote, kurias mylėjote ir praradote šiame pasaulyje, bet ne 

amžinybėje. 

23 Daugelis iš jūsų, padedami mano "darbuotojų", užmezgė ryšį su tomis būtybėmis. Tačiau iš tiesų 

sakau jums, kad tai nėra tobulas būdas užmegzti ryšį, ir artėja laikas, kai įsikūnijusios ir neįsikūnijusios 

sielos galės bendrauti viena su kita iš dvasios į dvasią, nenaudodamos jokių materialių ar žmogiškų 

priemonių, t. y. per įkvėpimą, dvasinės subtilumo, apreiškimo ar nuojautos dovaną. Jūsų dvasios akys 

galės suvokti anapusybės buvimą, tada jūsų širdis galės pajusti "dvasiniame slėnyje" gyvenančių būtybių 

gyvenimo apraiškas, ir tada jūsų dvasia džiūgaus, o jūsų pažinimas ir meilė Tėvui bus didingi. 

24 Tuomet sužinosite, koks yra jūsų sielos gyvenimas, kas ji yra ir kas ji buvo, pažindami save ir 

nematydami savęs tokiose siaurose ribose, kurios atitinka jūsų kūnus. Nes Tėvas jums sako: Net jei jūsų 

kūno materija iš tiesų maža, kokia panaši jūsų dvasia į mano Dieviškąją Dvasią! 

25 Kalbu jums apie dabartį ir ateitį. Šiuo apreiškimu aš jus ruošiu ir žadinu savo žodžiu. Tą patį turite 

daryti ir su kitais žmonėmis, kalbėdami apie Mano Dieviškąjį darbą - ne tik apie Trečiąją erą. Juk tai, ko 

jus mokiau ir ką jums atskleidžiau, nėra visas Mano darbas. Tai, ko mokiau ir apreiškiau jums Pirmuoju ir 

Antruoju laikais, taip pat yra jo dalis, todėl turite žinoti visų Trijų laikų mokymus, kad būtumėte tikri 

trejybininkai. Juk jūs buvote su Tėvu trijuose laikuose, trijuose Jo apsireiškimuose, trijuose Jo 

apreiškimuose. 

26 Taip pasiruoškite, mylimi žmonės, kad rytoj nesuklaidintumėte žmonijos ir kad žmonių širdyse, 

protuose ar sielose neliktų nė vieno klausimo, kuris jus nutildytų, bet kad mano Dvasios šviesa 

atsakytumėte ar apšviestumėte viską, nepalikdami nė vienos sielos sumaištyje, bet duodami visam 

gyvenimui paaiškinimą to, ką žmogus laikė apgaubtu paslapties, tamsos ar netikrumo. 

27 Aš esu šviesa, paprastumas ir tiesa. Jums nebėra laiko įžvelgti paslapčių, kur viskas yra aišku. Aš 

atskleidžiu sielai savo išmintį, kai ji kyla aukštyn. Kuo labiau ji tobulėja ir dvasingėja, tuo geriau supranta 

apreiškimus, kurių nežinojo, ir taip jūsų siela amžinai mėgausis vis naujomis pamokomis, kurias jums 

atskleidžia mano Dieviškoji Dvasia. 

28 Šiuo metu jūs jau esate įsitikinę, kad žemėje gyvenote daugybę kartų, nes tikite sielos 

reinkarnacija. Tačiau šis apreiškimas, kurį jums daviau, sukrės pasaulį, sukels revoliuciją tarp žmonių, o 

kartu su juo jie gaus daugelio paslapčių paaiškinimą ir padrąsinimą savo sieloms, nes reinkarnacija yra 

meilės dėsnis ir remiasi mano šviesa. 

29 Jūs dar nežinote, o mylimi žmonės, kiek kartų šiame pasaulyje buvote skirtinguose žemiškuose 

kūnuose. Nors "kūnas" ieško savęs ir klausia savo sielos, jums nepavyksta pažvelgti į savo praeitį, į 

ankstesnius gyvenimus. Aš, kaip Tėvas, uždraudžiau šį pažinimą, neleidau jūsų sielai sužinoti apie savo 

ankstesnius žemiškuosius gyvenimus per žmogaus gyvenimą, nes tai vis dar draudžia Šventoji Dvasia, 

kuri yra tarp jūsų. 

Tačiau šiuo metu jūs ruošiate ateinančias kartas, kurių sielos bus labai išsivysčiusios ir kurios dabar vis 

dar gyvena anapus, kur apsivalys ir evoliucionuos aukštyn, kad galėtų atvykti į šią planetą. Šventoji Dvasia 

tikrai suteiks jiems gebėjimą prisiminti savo ankstesnius gyvenimus, pažinti savo praeitį, nes tai bus 

naudinga jų sieloms. 

Jei jums to nesuteikiau, tai todėl, kad vis dar susiduriu su jūsų sielos silpnumu ir dar labiau su jūsų 

žemiškąja prigimtimi, ir žinau, kad žvelgdami į savo praeitį nusiviltumėte. Tas, kuris padarė daugybę 

nusižengimų ir taip įžeidė savo Tėvą, neturėtų pakankamai jėgų atlaikyti savo sąžinės atgailą ir priekaištus. 

Tas, kuris buvo svarbus, būtų kupinas tuštybės, o tas, kuris buvo nereikšmingas, jaustųsi pažemintas, ir jo 

širdyje kiltų keršto troškimas. Štai kodėl jūsų Tėvas, kuris yra tobula išmintis, dar nenorėjo jums atskleisti 

jūsų sielos praeities, kol gyvenote kūne. 
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30 Ši malonė skirta ateities kartoms, kurioms praeities žinojimas nepakenks. Jūs būsite jiems kaip 

atversta knyga prieš jų akis. Šios sielos bus daugelio paslapčių atskleidėjai - tie, kurie savo gyvenimu 

žemėje nušviečia sielos gyvenimą, - tie, kurie kalbės šiam pasauliui apie kitus pasaulius ir apie platų 

dvasinį kelią. 

31 Žmonės, ruoškitės, kad šį pasiruošimą perduotumėte tiems, kurie iš jūsų išeis, kad ši malonė tęstųsi 

jūsų palikuonims, kad kūnai, kuriuos gimdote ir gaunate, taptų norinčiais įrankiais ateinančių kartų 

sieloms. Nes šiuo metu per jus pačius rengiu šiai žmonijai naują pasaulį. Jūs esate kviečiai, kuriuos šiuo 

metu auginu ir drėkinu krištoliniu savo mokymų vandeniu. 

32 Įsikūnijusios sielos ir tie, kurie gyvena "Dvasiniame slėnyje", šią akimirką atiduoda Man pagarbą. 

Visa kūrinija atiduoda man savo meilės duoklę. 

33 Kas šiandien nepasiruošė Manęs priimti, tas savo širdyje nešioja liūdesį. Bet tas duris, kurios man 

buvo uždarytos, aš atversiu savo meilės raktu. Juk aš esu žemės vaikščiotojas, kuris aplanko visus, kad 

paliktų savo žingsnių pėdsakus, savo tobulus nurodymus. 

34 Mano balsas pažadina miegantįjį ir sustiprina pavargusįjį, kad jis suprastų, jog turimas laikas yra 

trumpas ir jį būtina išnaudoti. 

35 Mano žodis duotas visiems - ir išsilavinusiems, ir neišsilavinusiems. Visiems kalbėjau taip pat - 

aiškiai ir paprastai. Nes Dieviškojo Mokytojo dvasinio mokymo žodžio atžvilgiu jūs visi esate vaikai 

mokiniai. Tačiau kiek daug gyvenimo, kiek tiesos ir kiek apreiškimų atradote šiame paprastame žodyje, iki 

galo jo nesupratę ir neįsisąmoninę. 

36 Didi atsakomybė tenka tiems, kurie mane išgirdo šiuo metu, nes jie bus kaip atsinaujinimo sėkla 

šiame pasaulyje ir paskatins žmones keistis. Mano naujieji apaštalai ir "darbininkai" atneš prisikėlimą 

tiems, kurie yra mirę malonės gyvenimui, nors fiziškai tebegyvena. Jie išgirs mano pasiuntinių balsą, 

panašų į tą, kurį išgirdo Lozorius: "Kelkis ir vaikščiok!" 

37 Kai kurie iš jų pasiruošė atskleisdami savo dovanas ir vykdydami mano dieviškus nurodymus, 

todėl kupini užsidegimo ir vilties ruošiasi kovai. Tačiau kiti yra nusiminę, nes dar neišnaudojo laiko, dar 

nepanaudojo savo jėgų. Aš kalbu visiems ir visus apšviečiu, kad kiekvienas galėtų įsisavinti tai, kas jam 

rūpi. 

38 Nenoriu, kad vieni būtų patenkinti dėl to, kad gerai atlieka savo misiją, kad gausiai dalija aukso 

kviečius, o kiti iš gėdos slepia tuščias rankas, nes tada mano džiaugsmas negali būti pilnas. Tačiau nenoriu 

gadinti džiaugsmo tam, kuris įvykdė savo užduotį. Juk norėdamas man pristatyti savo derlių, jis turėjo 

dirbti, vargti ir dažnai net lieti ašaras. Tačiau jų užduotis taip pat yra atgaivinti ir padrąsinti nedrąsius, 

atšalusius, pavargusius, kad kai Mokytojas pasirodys ir pareikalaus atsiskaityti už jūsų darbo rezultatus, 

visoje tautoje būtų šventė. 

39 Su meile dirbu jūsų širdis, kad iš jų kiltų gailestingumo ir brolybės darbai. 

40 Visada judėkite pirmyn ir negalvokite kaip tie, kurie pasitenkina tuo, ką padarė, nes mano, kad jau 

užkariavo Pažadėtąją žemę. 

41 Jūs einate sielų keliu, kurį Dievas nubrėžė nuo amžių. Tai nėra žemiškas kelias, matomas žmogaus 

akimis. Jei taip būtų, Kanaano kraštovaizdis vis dar būtų tikslas. Tačiau Aš pašalinau iš ten sielas, kad 

išsklaidyčiau jas po visą žemę, kaip ir jums, kurie anksčiau gyvenote Rytuose, o dabar pasirodėte 

Vakaruose, nenukrypdami nuo dvasinio kelio. 

42 Vieniems vis dar būtinas simbolis, vaizduojamas materialiu pavidalu; kiti savo vaizduotėje turi 

sielos jėgas simbolizuojančias figūras. Kai pasieksite tikrąjį sudvasinimą, jums nebereikės regimų ar 

neregimų vaizdinių ar figūrų, kad galėtumėte tikėti Dieviškumo buvimu ar suprasti jo prasmę. 

43 Jūs esate kelio rodytojai, nes iš jūsų išaugs naujos kartos, kuriose įsikūnys nauji dvasiniai 

šeimininkai. 

44 Šiuo metu jūs ruošiate jiems kelią, kad jų religinė praktika, garbinimo veiksmai ir bendravimas su 

Manimi būtų pažangesni. 

45 Eikite tvirtu žingsniu ir pakilsite žingsnis po žingsnio. Atsisakykite klaidingos ir materialistinės 

religijos praktikos ir kasdien suteiksite savo sielai daugiau pakilimo ir laisvės. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 245 
1 Mano Dvasia džiaugiasi, nes jūs ateinate trokšdami Manęs. Kodėl šią dieną labiau prisimenate 

tuos, kurie iškeliavo į aną pasaulį, nors sielai nėra nei dienų, nei datų? Nesileiskite suklaidinami 

"mirusiųjų", kurie gedi savo "mirusiųjų". Jūs nesate "miręs", kaip ir tie, kurie jums priklausė kaip tėvai, 

vaikai, broliai ir seserys, giminaičiai ar draugai. Kodėl ne ir tiems, kurie jums padarė bloga, jei jie 

apsivalė? 

2 Jūs trokštate šviesos, ir mano Darbas tikrai patenkina jūsų sielos troškimą, kuri, kuo labiau 

apšviesta, tuo labiau tolsta nuo tariamos "mirties". 

3 Jūsų širdis nuliūsta, kai matote, kaip jūsų bičiuliai verkia dėl savo "mirusiųjų" be vilties ir 

paguodos. Melskitės už juos ir dirbkite, kad išmoktumėte atgaivinti šio ir kito pasaulio "mirusiuosius". 

4 Kai žmonės supras šių mokymų tikrovę, jie nebeverks dėl kapų, kuriuose laikomi kai kurių žmonių 

palaikai, o verksmą pavers pagarba vietoms, kurios skirtos kūnams ilsėtis, ir maldomis už "Dvasiniame 

slėnyje" gyvenančias sielas - maldomis, kurios yra apkabinimas, pasveikinimas, bučinys ir paglostymas. 

5 Jūs jau gyvenate "Trečiojoje eroje", o žmonija vis dar yra dvasiškai atsilikusi. Jos pastoriai, 

teologai ir dvasiniai ganytojai gana mažai, o kartais visai nieko neatskleidžia apie amžinąjį gyvenimą. 

Jiems taip pat atskleidžiu savo Išminties knygos paslaptis, todėl prašau jūsų: Kodėl jie tyli? Kodėl jie bijo 

pažadinti miegančias žmonių sielas? 

6 Jūs, kurie šiuo metu Mane girdite, jau suprantate, kad esate čia tam, kad sukurtumėte savo sielų 

evoliuciją ir pažangą ateityje. Tačiau kiek daug žmonių nežino šių tiesų arba jas pamiršta, ir mirtis juos 

užklumpa nepasiruošusius. 

7 Noriu, kad tyros mintys būtų kalba, kuria bendraujate su savo broliais ir seserimis, gyvenančiais 

dvasiniame pasaulyje, kad taip suprastumėte vieni kitus, ir iš tiesų jūsų nuopelnai ir geri darbai bus jiems 

naudingi; lygiai taip pat kaip Mano vaikų įtaka, jų įkvėpimai ir apsauga bus galinga pagalba jums 

gyvenimo kelyje, kad galėtumėte kartu ateiti pas Mane. 

8 Sudvasinkite save ir savo gyvenime patirsite tų būtybių geranorišką buvimą: motinos, palikusios 

savo vaiką žemėje, glėbį, tėvo, kuris taip pat turėjo pasitraukti, šilumą ir patarimus.  

9 Kai duosiu jums šį nurodymą, suprasite, koks teismas laukia tų, kurie atima sau gyvybę, - tų, kurie 

žudo savo artimuosius, ir tų, kurie kursto žudikiškus karus. "Stebėkite" ir melskitės už juos visus, nuo 

Kaino iki paskutinio žudiko, kad jų bausmė būtų sušvelninta. 

10 Kaip tamsūs debesys, pranašaujantys audrą, virš jūsų sklando būriai sumišusių būtybių. Melskitės, 

kad netaptumėte jų įtakos aukomis. Melskitės, kad šios tamsiosios jėgos taptų šviesa. 

11 Nevarginkite šio gyvenimo, nesipriešinkite savo kančiose, nes nežinote, kokias ankstesnių 

gyvenimų skolas mokate. 

12 Gyvenkite darnoje ir taikoje savo šeimoje ir visuomenėje, kad jūsų pavyzdžiu pasektų daugelis 

jūsų bičiulių, kuriuos pas jus atves šviesos būtybės. 

13 Džiaukitės šiuo Trečiuoju laiku, nes mano Žodis atėjo pas jus kupinas spindesio. 

14 Tai ramybės akimirka kiekvienai sielai. Pasauliai nušvinta, kai Tėvas juos apšviečia savo šviesa. 

Tai šlovės akimirkos visiems žmonėms, pasirengusiems priimti šią dieviškąją dovaną. Ši malonė atėjo į 

jūsų pasaulį, ir jame mačiau, kaip "mirusieji" laidoja savo "mirusiuosius", kaip garbina ir garbina žemės 

gėrybes, kaip per tuščias apeigas aukoja Dievui materialines aukas. 

15 Mano Šventosios Dvasios šviesa šiuo metu užlieja visus žmones, ir per ją jie galės suprasti, kokia 

yra Viešpačiui maloni auka: siela pasiruoš kaip auka, kuri turi patekti į Kūrėjo akivaizdą, kai atsikratys 

savo kūno - tos materijos, kuri, nugrimzdusi į žemę, suyra, praranda savo pavidalą ir lieka tik maža atomų 

krūvelė. Ten, kur yra žmogaus pabaiga, prasideda gyvenimas, kurio žmonės nesugebėjo suvokti. 

16 Žmonės laikosi savo tradicijų ir papročių. Suprantama, kad jie turi neišdildomą atmintį apie 

žmones, kurių kūnus nuleido į kapą, ir juos traukia vieta, kurioje palaidojo jų palaikus. Tačiau jei jie 

įsigilintų į tikrąją materialaus gyvenimo prasmę, suprastų, kad kai kūnas atomas po atomo suyra, jis grįžta 

į tas gamtos karalystes, iš kurių buvo sukurtas, ir gyvenimas tęsiasi toliau. 

17 Tačiau žmogus, nepakankamai studijuodamas dvasinius dalykus, visais laikais kūrė fanatiškų kūno 

kultų grandinę. Jis stengiasi, kad materialus gyvenimas taptų nemirtingas, ir pamiršta sielą, kuri iš tiesų 

turi amžinąjį gyvenimą. Kaip toli jiems dar iki dvasinio gyvenimo supratimo! 
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18 Dabar jūs suprantate, kad nebūtina nešti dovanų į tas vietas, kur antkapinis paminklas, reiškiantis 

"mirtį", turėtų reikšti "ištirpimą ir gyvybę", nes ten žydi gamta, ten yra derlinga ir neišsenkanti dirva, 

kurioje gimsta daugybė būtybių ir gyvybės formų. 

19 Kai šie mokymai bus suprasti, žmonija žinos, kaip suteikti medžiagai savo vietą, o dieviškumui - 

savo. Tada išnyks stabmeldiškas pirmtakų kultas. 

20 Žmogus pažins ir mylės savo Kūrėją iš dvasios į dvasią. 

21 Altoriai yra gedulo krūvos, o kapai - neišmanymo ir stabmeldystės įrodymas. Aš atleidžiu visus 

jūsų nusižengimus, bet turiu jus iš tiesų pažadinti. Mano mokymas bus suprastas, ir ateis laikas, kai 

žmonės materialines dovanas pakeis aukštomis mintimis. 

22 Mokiniai: Kai išgyvenate mylimo žmogaus netekties išbandymą, jums pradeda kilti tokia malda: 

"Viešpatie, žinau, kad tas, kuris paliko šį pasaulį, yra su Tavimi, kad jis tik prieš mus leidosi į kelionę, kad 

ateis akimirka, kai Tu leisi mums visiems susivienyti tuose pačiuose namuose. Mūsų akyse nėra ašarų, nes 

žinome, kad ne jie yra mirusieji, o mes esame šiame pasaulyje, kad "Dvasiniame slėnyje" yra tikra lygybė 

ir brolybė. Nes kol tie, kurie jau gausiai pasiekė šviesą, žengia aukštyn tobulėjimo keliu, o kiti, kurie turi 

tik silpną kibirkštėlę savo keliui nušviesti, yra palaikomi pirmųjų, tarp jų vyrauja tobula harmonija, 

pagalba ir gailestingumas." 

23 Tad kodėl turėtumėte prisiminti tik žemiškąjį gyvenimą? Prisiminkite juos dvasiškai, kad 

netrukdytumėte jiems. Atmetę visus žmogiškus polinkius, jie sugrįš pas jus, jiems bus leista priartėti prie 

jūsų širdies, net jei nežinosite, kokiu būdu. 

Dvasiniame gyvenime yra tik vienas troškimas, vienas noras - priartėti prie dieviškojo tobulumo. Tuo 

metu jums sakiau: "Žmogus neįeis į Dangaus karalystę, kol netaps panašus į mane". 

24 Jei kas nors nesupranta mano mokymo, tai tik todėl, kad nesistengė jo išstudijuoti, nes jis yra 

šviesus visiems. Ateis metas, kai visa žmonija atsistos ir pasakys: "Tikiu Tave, prisikėlimą amžinajam 

gyvenimui". 

25 Mokiniai: Ši taikos atmosfera, kurią patyrėte ir kuri jums buvo tarsi atviras dangus, iš tiesų yra 

Antrosios Jeruzalės įsčios, kurios dangaus skliaute spindi žvaigždė, vedanti tuos, kurie ateina trokšdami 

taikos ir tiesos. 

26 Mano dvasia džiaugiasi, kai kalba su jumis, ir mano džiaugsmas danguje toks pat didelis, kai į jį 

atvyksta atgailaujantis nusidėjėlis, kaip ir kai atvyksta teisusis. Nes šis visada buvo sveikas, o anas 

paklydo ir vėl buvo surastas. 

27 Nemanykite, kad esate išgelbėti, nes girdite mano žodį, ir nesakykite: "Mes buvome pražuvę, bet 

buvome surasti, ir dangus mums saugus". Ne, jūs turite suprasti, kad atėjau tik tam, kad įvesčiau jus į 

kelią, vedantį į mano karalystę, ir turite stengtis niekada nenukrypti nuo to kelio ir kasdien žengti po 

žingsnį į priekį, kol pasieksite duris, už kurių yra amžinoji tėvynė, sielos lopšys ir tikroji tėvynė, į kurią 

visi turite lygiuotis, kad daugiau niekada nebesuklystumėte ir džiaugtumėtės gyvenimo kovoje gautais 

vaisiais bei Tėvo pažadėtu atlygiu visiems, kurie ištvermingai laikosi tikėjimo ir meilės. 

28 Jaučiatės prikaustyti prie "kūno", pasaulio ir skausmo. Tačiau, užuot dėl jų nusivylę, nes manote, 

kad jos trukdo jums tobulėti, noriu, kad suprastumėte, jog iš tiesų šios kliūtys yra priemonė išbandyti jūsų 

tikėjimą, meilę ir atkaklumą gėryje. 

29 Aš esu jūsų Gelbėtojas, jūsų Išlaisvintojas. Tačiau supraskite, kad jei Aš duodu jums savo meilę, 

kad jus išgelbėčiau, jūs taip pat turite man duoti savo. Aš būsiu atlikęs savo dalį, o jūs - savo, suteikdamas 

jums galimybę įgyti nuopelnų, kad pasiektumėte Mane, žinodami savo darbus ir žinodami, pas Ką ir kodėl 

ateinate. 

30 Koks būtų tavo nuopelnas, jei iš gailestingumo paimčiau tave iš šio pasaulio bei skausmo ir 

nuneščiau į dangiškąsias erdves? Iš tiesų sakau jums: jūs nesijaustumėte verti juose gyventi ir 

neįvertintumėte tokio gyvenimo - vienu žodžiu: Jūs net nežinotumėte, kur gyvenate. Todėl sakau jums, 

kad Mano valia yra tokia, jog, kai ten pateksite, tai įvyks pagal jūsų nuopelnus. Tuomet būsite verti visko, 

kas jus supa, ir visko, ką turite. 

31 Žinokite, kad esu kiekviename jūsų žingsnyje, išbandymuose ar sunkumuose, siekiuose, darbuose 

ir mintyse, dovanoju jums savo meilę, kalbu su jumis, stiprinu jūsų valią ir drąsinu jūsų tikėjimą. Nes kas 

galėtų priartėti prie tobulumo be mano pagalbos? 
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32 Pabuskite! Kelkitės! Pakilkite į šviesą ir pradėkite kovą! Jaučiatės kaip kaliniai? Tada ištrūkite iš 

materializmo kalėjimo. Ar jus slegia skausmas ir kančia? Tada išmokite pakilti virš žmogiškųjų sunkumų. 

Jaučiatės nereikšmingas, palyginti su kitais? Kai siela atsiskleidžia per gėrį, jumyse yra didi būtis. Aš 

nesukūriau sielų, kurioms lemta visada būti nereikšmingoms arba visada gyventi paslapčia. Jei 

aukštuosiuose namuose yra didžių sielų, tai tik todėl, kad jos pakilo meilės keliu. Tačiau iš pradžių jie taip 

pat buvo maži. 

33 Žinokite, kodėl mano Dvasia džiaugiasi, kai kalba tiems, kurie dar maži, - tiems, kurie gyvena 

tamsoje arba yra prikaustyti skausmo ir kančios. Nes žinau, kad per mano meilę jūsų siela pabunda šviesai, 

ją užlieja viltis, ji tiki ir priima tobulėjimo aukštyn idealą. 

34 Noriu matyti jus visus laimingus, gyvenančius ramybėje ir šviesoje, kad po truputį viską 

turėtumėte - ne tik dėl mano meilės, bet ir dėl jūsų nuopelnų, nes tada jūsų pasitenkinimas ir laimė bus 

visiški. 

35 Mano dieviškasis spindulys nusileidžia ant jūsų, kad padėtų jums evoliucionuoti aukštyn, ir virsta 

pamokymo žodžiais. Aš jums sakau, kaip ir Antrojoje eroje: "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas". Taip Aš 

atskleidžiau Save jūsų kelyje ir ištraukiau jus iš purvo, kad įvesčiau į tiesos, moralės ir visiško 

sudvasinimo kelią. Aš sulaužiau jūsų grandines, kad galėtumėte sekti paskui mane. 

36 Jėzus Nazarietis buvo tarp žmonių Antrojoje eroje, kad paliktų jums gyvą pavyzdį, kaip mylėti 

Tėvą, kaip jam tarnauti ir kaip mylėti žmones. 

Taip kalbu jums, kad nemanytumėte, jog atėjau tik gydyti jūsų kančių. Aš taip pat atėjau išmokyti jus 

daryti gera savo artimui. Primenu jums savo gyvenimo kelią ir savo kaip žmogaus aistrą, kad 

suprastumėte, jog kelias, kurį šiandien jums rodau, yra tas pats, kurį jums parodė Jėzus. Tai senasis kelias, 

vienintelis kelias, amžinasis kelias. 

37 Daugeliui iš jūsų atrodo, kad apsimestina arba neįmanoma, jog Aš save pažįstu žmogaus intelektu. 

Tačiau į šias abejones atsakau, kad visais laikais ir nuo pat žmonijos pradžios Aš save atskleidžiau per 

žmones, per kuriuos perdaviau pasauliui savo įsakymus, įkvėpimus ir apreiškimus. Šiandien žmonija tapo 

materializuota, prikaustyta prie pasaulio ir materijos ir įkalinta religinio fanatizmo. 

38 Šiuo metu kalbu visiems, nes jums nesu palankus, nes pradžioje išsiunčiau tik lygias sielas, kad 

apgyvendintų žemės plutą. 

39 Aš vienintelis žinau visų likimą, vienintelis žinau, kokį kelią jau nuėjote ir kokį dar turite nueiti. 

Tai aš suprantu jūsų kančias ir džiaugsmus. Žinau, kiek daug klajojote ieškodami tiesos ir teisingumo. 

Mano gailestingumas priima skausmingą šauksmą to, kuris viduje prašo manęs atleidimo už savo 

nusikaltimus. 

40 Ir kaip Tėvas išpildau kiekvieną jūsų karštą prašymą, surenku jūsų ašaras, išgydau jūsų negalias, 

leidžiu jums pajusti, kad jums atleista ir atleista nuo jūsų dėmių, kad galėtumėte iš naujo kurti savo 

gyvenimą. 

41 Aš taip pat esu vienintelis, kuris galiu jums atleisti už įžeidimus, kuriuos man padarėte jūs, mano 

vaikai. 

42 Jūs esate sėkla, kurią ruošiu. Jei praeityje net atstūmėte Mane, Aš jums atleidau ir šiandien 

pasodinau jus prie savo stalo, kad paverčiau jus savo mokiniais. 

43 Matau, kad tavo siela pavargo nuo nuovargio, kurį ji patyrė pasaulyje, ir ieško kelio, kuris vestų ją 

į tikrąjį poilsį. Gilus skausmo pėdsakas, kurį jumyse paliko kančios, bus ištrintas tiek, kiek eisite šiuo 

keliu, kuriame jūsų siela bus užimta meilės artimui praktikavimu. Šioje veikloje ji niekada nenusivils. Kai 

ši tauta dabartinėje savo egzistencijoje pasieks galutinį savo misijos Žemėje tikslą, ji į ją nebegrįš, nes tada 

jos namai visiems laikams taps Dvasinė Visata. 

44 Jūs nesate iš šio pasaulio, bet atėjote į jį išmokti gilių pamokų, įgyti nuopelnų, išpirkti kaltę, žengti 

dvasinio tobulumo keliu, sėti gėrį ir liudyti apie Mane. 

45 Tie, kurie Mane išgirdo šiuo metu, turi geriau suprasti savo darbus ir atsakomybę. O tie, kurie 

Manęs negirdėjo, gali būti laikomi neišmanėliais. Pirmieji turės atsakyti už viską, ko išmoko, ką padarė ir 

nuo ko susilaikė. 

46 Jei tyrinėtumėte save, pamatytumėte, kad jums nieko netrūksta tarnauti Man ir pasiekti kalno 

viršūnę. Nesvarbu, ar man tarnausite, ar ne, visada turėsite misiją ir dovanas. Tačiau kam jums dovanos ir 
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pilnatvė, jei neprivalote jais naudotis? Nebūkite panašūs į turtingą šykštuolį, kurio turtai gali būti labai 

dideli, bet nenaudingi. 

47 Kai siela ateina į žemę, ją skatina geriausi ketinimai pašvęsti savo egzistenciją Tėvui, viskuo Jam 

patikti ir būti naudinga savo artimui. Tačiau vos tik jis pamato save įkalintą kūne, tūkstančiais būdų 

gundomą ir išbandomą gyvenimo kelyje, jis tampa silpnas, pasiduoda "kūno" impulsams, pasiduoda 

pagundoms, tampa savanaudis ir galiausiai pamilsta save labiau už viską, ir tik akimirką įsiklauso į dvasią, 

kurioje įrašytas likimas ir įžadai. 

48 Mano žodis padeda jums prisiminti savo dvasinę sandorą ir nugalėti pagundas bei kliūtis. Niekas 

negali sakyti, kad jis niekada nenukrypo nuo mano nubrėžto kelio. Bet aš jums atleidžiu, kad išmoktumėte 

atleisti savo artimiesiems. 

49 Kas yra tie, kurie mane myli? Iš tiesų sakau jums: aš vienas žinau. Kai kurie Mane myli ir to 

nežino, o kai kurie tiki, kad Mane myli, ir net giriasi tuo nemylėdami Manęs. 

50 Man išvykus, jūs nebūsite vieni. Aš paliksiu tarp jūsų žmones, kurie mane myli, nes jų širdyse 

nebus blogos sėklos ir tuštybės. Juose bus meilė, gailestingumas ir nuolankumas. 

51 Dėl to, kad kai kurie Mane labiau myli, jie nesinaudoja didesnėmis dovanomis - ne. Šiuo metu 

visiems suteikiu galimybę pabusti tikrajam gyvenimui ir tapti Mano aukštų patarimų įrankiais. 

52 Tuo metu daugeliui išsiunčiau kvietimą, bet ne visi suskubo. Žinia apie Mano buvimą tarp žmonių 

pasiekė daugybę vietų ir širdžių, ir galiu jums pasakyti, kad žmonija buvo kurčia šiam kvietimui. Bet kai 

tik susikaups didieji išbandymai ir gamtos jėgos pradės šauktis teisingumo, žmonija pabus iš ilgo miego ir 

supras, kad iš tiesų buvau su jumis. 

53 Aš atėjau ne tam, kad išgelbėčiau tik vieną konkrečią tautą ar tautą, bet dėl visos žmonijos, kad 

išmokyčiau visus maldos, vienijančios juos į tikrą dvasinę bendrystę su Kūrėju. 

54 Kai kurie klausia Manęs, kai išgirsta Mane kalbant: "Viešpatie, ar ateityje mes nebegalėsime 

giedoti giesmių Tavo Dieviškumui?" Į tai atsakau: "Vaikai, paukščiai šlovina mano vardą savo giesmėmis, 

kai tik pasirodo aušra. Jei jums reikia, kad tai pakylėtų jūsų sielą, darykite tai. Jei ne, yra dar viena 

šlovinimo giesmė, kuri kyla iš sielos ir kurios garsai neskamba jūsų ausyse, nors jos aidas skamba 

begalybėje: malda. 

55 Niekas nesigiria savo dvasingumu. Kas gali pasakyti, kad jis jau yra daugiau dvasia nei kūnas ir 

kad gali vaikščioti vandeniu nenuskęsdamas? Ne jūsų materialioji prigimtis pakils, ji tik padės sielai 

įveikti atstumus. 

56 Mano Dieviškoji Dvasia, gyvenanti jūsų širdyje, sako jums: 

57 Mylimi žmonės, jei žemėje būtų teisus žmogus, pasaulį išgelbėtų tas teisusis. Tačiau šis mano 

Visuotinis spindulys šviečia žemyn, kad nušviestų kelią, kurį Tėvas nuo seniausių laikų nubrėžė žmonijai - 

moralės, dorybės ir dvasingumo kelią, kuris jus pakėlė, kai iš silpnumo puolėte ant kelių prieš netikrus 

dievus. 

58 Nuo pirmosios eros Aš apsireiškiau žmonijai per žmones, išrinktus pagal Mano gailestingumą. 

Pranašai, įkvėptieji, teisieji, patriarchai buvo tie, kurie paskelbė jums Mano įsakymus ir Mano valią. 

Atpažinkite, kaip jie visi nuo pat pradžių vedė jus dvasingumo keliu, mokydami melstis nematomam 

Tėvui ir paruošti savo širdį kaip šventovę, kad Viešpats galėtų būti su jumis - tiek nakvynės kampelyje, 

tiek ant kalno, kelyje ar upės pakrantėje. 

59 Per trumpą laiką pasiklydote materializmo kelyje, nutolote nuo Tėvo, iškreipėte tikrąją tarnystę 

Dievui, pakeisdami ją fanatizmu ir stabmeldyste, ir galiausiai daugelis puolėte į netikėjimą. 

60 Tačiau tuo metu pajutote Viešpaties žingsnius šalia, išgirdote juos tarsi tolimą varpo skambesį ir 

turėjote sekti paslaptingą kvietimą, kuris jus pasiekė. Ką matė jūsų fizinės akys?: Keli kuklūs susitikimų 

kambariai, kuriuose susirenka mano naujieji mokiniai ir kai kurios nereikšmingos būtybės, iš kurių kaip iš 

neišsenkančio šaltinio tekėjo meilus žodis, kupinas širdingumo, išminties ir įtikinamumo. Nuo to laiko šis 

Žodis daugeliui žmonių tapo gyvenimo duona, troškulį malšinančiu vandeniu ir skausmą malšinančiu 

balzamu. 

61 Dėl mano atnaujinto buvimo tarp žmonių stebuklo kurtieji išgirdo, aklieji praregėjo, užkietėjusi 

širdis tapo jautri, siela, mirusi malonės gyvenimui, prisikėlė. 

62 Vyrai ir moterys tapo uoliais "darbininkais", išmanančiais mokiniais, kurie vėliau kalbės apie tiesą. 

Jie daugiau Manęs neneigs, nebeįvertins Manęs klaidingai ir daugiau niekada neabejos Mano galia. 
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63 Jūs eisite prarastojo keliu kaip spindintis 

Būkite švyturys. Taigi per šį laiką sielos ras tiesos kelią, kad žengtų dar vieną žingsnį arčiau savo Kūrėjo. 

64 Kol dar turite gyvybės gurkšnį, ieškokite tų, kurie pasimetė. Pakelkite savo brolius ir seseris, 

suklupusius kovoje už gyvenimą, pagydykite sergančiojo sielą, širdį ar kūną. Darykite gera ir taip 

liudykite mane. Tai neturi jokios reikšmės, jei tie, kurie gavo pašalpą, neatsigręžia į Mano darbą. Sėkla, 

kurią pasėjote, niekada nesudygs, ji sudygs rytoj arba amžinybėje. 

65 Pripažinkite savo dovanų galią, kurios jums negalėjo suteikti joks žmogus, kad ir koks mokytas ar 

galingas jis būtų, kad iš tiesų taptumėte pasaulio šviesa ir druska. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 246 
1 Mylimi mokiniai: Šiuo metu esate pašaukti atlikti dvasinę misiją. Kad jūsų siela būtų verta priimti 

šias užduotis, ji turėjo pereiti didelius išbandymus ir ištuštinti labai karčias taureles. Tačiau šis akmuo 

suteikė jums stiprybės, tobulėjimo ir patirties. 

2 Jūs esate tokie patys, kaip ir tie, kuriuos bandžiau mokyti kitais laikais. Tačiau ši maža 

bendruomenė, kurią jūs sudarote, yra tik labai maža dalis Dievo žmonių, išsibarsčiusių po visą pasaulį, 

kuriuos myliu taip pat, kaip ir jus. 

3 Jūs visi esate tos pačios kilmės, visi turite Šventosios Dvasios dovanų ir pasieksite tą patį tikslą. 

Bet aš jus pavadinau savo tauta, nes esate tarsi vyresnieji broliai ir seserys tarp žmonių, kuriems tenka 

užduotis nešti meilės sėklą kiekvienai sielai. Kaip mergelės sėkla jūs išėjote iš Manęs ir turėsite sugrįžti 

pas Mane kaip sėkla, padauginta iš begalės sėklų, tačiau ji turi būti tokia pat tyra kaip ir pirminė. 

4 Taip sielos ateis į mano glėbį: didžios dėl savo gabumų ir tyros dėl savo darbų sąžiningumo. 

5 Dalį savo darbo patikėjau jums. Juk jei Tėvas viską padarytų, Jis nesuteiktų jums galimybės 

tobulėti. 

6 Per amžius daviau jums mokymą, kurį vis labiau plėtojau, kad jis kaip įstatymas valdytų jūsų 

žmogiškąjį gyvenimą ir stiprintų jūsų sielą kelyje, vedančiame į amžinąją šviesą. 

7 Nuo mano įstatymo, kuris yra tarsi medis, žmonės nupjovė šakas, tai yra sektas ir bažnyčias, 

kurios, kadangi buvo nupjautos nuo medžio, neteko savo sulčių. Jų pavėsis buvo menkas, o tarp lapų 

nebuvo nei meilės lizdų, nei gero skonio vaisių. 

8 Savo mokymą jums atskleidžiau ne tik tam, kad galėtumėte gerai gyventi žemėje. Tai kelias, kuris 

veda sielą į aukštumas, į meilės, išminties ir harmonijos su visomis būtybėmis aukštumas. 

9 Bažnyčios neatliko užduoties vesti sielas prie amžinybės slenksčio. Atitrūkę nuo šio pasaulio, jie 

pasiklysta mirties kryžkelėje, nepažįsta kelio, suklumpa dėl šviesos stokos ir pasineria į materializmą, 

ilgėdamiesi gyvenimo, kurį paliko. 

10 Tai nėra mano nubrėžtas kelias. Mano kelią ženklina šviesa, apreiškimas, gili išmintis visiems, 

gailestingumas ir meilė. Kad nuo jo nenukryptumėte, reikia aukotis, atsižadėti ir atkakliai vykdyti mano 

įstatymą. 

11 Tačiau jus mylinti mano Dvasia stovi kiekvieno iš mano vaikų kelyje, kad pažadintų juos tiesos 

šviesai ir nukreiptų keliu, kuriuo eidami jie ras gyvybės medį, duodantį malonų pavėsį ir duodantį gerų 

vaisių, nes jo sultys yra tobulos. 

12 Tai padės jums suprasti, kad ateis laikai, kai neturėsite jokio kito ganytojo ir jokio kito vedlio, tik 

savo dvasią, kurioje šviečia mano šviesa. 

13 Šiame pasaulyje nėra tikrų dvasinių žinių šaltinių. Malonės ir išminties šaltinį rasite manyje dėl 

savo nuolankumo, dvasinio dialogo su Tėvu. 

14 Šie kuklūs ir nedideli susitikimų kambariai, į kuriuos įeinate stebėti ir mėgautis mano 

apsireiškimu, apsaugo jus nuo nepalankių oro sąlygų ir smalsių akių. Tačiau jie niekada negali būti mano 

Dieviškumo šventykla, nes aš mieliau jo ieškau savo sukurtoje visatoje, kur kiekviena būtybė yra auka, kur 

kiekvienas gyvenimas yra šventovė, o kiekviena širdis - žvakidė. 

15 Kad ir kur eitumėte, kad ir ką pamatytumėte, visur susidursite su mano buvimu. Mano Dvasia 

amžinai gyvena savo šventykloje, kur dieviškasis, dvasinis ir materialusis pradas yra sujungti į tobulą 

harmoniją ir sudaro Dievo šventovę. 

16 Tačiau šioje šventykloje gyvenu ne aš vienas, joje yra visi mano kūriniai, kiekvienas užimantis jam 

priklausančią vietą. 

17 Iš tiesų sakau jums: žemėje nėra Mokytojo, kuris galėtų jus išmokyti trumpesnio kelio ir nuvesti 

toliau nei šis, ir kuris galėtų jums parodyti tokį platų horizontą, kurio šviesa leis jums pamatyti amžinybę. 

18 Žmogus labai išvystė savo mokslą, bet jaučia, kad dabar pasiekė ribą - tačiau ne todėl, kad mokslas 

gali turėti ribas, o todėl, kad aš įsikišau į beprasmišką mokslininko kelią, kad priverčiau jį susimąstyti apie 

savo darbą, išgirsti sąžinės balsą ir laukti, kol jis pakoreguos savo kryptį. 

Jei žmogus naudos savo mokslą artimo labui, gamta apgaubs jį savo paslaptimis ir bus tarsi tarnaitė 

prie jo kojų. Aš pasiunčiau žmogų į žemę, kad jis joje viešpatautų ir būtų jos šeimininkas. 
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19 Apvalymas yra visa apimantis. Juk nuo ką tik gimusio kūdikio iki senatvės sulaukusio žmogaus - 

visi jie ištuština kančios taurę. Mūšyje dalyvauja visi elementai ir pajėgos. 

20 Tarpusavyje kovoja legionai įvairiausių sielų, visur tvyro karo, skausmo ir liūdesio atmosfera. 

Būkite stiprūs, nes kai ši kova baigsis ir bus išgerta kartaus raugo, tuščia taurė bus pripildyta gyvenimo 

vyno, ir visose žemės sielose tai bus tarsi naujas gimimas. 

21 Tarp tų, kurie išmoko Mano pamoką klausydamiesi Manęs šiuo metu, yra tokių, kurie nepaliks 

savo tėvynės, kad atliktų savo misiją. Tačiau kiti turės išvykti pas kitas tautas ir tautas. Šiandien Aš tik 

noriu, kad jūs ištvermingai klausytumėtės paskutiniųjų Mano mokymo žodžių, kad patys nešiotumėtės 

paskutinius Mano žodžius kaip palikimą savyje. 

22 Vargas tiems, kurie užčiaupia savo lūpas iki to laiko! Vargas tiems, kurie sulaiko mano 

apreiškimus dėl pasirengimo ar įkvėpimo stokos, nes vėliau jų sąžinė nenumaldomai pareikalaus iš jų 

atsakomybės! 

23 Po 1950 m. Aš nebesireikšiu šiuo pavidalu, bet jūsų misija nesibaigs - priešingai, tai bus 

konfrontacijų kupino gyvenimo pradžia. Parodysiu jums naują bendravimo formą, kalbėsiu su jūsų 

širdimi, kalbėsiu su jūsų siela, įkvėpsiu jūsų protą ir taip toliau girdėsite Dieviškojo Mokytojo balsą - 

kaskart tobulesnį, kilnesnį, dvasingesnį. 

24 Kai baigsiu savo žodį tarp jūsų, tegul niekas neketina traukti Mano spindulio, kad dar kartą išgirstų 

Mano žodį, nes jis nežino, kokiam dalykui save išstato. Jei žmonės kitose tautose ar tėvynėse, kur šie 

mokymai nėra žinomi, susisiekia su dvasiniu pasauliu ir kreipiasi į mano Dieviškąją Dvasią, kad išgirstų 

Ją per žmogaus protą, Aš jiems atleisiu, nes jie nežino, ką daro. Bet jums sakau: skubėkite, kad mano 

šviesa juos pasiektų anksčiau nei chaosas. Juk artėja sumaišties metas, kai mokyti žmonės tikės, kad nieko 

nežino, kai bus sunaikinta daugybė įsitikinimų ir užgesinta daugybė žiburių. 

Bet šio viesulo metu mano vardas sklis iš lūpų į lūpas. Žmonija atsigręš į Raštus, trokšdama 

pranašysčių ir tikėjimo. Teologai, dvasininkai ir mokslininkai bus apklausiami. Tačiau laikas, kurį jums 

skelbiu ir kuriam jus ruošiu, yra būtent tas, kuriam turite ruošti naujas kartas, kurios turi tęsti jūsų misiją, 

kad mano tauta tarp jūsų neišnyktų, bet augtų ir didėtų skaičiumi, tyru dvasingumu, žiniomis ir dorybėmis. 

25 Artėja diena, kai paliksiu jus kaip mokytojas, kaip pavyzdys ir kaip "knyga". Kai mano mokymas 

suskambės žmonijoje, mano žvilgsnis ieškos jūsų. 

26 Baigėsi laikai, kai klausėtės Manęs nejausdami jokios atsakomybės, kai valgėte vaisius ir duoną 

prie Mano stalo neprisiimdami jokių įsipareigojimų, gėrėte vyno, kiek tik norėjote, kol jį išpylėte, ir 

džiaugėtės radę balzamą savo ligoms gydyti. 

27 Dabar jūs ateinate su pabudusia siela, dabar jaučiate atsakomybę. Jūs rūpinatės žmonėmis, kenčiate 

dėl savo ligų ir ginate Mano bylą. Žinodami, kad šiuo metu dalyvaujate paskutiniuose mano 

apsireiškimuose, skubėkite mane išgirsti ir išsaugoti mano perdavimus savo dvasioje. Jūs gerai 

pasiruoškite priimti nuosprendį paskutinę šios apraiškos dieną. 

28 Pasaulis išvys, kaip "Izraelis" iš naujo pakils iš pelenų. Bet ne pinigų ir kūniškumo ištroškęs žydas, 

o Izraelis pagal dvasią, kuri, pasirodžiusi tarp žmonių, liudys sielos reinkarnaciją, meilės ir teisingumo 

įstatymą, sukrečiantį pamatus, nuomones ir įsitikinimus. 

Iš pradžių sukelsite kovas ir pasaulėžiūrų karus. Tačiau po to jūsų ramybė taps apčiuopiama, o tai leis 

jums išlikti ramiems ir nepalaužiamiems net didžiausio konflikto akimirkomis. Sumišimas praeis, nes 

psichikos sutrikimai niekada netrunka amžinai, nes kiekvieno žmogaus širdyje yra šviesos kibirkštis, kuri 

niekada neužgęsta. 

29 Vėliau būsite pakviesti paaiškinti tai, ko jus mokiau, ir tada duosite šviesą, kad pašalintumėte savo 

bičiulių sumaištį. Tuomet, kai pasaulis pasieks taiką, mano Karalystė bus arti žmonių, nes mano 

gailestingumas bus pasirengęs išleisti septintąjį antspaudą. 

30 Neskelbdami, kad esate mano apaštalai, jūs būsite. Nors esate mokytojai, sakykite, kad esate 

mokiniai. Nedėvėsite drabužių, kurie jus išskirtų iš kitų, nenešiosite knygos rankose, nestatysite 

susirinkimų namų. Nei žemėje neturėsite jokio mano darbo centro ar pagrindo, nei kas nors bus aukščiau 

už žmones, kurie užims mano vietą. 

31 Iki šiol buvę jūsų vadovai yra paskutiniai. Malda, dvasingumas ir mano mokymo praktika ves 

minias šviesos keliu.  
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32 Tai iškilminga akimirka, kai Mano žodžio prasmė pasiekia jūsų širdį ir palieka šviesos pėdsaką. Jis 

toks pat, kaip ir tas, kurį jums nupiešiau kitu metu su Meilės krauju. 

33 Šiuo metu siela, trokšdama išganymo, ieško kelio ir jame sutinka Mane, kuris esu atleidimas, 

apvalantis, ir meilė, išaukštinanti. Iš tiesų sakau jums, kad ši meilė yra jėga, kuri vienija viską, ką 

sukūriau, yra dieviškasis kvėpavimas, suteikiantis gyvybę ir stiprinantis visas būtybes. 

Vystydamiesi vis labiau tobulėjote ir dvasiškai, ir fiziškai, nors sakau jums, kad jūsų esybės esmė yra 

siela, nes kūnas yra tik apvalkalas, kuriame atsiskleidžia siela. 

34 Nors laikui bėgant paklydote, nes sekėte kūno polinkiais, dabar supraskite, kad radote teisingą 

kelią, kad atėjote į kontempliaciją, kurioje Tėvas apreiškia save pasauliui, kad šis galėtų pasiekti 

išganymą. Kartais, trokšdami išgelbėjimo, jūs kartais pasiaukojate, nes suprantate, kad anksčiau ar vėliau, 

bet neišvengiamai, įžengsite į dvasinį gyvenimą. 

35 Gerai supraskite, kad šis gyvenimas čia, kupinas grožybių ir stebuklų, yra nuostabus. Negalite 

paneigti, kad žmogus taip pat atliko savo darbą, kuris atnešė pažangą jūsų gyvenimo būdui. Vis dėlto atėjo 

laikas jums atsigręžti į Mane, pasakyti Man, kad Aš esu viso, kas jus supa, Kūrėjas ir Savininkas ir kad Aš 

esu Šviesa, kuri atskleidžia žmonėms mokslą. Ne visi pasiekėte šį išsivystymo lygį, nes ne visi supratote, 

kokiais laikais gyvenate, ir ne visi žinote, kokį gyvenimą gyvenote anksčiau. 

36 Kaip galėtų atspėti šio laiko malonę tie, kurie, apgaubti religinio fanatizmo, atima iš sielos bet 

kokią laisvę ir atima iš jos bet kokią natūralią išraišką?  

Kiekviena siela turi didelių gebėjimų, nes ji egzistavo anksčiau nei pasaulis. Tačiau jei ji bus suvaržyta 

ir jai bus trukdoma išreikšti tai, ką ji turi, ji turės gyventi nesuprasta ir sutrikdyta. Jai teks gyventi iš 

dvasinių nuojautų ir savo praeities prisiminimų, o dėl fanatiškų tikėjimo dogmų apie dvasinius dalykus 

įskiepytos baimės ji viską slėps ir slėps. Todėl ji negalės pajusti mano buvimo, nes net žodis "dvasinė 

siela" jai atrodo svetimas. Kaip ji galėjo tikėti dvasinės sielos prisikėlimu, kuris yra reinkarnacija? Kaip ji 

galėjo tikėti apraiškomis, kurias šiandien matote? 

37 Artėja paskutinės akimirkos, kai kalbėsiu jums šiuo pavidalu, tačiau žmonija dar nepateikė 

įrodymų, kad jaučia Mano buvimą. 

38 Kaip nedaug yra tų, kurie sužinojo apie mano apsireiškimą šiuo metu! Kiek nedaug yra tokių, kurie 

ne tik tiki Mano apsireiškimu per žmogiškąjį intelektą, bet ir yra tikri, kad Dieviškumas gali pasireikšti 

begale formų. Bet jei jūs, kuriuos rengiu, kad būtumėte mano liudytojai, šiuo metu neliudytumėte apie 

mano apreiškimą, gamta ir jos stichijos "prabiltų", ir naujos kartos pažintų mano darbą, net jei nebūtų 

girdėjusios mano žodžio. 

39 Apsvarstykite savo atsakomybę ir supraskite, kad dar yra laiko pasinaudoti mano mokymais, kurie, 

kaip žinote, turi gilią dvasinę prasmę ir atskleidžia jūsų tobulėjimo kelią. Saugokite savo širdyje įspūdį, 

kurį jums palieka mano žodžio esmė, ir pamirškite, kad ji buvo paskelbta per žmogų, kurio lūpos išreiškė 

mano užtarimą. 

40 Neduokite nurodymų, jei prieš tai jų nepraktikavote, nes niekas jumis nepatikės. Žmonės reikalaus 

iš jūsų įrodymų, kuriuos aš jus mokiau pateikti. Tai, ką iki šios dienos galite ir turite žinoti apie sielą, aš 

jums pasakiau. Nieko nepridėkite prie to, ką atskleidžiau. Turite ir toliau stengtis būti psichologiškai ir 

fiziškai atsparūs. Jei iki šiol tarp jūsų yra ligų, tai tik todėl, kad dėl dvasingumo ir tikėjimo stokos 

nesugebėjote pakilti virš šio gyvenimo kančių ir skausmo. 

41 Mano doktrina moko ne tik tikėti Dievo galia, bet ir tikėti savimi. Kiekvienas, kuris yra tikras 

dvasininkas, kiekvieną valandą savo proto gebėjimais galės priimti tyrą Viešpaties sąvoką. Jis bus to 

vertas ir dvasiškai, ir fiziškai. 

Apibendrindamas šiandien jums sakau: budėkite ir melskitės, kad jūsų minčių, siunčiamų maldoje 

dangiškajam Tėvui, galia nusileistų ir pasklistų kaip gydantis balzamas ant šios žmonijos kančių. 

42 Mylimi vaikai, mano dieviškasis Buvimas yra čia, su jumis, bet ne įsikūnijęs, kaip Antrojoje eroje, 

o dvasiškai. 

43 Aš kalbu visiems, kurie manęs klausosi. Tačiau jei įsigilinsite į Mano žodį, pajusite, kad 

Mokytojas kalba į kiekvieno žmogaus širdį. 

44 Nepripranti prie mano žodžio; pagalvok, kad jis šiuo metu formuoja tavo sielą, kad jos žingsniai 

kelyje būtų saugūs. 
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45 Elijas yra nematomas ganytojas, kuris veda avis į saugų užnugarį, panašiai kaip Mozė jus vedė į 

Pažadėtąją žemę Pirmoje eroje. 

46 Kada ši pasiklydusi žmonija paseks savo ganytojo pėdsakais? Aš juos apšviesiu, kad jie rastų 

teisingą kelią. 

47 Kelias, apie kurį kalbu, yra atsinaujinimo, sudvasinimo, gailestingumo vykdymo kelias. 

Kiekvienas, kuris girdi skausmingą ligonio balsą, išsekusio ir negaunančio paguodos žmogaus prašymą, 

turėtų atverti savo širdį ir pajusti, kaip ji pulsuoja meile ir užuojauta. 

48 Trokštu, kad leistumėte savo sielai atskleisti savo tikrąją esmę, kad būtumėte pripažinti mano 

Darbo apaštalais. 

49 Šiuo metu ruošiu naująsias kartas, kurios žengs dar vieną žingsnį į priekį. Ar ruošiate jiems kelią. 

50 Šiuo metu jums buvo lemta išgirsti mano dieviškus nurodymus, nes taip buvo parašyta. Laikrodis 

rodė valandą, kai visi turėjo atvykti atsigaivinti galingo medžio pavėsyje, kur gyvena Tėvas, laukiantis 

sugrįžtančio "Sūnaus palaidūno", kuriam Jis visada žvelgia atleidžiančiu žvilgsniu, apkabina ir meiliai 

šypsosi. 

51 Mano Dieviškosios Dvasios šviesa per jūsų smegenis patenka į jūsų širdies gelmes. Į jūsų lūpas 

įdedu savo Žodį, kad galėtumėte atlikti jums patikėtą misiją. 

52 Šis žodis nėra žmogaus vaizduotės kūrinys. Sielos pasiektas pakilimas ją taip priartino prie Manęs. 

Jūs pamažu suprantate Mano Įstatymą ir, kiek jame atsiskleidžiate, tiek tobulėjate. 

53 Jei kas nors nesupranta Manęs, nors ir girdėjo, taip yra todėl, kad Jis sumaišo Mano mokymą su 

savo žemiškomis teorijomis ir ideologijomis - nes Jis sumaišo dvasingumą su dogmatiniais tikėjimo 

išpažinimais ir bažnytiniais papročiais, kuriuos jam įskiepijo protėviai. 

54 Mano mokymas jums neprimetinėja jokių dogmų. Tik jūsų dvasiniai gebėjimai suteiks jums žinių 

apie Mano mokymą. Jums tereikia nesustojant sekti šį vyksmą, kol jūsų siela pasieks tobulumą. 

55 Mano siekis, išreikštas mano įstatyme ir mokyme, yra tas, kad žmonės taptų broliais ir seserimis, 

kad jie mylėtų vieni kitus, kad pasaulyje įsiviešpatautų taika, kad kiekvienas žmogus žemėje atstovautų 

man savo dorybėmis ir pavyzdžiu. 

56 Trečiojoje eroje radau žmoniją sutrikusią ir atsiunčiau jai šį dievišką įkvėpimą, kad ji išsigelbėtų. 

57 Tačiau man teko kovoti su jų senaisiais papročiais ir garbinimo formomis, nes nusprendžiau, kad 

jos nebetinka šiam laikui, ir mano kova su šio paveldo, kuris nėra mano, saugotojais buvo didelė. 

58 Doktrina, kurią jums pateikiau ir kurią pavadinau spiritualistine, yra amžinoji, kurios visada jus 

mokiau. Bet iš tiesų sakau jums: Tas, kuris niekada to nepajuto, negalės sakyti, kad tai suprato. 

59 Galite džiaugtis, nes mano atėjimas jums reiškia žingsnį į priekį dvasinės pažangos kelyje. 

60 Kadangi vis dar esate nesubrendę ir silpni, nesugebate suvokti visos mano apreiškimo didybės. 

Tačiau jūs tobulėsite pagal mano mokymus ir galiausiai tapsite geru pavyzdžiu tiems, kurie tikisi, kad savo 

gyvenimu atpažinsite dvasinį kelią, kurį žmonės prarado. Nepalikite jų be vilties ir nenuvilkite jų, jei 

ateisite pas juos tik žodžiais ir nebūsite jiems pavyzdžiu, nes tada jie neatpažins jūsų kaip mano mokinių. 

Savo darbais turite liudyti mano mokymą. 

61 Kaip toli žmonės yra nuo dvasinės taikos, kuri turi viešpatauti pasaulyje, supratimo! Jie stengiasi ją 

primesti smurtu, grasinimais ir savo mokslo vaisiais, kuriais didžiuojasi. 

62 Jokiu būdu neneigiu žmonių pažangos ir nesu prieš ją nusiteikęs, nes ji taip pat įrodo jų dvasinį 

tobulėjimą. Tačiau sakau jums, kad jų pasididžiavimas jėga ir žemiškąja valdžia man nepatinka. Nes, 

užuot palengvinę žmonių kryžių, jie išniekina pačius švenčiausius principus, piktinasi gyvenimais, kurie 

jiems nepriklauso, ir vietoj taikos, sveikatos ir gerovės sėja skausmą, ašaras, liūdesį ir kraują. Kodėl jų 

darbai rodo priešingai, nors šulinys, iš kurio jie semiasi žinių, yra mano paties kūrinys, neišsenkantis 

meile, išmintimi, sveikata ir gyvybe? 

63 Aš noriu lygybės tarp savo vaikų, kaip jau skelbiau "Antrojoje eroje". Tačiau ne tik materialiai, 

kaip žmonės tai supranta. Aš įkvepiu jums lygybę iš meilės, kuria leidžiu suprasti, kad visi esate broliai ir 

seserys, Dievo vaikai. 

64 Nebijokite šių apreiškimų pranešti žmonijai. Jūs nepatirsite kankinystės, nes tie laikai jau praėjo, 

nors ir būsite tyrimo priežastis. 
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65 Taip Aš jus ruošiu pasitelkdamas žmogaus intelektą. Mano Žodis visiems balso turėtojams turi tą 

pačią reikšmę, ir jei manote, kad jis visiems skirtingas, taip yra todėl, kad laikotės išorinio pavidalo, o į 

reikšmę nesigilinate. 

66 Aš noriu priimti jūsų darbus dėl jūsų bičiulių gerovės, noriu matyti jus praktikuojančius mano 

mokymus. Kiek daug stebuklų, stebinančių žmones, galite padaryti! 

67 Atlikite savo užduotį ir pagal savo nuopelnus užimkite "Pažadėtąją žemę" - tą pažadą, kuris su 

jumis taps amžina tikrove. 

68 Vaikas ateina pas tėvą trokšdamas šilumos, jis tampa jo patikėtiniu, kad galėtų išlieti jam savo 

rūpesčius, kančias ir baimes. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kai girdžiu net slapčiausią jūsų širdies plakimą. Dėl to 

Aš artėju prie jūsų, kad duočiau jums savo mokymų šviesą, kad galėtumėte pakilti. 

Nors ir neišpilstau į jūsų rankas žemės turtų, nenoriu, kad gyventumėte varge. Tada galėsite rodyti 

nesuteptą pavyzdį ateities kartoms, kai jos sužinos, kad sekėte Manimi ir atsinaujinote, nesiekdami 

savanaudiškų interesų ir fanatiškai nenusigręždami nuo žemiškų pareigų. 

69 Statykite ant tvirtos žemės, kad netikintieji nesugriautų to, ką jumyse sukūriau iš dvasingumo ir 

atsinaujinimo. Tačiau jūs neturite slėpti šios tiesos nuo pasaulio iš baimės; turite parodyti ją pasauliui 

ryškioje dienos šviesoje. Šiuo metu neikite į katakombas melstis ir mylėti Mane. Nesidrovėkite kalbėti ar 

liudyti apie Mane, nes tada žmonės nepripažins, kad Aš jums apsireiškiau, abejos, kad daugybė ligonių ir 

vargšų buvo išgydyti ir rado palengvėjimą nuo kančių, neigs stebuklus, kuriuos padariau, kad uždegčiau 

jūsų tikėjimą. 

70 Paliksiu jums savo mokymų knygą, kad galėtumėte sakyti pasauliui: "Štai ką Mokytojas paliko 

kaip palikimą." Ir iš tiesų, kiek daug žmonių, išgirdę skaitant mano žodį, įtikės ir kiek daug nusidėjėlių 

atsinaujins! Įsidėmėkite visus šiuos mokymus, kad gyvenimo išbandymai neužkluptų jūsų nepasiruošusių. 

71 Visą savo žemiškąjį gyvenimą ir toliau teiksite gydomąjį balzamą, jūsų žodis bus meilės kupinas 

patarimas vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, todėl, kaip ir šiandien, žmonės prašys jūsų, jie ir toliau 

prašys jūsų pagalbos. Jus kvies mirštantieji, kurie ieškos jūsų pagalbos, ir jūsų žodžiai bus tarsi kelias ar 

švyturys mirštančią žmonių sielų valandą. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 247 
1 Sveiki, žmonės, kurie kasdien vis dažniau kreipiatės į mane. Čia yra visų laikų Mokytojas, 

duodantis meilės pamokymus tiems, kurie Jo laukia iš geros valios. 

2 Priimu jus visus, kaip ir Antrojoje eroje, ir kalbu su jumis ta pačia dvasia, nes esu tas pats 

Mokytojas. Tarp jūsų yra daug tų, kurie girdėjo Mano žodį, tų, kurie matė Mano žingsnius žemėje ir 

abejingai žiūrėjo į Mano darbus. Tačiau tarp jų buvo daug tokių, kurie pagarbiai klausėsi Manęs, noriai 

įsisavino Mano žodžius ir susižavėjo Mano mokymų šviesa, siūlančia jiems rojų ir nepažįstamą 

amžinosios palaimos sielos pasaulį. 

Taip Mane priėmė alkani ir ištroškę meilės, ligoniai, kenčiantieji ir prispaustieji. Kiek daug žmonių 

ieškojo Manęs ir atėjo pas Mane po ilgų kelionių, žinodami, kad netrukus ras išgydymą, kad Aš galiu juos 

išgydyti, nes esu sielos gyvenimas ir prisikėlimas. 

3 Taip pat per šį laiką radau tikėjimo kupinas širdis, kurios tuoj pat puolė priimti mano dieviškąjį 

žodį į savo sielas ir buvo išgydytos. 

4 Dar daug ko turiu jus išmokyti, kad taptumėte mano mokiniais. Kai būsite pasirengę, pasiųsiu jus 

pas žmones. Aš atversiu kelius, kad galėtumėte sėti Mano sėklą ir būti harmonijoje su visais, kurie Mane 

myli ir dvasiškai ieško Manęs. Tačiau veskite už rankos tuos, kurie dar nepasiekė dvasingumo kelio, kol 

visi vieningai žengsite tuo pačiu keliu. 

5 Visada eikite pirmyn, mano vaikai, siekite išminties, kad atrastumėte gyvenimo esmę. Mylėkite ir 

galėsite įeiti į mano slaptąjį lobyną, nebeliks jokių paslapčių, viskas jums bus atskleista, kai tik užkopsite į 

tikrosios meilės viršūnę. 

6 Šiandienos vaikai bus rytojaus apaštalai, o jūs jau galite jais tapti. Nesistenkite iš tuštybės palikti 

savo vardo atminimo brolijoje. Imkite pavyzdį iš gerųjų apaštalų, net pranokinkite juos, jei norite, bet 

darykite tai tik iš meilės žmonėms. Siekite gėrio, dirbkite dėl taikos, visada rodykite kelią į tobulumą. 

7 Aš įkvepiu jus meditacijoms, kad mano vardu guostumėte ligonius ir mokytumėte savo 

artimuosius grįžti prie manęs, siekdami harmonijos, sveikatos ir taikos. Atskleiskite šiai mylimai žmonijai 

sveikatos paslaptį, pasakykite jai, kad ji turi grįžti prie paprastumo, nuoširdumo, maldos ir gailestingų 

darbų. Juose ji ras viską, ko gali trokšti. 

Aš palaikysiu jus jūsų išsipildymo valandą. Raginu jus eiti tuo keliu, kuriame visi turėtumėte 

pripažinti, priimti ir sukurti vieną šeimą. Kai tik ištiesite ranką ir padarysite ką nors gero, mano spindesys 

sklis žemyn, ir jūs pajusite, kad aplinka prisipildys gardžių kvapų, sklindančių nuo jūsų gerų darbų. 

8 Palaiminti visi, kurie tiesia kelią žmonijai, kurie ruošia jos ateitį jums. Pažymėkite šį malonės 

laiką, kuriame gyvenate, darbais, kurie išliks įsirėžę jūsų bičiulių sąmonėje. Šie darbai bus jūsų novatoriški 

žingsniai, veiksmingiausias kvietimas, kurį galite jiems pateikti, ir palikimas, kuris neabejotinai išliks. 

9 Apsaugokite juos nuo skausmo, perspėkite ir pamokykite geru pavyzdžiu, kad žmonija greičiau 

pasuktų teisingu keliu. Nenoriu, kad jie verktų ir toliau kluptų. Ji yra Mano mylima duktė, kurią noriu 

išgelbėti. 

10 Žemės piligrimai: esate galingo medžio pavėsyje ir mėgaujatės jo vaisiais. Čia pat yra tyro ir 

krištolo skaidrumo vandens šaltinis, kuriame galite numalšinti troškulį. Čia rasite visko, ko jums reikia. 

11 Už savęs palikote minias vyrų ir moterų, kurie vis dar ieško medžio ir šaltinio. 

12 Mačiau, kad esi stiprus. Kai alkis, nuovargis ir troškulys nuo jūsų pasitraukė, aš jums pasakiau: 

"Atkreipkite akis į tuos, kurie žūsta dėl trūkumo. 

13 Žvaigždė, kuri jus veda ir kuri yra jūsų vedlys, švietė aukščiau už visus. Tačiau ne visi sugebėjo tai 

įžvelgti, ir jie paklydo. 

14 Štai kaip šiuo metu matau žmonių sielas: alkanas, nes nuo jų buvo paslėpta duona, - skęstantis, nes 

tapo silpnas pasaulio aistrų akivaizdoje ir nerado gelbstinčios rankos, ištiesusios jam ranką. 

15 Aš jau ruošiu jus kaip sielų žvejus, kad su meile gelbėtumėte savo artimuosius. 

16 Būkite parama sergantiems ir išsekusiems, nes dabar esate stiprūs. Užgydykite sielos ir kūno 

žaizdas, užpilkite jas mano gydomuoju balzamu. Kai ištroškęs nebeturi jėgų ateiti pas mane, tu atnešk 

vandens prie jo lūpų. 
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17 Tai yra mano amžinas meilės įstatymas, kurį jums skiriu. Tavo širdis bus naujoji sandoros skrynia, 

kurioje ji bus saugoma. Tada ši vidinė šviesa ves jūsų žingsnius ir nužymės kelią tiems, kurie seka paskui 

jus. 

18 Šiuo metu mano žodis yra mana, maitinanti jūsų sielą kelionėje per gyvenimą, kupiną rūpesčių, 

kančių ir kovų, kaip ir tada, kai ėjote per dykumą. Tačiau ši mana yra amžino gyvenimo mana - ne tokia, 

kokia maitino Izraelio tautą tik tol, kol truko klajonės dykumoje, ir kurią tos tautos vaikai prisimindavo, 

imdami po saują kaip relikviją. 

19 Vyrai ir moterys, likite ištikimi mano mokymams, kad tarp savo bičiulių būtumėte tarsi saulė, 

išsklaidanti tamsą, rodykite gerą pavyzdį vaikams, kad šeimos glėbyje jie būtų tarsi žvakidė su 

neužgesinama šviesa. 

20 Palaiminti mano mylimi kūriniai, kuriuose matau uolias pastangas ir kartu skausmą, gilų skausmą, 

nes žinote, kad šis laikas netrukus baigsis, o jūs labai mažai naudojatės mano nurodymais. Bet iš tiesų, 

sakau jums, malonės laikas nesibaigia. Aš būsiu šalia tavęs ir saugosiu tavo žingsnius. Pranašų akys matys 

mane vaikštantį išrinktosios tautos akivaizdoje. 

21 Aš esu begalinė meilė, didingas gailestingumas ir niekada nepalieku savo vaikų beginklių. Mano 

Dvasia visada yra su jumis ir laukia kvietimo, kad galėtų jus paglostyti. Jūs niekada nebuvote našlaičiai, o 

jei trumpam pasijutote palikti, tai tik todėl, kad palikote Mane. Tačiau dabar matau, kad norite pajusti 

Mano malonės poveikį. 

22 Palaimintas, kas manęs šaukiasi, nes aš nusileidžiu į jo širdį ir pasilieku jame. Kas trokšta mano 

Dvasios šviesos, bus apšviestas. Kas Mane šaukiasi kaip Tėvą, sutiks Mane kaip Tėvą. Kai jums prireiks 

Manęs kaip gydytojo, Aš būsiu su jumis ir jūs pajusite Mano gydantį balzamą. Tam, kuris mane šauksis 

kaip brolį, Aš ištiesiu savo gailestingą ranką, kad jį vesčiau ir paguostų, o tas, kuris prašys manęs kaip 

Mokytojo, gaus pamokymą savo širdyje. 

23 Man nėra nieko neįmanomo. Aš esu Visagalis, ir begalinė meilė, kurią jaučiu savo kūriniams, 

verčia mane dovanoti žmonėms savo gailestingumą ir atleidimą. Šie nežiūrės į jūsų silpnybes, bet tik 

pakels savo sielą, nes ji yra mano Dvasios dalis ir priklauso man. Virš jos yra dvasia, kuri yra dieviškoji 

kibirkštis, kurią įdėjau į kiekvieną žmogiškąją būtybę. 

Padarysiu tave ramsčiu, nes dabar kuriu naują pasaulį - taikos ir šviesos pasaulį. 

24 O jūs, kurie, kaip ir Antrosios eros mokiniai, klausotės Mano žodžio, prašote Mane būti naudingu 

įrankiu Mano darbui, ir Aš suteikiu jums jėgų ir šviesos tai daryti. Visuose savo keliuose jausite Mane. 

25 Noriu, kad suprastumėte mano tuometinį žodį, kuris bus įspaustas jūsų širdyje, ir kad taip pat 

suprastumėte mano atėjimo į Antrąją erą prasmę. Nes tai, kas įvyko tuo metu, buvo sielos atpirkimo 

darbas. 

26 Aš nužengiau kaip Gelbėtojas iš tobulybės, tapdamas žmogumi žemėje. Aš įvykdžiau misiją 

išgelbėti visas būtybes, kurios nuo Adomo laikų dėl nepaklusnumo pateko į nuodėmę. Dėl jų silpnumo jų 

sielos dar giliau krito. Bet atėjus laikui, vykdydamas Mesijo atėjimo skelbimus, Aš tapau žmogumi, kad 

duočiau savo nurodymus, nuimčiau sielos pančius ir suteikčiau jai prisikėlimą. 

27 Visi žinote, kas nutiko per Paskutinę vakarienę. Duona ir vynas, kuriuos daviau savo mokiniams, 

buvo maistas visai visatai. Jie simbolizavo mano esmę ir mano meilę, kuri viešpatauja visiems mano 

vaikams, tikintiesiems ir netikintiesiems. Mano Dvasios šviesa buvo duota visiems. 

28 Nuploviau kojas savo apaštalams, kad parodyčiau savo nuolankumą ir pakviečiau juos leistis į 

žemės kelius, kad parengčiau kiekvieną širdį savo meile - ta didžiule meile, kurią jaučiu visiems, kad 

niekas nebūtų prarastas ir visi ateitų pas Mane. Tačiau šis veiksmas moko jus apsivalyti nuo visų 

nuodėmių, jei norite pradėti vykdyti savo misiją. 

29 Nieko nepasilikau sau. Ką žmonės galėjo padaryti prieš Mane, ko Aš iš anksto nežinojau? Viskas 

buvo parengta pagal Mano valią, ir viskas vyko taip, kaip Aš iš anksto buvau numatęs, kad įtikinčiau 

širdis. Jie nuvilko Mane prie kryžiaus, apnuogino Mano kūną ir pririšo Mano rankas bei kojas prie medžio. 

- Tai kryžiaus simbolika: 

30 Horizontali juosta yra pasaulio nuodėmė, kuri prieštarauja vertikaliai juostai. Pastarasis pakyla į 

aukštumas ir jas pažymi. Tačiau nuodėmė visada yra kliūtis pakilti į dieviškumą. 
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31 Buvau prikaltas prie to medžio, ir kai mano dvasia pamatė širdžių šaltumą, piktumą, o paskui 

džiaugsmą, kai jie pamatė tą nukankintą kūną, veidą, iškreiptą skausmo. Tada mano lūpos ištarė šiuos 

žodžius: "Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro." 

Dabar, šiuo metu, Aš vėl jums atleidžiu, nes jūs vis dar manęs nesupratote. Kiek daug Mano kūrinių 

teigia Mane mylintys, bet nemyli - kiek daug manančių, kad tarnauja Man, tarnauja pagundai! 

32 Mano akys vėl atsigręžia į minią ir atpažįsta tai vieną, tai kitą iš tų, kurie tuo metu supo Mane - iš 

tų, kurie prieš tai buvo patyrę stebuklus ir vis tiek negalėjo Manęs atpažinti. 

33 Tuose veiduose nemačiau nei gailestingumo, nei meilės. Todėl žmonėms sakiau: "Trokštu". Tuos 

žodžius ištarė ne kūno, o sielos troškulys. Aš troškau žmonių meilės. Tačiau aš toli gražu nemylėjau, bet 

mačiau juose pasitenkinimą, malonumą dėl to, kad privertė mane kentėti iki mirties. Tada sudrebėjo žemė, 

užtemo saulė ir mano dvasia atsiskyrė nuo Jėzaus kūno. 

34 Mano vaikai matė kūną, ant kurio krito visa nuodėmės našta ir pasaulio gėda, o nukankintas kūnas 

šaukė: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?" 

35 Tada nukreipiau savo žvilgsnį į nuliūdusį Marijos veidą, į savo apaštalą Joną ir į tas moteris, kurios 

lydėjo Mariją, ir, norėdamas palikti dar vieną savo meilės įrodymą, pavedžiau visų savo vaikų globą ir 

apsaugą Marijai, sakydamas jai: "Moterie, čia tavo kūdikis", o Jonui: "Vaike, čia tavo Motina". Tai buvo 

palikimas, kurį tą akimirką užrašiau žmonijai. Jonas įkūnijo vaiką, žmogiškumą. Tu buvai patikėtas 

Marijai, kad ji amžinai užtartų, guostų ir saugotų visus kūrinius. 

36 Tada kreipiausi į tą, kuris šaukė iš baimės ir taip pat buvo prikaltas prie kryžiaus: Dimą. Aš 

įžengiau į jo širdį ir pamačiau jo didelę atgailą. Jis man tarė: "Tave, kuris esi tobulas, jie nukryžiuoja. 

Pasigailėk manęs, vargšo nusidėjėlio." Paguodžiau jį sakydamas: "Iš tiesų, iš tiesų, po kelių akimirkų tu 

būsi su manimi rojuje". 

37 Fizinė mirtis priartėjo prie Jėzaus, ir tada ištariau šiuos žodžius: "Tėve, į Tavo rankas atiduodu 

savo dvasią". 

Aš mokiau jus grįžti pas Tėvą, kai įvykdysite Jo įsakymus. Mano dvasia sugrįžo į Jo akivaizdą, kad 

susijungtų su Jo dvasia. 

38 Paskutiniai mano žodžiai buvo: "Viskas įvykdyta." Palaiminta širdis, kuri gali pasiekti galutinį 

savo tobulėjimo kelio tikslą, nes Aš ją priimsiu ir ji bus kupina malonės ir tobulumo. 

39 Tai septyni žodžiai, kuriuos pasaulis girdi metai iš metų, nesuprasdamas jų dvasinės prasmės. 

40 Mano mokiniai ir bičiuliai, Jėzui mirus, jie atgavo kūną, pagal paprotį jį balzamavo ir padėjo į 

laidojimo rūsį. Per kitas tris dienas Mano Dvasia nužengė į pasaulius, kuriuose sielos laukė Manęs, kad 

suteikčiau joms laisvę ir parodyčiau kelią. Atpirkimas pasiekė ir tas būtybes, kurios tamsiose sferose laukė 

savo Gelbėtojo. 

41 Vėliau pasirodžiau, tapdamas regimas, ir aplankiau savo Motiną, Mariją Magdalietę, taip pat savo 

mokinius. Prieš įžengdamas į dangų daviau jiems paskutinį nurodymą, kad parodyčiau, kaip jie turi elgtis 

tarp žmonių, jei nori nešti Mano begalinę išmintį, tobulą pamokymą, kad pažadintų visas sielas naujam 

gyvenimui. 

42 Ir šiandien, artėjant laikui su jumis atsisveikinti, sakau jums: "Nesirūpinkite po šio riboto mokymo 

laiko. Sielos evoliucionavo, ir jums nebereikia matyti Manęs materialiomis akimis. Taip pat jums 

nebereikia girdėti Mano žodžių iš materialių žmonių lūpų. Siela išsivystė, ji pakilo ir gaus dvasinę paramą. 

Ateityje taip pat parodysiu kelią visiems savo mokiniams. 

43 Aš duodu nurodymus visiems savo vaikams. Mokytojas jums sako: Kai jums patikėtas sielas 

paversite derlingais laukais, kuriuose meilė duos vaisių, tarp jūsų įsivyraus vienybė ir brolybė. Tada 

galėsite laikyti save mano mokiniais. 

44 Kartais Aš kalbu jums vaizdais, kad galėtumėte įsigilinti į gilius mokymus, įsispausdami į savo 

vaizduotę, ir kalbu jums ilgai, kad niekas jūsų neįžeistų ir nesuklaidintų. Jei taip nebūtų, jūs jau būtumėte 

sukūrę rangų, laipsnių ir klasifikacijų ženklelius tarp mokinių ir mokinių, tarp "pirmųjų" ir "paskutiniųjų" 

savo susirinkimuose, o švenčių metu vainikuotumėte save išgalvotais laurų vainikais. Nes vyrai yra linkę į 

tuštybę ir demonstratyvumą. 

45 Sėkite tarp savęs brolybės sėklą, kurią tuo metu augino mano apaštalai. Ta sėkla buvo pavyzdys, 

pagal kurį jie sodino bažnyčias, kaimus ir miestus. 



U 247 

35 

46 Ką reikia žinoti, kad galėtumėte mokyti mano doktrinos? Meilė. Neįmanoma būti Kristaus 

misionieriais, jei jūsų širdyse nėra meilės. Jūs visi ateisite pas Mane, ir tai įvyks per meilę. Vieni atvyks 

anksčiau, kiti vėliau. Daugiausia ašarų teks išlieti tiems, kurie vėluoja dėl savo kaltės. 

Jūs visi esate tarsi gėlės, kurios neatsiskleidžia tuo pačiu metu, kad priimtų naujos dienos šviesą. Jei 

jūsų širdis liko uždara dieviškajai meilei, dabar sakau jums: jūsų praeitis praėjo, dabar amžinybė jus 

susigrąžina. Savo rankose laikau jūsų praėjusio gyvenimo knygą, kurioje tikrai yra daug dėmių. Tačiau 

jame taip pat yra tušti jūsų būsimo gyvenimo ir jūsų transformacijos puslapiai. Aš viską matau ir žinau. 

47 Dar kartą sakau jums, kad jūs visi susivienysite su manimi. Tačiau kiekvienas turės pats 

"užkariauti" dangų. Šį "užkariavimą" galite atlikti lengvai per meilę arba skausmingai per skausmą. Aš 

jums padedu, guodžiu ir vedu, bet visa kita turite padaryti patys. Aš jus stiprinu, ir ši jėga yra meilės jėga, 

tikroji energija, kuri judina visatą, viską, kas sukurta, ir be kurios jūs neegzistuotumėte. 

Aš slepiu nuo tavęs tavo praeities knygą, nes jei pamatytum jos puslapius, verktum iš sielvarto ir 

susirgtum iš liūdesio. Daugelio jų siaubas ir sielvartas būtų tokie dideli, kad jie laikytų save nevertais 

atleidimo ir atpirkimo. Net šiuose tamsiuose dalykuose spindi mano meilė, apsaugodama jus nuo baisios ir 

nesibaigiančios agonijos ir kurdama naujus būdus, kaip palaipsniui atnaujinti savo sielą tyrais darbais. 

Tačiau jei žinotumėte būsimus savo gyvenimo knygos puslapius - kaip jūs šypsotumėtės iš laimės! 

48 Kai būsite išaukštinti, su džiaugsmu prisiminsite savo ankstesnes kančias ir dėkosite Tėvui. Juk 

šios kančios buvo mažesnės už tai, ko nusipelnei. 

49 Čia yra mano žodis, duotas per žmogaus intelektą. Kad jis būtų toks tobulas, kokio trokštate, turite 

sudvasinti save ir dalytis juo su savo broliais ir seserimis, per kuriuos jums kalbu. Suteikite jiems 

idealizmo, ramybės ir paskatų. Jūsų darbas sunkus sielai ir labai varginantis kūnui. Mano darbui reikia 

stiprių balsų nešėjų, nes tik taip jis galės daryti stebuklus, kurių reikalauja netikintis pasaulis, t. y. tie, kurie 

abejoja kaip Tomas, kurie turi pamatyti ir paliesti, kad įtikėtų, ir nežino, kad jie taip pat galėtų daryti 

stebuklus, jei mažiau imtų pavyzdį iš Tomo, o daugiau iš Mokytojo, kuris jums kalba. 

50 Jūs, Mano žodžio nešėjai: kol jūsų darbas nesuprastas ir kol matote, kad nesulaukiate dėmesio ir 

pagarbos, kurios nusipelnėte dėl savo darbo, susitaikykite su tuo, atleiskite, nepraraskite gerumo. Bet kai 

pajusite dvasinį Mano šviesos prisilietimą, nukreiptą į jūsų intelektą, kuris paskui sklis iš jūsų lūpų - 

galvokite apie Mane, džiaugsmingai atsiduokite Mano meilei, tarnaukite Man su begaliniu malonumu, 

žinodami, kad taip tarnaujate savo broliams ir seserims. Aš atlyginsiu už jūsų pasiruošimą, tomis 

akimirkomis pripildydamas jus malonės. Kad viso to nusipelnytumėte, turite tapti mylintys ir širdyje jausti 

tikrą meilę. 

51 Rengdamiesi mano apsireiškimui negalvokite apie žemiškas "išmintis" ar filosofijas, nes visa tai 

bus nenaudinga mano išminties akivaizdoje. Aš esu tas, kuris įkvepia jus jūsų susižavėjimui ir suteikia 

jums jėgų įvykdyti jūsų sunkią užduotį. Jei atsiduodate Man, ko jums bijoti? 

52 Melskitės, bet tegul jūsų maldą lemia jūsų kasdieniai ketinimai ir darbai, tai bus geriausia jūsų 

malda. Bet jei norite į Mane kreiptis mintimis, kad išreikštumėte savo prašymą, tiesiog sakykite Man: 

"Tėve, tebūnie man Tavo valia!" Tuo jūs paprašysite dar daugiau, nei galėtumėte suprasti ir tikėtis, ir šis 

paprastas sakinys, ši mintis dar labiau supaprastins "Tėve mūsų", kurio prašėte Manęs kitados. 

53 Taigi turite maldą, kurioje prašoma visko ir kuri geriausiai kalba už jus. Tačiau ne jūsų lūpos tai 

pasakys, bet jūsų širdis tai pajus, nes pasakyti tai nereiškia pajusti, o jei pajusite, jums nereikės to sakyti 

Man. Aš moku išgirsti dvasios balsą ir suprasti jos kalbą. 

54 Ar yra koks nors didesnis džiaugsmas nei tai žinoti? O gal manote, kad priklausau nuo jūsų, kad 

pasakytumėte, ką turiu daryti? Neįsitvirtinkite manydami, kad Mano apsireiškimams būtinos tinkamos 

vietos, specialūs drabužiai ir net tam tikra elgsena, kad Aš galėčiau apsireikšti. Ateis dienos, kai Mano 

įkvėpimas bus su jumis bet kurioje vietoje ir bet kurią valandą, prieš įvairias minias, kur jūs išreikšite 

Mano mintis žodžiais ir kalbomis, kurias visi supras. 

55 Vienintelė bažnyčia, kurioje skambės šis žodis, bus jūsų brolio širdis. Ar jūs mokotės kalbų, kad 

galėtumėte perduoti mano Žodį kitomis kalbomis nei ta, kuria kalbate? Aš jums sakau, kad jūs išreikšite 

mano mintis, kurios yra šviesios, ir kiekvienas jas priims savo kalba, kaip atsitiko, kai mano apaštalai 

kalbėjo apie mano karalystę skirtingų kalbų žmonėms. Tie, kurie tiki, kad šie nuostabūs įvykiai yra tiesa, 

vadina juos stebuklais, o kiti juos neigia, nes mano, kad jie neįmanomi. Tačiau sakau jums, kad tai yra 

smulkmenos, kurias galėsite atlikti be jokių pastangų, jei iš tiesų esate mano meilės mokiniai. Sekite savo 
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širdies impulsais, o mano balso skleidėjai, niekieno neimituodami. Atminkite, kad kiekvienas turi atlikti 

tam tikrą užduotį. 

56 Žmonės, dauginkitės, mintimis padėkite tiems, kurie yra mano įrankiai. Savo susižavėjimu jie 

suteikia jums dvasinę šviesą, maistą, kuris jus stiprina ir džiugina. Jie tarnauja tam, kad jūs galėtumėte 

mokytis. Rytoj kiti dėl jūsų padarys tai, ką jūs dėl jų darote šiandien. Galite sakyti, kad išorinė kalbos, 

kuria kalbėjau "Antrojoje eroje", ir ta, kurią vartoju dabar, forma skiriasi, ir iš dalies būsite teisūs. Juk tada 

Jėzus jums kalbėjo tautų, kuriose gyveno, posakiais ir idiomomis, kaip ir aš šiandien kalbu apie dvasią tų, 

kurie klausosi mano žodžio. Tačiau dvasinis turinys, kurį perduoda tas Žodis, duotas tada ir dabar, yra tas 

pats, vienintelis ir nekintantis. Tačiau daugelis žmonių, kurių širdys užkietėjusios, o protai uždari, to 

nepastebėjo. 

57 Visada yra tokių, kurie nutolsta nuo šaknų ir laikosi išorinių dalykų, todėl klysta ir paklysta to 

nesuvokdami. Kalba, kuri atsiskleidžia kiekviename iš mano vaikų, per kuriuos jums kalbu, yra labai 

paprasta ir tyra, atskleidžia meilę ir turi dvasinį turinį. Tačiau neapsigaukite melodingais posakiais, kurie 

labai gerai skamba jūsų ausims, bet nieko nesako jūsų širdžiai. 

58 Tegul jūsų širdis jaudinasi labiau nei smegenys, nes ji yra jų šeimininkė. Kuo aukštesnis žmogus, 

tuo labiau jis myli, tuo nuolankesnis ir tuo sveikesnis. 

59 Ieškokite mano darbo tyriausiu ir aukščiausiu savo tikėjimu, meile ir idėjomis. Neapsunkinkite jos 

nereikalingomis žiniomis ir neužgožkite šios doktrinos spindesio išorinėmis garbinimo formomis. 

Nepamirškite, kad dėl šių ir kitų dalykų, apie kuriuos jums pasakysiu vėliau, nuklydote nuo tikrojo kelio. 

60 Kurią renkasi: Ieškoti Manęs per daiktus, kuriuos sukūrėte, kad Mane vaizduotumėte, ar tiesiogiai 

savo širdyje priimti Mano meilės prisilietimą ar Mano balso skambesį? Sudvasinkite save. Iš tiesų sakau 

jums: kas tai pasieks, turės kažką vertingesnio už visus žemiškus titulus ir paskyrimus. 

61 Kai tai įvyks, patirsite stebuklų, o dar prieš tai įvyks neįtikėtinų įvykių. Pirmyn, mokiniai! 

Neišsigąskite sielų be šviesos, nesvarbu, ar jos būtų įsikūnijusios, ar nebeįsikūnijusios. Tačiau mylėkite 

juos ir padėkite jiems, nes jie taip pat yra Mano labai mylimi vaikai, kurie vis dar ieškos Manęs, kaip ir jūs 

ieškojote Manęs. Tuomet aš juos priimsiu ir apkabinsiu kaip "Sūnus palaidūnas". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 248 
1 Tebūna mano ramybė kiekvienoje sieloje. Stipriai pajuskite šią ramybę, kad šviesa prasiveržtų, 

padarydama jums matomus tikruosius kelius, ir jūs nusigręžtumėte nuo tamsių takų, kuriais šimtmečius 

keliaujate, klupdami tarp dygliuotų krūmų. Kiek daug vargo jūs patyrėte ant gražiosios planetos, kurią 

jums patikėjau, kad galėtumėte joje gyventi bent akimirką savo amžinojo gyvenimo. 

2 Tik su ramybe sieloje galėsite sekti paskui Mane ir suprasti Mane. Mokymas, kurį jums teikiu, 

skirtas stiprioms sieloms, žmonėms, kurie tapo stiprūs skausme ir meilėje, kad vėliau galėtų šviesti 

žmonijai kaip sektinas pavyzdys. 

3 Jei mąstysite apie Jėzaus pavyzdį, geriausiai pasinaudosite mano mokymais. Tačiau jei atkakliai 

valgysite karčius vaisius, kuriuos augina žmonija, beveik nieko nesuprasite iš Mokytojo mokymo. Yra 

daug pavojingų ir nuodingų vaisių, nes išorėje jie žada saldumą, o viduje slepia nuodus. 

4 Sakau jums iš naujo: Pailsinkite savo sielas ir akimirkai pamirškite savo problemas, manydami, 

kad jos yra visos žmonijos problemos, nes pasaulis išgyvena atgailos laikotarpį. 

5 Jūs esate kaip krūmai, kurių šakos kartais būna tokios išretėjusios ir ligotos, kad jas reikia 

skausmingai genėti ir pašalinti ligotas dalis, kad jos atsigautų. Kai mano meilės teisingumas pašalina iš 

žmogaus medžio ligotas šakas, pažeidžiančias jo širdį, jis pakyla. Kai žmogui reikia nupjauti kūno galūnę, 

jis atsidūsta, dreba ir tampa bailus, nors žino, kad tai daroma siekiant pašalinti tai, kas serga, kas mirę ir 

kelia grėsmę tam, kas dar gali gyventi. Nupjautos rožės taip pat išlieja savo gyvybines jėgas kaip skausmo 

ašaras, bet vėliau pasipuošia gražiausiais žiedais. Mano Meilė be galo stipriai nupjauna blogį Mano vaikų 

širdyse, kartais paaukodama save. Kai žmonės Mane nukryžiavo, Aš apgaubiau savo katorgininkus savo 

gerumu bei atleidimu ir suteikiau jiems gyvybę. Savo žodžiais ir tyla pripildžiau juos šviesos, gyniau ir 

gelbėjau. Taip Aš pažaboju blogį, atbaidau jį savo meile, ginu ir gelbėju piktadarį. Tas atleidimas buvo, 

tebėra ir bus amžinas išgelbėjimo šaltinis. 

6 Šiandien, kaip ir praeityje, aš prikeliu jus, kai krentate, įsikišu, kai nuklystate. Supraskite, kad jums 

nėra ko manęs bijoti. Bijokite savęs! 

7 Savo vaikams visada rodau lengvą, gražų ir saugų kelią. Pasigailėsiu jūsų ilgų, sunkių ir liūdnų 

kelionių pėsčiomis, kurias patys sau susikuriate savo darbais. Jei nuklydote ar esate vangūs ir vėluojate 

ateiti į šviesos kelią, taip yra tik todėl, kad esate užsispyrę. 

8 Duodu jums naujų apreiškimų, kad ir jūs galėtumėte pasiekti naujų permainų. Niekas ir niekas 

negalės sutrukdyti, kad mano mokymo žodžiai pasiektų sielas rašto pavidalu. Mano žodis sunaikins viską, 

kas netikra, kas susikaupė žmogaus gyvenime. 

9 Aš pradedu ne mažą ginčą, bet didelį pasaulėžiūrų karą, kuriame spindės įkvėptieji. Aš jums 

duosiu tinkamą žodį, kad galėtumėte teisingai interpretuoti mano mokymą. 

10 Ateikite pas Mokytoją ir mokykitės iš Jo, kad pašalintumėte blogas interpretacijas, kurių buvote 

mokomi apie ankstesnių laikų Raštus. Tos klaidingos interpretacijos, kurios buvo tarsi akli veidrodžiai, 

neleido jums pamatyti tiesos. 

11 Jums buvo pasakyta apie Antikristą - tai nuoroda į mano mokinio Jono apreiškimą. Klaidingai šią 

asmenybę pritaikėte daugeliui savo praeities ir dabarties žmonių. Šiandien jums sakau, kad Antikristo, 

kaip jį suvokia žmonija, nėra ir nebus. Antikristas yra tas, kuris nemyli, nes Kristus yra Kūrėjo meilė. 

Todėl supraskite, kad jūsų pasaulis pilnas antikristų, apakintų materializmo. 

12 Sakau jums, kad geriau, jog būtumėte pilni netikrumo ir neigimo, negu pilni klaidingų įsitikinimų 

ar melo, kurį laikote tiesa. Sąžiningas neigimas, kylantis iš abejonių ar nežinojimo, jums kenkia mažiau 

nei klaidingas įsitikinimas netiesa. Nuoširdi abejonė, trokštanti supratimo, yra geriau nei tvirtas tikėjimas 

kokiu nors mitu. Desperatiškas netikrumas, garsiai šaukiantis šviesos, yra geriau nei fanatiškas ar 

stabmeldiškas tikrumas. Šiandien visur vyrauja netikintys, nusivylę ir nuskriausti žmonės. Tai 

maištininkai, kurie dažnai mato aiškiau nei kiti, kurie nesuvokia ritualinės laikysenos kaip tokios, jų 

neįtikina ir patikinimai, kuriuos jie išgirdo iš tų, kurie dvasiškai vadovauja žmonėms. Nes visos tos 

sudėtingos teorijos nepatenkina jų širdžių, trokštančių tyro vandens, kuris nuramintų jų baimę. Tie, 

kuriuos laikote maištininkais, dažnai savo klausimais parodo daugiau šviesos nei tie, kurie į juos atsako, 

nes laiko save mokytais ar svarbiais. Jie jaučia, mato, jaučia, girdi ir supranta aiškiau nei daugelis tų, kurie 

save vadina dieviškųjų mokymų meistrais. 
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13 Taip pat kalbate apie bauginančią ir siaubingą pasaulio pabaigą, kuri, jūsų manymu, neišvengiama 

kiekvieną kartą, kai prasideda karas. Šiandien jums taip pat sakau, kad ta pabaiga, kurios tikitės, neateis. 

Mano Antrosios eros žodžiai skirti materializuotam ir moksliniam pasauliui, kuris negarbina Manęs, 

nemyli Manęs ir nepripažįsta Manęs. 

14 Jūs tiesiogine prasme tikėjote, kad ateis žmonės, kurie save vadins "Kristumi", ir pagaliau 

patikėjote bei supratote, kad tai bus netikri Kristūs. 

15 Jūs norite neteisingai suvokti simbolius ir užsiimti jais taip, kad pakliūtumėte į klaidą ir galiausiai 

nežinotumėte, ką galvoti. Negalvokite tiek daug, apvalykite savo sielą ir širdį ir ateikite pas Mane. Aš 

suteiksiu jums šviesos ir atskleisiu, ką jums reikia žinoti tiek materialiniam tobulėjimui, tiek dvasiniam 

pakilimui. 

16 Kas yra netikri Kristūs? Visi tie, kurie skelbiasi esą pranašesni, dorybingesni ir skleidžia gėrį, nors 

elgiasi visiškai priešingai. 

17 Jūs vis dar kalbate apie baisų Dievo teisingumą, apie Jehovos rūstybę, apie "akis už akį ir dantis už 

dantį" Teismo dieną, kai aš būsiu keršijantis Teisėjas. Bet kiek dienų, kai buvo teisiama, patyrėte per savo 

egzistenciją? Tomis liūdnomis jūsų sielos akimirkomis buvau ne jūsų teisėjas, bet gynėjas. Mano dvasioje 

negali būti jokio pykčio. Kaip galėčiau tai atskleisti? Manyje yra tik harmonija. Tie, kurie laiko akį už akį 

ir dantį už dantį, esate jūs. Mano teisingumas yra mylintis, o jūs patys prašote galimybės apsivalyti. Aš 

jūsų nebaudžiu. 

18 Jūs, kurie esate paklydę, aš netrukus jus priimsiu ir, kai manęs šauksitės, suteiksiu jums savo jėgos 

ir šviesos. Nesvarbu, kad jūsų kūne ir sieloje yra didžiųjų nusidėjėlių žymės. Padėsiu jums palaiminti tuos, 

kurie jus įžeidė, ir palaiminti Dievą už tai, kad sugalvojo jumyse padaryti šį stebuklą. Tada pradėsite jausti 

Kristaus meilę savo širdyje. 

Kai kurie, išgirdę šiuos žodžius, galvoja: Kaip įmanoma, kad didieji nusidėjėliai gali gauti šią malonę 

taip pat kaip ir teisieji, kurie ją turi dėl nuopelnų? O žmonės, 

Žmonės, jūs matote tik savo akimis! Visada teikiau jums savo malonę iš malonės, dar prieš jums jos 

nusipelnant! 

19 Aš reaguoju ir į tyrą mintį, ir į liūdną verksmą to, kuris kreipiasi į Mane suteptas, kai iš jo ištrūksta 

bent kibirkštėlė nuolankumo ar įžvalgumo, nes jam trūksta meilės artimui. 

20 Esu silpnųjų, kurie lieja ašaras dėl savo didelio nesugebėjimo ir neišmanymo, gynėjas. Aš esu 

dieviškoji viltis, kuri kviečia ir guodžia verkiantį, aš esu mylintis Jėzus, kuris švelniai glosto tą, kuris 

dejuoja savo skausme ir atgailoje. 

21 Aš esu jūsų Gelbėtojas, jūsų Atpirkėjas. Aš esu žmogui prieinama tiesa. 

22 Dabar seka dar vienas Mano mokymas, mokiniai: Iš tiesų sakau jums: kai jaučiatės stiprūs, didingi 

ar pranašesni, jūs tolstate nuo Manęs, nes jūsų išdidumas užgniaužia nuolankumo jausmą. Bet kai 

pasijuntate maži, kai suvokiate, kad esate tarsi atomai Mano kūrinijos viduryje, tada priartėjate prie 

Manęs, nes dėl savo nuolankumo žavitės Manimi, mylite Mane ir jaučiate Mane šalia savęs. Tada 

pagalvokite apie visa tai, kas didinga ir nesuvokiama, ką Dievas turi savyje ir ką norėtumėte pažinti ir 

patirti. Atrodo, kad savo sieloje girdite dieviškų šnabždesių aidą. 

23 Aš esu jūsų sielos Valdovas ir jos Gelbėtojas. Jūsų kūnas yra vienas iš daugelio jums duotų 

įrankių. Tačiau dauguma įsikūniję pamiršta Mane ir paklysta, veikiami žemėje juos supančio gyvenimo. 

Taip atsitinka, kai sielai vis dar trūksta tikros didybės ir išaukštinimo. 

Kiti, kurie nepamiršta, kad Aš esu jų Viešpats ir Tėvas, rodo, jog yra nepasotinami prašydami, bet 

šykštūs duodami. Jiems trūksta sielos dosnumo, kad galėtų mylėti. Jie mano, kad supranta, kaip prašyti, 

bet nežino, kaip duoti. Jie nesistengia išmokti prašyti, o juo labiau - duoti. Vienintelis dalykas, kurio jie 

turėtų prašyti iš Manęs, yra tai, kad Aš įvykdyčiau jiems savo valią. Juk jau supratote, kad Mano valia yra 

teisinga, tobula ir mylinti. 

24 Aš jums sakau: "Prašykite, ir jums bus duota." 

25 Ar manote, kad šis sakinys ar prašymas yra beprasmis? Iš tiesų sakau jums: kas kreipiasi į Mane ir 

jaučia, tas rado stebuklų šaltinį. - Duokite viską, ką jums pataria meilė. 

26 Jūs bandote nutildyti tyriausius sielos pojūčius pasaulyje per tinkamus malonumus. Bet kadangi 

Dieviškoji Dvasia yra paslėpta jūsų esybėje, visi turėsite Jai paklusti, vieni anksčiau, kiti vėliau. 
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27 Žmonės negalės amžinai kovoti su Dievu, kuris vienintelis gali pakelti jus iš netobulos būtybės 

būsenos į tobulumo aukštumas. 

28 Savo mokymu parodysiu jums tikrąją gyvenimo prasmę ir išmokysiu jus teisingai interpretuoti ne 

tik šio, bet ir praėjusio laiko mano žodžius. Nes klaidingai interpretuodami mano žodžius jūs sukūrėte 

fanatišką kultą. Todėl jūsų materializmas neleidžia jums suprasti, kai sakau jums: "Dangus ir žemė praeis, 

bet mano žodis nepraeis". 

Jūs galvojate: "Ar gali būti, kad dangus praeis kaip ir žemė? Tai rodo, kad jums trūksta gilesnio 

supratimo. Norėjau jums pasakyti, kad dangus, kurį matote, ir žemė, kurioje gyvenate, praeis, nes laikas 

bėga sekundė po sekundės. 

antrasis palieka savo pėdsaką, bet kad mano Žodžio esmė ir turinys nepraeitų, nes, būdamas dieviškas, jis 

yra amžinas, o dieviškumas yra nekintantis. 

Tačiau jūsų žemė ir dangus keičiasi ir nepastebimai praeina žmonėms, o mano meilė išlieka nekintanti. 

Mano meilė nepraeina, nes ja pripildyta visa visata. 

29 Jėzus atėjo išmokyti jus meilės, o ne tenkinti jūsų tuščio smalsumo. bet kaip nedaugelis žino, kaip 

mylėti Jo vardu. Kai darote ką nors gero, sakote: "Aš esu kilnus, dosnus, labdaringas, todėl taip ir darau." 

Aš jums sakau: Jei tuos darbus darytum savo Viešpaties vardu, būtum nuolankus, nes gerumas yra iš 

Dievo ir aš jį suteikiau tavo sielai. Todėl jei savo gerus darbus priskirsite savo žmogiškajai širdžiai, 

paneigsite savo sielą ir Tą, kuris ją apdovanojo šiomis dorybėmis. Kita vertus, jei padarote ką nors bloga, 

nusiplaunate rankas kaip Pilotas ir dėl to kaltinate Tėvą, sakydami: "Tokia buvo Dievo valia, taip parašyta, 

Dievas to norėjo, toks likimas". 

30 Sakote, kad niekas nevyksta be Dievo valios atleisti jus nuo kaltės. Bet iš tiesų, sakau jums, jūs 

klystate, nes jūsų ydos, jūsų nelaimingumas vyksta be Dievo valios. Supraskite, kad Visagalis niekada 

neverčia jūsų jėga, savo galia. Taip elgiatės su silpnesniais broliais ir seserimis. Iš tiesų sakau jums: blogis, 

nesąžiningumas, harmonijos stoka yra jūsų, o meilė, kantrybė, ramybė ateina iš Dievo. Kai mylite, jus 

įkvepia jūsų sielos Kūrėjas. Kita vertus, kai nekenčiate, tai jūs patys, tai jūsų silpnybė, kuri jus skatina ir 

žlugdo.  

31 Kai jūsų gyvenime nutinka kas nors blogo, galite būti tikri, kad tai jūsų darbas. Bet tada paklausite 

savęs: Kodėl Dievas tai leidžia? Argi Jis nekentėjo dėl mūsų nuodėmių? Argi Jis neverkia, kai mato mus 

verkiančius? Kiek Jam kainuotų, jei jis norėtų mums sutaupyti šių kritimų? Sakau jums: kol nemylėsite, 

Dievas jums bus kažkas, ko negalėsite suprasti, nes jūsų Kūrėjo didžiadvasiškumas yra jums 

nesuvokiamas. 

32 Tapkite stiprūs, didingi, išmintingi, išmokite mylėti. Jei mylite, nebeturėsite vaikiško noro suvokti 

Dievą, nes tada Jį pamatysite ir pajusite, ir to jums pakaks. 

33 Mano meilė atsako į tuos klausimus, kuriuos kartais užduodate sau kentėdami. Leidžiu jums 

pažinti savo užaugintų vaisių skonį tik tam, kad pajustumėte tai, ką privertėte pajusti kitus. Bet taip pat 

sakau jums, kad kai jūsų kančios taurė perpildyta, o aš galėčiau jums sutaupyti skausmo, vis tiek leidžiu, 

kad jie ir net mirtis būtų jumyse. Juk siela yra aukščiau visų šių nereikšmingų juslinių suvokimų, kurie ją 

tikrina per kūną. 

34 Jėzus atėjo pas žmones pamokyti, kaip išaukštinta siela ištveria rykštės smūgius, įžeidimus ir 

erškėčius, kad, kai būsite "nukryžiuoti", turėtumėte drąsos pasipriešinti, mylėti ir laiminti katorgininką ar 

šmeižiką. 

35 Taip turite palikti pasaulį ir kūną. 

36 Tačiau šiandien, šį malonės rytą, kai Mano Žodis sugrįžta pas jus per žmogaus protą, Aš jus 

sveikinu. 

37 Žmonija, jūs ruošiatės paminėti Jėzaus gimimą. 

38 Kalėdų šventė, džiaugsmas ir atminimas. 

39 Turtingiesiems ir galingiesiems tai reiškia žemišką pasitenkinimą ir malonumus. Tiems, kurie seka 

Kristumi, kuris tą naktį, kai gimė, neturėjo nei lovos, nei namų, ši šventė yra nepritekliaus, bet dvasinio 

džiaugsmo šventė. 

40 Krikščioniškoji žmonija, jūs, kurie ruošiatės puošti savo altorius ir rengti šventes, iš tiesų sakau 

jums: jūsų širdis tuščia. Argi nepagalvojote, kad tie altoriai, kuriuos statote, ir atvaizdai, kuriais mane 

vaizduojate, tėra malonumas jūsų akims ir labai toli nuo tikrovės esanti Dieviškumo kopija? Visada 



U 248 

40 

gyvenau tikro nuolankumo šventykloje. Taip pat ir jus mokiau atlikti savo užduotį su visa meile ir savęs 

išsižadėjimu. 

41 Šiandien matau, kad šis mokymas neteko savo galios, kad krikščionybė pamiršo jo prasmę. Juk net 

tie, kurie atneša sunkumų savo šeimoms, vadina save krikščionimis. Tie, kurie demonstruoja puikybę ir 

galią, ir tie, kurie kursto karus, taip pat vadina save krikščionimis. Tačiau ne visi seks šiuo pavyzdžiu ir 

šiuo keliu, nes daugelis pabus ir supras, kad sielos didybė priklauso nuo širdies, kurioje gyvena tyri 

jausmai, Dievo įkvėpti žmogui, prigimties. 

42 Praėjo maždaug 2000 metų nuo mano, kaip žmogaus, atėjimo į pasaulį. Primenu jums tai tik tam, 

kad suprastumėte, kaip toli esate nuo mano nurodymų vykdymo. Mano, kaip tobulo žmogaus, pavyzdys 

prasidėjo nuo gimimo akimirkos, tęsėsi per visą vaikystę ir paauglystę, kol baigėsi paskutiniu atodūsiu ant 

kankinimų kryžiaus. Ši istorija, parašyta mano krauju, yra gyvenimo knyga ir žmogaus atpirkimo pradžia. 

43 Gyvenau tarp žmonių, kad jie suprastų, jog Tėvo meilė jiems tokia didelė, kad galiausiai 

apsiribojau ir gyvenau su jais kaip žmogus, toli nuo visų dieviškumo idėjų, kurias turėjo tautos vadovai, 

besivadovaujantys Mozės paliktu Įstatymu. Kaip jie galėjo įsivaizduoti Dievo Sūnų jo skurde, kai jie 

gyveno turtuose? Kaip jie galėjo nusilenkti Jėzui, dailidės sūnui, nors jautėsi privilegijuoti? 

Jie nesuprato mano mokymo apie meilę ir nuolankumą. Mano lopšys buvo toks skurdus, kad niekas iš 

jų neprisileido prie Manęs, net paglostyti ar meiliai pažvelgti į Mane. Tačiau gamta buvo labai 

susijaudinusi dėl Mano, kaip žmogaus, buvimo ir ištiesė man rankas, kad priimtų Mane įvairiose savo 

karalystėse, o Amžinojo šviesa, kurią simbolizavo žvaigždė, skelbė pasauliui Mesijo atėjimą. 

44 Dabar, šiais laikais, kai Man nereikėjo gimti kaip žmogiška būtybė, nei tapti žmogumi, nei būti 

persekiojamam, jus apšviečianti Mano Dvasios šviesa bus matoma žmonijos, kuri galės atpažinti, kur šiuo 

metu teka Mano Žodis. 

45 Šiandien ateinu kaip šviesa, kaip esmė, kad pripildyčiau ramybe geros valios žmones, kurie žinojo, 

kaip dvasingai ir džiaugsmingai paminėti šią dieną, ir kurie dovanojo man savo širdis. 

46 Savo Viešpačiui aukojate kančią ir vargą, prisimindami, kad ir jūsų Mokytojas atėjo į pasaulį 

kentėti. 

47 Aš priimu šią auką ir jūsų širdyse įžiebiu neužgesinamą liepsną. Kadangi paaukojau save kaip 

auką, kad parodyčiau jums kelią į jūsų išgelbėjimą, nepamirškite, kad visada esu pasirengęs ištiesti savo 

gailestingąją ranką, kad jus išgelbėčiau. 

48 Jūsų dvasinė vaikystė baigėsi, todėl dabar turite suprasti savo raidą. 

49 Pateikiau jums savo pakaitalą, nes esu jums pasakęs: "Kas atliks savo kaip mokinio užduotį, bus 

panašus į savo Mokytoją". Sėkite meilę, įveskite taiką į širdis, darykite stebuklus. Prikelkite malonės 

gyvenimui, prikelkite "mirusiuosius" tiesai. 

50 Dvasininkai, būkite mano žodžio aiškintojai ir pasiuntiniai. Šią dieną glostau visus žmones, kurie 

pagal gautus nurodymus mini mano atėjimą. 

51 Balsą nešančiam žmogui pakilus, mano dieviškasis spindulys, mano įkvėpimas nusileis ant jūsų, 

kad galėtumėte suprasti mano žodį. Noriu, kad jus vienytų vienas troškimas - taika tarp žmonijos. 

52 Palaimintas tas, kuris ateina trokšdamas Manęs, nes jis turės mano dieviškosios Dvasios šviesą. 

Tas, kuris ieško Manęs, tai daro todėl, kad pajuto, jog atėjo jo evoliucijos aukštyn metas. 

53 Žmogaus protas siekia nutraukti jį varžančias vergovės grandines. Sakiau jums, kad dabar atėjo 

laikas protui ir sielai siekti laisvės. Juk prieš juos plyti be galo platus laukas, kuriame jie gali pažinti ir 

pasiekti daugiau nei tai, ką jiems nurodė širdis. Taip žmogus tobulėja ir įgyja daugiau išminties. Tada tiesa 

bus kiekvienoje žmogaus mintyje. 

54 Šiandien Aš kalbu jums per daugybę balso nešėjų ir per juos palieku vadovėlį jūsų sielai, kaip 

Antrojoje eroje palikau šiai žmonijai išminties ir meilės palikimą. Juk mano mokymo pagrindą sudaro 

meilė, ta visuotinė ir aukščiausia jėga, kurios tikslas - suvienyti visas būtybes į vieną šeimą. 

55 Turite turėti šią dievišką savybę, nes ten, kur nėra meilės, negali būti gailestingumo. Tačiau aš 

pripildžiau jus meilės, kad, kai tik pasitaiko proga pasinaudoti gailestingumu, jūs tai padarytumėte, gerai 

žinodami, jog jis nėra priklausomas nuo konkrečios formos ir nėra joje įtvirtintas. 

Kad išsiugdytumėte tam reikalingus gebėjimus, Aš suteikiau jums dalį savęs, kuri gyvena jumyse. Tai 

jūsų siela, apšviesta Dvasios, kuri leidžia jums suprasti, kad esate kilę iš Manęs. 
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56 Todėl galite suprasti, kad dieviškoji galia gali pasireikšti visame gyvenime, nes gyvenimas yra 

visa, kas jus supa. Aš nurodžiau jums neapsiriboti savo Dievu tik vienu pavidalu. Galiu įgyti visus 

pavidalus arba neturėti nė vieno, nes esu Kūrėjas. 

57 Kai jūsų intelektas jus nuves prie gyvybės principo ir jūs jame atrasite, kaip atsiranda ir 

transformuojasi būtybės, jūs nustebsite, kai suprasite daugelio mano mokymų paaiškinimus. Ten atrasite, 

kad Dievas atsiskleidžia visur - nuo jūsų žvilgsniui nepastebimų būtybių iki didžiausių pasaulių ir 

žvaigždžių. 

58 Taip suprasite, kad žmogus nėra gyvybės ir gamtos jėgų kūrėjas, kad jis tik naudoja ir 

transformuoja tai, kas jau sukurta. Tuo tikslu ir įkurdinau žmogų kūrinijoje, kad jis galėtų atskleisti visas 

dovanas ir gebėjimus, kuriais jį apdovanojau. 

59 Kūrinija yra pats Dievas, ir ateis laikas, kai žmonės, nesuvokiantys Kūrėjo ir žmogaus santykio, 

supras, kad žmogus viską, ką daro, ima iš dieviškosios galios. 

60 Žmogus vystosi, kaip ir visa, kas formuoja kūriniją. Iš pradžių jis buvo nesubrendęs. Jo intelektas 

atitiko primityvų gyvenimą, kurį jis gyveno. Tačiau Dievas pasirūpino, kad jis išsivystytų iš savęs, kad 

atpažintų, kas yra gėris, o kas blogis, kad atrastų savyje savo dvasinę ir fizinę pusę, nes iš pradžių jo siela 

to negalėjo padaryti. 

Taip žmogus pamažu tobulėjo, žinodamas, iš kur jis atėjo ir kur eina, pažindamas savo gebėjimus, 

kurie turėjo jį vesti į tobulumą. Taip jis pasiekė šį laiką, kai aš jam atskleidžiau, kad sielos tobulumui 

pasiekti neužtenka vieno žemiškojo gyvenimo. 

61 Tai akivaizdžiai įrodysite, kai pamatysite, kad dabartinio žmogaus patirtis yra didesnė nei praeities 

žmonių. Siela su savimi atsineša šviesą, įgytą ankstesniuose gyvenimo keliuose. 

Tačiau jūs šį laiką pavadinote šviesos amžiumi dėl žmogaus mokslo pažangos, nes dieviškoji šviesa 

nušvietė kiekvieną protą. 

62 Tai aš, Tėvas, kalbu jums. Abejojančiam Aš aiškiai ir tiksliai išreiškiu savo žodį. Jis atsiskleidžia 

pagal balso nešėjo gebėjimus. Jo smegenys priima Mano išminties perdavimą ir išreiškia jį pagal savo 

gebėjimus. Tačiau visų siųstuvų reikšmė yra tokia pati. 

63 Priimu jus visus ir laiminu. 

64 Čia tarp jūsų yra tobulas Teisėjas, beldžiasi į jūsų jautrumo duris, kad suprastumėte, kokią menką 

reikšmę jūsų mintys, žodžiai ir darbai gali turėti Jo visagalybės, teisingumo ir tiesos atžvilgiu. Tavo siela 

sugebėjo vystytis taip, kad tavo dvasia ne tik teisia tavo dabartinės egzistencijos nusižengimus, bet ir 

atskleidžia tau seną skolą mano dieviškajam teisingumui. 

65 Kai jūsų jausmai taps dvasingesni, jūsų praeities atmintis ir intuicija taps aiškesnė. Dabar apie visa 

tai turite tik miglotą supratimą. Tačiau vis dėlto jis padeda jums nešti savo kryžių su atsidavimu ir 

pasitikėjimu, nes esate tikri, kad taip jūsų siela bus apvalyta ir išgelbėta. 

66 Tie, kurie tyčiojosi iš Jėzaus, matydami Jį dūsaujantį su kryžiumi ant pečių, šiandien yra tie, kurie 

savo noru paėmė savo kryžių ir kopia į kalną. Tie, kurie tada šaukė: "Nukryžiuok Jį", dabar atsidavė 

tarnauti Man ir mylėti Mane. 

67 Tie šauksmai pervėrė Mano širdį, tos neapykantos ir piktžodžiavimai skaudino Mane. Bet aš 

nesuteikiau jiems mirties, aš jiems atleidau ir suteikiau naują gyvenimą, nes jie nežinojo, ką daro. 

68 Dvasiškai vis dar esu prikaltas prie kryžiaus, nors jūs atskyrėte mano kūną nuo kryžiaus medžio. Iš 

mano šono vis dar teka kraujas ir vanduo, ir visos žaizdos yra šviežios, nes jūs vis dar nemylite vieni kitų, 

nes vis dar tebėra nesantaikos ir karų. 

69 Iš tiesų, aš laiminu jus: Pasiruoškite, kad aiškiai išgirstumėte sąžinės balsą ir kad jūsų dvasios akys 

įžvelgtų tiesą viso to, ką jums sakiau. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 249 
1 Mylimi žmonės, čia tarp jūsų yra "Žodis", tas pats, kuris kalbėjo jums Antrojoje eroje ir šiandien 

dvasiškai reiškiasi per žmogaus protą. 

2 Iš tiesų sakau jums: Jėzaus buvimas tarp žmonių nebuvo lengvas. Nuo pat vaikystės prie mano 

lūpų buvo pripilta kartėlio taurė. Bet štai ko atėjau: kentėti nuo pradžios iki galo, kad parodyčiau jums 

kelią į išganymą ir pamokyčiau jus, kad jei Aš, gyvenimo, ramybės ir palaimos Viešpats, atsisakiau savo 

šlovės, kad kentėčiau per jus žemėje, tai kas jums iš to? Ko galite tikėtis iš laimės, malonumų ir sėkmės 

savo žemiškajame pasaulyje? 

3 Krikščioniškasis pasaulis vis dar mini Jėzaus atėjimo į pasaulį dieną. Tačiau net ir atmintinomis 

dienomis girdimas karo riaumojimas, žmonės žudo vieni kitus. Moterys lieka bejėgės, o vaikai - našlaičiai. 

Tuo tarpu Motina Marija savo meilės apsiaustą skleidžia visame pasaulyje. Ji yra širdies šiluma, 

amžinosios įsčios, namai. Tobuliausia Jėzaus Motina, būdama žmogumi, taip pat mokė savo dieviškosios 

pamokos, kuri prasidėjo tvarte prie ėdžių ir baigėsi prie Golgotos kryžiaus. 

4 Ramybė geros valios žmonėms, kurie myli, laimina ir meldžiasi už žmoniją. 

5 Mano kūriniai, jūs, kurie ieškote Manęs nieko iš Manęs neprašydami ir tikitės tik to, ką jums 

duoda Mano valia: kai jaučiate Mano meilę ir naudą, priimate ją su gilia meile, patikite Man savo mintis ir 

sakote Man, kad trokštate tobulėti. 

6 Esate tarsi paukščiai, ieškantys lizdo, kuriame galėtų rasti prieglobstį. Jūs priartėjote vienas prie 

kito trokšdami šilumos, o mano Žodis jus maitino ir patenkino jūsų širdis. 

7 Šią dieną jūs pristatote savo darbus Man. Palikite ašaras ir kančias už nugaros ir tikėkite, kad 

Naujieji metai atneš žmonijai taip trokštamą taiką. 

8 Jūs dėkojate Man, kad atradote Mane po to, kai patyrėte nesupratimą ir nusivylimą, o kai jaučiatės 

Mano mylimi, giedate padėkos giesmę. 

9 Dabar atrandate lobį, paveldą, kurio ieškojote, ir kai įžengėte į savo sielą, apstulbote, kai atradote 

savo dovanas, kai pamatėte gebėjimus, kurie buvo paslėpti ir pamiršti. 

10 Manyje radote meilę, kurios ieškojote, tikrą Mokytoją, ištikimą draugą. Visos kilnios jūsų sielos 

stygos pabudo, ir jūs pajutote troškimą pasakyti žmonijai, kad Mano Dvasia vibruoja virš kiekvienos 

būtybės, kad Mano šviesa tapo Žodžiu, kurį turi išgirsti visi, ir kad įrankis, kurį pasirinkau, yra žmogus, 

Mano valia tapęs Mano mokymo skleidėju. 

Jei per jūsų tarpininkavimą Geroji Naujiena pasieks žmones ir jūs būsite išgirsti, džiaugsitės. Jei jie 

jūsų neklauso, nesijaudinkite, nes Aš įvairiais būdais atskleisiu save, kad nugalėčiau žmonių 

nedrausmingumą. 

11 Antrosios eros laikais savo mokiniams pasakiau: "Aš vėl ateisiu ir prabilsiu į žmogaus sielą, kai jis 

pažins nuodėmės viršūnę". Tačiau Aš jiems nurodžiau, kokiu būdu vėl ateisiu dvasiškai, ir štai esu čia, 

vykdydamas savo pažadą. 

Tie mokiniai manęs klausė: "Kaip mes Tave atpažinsime?" Aš daviau jiems savo atėjimo ženklus. 

Tačiau dabar matote, kad nors tų apaštalų žemėje nėra, jūs atpažinote savo Tėvo balsą tuose, kuriuos šiuo 

metu pasirinkau, kad perduotų jums Mano mokymą. 

12 Kai atėjau į Golgotą ir ištuštinau savo kančios taurę, ten buvo daug tų, kurie šiandien girdi mane 

kalbant tarpininkaujant žmogui. Jie nesuprato, kas yra Tas, kuris jiems kalbėjo, ir štai jūs, kurie nepaisote 

mano nurodymų ir šiandien man sakote: "Mokytojau, mes mylime Tave, norime Tavimi sekti. Jei kitados 

Tavęs nepažinojome - dabar matome savo klaidą ir prašome Tavęs atleidimo. Leisk mums tiesiogiai sekti 

Tavo žingsniais." 

13 Bet aš jums sakau: mokiniai, kurie atvėrėte savo širdis ir leidžiate mano Žodžiui sudygti kaip 

vaisingai sėklai, augti ir duoti vaisių, leiskite šiam mokymui palikti jumyse visą savo naudą, kad ji būtų 

naudinga jūsų bendrakeleiviams. 

14 Artėja laikas, kai žmogaus dvasia ieškos tiesos. Tada mano sėkla bus pasėta visame žemės 

paviršiuje ir visur pasirodys apaštalai. 

15 Pasiruoškite šiandien, būkite kantrūs kovoje. Už visas jūsų kančias bus atlyginta. Pajuskite Mano 

glėbį ir atleidimą, kuris palengvins jūsų kančias. Taip jūs apsivalote, kad ateitumėte pas Mane švarūs. - 

Kai taip su jumis kalbu, jūs jaučiate ramybę ir jūsų širdis nurimsta. 
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16 Palikite savo vargus, neieškokite Manęs skausmo kelyje. Ateikite pas mane, kuris esu Meilė. 

17 Noriu matyti jus stiprius, noriu matyti jus kantriai nešančius savo kryžių ir dalijančius dovanas 

savo kelyje. Atkreipkite dėmesį į kiekvieną savo darbą, kad visada būtumėte verti ramybės, kurią jums 

siūlau. 

18 Žmonių minios, mano vaikai, jūs, kurie atėjote čia trokšdami šviesos: Jūs laukiate mano žodžių, 

mano minčių, kad pamirštumėte savo kančias. 

19 Jūs susirinkote čia ir radote mano mokymo prasmę, mano šviesą. Kalbėdamiesi vieni su kitais 

supratote, kad ieškoti Manęs šiame žodyje jus paskatino viena ir ta pati priežastis - tiesos troškulys, meilės 

troškulys. 

20 Žmonės, labai nedaug jums turėjau duoti, nes jūs jau nešiojatės savo sieloje viską, ko prašėte iš 

Manęs. Man tereikėjo pamokyti jus pažvelgti į savo būties amžinybę, kad ten atrastumėte savo paveldą ir 

turtus. 

21 Tik mano šviesa atveria sielos akis tiesai, tik ji nušviečia nesibaigiantį kelią į tikrąją išmintį, kelią į 

jūsų išganymą. 

22 Kuo daugiau ieškosite šiuo keliu, tuo daugiau rasite, kuo labiau gilinsitės, tuo didesnius lobius 

aptiksite - lobius, kurie buvo paslėpti, bet yra jūsų sieloje ir jai priklausančiame gyvenime. 

23 Kiek daug turtų pamiršote ir kiek daug stebuklų atrasite pakeliui! 

24 Dar turite daug ko išmokti, kad taptumėte imlūs mano įkvėpimams ir kvietimams. Kaip dažnai jūs 

jaučiate dvasines vibracijas, nesuprasdami, kas jus kviečia! Ši "kalba" jums tokia paini, kad negalite jos 

suprasti ir galiausiai dvasines apraiškas priskiriate haliucinacijoms arba materialioms priežastims. 

25 Kietos jūsų širdys ir kvaili jūsų protai, kurie neleidžia sielai priimti jos tikrųjų namų įtakos. 

Ankstesniais laikais tokie nebuvo Dievo žmonės: dvasingumą puoselėjo tie paprastos širdies ir pakylėtos 

sielos žmonės, kurie stengėsi vykdyti Dieviškąjį įstatymą ir paklusti žemės įstatymams. 

26 Noriu, kad mane vėl jaustų ir mylėtų kaip anais laikais, bet dvasingiau. 

27 Tai buvo paskelbta per pranašus, mano Žodį ir vieną iš mano apaštalų. Jei iš tiesų sugebėtumėte 

sujungti visus šiuos apreiškimus į vieną, nustebtumėte, kaip aiškiai jie kalba apie šį laiką, kurį išgyvenate, 

ir apie apraiškas, kurių liudininkais esate. 

28 Mano skelbimas per žmogaus intelektą bus trumpas. Nes jei jis užsitęstų, jūs sustotumėte, tik 

prisitaikytumėte mėgautis mano žodžiu ir galiausiai priprastumėte prie mano buvimo. Todėl mano 

apsireiškimas šiuo pavidalu netrukus baigsis, ir tada būsite priversti studijuoti tai, ką girdėjote, tobulinti 

savo maldą, kad pajustumėte mano buvimą, ir geriau pasirengti tapti vertais mano stebuklų. 

29 Noriu, kad išvengtumėte dviejų klaidų: nesustotumėte prie savo garbinimo veiksmų ir per greitai 

pasistūmėtumėte į priekį. Žingsnis po žingsnio nepaliaujamai eikite link tikslo, kurį esu jums nustatęs. 

Taip palaipsniui pakilsite, išvalysite sielos dėmes ir grąžinsite skolas. Jūs vis labiau artėsite prie amžinojo 

gyvenimo, kuris bus visų sielų namai, kai jos pasieks tobulumo būseną. 

30 Kai mane girdite, o mano vaikeliai, vieni meldžiasi ir prašo atleidimo, kiti verkia. Matau meilės, 

atgailos, baimės ašaras - visas jas priimu. Supraskite, kiek daug būdų jus girdi jūsų Mokytojas, kuris moka 

išversti visas "kalbas". 

31 Kai išgirsite Mane, nenorėsite, kad ši valanda praeitų. "Kokia taika, kokia ramybė, kokia begalinė 

palaima!" - sako man tavo siela. Bet aš jums atsakau: Šią ramybę, šią palaimą, šią palaimą jausti, mylėti, 

pažinti ir gebėti dvasiniame gyvenime patirsite ne vieną valandą, bet visą amžinybę. 

32 Aš lauksiu jūsų toje Pažadėtoje žemėje, o Mano šviesa lydės jus jūsų kelyje, kol pasieksite Mane. 

Aš esu šviesa, kuri šviečia žemyn, kad nušviestų jūsų kelią. 

33 Savo Žodyje jums išsakiau pranašystes, kurios, kaip matėte, išsipildė, kad tie, kurie girdi jūsų 

liudijimą, galėtų dalytis jūsų tikėjimu. Kiek džiaugsmo patirs tie, kurie iki šiol gyveno be tikėjimo ir staiga 

atvėrę akis atranda savyje amžinąjį gyvenimą ir pačios Dievybės panašumą! Tą akimirką tų būtybių 

egzistencija pasikeis, nes jos priklausys nebe tiems, kurie prašo, o tiems, kurie dėkoja. Nes tie, kurie prašo, 

taip elgiasi, nes nesuvokia, kad turi pakankamai, o tie, kurie dėkoja, taip elgiasi, nes yra įsitikinę, kad turi 

daugiau, nei nusipelnė. 

34 Argi, žvelgdami į gamtos stebuklus ir suvokdami, kad esate Dievo meilės ir gailestingumo 

objektas, iš savo širdžių nesulaukėte dėkingumo? Kokį didesnį dėkingumo įrodymą galite man duoti tą 



U 249 

44 

akimirką nei savo susižavėjimą, nuolankumą ir mano didybės išpažinimą? Tuomet nei skausmas, nei 

sunkumai, nei savanaudiškumas neuždegė jūsų širdies dėl Manęs. 

35 Kai šnabždate padėkos maldą, lydėkite ją darbais, kurie patvirtintų šį jausmą. 

36 Aš turiu pašalinti iš jūsų visas klaidas, nes laikas, per kurį jums kalbu šiuo pavidalu, jau labai 

trumpas, o kai baigsis 1950 metai, jūs geriau suprasite mano darbą, nes būsite nuodugniau išstudijavę 

mano mokymą, padedami išmintingų mano dvasinio pasaulio patarimų. Balso nešėjai, kuriems patikėta 

užduotis perduoti dieviškąją žinią, pasirengs geriau suvokti savo atsakomybę. 

37 Iki to laiko, kol atšauksiu savo žodį, turite apsivalyti nuo garbinimo veiksmų ir papročių. Tada tas, 

kuris nori sekti paskui Mane tiesos vėliavą, turi iškeliauti ir sekti paskui Mane, o tas, kuris iš 

savanaudiškumo ir siekdamas asmeninės naudos atkakliai klastos tai, kas tyra, bus priverstas kentėti savo 

nepaklusnumo ir budrumo stokos pasekmes. 

38 Ne aš nubausiu vaiką: jis pats pajus savo bausmę. Kiekviena piktžolė bus išrauta su šaknimis. 

39 Aš išlaisvinau šiuos dvasingus žmones, apšviečiau jų "laukus", pašalinau jiems kliūtis ir barjerus. 

Tačiau dėl tokios didelės naudos ji taip pat yra labai atsakinga. 

Budėkite, kad aiškiai girdėtumėte savo sąžinės balsą, kuris jums nurodys, ką turėtumėte daryti, ir visada 

ragins jus būti budrius. 

40 Per šiuos metus, kurie jums pasitarnavo ruošiantis, nes stengėtės nutraukti grandines, pririšusias 

jus prie fanatizmo, trukdžiusio jūsų dvasiniam tobulėjimui, turėjote tvirtos valios atsikratyti daugelio 

prietarų. Nuo to laiko jaučiatės laisvesni ir artimesni tiesai. Dabar jausitės stipresni. 

41 Kiek daug įvykių įvyks! Kiek daug žmogaus sukurtų mažų pasaulių bus sunaikinta! Iš tiesų sakau 

jums: kiekviena netikra didybė ir kiekvienas savanaudiškas darbas nueis perniek. 

42 Tarp jūsų nedaug yra tokių, kurie suprato mano mokymą. Bet kai ateis Mano pasitraukimo 

akimirka, Aš paliksiu savo mokiniams žinių ir jėgų, reikalingų kovai. Mokytojas jums atlaidus, nes matau 

jūsų pastangas, kurios, nors ir nedidelės, yra vertingos ir kurias aš priimu. 

Esate įsitikinę, kad dirbate dėl sielos, kad tai, ką šiandien sėjate su ašaromis, rytoj duos saldžių vaisių. 

Kas, tai žinodamas, išdrįs švaistyti savo laiką? 

43 Netrukus pamatysite mano mokymą, išleistą įvairiomis kalbomis. Tada mano žodis, mano 

mokymas suves jus su tolimų kraštų žmonėmis, ir nors niekada nesate matę vieni kitų, atpažinsite vieni 

kitus. Nors tarp jūsų yra žemių ir jūrų, per mano Darbą jūs būsite suvienyti ir tapsite viena. 

44 Baigiantis 1950-iesiems metams daugelį iš jūsų apims netikrumas ir abejonės. Kodėl kai kurie 

abejoja mano apreiškimais, nors jų intelektas didesnis už tų, kurie tiki mano apsireiškimu? Nes ne 

žmogaus žinios ir ne intelektas gali spręsti apie mano tiesą, o kai žmogus tai supranta, jį apima baimė prieš 

viską, kas nauja, prieš viską, kas jam nepažįstama, kad nesąmoningai tai atmestų. Tačiau jūs, silpnieji, 

neišsilavinusieji, negalintys pasiekti intelekto aukštumų, esate tie, kurie tiki, ir jūs galite gilintis į dvasines 

paslaptis. Kodėl? Nes būtent Dvasia protui atskleidžia amžinąjį gyvenimą ir jo stebuklus. 

45 Žmogiškasis intelektas yra jėga, su kuria dabar teks kovoti, nes žmogus pats sau sukūrė dvasines 

idėjas ir sampratas, kurios jam nebuvo atskleistos per Dvasią. 

46 Šiai kovai būsite stiprūs - su jėga, kuri taip pat kyla iš dvasios. Jūsų stiprybė niekada nepriklausys 

nei nuo jūsų kūno, nei nuo pinigų galios, nei nuo žemiškų priemonių. Tik tikėjimas jumyse gyvenančia 

tiesa padės jums nugalėti šioje kovoje.  

47 Pasaulis bus sujaudintas, kai mano žodis bus išgirstas tautose, nes žmonių, pasirengusių šiam 

apreiškimui, dvasia bus sujaudinta džiaugsmo ir kartu baimės. Tada tas, kuris nori pažinti tiesą, išsilaisvins 

iš materialistinių idėjų vergijos ir atsigaivins šviesos kupinais horizontais, kurie atsiveria jo žvilgsniui. 

Tačiau tas, kuris atkakliai temdo protą ir kovoja prieš šią šviesą, tebėra laisvas tai daryti. 

48 Širdies pokyčiai dvasingumo linkme atneš draugystę ir brolybę tarp tautų. Tačiau būtina, kad 

pasiruoštumėte, nes konfliktas bus didelis. Kai žmonės kyla į karus vieni prieš kitus, tai ne todėl, kad taip 

noriu aš, bet todėl, kad jie nesupranta Dievo įstatymo. 

49 Kadangi sielos vystymasis yra pavaldus teisingam įstatymui, žmogus savo kelyje yra apvalomas. 

Taip jis per save tampa teisus prieš Dievą. 

50 Dabartiniai laikai nustebino žmoniją, kuri labai nukrypo nuo teisingo kelio. Karas, badas, 

epidemijos, sielvartas ir destrukcija - tai balsai, bylojantys apie pasaulyje vyraujantį gailestingumo, 

dvasingumo ir teisingumo trūkumą. 
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51 Supraskite, kad įkvepiu jus taikai. Niekada neskatinau jūsų kariauti. 

52 Šio chaoso įkarštyje Aš jus mokiau ir ištraukiau iš aistrų sūkurio, kad atskleisčiau jums tai, ką 

pažadėjau kitais laikais - kad pasakyčiau, jog nors esate maži ir nuolankūs, jūsų dvasinis pasirengimas ir 

tikėjimas jus pavers drąsiais kariais ir nesavanaudiškais Mano darbo apaštalais. 

53 Pasaulis pajus jumyse Mano buvimą, prisimins šiandien pamirštą Mano Įstatymą ir sužinos naujus 

apreiškimus bei mokymus. Žmonija išvys Mane visoje Mano šlovėje, kai gaus jūsų meilės darbų liudijimą. 

54 Jei didžiųjų išbandymų akivaizdoje jūsų tikėjimas nusilps, negalėsite įkvėpti tikėjimo savo 

bičiuliams, negalėsite išgydyti ligonių, sukrėsti nusidėjėlio širdies ir paguosti kenčiančiųjų. Laikinai 

jausitės netekę galios nušviesti kelius, atverti duris vargstantiems. Jausitės neverti paimti akląjį už rankos, 

kad jį vestų, ir tada jūsų širdis skaudžiai verks. Tik jei melsitės su visu pasitikėjimu manimi, Aš jus 

priimsiu, išklausysiu, suteiksiu ramybę jūsų sielai ir uždegsiu jūsų tikėjimo žiburį neužgesinama savo 

meilės šviesa. 

55 Aš norėjau iš jūsų sukurti žmones, šeimą, suvienytą mano Įstatymo, mylinčią vienas kitą, kurioje 

nebūtų piktos valios, kad jūs būtumėte pavyzdys savo bičiuliams ir taptumėte mano šventovės pagrindu. 

56 Nereikalauju iš jūsų nieko neįmanomo, tik noriu, kad jūsų žodžiai ir darbai būtų teisingi. Jei 

nuolankiai ir supratingai vykdysite mano nurodymus, jei savo gyvenime išreikšite dorybę ir paprastumą, 

jums nereikės nei kalbėti, nei stengtis pažadinti savo bičiulių sielos. Tada pakaks jūsų aktyvios labdaros 

liudijimo. 

57 Ši atsakomybė teks ne tik jums. Atsiras naujos minios žmonių, naujų "darbininkų" ir naujų 

"kareivių" su tokiu pat ar net didesniu užsidegimu ir meile, kaip ir jūs, kurie sugebės žengti žingsnį į priekį 

vystymosi keliu. 

58 Kaip dvylika Antrosios eros apaštalų mokiau gydyti ligonius, mylėti artimą, atleisti įžeidimus, 

išlaisvinti apsėstuosius ir prikelti "mirusiuosius" naujam gyvenimui meilės žodžiais ir darbais, taip mokiau 

ir jus, kad būtumėte tikri Mano mokymo apaštalai. 

59 Pailsinkite savo protą, lavinkite savo protą, nes iš tiesų sakau jums, kad gausite iš Manęs pagal 

savo pasirengimą, ir galiu jums pasakyti: štai Aš esu čia, vykdydamas savo pažadą, kad iš naujo būsiu su 

jumis. 

60 Kalbėkitės su Manimi giliausia savo esybės dalimi, nes Aš girdžiu jūsų dvasinę kalbą. Jūs 

nurodote Man savo nelaimes, bet Aš taip pat matau, kad kenčiate, kai matote kančią, kurią žmonija šiuo 

metu ištuština kaip kartėlio taurę, nes pasaulis atmetė Mane, pateko į pagundos gniaužtus ir blaškosi savo 

nežinojime ir kančioje. Nuolankumo kupinas ateinu pasibelsti į kiekvienos širdies duris, kad suteikčiau 

žmonėms paguodos, ramybės, duonos jų sieloms. Bet žmogus pamiršo Mane, atstumia Mane nuo savęs, 

nes neatpažino Manęs. Žmogus verkia dėl savo praeities, nes tiki, kad Aš toli, nes negirdėjo šio Žodžio, 

kurį jums dabar duodu. Todėl dar kartą primenu jums didingą misiją, kurią turite atlikti žmonijos tarpe. 

61 Pripildžiau jus savo galia, kad pažadintumėte sielas, kad perduotumėte mano ramybę, kad 

melstumėtės už tuos, kurie nežino, kaip melstis, kad pajutę artimųjų skausmą melstumėtės už juos. 

Jūs esate žmonės, kuriuos pažadinau ir padovanojau žengti pirmuosius meilės, brolybės ir atleidimo 

kupinus žingsnius. Būkite tikri mokiniai, kurie mokosi ir laikosi mano duotų nurodymų. Aš jus paliksiu 

žemėje kaip savo mokinius. 

62 Žmonės: Tarp jūsų yra netikinčiųjų, kurių netenkina Mano žodžio prasmė, kurie nejaučia tikro 

tikėjimo Mano dvasiniu apsireiškimu, kurie ieško Manęs materializme, giesmėse ir žodžių maldose, 

apeigose ir ceremonijose, nes jų sielos dar nesustiprėjo tiesoje, ir dėl šios priežasties jie tolsta nuo Manęs. 

63 Aš jus daug ko išmokiau. Aš pažadėjau tau apsigyventi šventovėje, kurią man ruoši savo širdyje. 

Tačiau tie, kurie praktikuoja materializuotą kultą, tiki, kad taip pataikauja Man ir geriau atlieka savo 

misiją. Bet aš jiems sakau: Aiškiai perdaviau jums savo nurodymus. Kodėl ir toliau miegate? 

Daug jums kalbėjau, bet jūs mažai ką išmokote. Kai jums daviau didžiųjų apreiškimų, jūs prieš juos 

maištavote, sakydami: "Šis Tėvo garbinimo būdas mums nepatinka, mes tvirtai laikysimės savo garbinimo 

formų. Juk mes neišmokome garbinti Tėvą iš dvasios į dvasią". 

Bet aš jums sakau: Laikas eis, o jūs ir toliau miegosite ir nesulauksite šlovingo pabudimo, kuris 

pakylėtų jūsų sielą. Rytoj jausiesi Mano našlaitis, ir nors Aš esu taip arti tavęs, tu Manęs nejausi, nes 

neišmokai Manęs jausti. 
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64 Atminkite, mylimi žmonės, kad jūsų Tėvas kalbėjo jums visais laikais. Antrojoje eroje Dieviškasis 

Mokytojas parodė jums kelią, kuriuo turite pakilti, ir paliko jame savo pėdsakus, kad galėtumėte pasiekti 

tikrąją Tėvynę. Šiuo metu Aš apšviečiau jūsų sielą, paruošiau jus per savo žodį ir malonę, kad galėtumėte 

pradėti dirbti kaip Elijas. Taip galite tapti vyrų vadovais. 

65 Tai laikas, kai suvienijau ir subūriau dvylika išrinktosios Izraelio tautos genčių, kad jos dar kartą 

gautų dieviškojo "Žodžio" nurodymus. Būdamas Mokytojas, Aš padariau savo mokymą girdimą tarp jūsų. 

Aš parengiau jus per savo Žodį, orientavau jus. Tačiau ši bendravimo su jumis forma netrukus praeis. 

66 "Izraeli, tapk žmonijos vadovu, duok jai šią amžinojo gyvenimo duoną, parodyk jai šį dvasinį 

darbą, kad įvairios religijos galėtų sudvasinti save mano mokymuose, ir ant šių 

taip Dievo karalystė ateina pas visus žmones". 

67 Duodu jums pieno ir medaus, nes esate žmonės, kuriems tenka atlikti sunkią misiją - misiją, kuri 

nebus sunkus kryžius ant jūsų pečių. Jūs esate žmonės, kurie dar kartą atpažino Mane ir kupini 

dvasingumo nori iškeliauti parodyti savo vėliavą žmonijai. 

68 Aš mokiau jus gyventi darnoje su Manimi ir būti nuolankius bei paprastus visuose savo 

veiksmuose ir mintyse. Aš jus mokiau, kad kol žmogus kursto savo karus, kad nužudytų pats save, jūs 

turėtumėte būti Mano Dieviškumo kariai, rankose nešdami šviesos ginklus, kad kovotumėte su pasaulio 

neapykanta ir neišmanymu. 

69 Suvokite, mano tauta, kad jūsų aplinkoje žmonės kovoja su baime ir skausmu, o jūs esate pašaukti 

nešti jiems mano Dieviškosios Dvasios paguodą, padrąsinimą ir meilę. 

70 Kai taip įvykdysite savo misiją, pajusite mano ramybę ir leisite žmonėms ja dalytis. Atsisakykite 

visų žemiškų ambicijų ir apsivilkite mano meile, kad mano gailestingumas per jus pasireikštų visame 

pasaulyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 250 
1 Kuri siela, girdinti mane kalbant apie Pažadėtąją žemę, nejaučia troškimo joje gyventi? Mano 

skelbimo tarp jūsų tikslas - padėti jūsų sielai pasiekti šviesos ir amžinosios ramybės pasaulį, iš kurio 

galima suvokti jūsų Kūrėjo šlovę. Visais laikais jums buvo nubrėžtas kelias, kad pasiektumėte amžinybės 

vartus, gyvenimą, kuris laukia jūsų sielos. 

2 Aš jums atleidau ir palengvinau jūsų atgailos naštą, kad galėtumėte greičiau judėti pirmyn, išvalyti 

savo kaltę ir jaustis stipresni pradėti kelionę iš naujo. Didi yra jūsų misija ir kova žemėje, bet dar didesnė 

šiais karų ir katastrofų laikais, kai turite išmokti melstis su tokiu atsidavimu, kad jūsų siela - nematoma ir 

neliečiama kitiems - galėtų sustabdyti karo plitimą ir išskleistų taikos apsiaustą tautoms. 

3 Ši tauta, kurioje gyvenate, nėra Naujoji Jeruzalė, nes šis miestas laukia jūsų dvasiniame pasaulyje. 

Tačiau ji buvo pasirinkta mano apsireiškimui šiuo metu ir bus tarsi durys, kurios nuves jus į baltą spindintį 

miestą, kurį mano apaštalas Jonas matė per savo paėmimą. 

4 Į jūsų miestą atvyks svetimšaliai, ir jūs turėtumėte juos vertinti kaip dvasios brolius, nelaikydami 

jų menkaverčiais dėl to, kad jie yra kitos rasės. 

5 Kelioms akimirkoms pakelkite savo mintis, ir Aš priversiu jūsų širdis pasiekti karo triukšmą, 

žmonių raudas, motinų skausmą, vaikų verksmą, kad suprastumėte savo misiją ir pradėtumėte ją vykdyti. 

Dabar yra teismo metas, kai matote, kaip iš turtingų vargšų, galingų ir net priklausomų tautų atimama jų 

valdžia, taip pat ir iš to, kuris be savininko leidimo pasisavino svetimus daiktus, kad padidintų savo turtą. 

Jam taip pat išaušo diena, kai jis turės matyti, kaip kitos rankos atima tai, ką jis neteisėtai turėjo. 

6 Jūs, būdami materialiai skurdūs, manote, kad esate atleisti nuo Mano teismo. Tačiau sakau jums, 

kad klystate, nes ir jūs galite tapti turtingais vargšais iš dvasinių turtų, kuriuos jums perduodu. 

7 Šiandien paprašiau jūsų pakelti mintis ir pabandyti pajusti tautų patiriamą skausmą. Tačiau 

mačiau, kad dar nesugebate pajusti savo bičiulių skausmo, net jei oras, kuriuo kvėpuojate, yra persmelktas 

šio skausmo. Ar ir jums reikės pereiti šį išbandymą ir ištuštinti taurę, kad suprastumėte skausmą, kuris 

slegia žmoniją? Tavo širdis vis dar užkietėjusi, ir iš jos neteka krištoliniai meilės vandenys. 

8 Palaimintas tas, kuris pasiryžta tarnauti savo bičiuliams, nes matė, kokie sunkumai juos kankina. 

Kai baigs savo darbą, leisiu jam pailsėti ant savo krūtinės. Prisiminkite: kai gyvenimas jums šypsojosi, jūs 

abejingai žiūrėjote į kenčiančius. O kiti, pažinę vargą ir pasiekę šlovingą gyvenimą, užuot padėję tiems, 

kurie beldžiasi į jų duris, išvaro juos iš savo namų ir sako: "Eikite savo keliu, kentėkite ir kovokite, kaip aš 

kentėjau ir kovojau, tada ir jūs turėsite tai, ką aš įgijau tiek daug pastangų." 

9 Mano doktrina jus moko: nors per didelius išbandymus ir kančias įgijote ramybę, kuria mėgaujasi 

jūsų širdis dvasinės sielos šviesoje, išdalykite tuos brangakmenius savo bičiuliams, nesiekdami sužinoti, ar 

jie turi nuopelnų, kad galėtų juos turėti. 

10 Mano žodis jus paveikė taip pat, kaip ir Lozorių. Mirties dvelksmas įsiskverbė į jūsų širdis ir 

sunaikino bet kokią jūsų viltį išgyventi karą, kuris nuolat kėlė grėsmę jūsų ramybei. Tačiau tuo pat metu, 

kai atėjo žinia apie karą, jūs sužinojote, kad paprastų ir nuolankių širdžių susirinkime pasigirdo Mokytojo 

balsas, ir, giliau savęs neklausdami, ar tai tiesa, ar toks stebuklas įmanomas, atėjote trokšdami Manęs, 

žinodami, kad Aš esu Ramybė. 

11 Kai išgirdote tą balsą, visos jūsų sielos stygos suvirpėjo ir jūs sušuko: "Tai Tu, mano Viešpatie, 

kalbi!" Tačiau jūsų tikėjimas dar netapo absoliutus, nes, nors esate su Manimi, vis dar bijote, kaip tie 

mokiniai, kurie plaukė su Manimi valtimi. Pamatę, kad jūros bangos banguoja, jie šaukė: "Viešpatie, 

Viešpatie, gelbėk mus, mes žūstame!" 

12 Kodėl jūs bijote, o žmonės, nors jus saugo mano gailestingumas? Kodėl nepasitikite mano galia? 

Neleiskite, kad jūsų pastangos išgirsti Mane taptų nenaudingos ir nevaisingos. Pagalvokite, kad daugelis 

atvyksta iš tolimų kraštų išgirsti mano žodžio. Kitiems tenka įveikti šeimos skepticizmą. Dar kiti yra 

priversti atsisakyti savo žemiškų darbų ir pasaulietiškų pareigų, ir ši auka neturi būti nevaisinga. 

13 Atminkite: jei sugebėsite visą savo tikėjimą sudėti į mano Žodį, o ne į abejones ir nepasitikėjimą, 

jis, įrašytas į jūsų sielą jūsų meilės ugnimi, apšvies jus kiekvieną akimirką ir padrąsins kiekviename jūsų 

išbandyme. 

14 Jūsų siela labai bijo vergovės grandinių, nes jau žino, koks yra tos kančios taurės skonis. 
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15 Jūs labiau už viską mylite taiką, ir šis jūsų sielos troškimas mane atvedė pas jus, o žmonės. Juk 

žinote, kad ramybė visiškai sutelkta manyje. Veltui jo ieškotumėte įvairiose žmogiškosiose institucijose, 

tarp valdžios vyrų ar pažangiausių šiuolaikinio mokslo teorijų, nes žmonija šį lobį prarado. Jei žmogus 

nori susigrąžinti šią dovaną, kurią jis išmetė, jis turi neatšaukiamai kreiptis į Mane, kaip atsitiko jums. 

16 Visiems mano vaikams aiškus ir suprantamas yra jums duotas nurodymas. Aš noriu jus parengti 

būti šios Gerosios Naujienos pasiuntiniais, rodančiais žmonijai geriausią kelią ieškoti Manęs, kad rastų 

ramybę. 

17 Čia išsipildė mano žodis, kurį jums daviau, kai Jėzus Antrojoje eroje dėkojo Tėvui, kad jis paslėpė 

savo išmintį nuo mokytų ir išsilavinusių žmonių, bet davė ir apreiškė ją nuolankiesiems. Taip, mano tauta, 

nes tie, kuriuos vadinate mokslininkais, pasipūtę ir nori sulaikyti paprastus žmones, mokydami juos tik to, 

ką jie laiko trupiniais duonos, kurią gavo iš manęs. Kita vertus, vargšai, "maži žmonės", kurie tikrai žino, 

kokius sunkumus ir nepriteklius atneša gyvenimas, - kai jie gali ką nors vadinti savo nuosavybe, jie jaučia, 

kad jiems to per daug, todėl dalijasi su kitais. Dabar pridursiu: jei godus žmogus taps dosnus, o 

arogantiškas - nuolankus, jie iš karto gaus viską, ką esu paruošęs tam, kuris moka dorai gyventi. Mano 

meilė nėra dalinė, ji visa apimanti, ji skirta visiems mano vaikams. 

18 Visa tai turite žinoti. Nes jei kas nori tapti išmintingas mano mokymuose, tegul nepamiršta, kad, 

norėdamas tai pasiekti, pirmiausia turi būti nuolankus kaip Saliamonas, kurį padariau karaliumi ir kuris 

buvo toks išmintingas, kad jo vardas buvo garsus ir labai gerbiamas to meto pasaulyje, kurį jis stebino 

savo patarimų ir sprendimų išmintimi. Bet visa jo galia, žinios ir šlovė buvo sunaikinta Mano teisingumo 

galybės, kai jis sulaužė Mano įsakymus. 

19 Žmonės, kovokite ir dirbkite dėl taikos, kaip Izraelis užėmė Pažadėtąją žemę po daugybės 

sunkumų ir konfliktų, kuriuos jam teko išgyventi ir įveikti. Žinau, kad jūsų siela gerai supranta mane, kai 

kalbu jai apie Izraelį, nes jūs nešiojatės tą sėklą savo esybėje ir ta istorija įrašyta jūsų dvasioje. 

20 Ten yra jo patirtis, tobulėjimas ir žinios, ten yra jo sieloje atversta knyga, rodanti jam įstatymą ir 

sauganti jį nuo paklydimo. Aš paskatinau jūsų sielą persikūnyti šiuo metu, toli nuo senų žemiškų turtų, 

kurie būtų jus pavertę materialistais, kaip atsitiko su kitomis rasėmis ir tautomis, kad jūsų vienintelė aistra 

būtų padaryti dvasinį lūžį žmonijai, parodyti jai, kur reikia pasukti savo žingsnius, ir vesti ją į mano 

teisingumo ir meilės karalystės taiką. 

21 Šiandien jūs ateinate trokšdami gailestingumo, ir kas gali pasakyti, kad jo negavo? Ligoniai 

pasveiko, pavargę klajokliai rado ramybę, alkstantys ir trokštantys dvasinio tobulėjimo numalšino alkį ir 

troškulį. Tačiau tarp tų, kurie seka paskui Mane, vis dar yra tokių, kurie nėra pabudę, kurie abejoja ir 

reikalauja įrodymų, kad galėtų tikėti. Jiems suteikiu tai, ko jiems reikia pagal savo valią. Bet aš jiems 

duodu ne žemišką turtą. Aš turiu savo vaikams sielos gėrybių ir iš jų be išlygų duosiu tam, kuris manęs jų 

prašo savo gailestingumo darbais ir meile artimui. 

22 Aš ieškau dvasinės sielos, kuri yra Mano Būties dalis, noriu ją pamokyti ir nukreipti, noriu ją 

pakylėti ir priversti ateiti pas Mane, bet ne visi Mane atpažįsta ir nežino, kaip Mane priimti. Pasaulis ir jo 

nesuskaičiuojami išbandymai apkartino jūsų širdį ir nebeturite jėgų galvoti apie dvasinį gyvenimą. Tačiau 

sakau jums, kad šiandien, kai pasaulis prieš jus nusiteikęs priešiškai, turite dar karščiau ieškoti 

prieglobsčio Mano begalinėje meilėje. 

23 Mano mokymas lėtai teka į jus kaip nesibaigiantys krištolo skaidrumo vandens lašai. Ji palaipsniui 

padeda tikėjimo, vilties ir pasitikėjimo Darbu, kurį rekomendavau kiekvienai sielai, pamatus. 

24 Gamtos jėgos paleidžiamos prieš žmogų. Jūs neturėtumėte bijoti, nes žinote, kad suteikiau jums 

galią nugalėti blogį ir apsaugoti savo artimuosius. Galite įsakyti tiems naikinimo elementams sustoti ir jie 

paklus. Jei išliksite maldingi ir budrūs, galėsite daryti stebuklus ir stebinti pasaulį. 

25 Nuoširdžiai melskitės, bendraukite su Mano Dvasia, neieškokite tam konkrečios vietos. Melskitės 

po medžiu, kelyje, ant kalno viršūnės ar savo miegamojo kamputyje, ir Aš nužengsiu pasikalbėti su jumis, 

apšviesiu jus ir suteiksiu jums jėgų.  

26 Išgirdę šį žodį, atverkite savo širdis ir leiskite, kad jo šviesa jus atgaivintų, o vėliau, kai būsite 

švarūs ir pasirengę, eikite į pasaulį ir skleiskite liudijimą apie tai, ką gavote. 

Daugelis su džiaugsmu aukoja Man savo pirmuosius vaisius, o kiti baimingai slepia savo sėklą. Jie 

panaudojo visas savo jėgas, tačiau nesulaukė trokštamų vaisių. Bet aš matau jų uolumą, jų meilę ir sakau 

jiems: Tikėkitės, atkakliai dirbkite, ir sulauksite derliaus. 
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27 Žiūrėkite, kad bloga sėkla nesudygtų, kad ji nesudygtų žemėje. Dirbkite šiandien, nes laikas 

palankus sėjai, o aš padėsiu jums įdirbti žemę. 

28 Aš paskyriau jūsų tautai būti Antrosios Jeruzalės atvaizdu. Netrukus prie jo prisijungs jūsų broliai 

ir seserys iš skirtingų rasių, o pamatę, kad jis žydi, jie pažadins galios troškimą ir norės jus apiplėšti. Įspėju 

jus ir sakau: Aš paruošiau jūsų tautą, kad ji galėtų pasiūlyti taiką pavargusiems klajokliams, duoną 

alkstantiems ir šviesą sieloms. Nenoriu, kad svetimšaliai taptų šeimininkais, o jūs vergais. Aš įkvepiu jus 

meile, teisingumu, teisumu, kad gyventumėte taikoje. 

29 Pasinaudokite šiuo laiku ir studijuokite Mano mokymą, nes jau artėja 1950 metai, kai nustosiu 

kalbėti šiuo būdu. Leiskite Man taisyti jus ir žingsnis po žingsnio vesti į tobulumą. 

30 Marija meldžiasi už jus, ir net jei jos nematote, jaučiate, kad jos meilė ir paguoda kaip malonės 

rasa nusileidžia į jūsų būtį. Tuomet kenčiantieji pasipildė viltimi, nusidėjėliai buvo apvalyti, o jūs visi 

buvote Jos palaiminti ir "patepti". Dieviškojoje Motinoje ieškokite paguodos savo kančioms. Ar manote, 

kad Ji gali atsisakyti padėti ir apsaugoti savo vaikus, kai jie kreipiasi į Ją su meile? Ne, žmonės, Jos 

Dieviškojoje Dvasioje rasite tik meilę, nuoširdumą ir gailestingumą. 

31 Pasaulio moterys, paimkite Mariją kaip pavyzdį, prisiminkite laiką, kai ji gyveno su jumis kaip 

dorybinga moteris ir pasiaukojanti motina, ir pajusite, kaip jūsų siela prisipildo naujos drąsos. 

32 O jūs, vyrai, kurie esate sukurti pagal mano paveikslą, einate išbandymų keliu ir jaučiate dieviškąjį 

teisingumą, būkite drąsūs, naudokitės savo dovanomis ir valdykite savo gyvenimą su meile ir išmintimi. 

33 Norėdamas jus padrąsinti, sakau jums: "Valgykite šios duonos, ir jūs niekada "nemirsite". Gerkite 

šio krištolo skaidrumo vandens ir daugiau niekada netrokšite". 

34 Šioje eroje Aš jums apsireiškiau šiuo pavidalu, kad paruoščiau jūsų sielą dialogui tarp dvasių. Aš 

kalbu jums išsamiai, kad atpažintumėte dieviškąją Mano Žodžio prasmę ir nesusipainiotumėte kituose 

mokymuose. 

35 Padariau, kad jūs įžengtumėte į atsinaujinimo kelią, kad nejaustumėte gėdos, kai esate Mano 

akivaizdoje, ir kad jaustumėtės verti Mane išgirsti. 

36 Aš matau pačią giliausią tavo širdies dalį. Aš taip pat sužinau, ką jūs dar turite padaryti. Todėl 

nesistebėkite, kad kartais jus pataisau dar prieš padarydamas klaidą. 

37 Kai Tėvas sukūrė pasaulį ir skyrė jam paskirtį būti sutaikinimo vieta, Jis jau žinojo, kad Jo vaikai 

pakeliui patirs silpnybių ir nusižengimų, kad reikės namų, kuriuose būtų galima žengti pirmąjį žingsnį 

atsinaujinimo ir tobulumo link. 

38 Kai žemėje apsigyveno pirmieji žmonės, Kūrėjas įdėjo į juos savo meilę ir suteikė jiems sielą, 

uždegė jų dvasioje savo šviesą, kartu suteikdamas jiems valios laisvę. 

39 Tačiau vieni stengėsi išlikti tvirti gerume, kovojo su visomis pagundomis, norėdami išlikti tyri, 

verti Viešpaties ir darnoje su savo sąžine, o kiti nuo nuodėmės prie nuodėmės ir nuo vieno nusižengimo 

prie kito kūrė nuodėmių grandinę, vadovaudamiesi tik jausmų balsu, valdomi aistrų, ir sėjo klaidas bei 

pagundas tarp savo bičiulių. Tačiau kartu su šiomis sumišusiomis sielomis atėjo ir mano pranašai, 

angeliški mano Dieviškumo pasiuntiniai, kad pažadintų žmoniją, įspėtų ją apie pavojus ir praneštų apie 

mano atėjimą.  

40 Tamsos sielos, kertančios žmonijos kelius, juos klaidina, gundydamos stabmeldyste, pagonybe, 

fanatizmu. 

41 Mano pranašai, mano pasiuntiniai, mano tarnai kovojo su korupcija ir melu, kentėjo ir mirė už 

savo artimuosius, rodydami pirštu į tiesos, teisingumo ir meilės kelią. 

42 Ieškokite pranašų žodžių ir juose rasite, kad jie jau tuo metu jus rengė ir kalbėjo apie įvykius, kurie 

įvyks. Pažiūrėkite, kaip Joelis kalbėjo jums apie šiuos dvasinių apreiškimų laikus. Supraskite, kad visi 

pranašai kovojo su stabmeldyste, kad mokytų dvasios dialogo su dvasia. 

43 Kai Kristus atėjo į pasaulį, žmonija jau buvo daug nusidėjusi, tvanas jau buvo išvalęs žemės 

paviršių. Sodomą ir Gomorą sunaikino ugnis, o Babilonas buvo sugriautas. Jis pareikalavo atsiskaityti už 

nepaklusnumą Jo įstatymui ir Jo pranašų kraujui, ir Jis taip pat turėjo būti pasmerktas ir nužudytas - Jo 

paties vaikų! 

44 "Žodis" tapo žmogumi ir priėmė kūną iš mergelės įsčių. Jis kalbėjo apie nuolankumą, atleidimą, 

meilę ir dvasinį pakilimą, tačiau buvo persekiojamas ir smerkiamas. Nors Jis buvo Dievas, Jis kentėjo ir 

mirė, buvo išjuoktas ir nuplaktas kaip žmogus. 
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45 Žmonės, sugebėję įminti tų apreiškimų paslaptis, atrado tiesą ir šiandien lenkiasi prieš ją. 

46 Tačiau šiuo metu vėl kyla sumaištis, ir žmonės, kupini išdidumo dėl savo netikros didybės, bando 

išstumti Jėzaus vardą ir Jo mokymą iš žmonių širdžių, todėl ir tvyro tamsa, o Tėvas, vykdydamas Joelio 

pranašystę, atveria naują amžių ir išlieja savo Dvasią ant viso kūno ir kiekvienos sielos. Jis leidžia save 

išgirsti, padaro save apčiuopiamą ir matomą, apreikšdamas save įvairiais būdais. 

47 Gamta atveria savo įsčias ir nustebina pasaulį bei mokslą, atskleisdama paslaptis, kurios nustebino 

žmogų ir kurios byloja apie išmintį ir galią, pranokstančią visas žmogaus žinias. Kapai saugo mirusiųjų 

kūnus, tačiau sielos ištrūksta ir pasigirsta, kad liudija apie sielos išlikimą. 

48 Žmogaus akys - tiek vaiko, tiek paauglio ar suaugusiojo - skverbiasi į medžiagą, kad galėtų 

pasinerti į anapusybę ir įžvelgti dvasinį gyvenimą. 

49 Įsiklausykite, kaip šie nerangūs ir neambicingi kalbėtojai skelbia dieviškuosius mokymus, ir 

suprasite, kad šis apreiškimas yra vienas didžiausių šio amžiaus apreiškimų, paskelbtas prieš daugelį 

šimtmečių. 

50 Kas nėra turėjęs sapnų, kurie buvo tikros pranašystės ir kurie vėliau išsipildė? Dabar yra šviesos, 

sielos, kuri miegojo per mokslą, susižavėjusi materialiais atradimais, prabudimo metas. 

51 Žmonės dėl savo mokslo šį laiką dar vadina šviesos laiku. Žiūrėkite, kaip jie kaip paukščiai skraido 

dangaus aukštybėse. Pažiūrėkite, kaip jie valdo jūras ir žemę ir kaip jie atrado šviesą nakčiai apšviesti. 

Kasdien jie atranda galių ir elementų, kuriuos galima sujungti ir sukurti žmonijai naujų staigmenų, tačiau 

ši šviesa juos apakino. Dėl materializmo ir tuštybės jie tapo kurtini širdies ir sąžinės balsui. 

52 Šiandien Šventosios Dvasios šviesa plūsta į pasaulį, kad žmonės pakeltų savo veidus ir pripažintų, 

jog yra tik vienas Dievas ir kad Jo įstatymas yra vienas, kurio visi turi laikytis, kad žmonijos darbai būtų 

didingi ir verti Kūrėjo. 

53 Nesuklyskite, nes prieš pasibaigiant "šeštajam antspaudui" įvyks didingi įvykiai: Žvaigždės rodys 

reikšmingus ženklus, žemės tautos dejuos, o iš šios planetos išnyks trys dalys ir liks tik viena, kurioje 

Šventosios Dvasios sėkla kils kaip nauja gyvybė. Tuomet žmonija pradės naują egzistenciją, suvienyta 

vienos doktrinos, vienos kalbos ir taikos bei brolybės ryšių. 

54 Kaip toli esate nuo tų laikų, kai gyvenote pagal gamtos įstatymą ir savo dvasioje girdėjote 

Viešpaties balsą, sakantį pirmiesiems: "Auginkite ir dauginkitės, pripildykite žemę." 

55 Dabar dvasingumas leis jums grįžti prie paprastumo ir natūralumo. Tačiau savo sieloje turite 

šviesą, kurią surinkote ilgame tobulėjimo kelyje. 

56 Dvasios šviesa, apšvietusi pirmuosius žmogaus žingsnius ir lydėjusi jį keliais ir takeliais, 

viršūnėmis ir bedugnėmis, privers jį sugrįžti į kelio pradžią. Dvasia niekada nesuklysta, nes ji yra mano 

paties šviesa. Ar kada nors girdėjote, kad jis lieptų jums žudyti savo artimuosius, kad lieptų jums atmesti 

tėvą, kuris jus pagimdė, arba motiną, kuri jus pagimdė? Ar kada nors girdėjote, kad jis lieptų jums daryti 

tai, kas draudžiama? Ne, mano vaikai, Dvasia buvo geras vadovas, patarėjas ir teisėjas, nes Dvasioje aš 

esu. 

57 Todėl visada sakiau, kad kur bebūtumėte, aš esu su jumis. Kodėl, nors Aš esu visagalis, ieškote 

Manęs savo rankomis sukurtuose daiktuose? Kodėl turėtumėte eiti į tam tikras susirinkimo vietas ir sakyti: 

"Čia yra Viešpats, nes tai yra Jo namai", jei žinote, kad Aš esu visuotinis? Kodėl leidžiate, kad jus 

apakintų šventės ir papuošalai, kai žinote, kad Aš gyvenu ir apsireiškiu gamtos šlovėje ir vidinėje jūsų 

sielos šventovėje? 

58 Studijuokite mano mokymą kaip geri mokiniai, ir jūsų sieloje bus daugiau šviesos. 

59 Kai mano žodis diena iš dienos ateina pas jus, vieni tiki, o kiti abejoja. Vieni priima nutarimus 

pasitaisyti, o kiti abejoja, ar tikrai Aš riboju save šiame Žodyje, kad tikėtų ir atsinaujintų. Jie jaučia 

troškimą pamatyti Mane, kad įtikėtų Manimi ir nebekankintų savęs. Bet kadangi jie nemato Manęs savo 

fizinėmis akimis, jie ieško dvasinių ir antgamtinių reiškinių, kad įžiebtų savo tikėjimą. 

60 Kiti užmerkia akis ir bando prasiskverbti pro nematomą erdvę, kad pamatytų Mano Veidą, ir jų 

pastangos pavargsta. Bet tada, kai jų pavargę protai užmiega, o pakylėta siela gyvena dvasinėse erdvėse, 

Aš nusileidžiu su ja pasikalbėti, duoti jai savo pamokymų ir uždegti jos tikėjimą. 

Pabudę iš to gilaus miego ir siela, ir kūnas pasijuto atsinaujinę ir pamatė gyvenimą nušviestą nauja 

šviesa. Tada miglotai prisiminsite savo sapną ir pasakysite: "Sapnavau Jėzų. Ar Mokytojas tikrai buvo su 

manimi?" 
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61 Iš tiesų sakau jums: siela turi daugybę akių, kad galėtų į Mane žiūrėti. Pažinkite šią dovaną ir ją 

išskleiskite. Nes per jį išsipildys pranašo žodis, kuris sakė, kad ateis laikas, kai žmonės turės pranašiškų 

regėjimų ir sapnų. 

62 Taip pat jums sakau: gerai išstudijuokite šiuos mokymus, kad neieškotumėte netikrų šio pasaulio 

pranašų ir aiškiaregių ir jais netikėtumėte. 

63 Visais laikais rengiau jūsų sielą tiesioginiam ryšiui su Manimi, o šiuo Trečiuoju laiku ji jau turėtų 

būti pasiekusi didelį pakilimą. Jei taip būtų buvę, kai atėjau dvasia, jūs nebūtumėte abejoję ir nebūtumėte 

norėję paliesti Manęs rankomis. 

64 Kai kalbu jums apie ankstesnius laikus, jūs nieko nesuprantate, nes net nesate skaitę Raštų. 

65 Savo trečiąjį mokymą skelbiu nuo 1866 metų, ir nors viskas buvo išpranašauta, daugelis jūsų 

abejojo - vieni iš nežinojimo, kiti dėl klaidingo Šventojo Rašto aiškinimo. Todėl šiandien, kai ruošiau 

valgomąjį ir stalą, kad galėtumėte valgyti amžinojo gyvenimo maistą, radau jus be pasiruošimo ir turėjau 

be galo kantriai apsireikšti, laukdamas jūsų pakilimo ir pabudimo. 

66 Atsinaujinkite, atsisakykite religinio fanatizmo, nustokite būti veidmainiais ir egoistais, ir 

pasijusite kaip nauji žmonės. Tuomet jums nebereikės galvoti, ar tai aš nusileidžiu pas jus. Nes jūsų širdies 

tyrumas leis jūsų sielai pajusti mano buvimą. Tikėjimas yra viena didžiausių dorybių - įgykite jį. 

67 Kartas nuo karto susiduriate su aklais, luošais, beviltiškai sergančiais žmonėmis. Turite gydyti juos 

savo tikėjimu ir uždegti šviesą savo bendrakeleivių širdyse. 

68 Tarp jūsų jau yra pavyzdžių, ką galite pasiekti tikėdami manimi. Yra daugybė liudijimų apie 

stebuklus, kurių galite sulaukti per tikėjimą. 

69 Neleiskite, kad 1950-ieji metai nustebintų jus silpnu tikėjimu. Tada jūsų vargas būtų didelis, nes 

jaustumėtės kaip našlaičiai. 

70 Šiandien Aš prisistatau "keliautojams", kad parodyčiau jiems tikrąjį kelią. Nesustoju vertinti, ar jų 

drabužiai karališki, ar apgailėtini, bet ieškau prieglobsčio jų širdyse. 

71 Aš padedu tam, kuris nuovargio prislėgtas krenta ant žemės, vėl atsikelti ir padedu jam suprasti, 

kad jei jis piktžodžiavo Dievui, jis atmetė mano jėgą ir mano šviesą. 

72 Melskitės, kad išbandymų metu jūsų protas neišeitų iš proto. Juk smurto akimirką galite tapti "akli" 

ir prarasti viską, ką turite savo sieloje. 

73 Dabar galite įsivaizduoti, kodėl žmonija vis labiau praranda viską, kas ją darė dvasiškai didingą ir 

kilnią. 

74 Ėjau susitikti su jumis, nes mačiau, kad buvote arti to, kad paskęstumėte bedugnėje, pasirengęs 

prašyti, kad jūsų dienos būtų sutrumpintos. Bet išgirdę Mano žodį, jūs vėl atsikėlėte, nes supratote, kad 

turite gyventi žemėje iki Mano Dieviškumo nustatytos akimirkos. 

75 Norėdamas jums įrodyti, kad jūsų dvasinės dovanos vėl yra jūsų dispozicijoje, Aš jums pasakiau: 

ištieskite ranką mano vardu, kai gamtos jėgos bus paleistos, ir pamatysite, kad jos jums paklūsta. 

76 Šie stebuklai sustiprins jūsų tikėjimą, ir kai mažiausiai apie tai pagalvosite, tapsite mano 

"darbininkais". 

Tada gausite gilesnes pamokas iš savo Mokytojo, kad įgytumėte didįjį pasirengimą ir žinotumėte, kaip 

priimti tuos, kurie ateis jūsų išbandyti, ir tuos, kurie jus sunaikins. 

77 Jei iš tiesų mokate liudyti Mano žodį, pamatysite, kad daugelis jūsų bičiulių šlovina Mane ir vykdo 

jums skirtą įsakymą: "Mylėkite vieni kitus". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 251 
1 Šiuo metu jūs stebitės, matydami stebuklus, kuriuos galite padaryti naudodamiesi savo dovanomis. 

Tuomet nebesijausite vargšai ar atstumtieji, nes kiekviename žingsnyje turėsite įrodymų, kad Aš jus myliu 

ir žiūriu į jus. 

2 Dovanos jau buvo įdėtos į jūsų sielą jūsų sukūrimo metu. Tačiau reikėjo, kad aš atvykčiau jūsų 

mokyti ir kad jūs keliautumėte ilgus atstumus, vis labiau tobulėdami, kad šios dovanos pradėtų atsiskleisti. 

3 Ypač šiais laikais žmogaus siela pajuto, kad gyvena naujame amžiuje, kad ją apšviečia naujos 

dienos šviesa. Ji patyrė žemės drebėjimą, nerimą, kuris ją pažadino iš gilaus letargo, kuriame buvo užmigę 

jos gabumai ir gebėjimai. 

4 Šiuo metu žmogus vis dar kelia sau klausimus, jis tik įtaria. Tačiau netrukus ateis valanda, kai jis 

užtikrintai šūktels: "Štai kelias" ir su tikėjimu juo eis. 

5 Kas galėtų sustabdyti šios žmonijos sielų judėjimą, kai tik jos iškeliauja, ir kas galėtų pakeisti 

mano šviesos nužymėtą kelią? Niekas ir niekas negalės sustabdyti žmonių dvasinio pabudimo, kai jie 

trokšta paveldėjimo ir žinios, kurią jiems atnešė Trečioji era. 

6 Jau seniai galėjau tave pažadinti. Tačiau norėjau ateiti pas jus tinkamu metu, kai būsite pavargę 

nuo gilaus miego, į kurį esate nugrimzdę, ir kai jūsų nuodėmių ir nuolatinių karų išgąstis išlaisvins jus iš 

materialios prigimties aistrų. 

7 Šiandien vieni žmonės, rytoj kiti, o po to dar kiti pabus nušviesti vidinės šviesos, kuri jiems 

visiems kalbės apie dvasingumą. 

8 Kai tos tautos pabus, Aš būsiu pasirengęs joms apsireikšti. Į vaikų šauksmą atsilieps Tėvo balsas. 

Bet iš tiesų sakau jums: Aš ne visiems vienodai apsireiškiu. Pavyzdžiui, šis pasireiškimas, kurį jums 

turėjau per žmogaus intelektą, buvo suteiktas tik jums, ir jūs galite save laikyti žmonėmis, kurie pirmieji 

prabudo šio amžiaus pradžioje. 

9 Laikas, kai Aš jums prisistatysiu šiuo pavidalu, jau nurodytas, ir nėra nė vieno dvasininko, kuris 

nežinotų šio laikotarpio pabaigos metų ir dienos. 

10 Kai baigsiu savo mokymą tarp jūsų, turėsite pasiruošti išbarstyti šią sėklą tarp pasaulio tautų, su 

kuria labai padėsite savo bičiuliams lemiamais jų prabudimo momentais. Atsižvelgdami į savo nuojautų 

tikrumą ir Mano žinios tikrumą, jie pasirengs priimti Mane dvasiniu pavidalu. Kaip Aš apsireiškiau jums 

pagal kiekvieno susirinkimo ir kiekvieno balso nešėjo pasirengimą, taip ir jiems apsireikšiu pagal 

kiekvienos bendruomenės sudvasinimą ir jų susirinkimuose vyraujantį atsidavimą. 

11 Užsirašykite mano žodį ir saugokite jį, kad atėjus laikui galėtumėte jį paskelbti. Juk tai bus 

pagrindas ir atspirties taškas naujoms bažnyčioms, kurios kils pasaulyje dvasiniam gyvenimui. 

12 Neleiskite, kad Mano žinia būtų sumaišyta su materializuotomis idėjomis ir klaidomis tų, kurie 

tarnavo Man kaip įrankiai, nes tada jūs neperduosite nesugadintų vaisių, kuriuos jums patikėjau. Ilgą laiką 

mokiau jus pažinti Mano Dieviškąją Esybę, kad galėtumėte išsilaisvinti iš visų žmogiškų preferencijų. 

13 Mano Dvasios šviesa lydės žingsnius tų, kurie Mane supranta ir rytoj imsis aiškinti Mano 

įsakymus su didžiausiu sąmoningumu, kokį tik sugeba. Juk pakeliui jie patirs, kad jų kova, pasiaukojimas 

ir pastangos nebuvo veltui. Nustebinsiu juos jų darbe ir pranešiu, kad netrukus jie lauks kitų 

bendruomenių, kad netrukus galės eiti sėti, nes sėkla jau subrendo. 

14 Mano mokiniai, matydami, kaip pildosi mano žodžiai, patirs emocinį pakilimą ir džiaugsmo 

ašaras. 

15 Jums nebereikės belstis į duris ir ieškoti, kas jus išklausys. Pamatysite, kad jūsų ieškos ir kvies jūsų 

bičiuliai. Man pakanka, kad jūs pasiruoštumėte. Tada parodysiu jums kelius, pasakysiu, ką daryti, ir 

nuvesiu jus pas tuos, kurie atsigręš į mano tautą, trokšdami liudyti meilę, dvasingumą ir gailestingumą. 

16 Jei savo darna sukursite bendruomenę, kurios iš jūsų tikiuosi, jums nereikės stengtis, kad 

taptumėte žinomi, nes tada šią užduotį atliks kiti, iš širdies į širdį skleisdami žinią, kad yra bendruomenė, 

kurios glėbyje šviečia dieviškosios žinios, kuri yra dvasinio gyvenimo duona visiems žmonėms, šviesa. 

17 Aš jums sakau: žmonės, pasitikėkite manimi. Nes kai būsite išvaryti iš savo visuomenės, kai būsite 

išvaryti iš miestų, kuriuose gyvenate, Aš jus nusivesiu toli nuo jūsų persekiotojų, nusivesiu jus į dykumą, į 

kalnų kraštą, į tolimus slėnius ar jūros pakrantes, ir ten jus pamaitinsiu, kaip maitinau Izraelio tautą 

dykumoje, siųsdamas jiems maną. 
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18 Dabar Aš atnešu savo tautai naują maną, kuri netrukus nusileis, kai tik išbandymai užklups mano 

išrinktuosius. 

19 Išbandymai ateis, nes mano žodis visada išsipildo. Jie tarnaus mano tautai suvienyti, panašiai kaip 

Izraelis susivienijo Egipte faraono nelaisvėje. 

20 Kai ateis išbandymai, šiame kelyje liks tik tie, kurie Mane myli, - drąsūs ir ištikimi. Netikrieji, 

veidmainiai, tie, kurie bijo pasaulio, tie, kurie neseka manimi iš meilės, pasitrauks. Man užteks matyti 

suvienytus tuos, kurie myli mane tiesoje, kad galėčiau pasakyti pasauliui: "Tai yra mano tauta, tai yra 

mano sėkla". 

21 Užtikrinu jus, kad tiems iš jūsų, kurie seka paskui mane visu savo sielos tikėjimu, netrūks nei 

vandens, nei duonos, nes niekas niekada nebuvo apgautas savo tikėjime. 

22 Jau girdžiu, kaip kai kurie klausia manęs savo širdyje: "Mokytojau, kada visa tai bus?" Taip yra 

todėl, kad jaučiate baimę, nes drebate, kai jums pranešu apie šiuos išbandymus. Bet aš jums sakau: Tas, 

kuris bijo, neina į dykumą, jis lieka mieste, kur lengviau pakelia priespaudą, nes priprato prie vergijos ir 

pažeminimo. Bet jei jis atveria akis tiesai, tegul jo širdis prisipildo drąsos ir tikėjimo; jei jis eina į dykumą, 

tegul trokšta savo sielos laisvės ir širdies ramybės. 

23 Klausiate Manęs, kada ateis šis išbandymas? Sakau jums, kad kai kuriems ji jau atėjo, o kitiems ji 

ateis vėliau, kol visi būsite pasiruošę ir sustiprėję. 

24 Išbandymai ateina taip subtiliai, kad dažnai net nesuvokiate, kada jie atėjo ir kada baigėsi. Kas 

jums nutiktų, jei pasakyčiau datą, dieną ir valandą, kada jų laukti? 

25 Kiek daug iš jūsų jau gyvena dykumoje, apie kurią šiandien jums kalbėjau, ir maitinasi naująja 

mana. Tai tie, kurie buvo išstumti iš visuomenės ir neteisingai įvertinti artimųjų ir draugų. Tai tie, kuriems 

buvo atsisakyta pasisveikinti ir uždarytos darbo durys. Jie taip pat yra tie, kurie buvo pasmerkti kaip 

eretikai, išdavikai ir atsiskyrėliai ir išmesti iš savo bažnyčių. 

26 Jie kentė šmeižtą, piktus žvilgsnius, pažeminimą, patyčias ir panieką. Tačiau jie visa tai kantriai 

ištvėrė, žinodami, kad nieko neprarado ir įgijo malonę klausytis Manęs. 

27 Jie turėjo pasitraukti į "dykumą", bet ne į materialią dykumą, o į dvasinį prieglobstį, nors fiziškai ir 

toliau gyveno ten, kur gyveno visada. 

28 Ten, toje dvasinėje prieglaudoje, jie rado ramybę, kurios anksčiau nepažino, patyrė pasitenkinimą, 

kurio niekas anksčiau jiems nesuteikė, ir jei iš pradžių jie jautėsi vieniši, nes negalėjo suvokti Mano 

buvimo, šiandien jie dėkoja Man, nes jiems nieko netrūko ir niekas jų nenugalėjo. 

29 Ankstesnis malonumų gyvenimas liko už nugaros, viskas, kas netikra, paviršutiniška, išnyko. 

Jiems atėjo laikas atrasti tiesą ir laikytis jos iš visų jėgų. 

30 Palaiminti geros valios ir tikėjimo žmonės, nes jie netaps savo priešų aukomis. Mano galia sulaiko 

ranką, kuri nori juos nužudyti, mano šviesa nustebina tą, kuris jų laukia, kad jie galėtų eiti pirmyn 

nesustodami, nes jų laukia Pažadėtoji žemė. Joje yra paruošta puota, kai visi į ją įžengsite. 

31 Mano žodis palietė daugelio širdžių stygas, kurios man sakė: "Viešpatie, niekas nekalba tiesos taip, 

kaip Tu, nes nuo tada, kai sekėme paskui Tave, mums teko iškęsti savo bičiulių nuosprendžius, kurie buvo 

panašūs į karčias žoles, kurias Tavo tauta valgė išlaisvinimo naktį Egipte." 

32 Prisiminkite savo tikėjimą, o mylima tauta, ir pamatysite, kaip net ir tie, kurie jus atstūmė, ateis 

papildyti jūsų gretas. Jiems taip pat bus siunčiamas kvietimas, jiems taip pat bus suteikta galimybė 

išsilaisvinti iš materializuoto ir netikro gyvenimo, kad savo sielos tuštumą užpildytų dieviškąja esybe, 

kurios gausiai suteikia šis Darbas. 

33 Kvietimas gali būti skirtas visiems tuo pačiu metu, bet ne visi gali atsiliepti tuo pačiu metu. Vieni 

bus pasirengę skubėti, kiti negalės to padaryti, nes jų siela dar nėra pakankamai išsivysčiusi, kad galėtų 

pradėti vykdyti savo misiją. 

34 Sakau jums tai, kad, kai kalbėsiu apie pašauktuosius ir išrinktuosius, žinotumėte, jog visais laikais 

yra daug pašauktųjų ir mažai išrinktųjų, nes Aš renkuosi tik tuos, kurie yra pasirengę, o visi tie, kurie buvo 

pašaukti ir nepateko tarp išrinktųjų, turės kurį laiką laukti, kol vėl bus pašaukti. 

35 Argi neprisimenate, kad dažnai jums sakiau, jog pirmą, antrą ir trečią kartą beldžiausi į jūsų širdžių 

duris ir kad tik pabudę ir pasiruošę skubėjote atsiliepti į mano kvietimą? Todėl nenusiminkite dėl tų, 

kuriuos pasiekia mano žinia ir kurie nerodo susidomėjimo. 
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36 Įvykdykite savo misiją, kad mano žodis taptų žinomas, ir būkite patenkinti tiesioginiu ar vėlesniu 

savo darbo rezultatu. 

37 Mano žodyje jūs ieškote jėgų, kurių, jūsų manymu, jums trūko, kad galėtumėte atsiriboti nuo 

blogio, kuris egzistuoja jūsų gyvenime, nes leidote savo širdyse įsišaknyti protėvių papročiams, įpročiams, 

tradicijoms ir ydoms. 

38 Dabar jumyse prasidėjo kova, nes sąžinės balsas tampa vis aiškiau girdimas. Tačiau jūsų širdis vis 

dar tam priešinasi, nes, prisirišusi prie juslių, ji labiau linkusi į kūną nei į sielą. 

39 Aš laiminu jūsų vidinę kovą, nes tai ženklas, kad jaučiate meilę Man, kad pripažįstate tiesą ir 

teisingumą Mano Žodžiui. 

40 Būna akimirkų, kai baiminatės, kad jumyse nugali "kūnas", nes jūsų tikėjimas ir meilė vis dar 

silpni pagundų akivaizdoje. Tuomet skubiai ateinate manęs klausytis, tikėdamiesi Mano Žodyje rasti 

ginklų, reikalingų kovai su nuodėme ir tamsa. Tu ateini susigraudinęs, nusiminęs, norėdamas, kad Mano 

žvilgsnis tavęs neaptiktų, nors žinai, kad nė akimirkai neišvengsi Mano žvilgsnio. 

Vėliau, kai į savo širdį priimsite Mano Žodžio švelnumą, leisite ašarai tekėti nevaržomai, o tai vis 

labiau palengvins jūsų sielos naštą. Galiausiai manote, kad, kadangi priėmiau jus su tokia didele meile, taip 

atsitiko dėl to, kad neįsiskverbiau į jūsų širdį ir neatradau joje visko, dėl ko jums gėda prieš mane. 

41 O jūs, maži ir silpni vaikai, kurie dar nepažįstate savo Mokytojo! Kas atsitiktų jums, kurie iš manęs 

ieškote stiprybės daugiau nenusidėti, jei vietoj atleidimo, padrąsinimo, meilės ir išminties žodžių 

sulauktumėte pasmerkimo ir nuosprendžių, priekaištų, grasinimų ir bausmių? Vieną dieną tai baigtųsi tuo, 

kad jūs suabejotumėte šiuo žodžiu, o paskui nevaržomai pasinertumėte į materializmo glėbį. Tad 

nesakykite, kad mano žvilgsnis neatranda jūsų tomis akimirkomis, kai per balsą-nešėją perduodu jums 

savo žodį. 

42 Pažvelkite į šią daugybę "darbininkų", šio darbo tarnų: jie taip pat, kaip ir jūs, atėjo su širdimi, 

kupina kančios ir išlaisvintų aistrų, juos taip pat sukrėtė Mano Žodis ir jie pažino vidinę sielos kovą su 

kūnu, ir jie taip pat manė, kad Mano žvilgsnis neatrado jų tarp minios, nes Aš savo Žodyje jų nekaltinu dėl 

jų nuodėmių. 

Dabar jie yra čia, mano ūkyje, ir taikiai atlieka mano jiems patikėtą užduotį. Juk tikėjimas pagaliau 

įžengė į jų širdis, nes po mūšio jų sielose įsiviešpatavo ramybė ir jie suprato, kad niekada negalės išvengti 

mano dieviško žvilgsnio, kuris lydi jus, kad ir kur eitumėte. 

43 Juos vis dar gundo pasaulis ir kūnas, ir tai padeda išbandyti jų meilę, tikėjimą ir ištikimybę, kad jie 

neužmigtų. Kai kurie mėgina mesti iššūkį pasauliui, nors jų dvasinė stiprybė dar nėra tokia didelė, kad 

išgelbėtų juos nuo visų nuopuolių. Tai tie, kurie krinta ir vėl prisikelia - tie, kurie šiandien išeina, o rytoj 

sugrįžta, kol ateis diena, kai jie nebebus silpni ir galės išlikti tiesoje iki galo. 

44 Aš padarysiu naujus "darbininkus" iš jūsų, kurie šiandien čia ateinate nusiminę dėl to, kad negalite 

suvaldyti savo silpnybių, net jei šiuo metu jums atrodo neįmanoma, kad galite būti kam nors naudingi. 

Tuomet pamatysite, kaip stebuklas taps tikrove jūsų būtyje, nes tapsite savo dvasinės transformacijos 

liudininkais. Tada silpnasis jausis stiprus, o netikintysis - karštas. 

45 Palaiminti, kurie nusidėję atgailauja ir verkia, nes mane įžeidė. Palaiminti dvasiniai vargšai, nes aš 

atėjau jų padrąsinti ir padaryti juos nugalėtojais prieš pasaulį, nuodėmę, materializmą ir ydas. 

46 Rytoj turėsite liudyti savo atsivertimo ir atsinaujinimo stebuklą. Rytoj būsite atversta knyga savo 

bičiuliams ir iš jos puslapių, t. y. iš savo praeities, semsitės visos patirties ir išminties, kurią įgijote 

dirbdami mano Darbą, kad galėtumėte ją pasiūlyti savo bičiuliams kaip brandų savo kovos, pasiruošimo ir 

pergalės vaisių. 

47 Tautose, provincijose ir kaimuose, kur žmonės trokšta mano atėjimo, kur jie jaučia mano Žodžio 

buvimą, mano "darbininkų" liudijimas nusileis kaip tikra dangiškoji rasa ant ištroškusių žmonių sielų. 

48 Jau sakiau jums, kad mano liudytojai ir sekėjai bus atstumti, išjuokti ir persekiojami, tačiau kiti jais 

tikės ir juos laimins. Tai bus dar viena kova, kurią taip pat palaiminsiu. Nes ten, kur vyksta kova, bus ir 

pergalių. 

49 Kad visi žemės žmonės galėtų patikėti šios žinios tiesa, Aš padariau taip, kad tie ženklai, apie 

kuriuos buvo pranašauta senovėje, būtų pastebimi visame žemės rato pranašystėse, kurios kalbėjo apie 

Mano sugrįžimą.  
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Todėl, kai ši Geroji Naujiena pasieks tautas, žmonės ištirs ir išnagrinės viską, kas jiems buvo pasakyta 

anais laikais, ir nustebę bei džiūgaudami atras, kad viskas, kas buvo paskelbta ir pažadėta apie Mano 

sugrįžimą, ištikimai išsipildė, kaip ir dera Tam, kuris turi tik vieną valią, vieną žodį ir vieną įstatymą.  

50 Savo mokymuose jums sakiau, kad gyvenimas yra sielos Via Dolorosa ir kad tai yra jos 

egzistencijos žemėje pabaiga. Būtent jos Kalvarijoje turėtumėte stengtis imti Mane pavyzdžiu, praktiškai 

įgyvendindami Mano pavyzdžius. 

51 Laimingos sielos, kurios pasiekia viršūnę su tikėjimu ir dorybėmis. Kai tik jie atsiskirs nuo savo 

kūno kiauto, jie patirs Tėvo glėbį, kaip atlygį už savo drąsą ir meilę. Tai tie, kurie nesuklupę įžengs į 

amžinybę. 

52 Šį kartą mano žodis padės žmonėms suprasti visą mano įstatymo ir mano mokymo prasmę, o jų 

vykdymas suteiks žmogui palaimą - širdies palaimą ir sielos ramybę. Juk siela ras tobulą palaimą tik tuose 

namuose, kuriems ji priklauso. 

53 Kiek galimybių nuolat turite būti geri ir naudingi savo artimui. Kiekvieni namai yra tinkamas 

laukas mano sėklai sėti. Kiekvienas miestas ir kiekviena tauta yra tarsi žemė, ištroškusi gailestingumo ir 

meilės, ir aš jus padarysiu sėjėjais, kad duotumėte žmonėms savo paguodą ir sėtumėte taiką. 

54 Darbai, žodžiai ir maldos - tai priemonės, kurias turėtumėte ir galite naudoti, kad įvykdytumėte 

užduotį tarnauti ir mylėti savo artimuosius pasaulyje. 

55 Išmokiau jus tobulos maldos, kuri yra tikroji sielos kalba, leidžianti žmogui užmegzti tiesioginį 

ryšį su Manimi. 

56 Daviau jums Žodžio dovaną, kuri yra sieloje esančios šviesos ir širdį laikančios meilės išraiška. 

57 Žmonės, kurie girdi mano žodį: nesakykite, kad per daug iš jūsų reikalauju, nes aš geriau už jus 

pačius žinau, ką jūs sugebate. 

58 Šiandien jaučiatės silpni, nepatogūs, nepajėgūs ir neverti, nes tyrinėjate savo vidų ir atrandate daug 

silpnybių, daug trūkumų, kurie neleidžia jums pajusti kitų skausmo. Bet pirmiausia aš jus išgydysiu, leisiu 

pajusti savo ramybę, padrąsinsiu jūsų širdį ir apvalysiu jūsų kelią. Tuomet nebeturėsite baimių, 

nebeturėsite abejonių ir nesijausite nepajėgūs. 

59 Štai kodėl leidau jums kurį laiką manęs klausytis, kad po truputį jus padrąsinčiau savo žodžiu, dar 

nesiųsdamas jūsų į provinciją. Bet kai jūsų sielos bus persmelktos Mano esybės, jos nebelauks išbandymų 

ar ženklų, kad iškeliautų, nes jos gaus įkvėpimą, ką turi daryti. 

60 Melskitės, žmonės, ir kai melsitės, Aš išliesiu savo ramybę visoms žemės tautoms, palaiminsiu 

jūsų namus ir apšviesiu jūsų kelius. 

61 Pateiksiu jums įrodymų, kad viskas, ką jums pažadėjau, yra tiesa. Koks tai bus įrodymas? Kad jūsų 

gyvenime išsipildytų tai, ko seniai tikėjotės - tai, ko kai kuriems neįmanoma pasiekti. Vieniems tai, ką 

siūlau, netrukus ateis, o kitus priversiu palaukti. Bet iš tiesų sakau jums: nebus nė vieno, kuris negautų 

Mano meilės įrodymo. Kai ši malonė pasieks kiekvieną iš jūsų, jūs prisiminsite mano žodį ir jūsų tikėjimas 

sustiprės. 

62 Nenusiminkite, neliekite ašarų, žinokite, kaip laukti šios valandos, sekdami mano nurodymais, 

melsdamiesi ir budėdami. 

63 Ar matote, kaip tomis akimirkomis, kai pakylėjate savo sielą, pamirštate savo kančias ir esate 

pripildyti mano ramybės? Stenkitės visada būti su Manimi, visiškai vykdydami Mano doktriną, ir 

pamatysite, kad Mano ramybė ir šviesa nugalės jūsų nelaimes ir negandas. 

64 Supraskite, kad jūsų kančios nėra beprasmės, bet kad jums tenka užduotis tapti psichiškai ir 

fiziškai atspariems, kad galėtumėte tapti mano sėjėjų skaičiumi. 

65 Tie, kurie nori paguosti žmones, kurie nori pakelti puolusius, kurie nori suteikti stiprybės 

silpniesiems, turi būti apšviesti patirties šviesos, turi būti tvirti kovoje ir išbandymuose. Joks skausmo 

vaizdas neturi jų nuliūdinti, jie neturi bijoti artimo nemalonės, neturi bėgti nuo bet kokio skausmo, kai 

rankos tiesiasi į juos trokšdamos gailestingumo. 

66 Ten tarp tų, kurie yra užkietėję nuo ydų ir skausmo, pamatysite daugybę žmonių, kylančių į šviesą, 

siekiančių atsinaujinimo ir dvasingumo. Tačiau kad šis įkvėpimas juos pasiektų, turite į jų širdis įdėti tikrą 

brolybės įrodymą, veiksmą, kuris yra šviesos spindulys, pašalinantis tamsą iš kenčiančiojo. 

67 Supraskite, kad skausmas, kuris jus lydėjo daugeliu atžvilgių, buvo kaltas, kuris suformavo jūsų 

sielą, kad ji galėtų įvykdyti sunkią misiją. 
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Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 252 
1 Žmonės, jūs buvote mano apsireiškimo šiuo metu liudininkai. Esate pasirengę jį aiškinti ir būti 

pavyzdžiu "paskutiniams". Jūs žinote mano atėjimo priežastį, kaip ir žinote mano išėjimo priežastį, kai 

ateis mano paskirta valanda. 

2 Jums nėra ko bijoti pasaulio, nes esate mano mokiniai. Ne dėl to, kad esate nuolankūs, jums reikia 

pagalbos. Nepainiokite sielos nuolankumo su kūno neturtu. Jūs neprarandate savo, kaip žmonių, teisių dėl 

to, kad esate dvasingi - priešingai. Tas, kuris supranta dvasingumą ir taiko jį savo gyvenime, yra visko, kas 

jį supa, savininkas ir gyvena bei mėgaujasi intensyviau nei tas, kuris mato ir supranta tik tai, kas materialu. 

3 Sudvasinti žmonės yra tie, kurie Trečiojoje eroje teisėtai nešioja "Kristaus mokinių" vardą - 

žmonės, mokantys atiduoti Dievui tai, kas priklauso sielai, o pasauliui - tai, kas priklauso materijai, - 

žmonės, kurie iš visų įstatymų padaro vieną - mylėti savo Kūrėją ir mylėti Jį savo artime. 

4 Mano mokymo paruoštas žmogus galės atlikti antžmogiškus darbus.  

5 Iš jo sielos ir kūno sklis šviesa, galia ir stiprybė, kuri leis jam įgyvendinti tai, ko vien protas 

nepajėgia.  

6 Mano valia, mylimi žmonės, jūs pasieksite šį pakilimo laipsnį, nes tada kiekvienas jūsų darbas bus 

mano tiesos liudijimas. Iš jūsų žodžių, kaip ir iš jūsų maldų, taip pat iš jūsų rankų tekės dieviškasis 

gydymo balzamas, kuris bus palaima ir išlaisvinimas fiziškai ar psichiškai sergantiems žmonėms; iš jūsų 

žodžių sklis šviesa, atnešanti sieloms tikėjimą, o jūsų malda bus priemonė, kuria siela bus nešama sėti gėrį 

savo kelyje. 

7 Tokia ateitis laukia tų, kurie seka Manimi ir žino, kaip aiškinti Mano mokymus ir jais vadovautis. 

8 Nuo šiol "budėkite", kad jūsų protas niekada nebūtų aptemdytas, kad išbandymų, kuriuos turėsite 

patirti, metu neišduotumėte to, kas šiandien yra jūsų tikėjimas. 

9 Kiek džiaugsmo bus šioje tautoje, kai ji išsilaisvins iš savo netobulumo ir vykdys mano žodį pagal 

mano valią. 

10 Dabar vis dar turite daug kliūčių, trukdančių jums siekti dvasingumo. Jūs žinote, kokios kliūtys yra 

jūsų vienybės stoka, polinkis į išorinius sektantiškus veiksmus ir tikros artimo meilės trūkumas. 

11 Tarp jūsų dar neatsirado stiprių, idealistiškų ir kovingų žmonių - žmonių, kuriuose žmonija gali 

rasti patarėją, gydytoją, brolį, vadovą. Tarp jūsų dar neatsirado tautos, kuri savo vienybe ir brolybe 

primena milžiniškus namus, pilnus taikos, pagarbos ir meilės, kuriuose vieno duona yra ir kitų, o vieno 

stogas - visų. 

12 Kur yra šis pavyzdys? Kada kovojote už tokį idealą? 

13 Žmonės, tai, ką jums sakau, nėra priekaištas, tai žodžiai tėvo, kuris savo vaikams nori tik gero ir 

kuris, norėdamas to pasiekti, turi parodyti jiems jų klaidas ir padėti jas ištaisyti. 

14 Pasiliksiu kurį laiką ir duosiu jums savo žodį. Joje ir toliau darysiu apreiškimus ir atskleisiu tai, ką 

saugojau šiam laikui, o savo mokymu toliau skleisiu būtiną šviesą, kad žmonija išsigelbėtų nuo artėjančios 

sumaišties. 

15 Aš jums pranešiau, kad ateis laikas, kai atsiras daugybė "spiritizmų", ir tada turėsite būti mokomi 

atpažinti, kurie iš jų pagrįsti tiesa, o kurie - apgaule. 

16 Pamatysite, kad atsiranda netikrų man priskiriamų apraiškų, gandų apie Dieviškuosius 

pasiuntinius, nešančius pasauliui žinią, sektų, vadinamų Septyniais antspaudais, ir daugybę painių ir 

dviprasmiškų mokymų. 

17 Visa tai bus didžiulės dvasinės sumaišties, kurią paruošė žmonija, rezultatas. Tačiau 

nesijaudinkite; kita vertus, įsitikinkite, kad gyvenate budriai ir melsdamiesi, tada nepasiduosite dvasinei 

sumaiščiai, nes mano Žodis bus šviesa didžiausios tamsos akimirkomis, kuri padės jums pamatyti mano 

krištolo skaidrumo ir amžinąją tiesą.  

18 Supraskite, kad dabar yra studijų, mokymų ir apreiškimų metas. Nebūkite neatsargūs ar aplaidūs, 

nes vėliau verksite dėl prarasto laiko. 

19 Ugdykite savo intuiciją, kad siela galėtų atskleisti jums užduotį, kurios ėmėsi. Tegul ji dirba Mano 

darbą, tegul įvykdo pažadą, kurį davė Man ir kuris įrašytas jos dvasioje. Jei Aš, jūsų Mokytojas, pažadėjau 

jums ateiti šiuo metu ir apšviesti jūsų egzistenciją savo Žodžiu, kodėl mokiniai neturėtų laikytis savo 

žodžio grįžti pas Mane? 
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20 Nenorėjau jūsų nustebinti savo buvimu šiuo metu. Mano žodis buvo užrašytas, ir pasaulis sužinojo 

apie mano sugrįžimą. Tegul niekas nesistebi, kad kai pašaukiau jį išklausyti savo mokymo, norėjau 

patvirtinti jam dovanas ir užduotis, kurias įdėjau į jo sielą, kai siunčiau jį į žemę. 

21 Vykdydamas jums duotą pažadą, Aš jums daviau įrodymą, kad Mano Žodis yra įvykdytas labiau 

už visus sukurtus dalykus, kad tokiu būdu - kai ateis valanda jį užbaigti tarp jūsų - niekas negalėtų sakyti, 

jog to nežinojo, niekas negalėtų sakyti, kad jį tai nustebino, ir negalėtų atsakyti, kad neturėjo laiko tam 

pasiruošti. 

22 Jau dabar mokykitės gerbti Mano valią, paklusdami Mano įsakymams ir mylėdami visa, ką Aš 

duodu. Kas mane myli ir vykdo mano valią, yra mano vaikas ir mokinys. Kas negerbia Mano valios ir 

vykdo savo valią, tas yra Mano vaikas, bet ne mokinys, nes nemyli Manęs ir neima iš Manęs pavyzdžio. 

23 Savo mokyme jums pateikiu standartus, kad galėtumėte triumfuoti kaip šio darbo mokiniai, kad 

nesukluptumėte ir nepadarytumėte klaidų, dėl kurių vėliau karštai verktumėte. 

24 Jau dabar sakau jums, kad tie, kurie iš tiesų sėja šią sėklą su tokiu nuoširdumu, su kokiu jums ją 

patikėjau, eis savo kelią taikiai. Jiems atsivers durys, kurios buvo kurčios jų beldimui; ir nors jie gali būti 

priešinami, jie niekada nenugalės mūšyje, nes jų dorybė padės jiems išgyventi visus išbandymus. 

25 O tie, kurie nepaiso sąžinės balso, nepaklūsta Mano žodžiams ir išduoda Mane, visuomet bus 

priešų malonėje, gyvens ramiai ir jaus mirties baimę.  

26 Argi teisinga, klausiu savo mokinių, kad tokį tobulą kūrinį, kokį jums apreiškiau, jūs 

pristatytumėte žmonijai taip, kad jis būtų vertinamas kaip nukrypimas arba kaip dar viena iš doktrinų ir 

teorijų, atsiradusių šiais laikais kaip vyraujančios dvasinės sumaišties vaisius? 

27 Ar būtų teisinga, kad jūs, kuriuos taip mylėjau ir mokiau savo Žodžiu, kad jūsų liudijimas būtų 

tyras, pakliūtumėte į žemiškojo teisingumo rankas kaip jūsų klaidų aukos arba būtumėte persekiojami ir 

išsklaidyti, nes jūsų kaimynai jus laiko kenksmingais? Ar manote, kad mano mokymas, kurio tinkamai 

laikomasi, gali sukelti tokius įvykius? Ne, mokiniai. Leiskite Man taip kalbėti su jumis, nes Aš žinau, 

kodėl tai darau. Rytoj, kai nebekalbėsiu su jumis taip, jūs žinosite, kodėl taip kalbėjau, ir sakysite: 

"Mokytojas tiksliai žinojo, kiek silpnybių mums teks patirti. Jo išminties niekas neišvengia". 

28 Noriu, kad pasibaigus mano skelbimui aiškiai suprastumėte, kas yra šis mokymas, kad galėtumėte 

juo teisingai sekti, nes iki šiol tarp minios žmonių, kurie girdėjo mano žodžius, dar neatsirado tikrų 

spiritualistų. Iki šiol jūs praktikavote ne dvasingumą, o tik savo sampratą apie tai, kas yra mano Darbas, 

tačiau tai toli gražu nėra tikrasis dvasingumas. 

29 Turite būti stiprūs, kad pripažintumėte sau, jog paklydote; turite susivokti, kad pagerintumėte savo 

įpročius, ir uoliai stengtis, kad šio mokymo tiesa ir tyrumas spindėtų tarp jūsų. 

30 Nebijokite keisti savo garbinimo ir kulto formų, jei tik neiškreipiate mano mokymo esmės.  

31 Aš jums atlyginsiu, atlyginsiu už visas jūsų pastangas ir pasiaukojimą, kad pagerintumėte savo 

darbus taip, kaip jums parodžiau. 

32 Daugelis iš jūsų tyrinėja mano pasireiškimą, norėdami įsitikinti, ar tai tiesa, ar ne. Tačiau dažnai 

vertinate jį pagal išvaizdą, užuot tyrinėję jo prasmę, ir dėl to klystate. 

33 Mačiau, kaip stebėjote mano balso nešėjus, net menkiausius jų judesius, mačiau, kaip nustebote, 

kai pamatėte juos verkiančius ar tokius pat žmones, kaip ir jūs patys. Tada tavo širdis ėmė piktžodžiauti ir 

neigti mano skelbimo tiesą. 

Girdėjau, kai sakėte: "Kaip jie gali vadintis "Jėzaus pėdomis" ar balso nešėjais, nes mačiau juos 

silpnus, apgailėtinus ir žmogiškus, kaip ir kiekvieną mirtingąjį?" 

Ak, juslinės sielos, ieškančios tiesos tik tame, ką gali pamatyti ar paliesti! Tomis dienomis žmonės 

smerkė Mane už tai, kad gimiau skurde, ir piktinosi matydami ant kryžiaus kraujuojantį Mano kūną ir 

verkiančias lūpas. Vargšai žmonės, kurie negalėjo suprasti kiekvieno Mano veiksmo paslapties ar prasmės. 

34 Tiems, kurie jaučia Mano buvimą savo sieloje, pakanka Mano žodžio prasmės, Mano pamokymų 

šviesos, Mano meilės spindesio, Mano dvasinio gailestingumo paguodos. Tai tie, kurie užmerkia akis prieš 

viską, kas išoriška, kad siela ieškotų Manęs - tai tie, kurie visada seka paskui Mane. 

35 Tuose, kurie jautė Dievo buvimą Jėzaus Žodyje, Mokytojo pasiaukojančios mirties esmė išliko 

kaip dieviškasis meilės antspaudas, lygiai kaip šiuo metu Mano Žodžio esmė išliko tuose, kurie ieškojo 

Manęs dvasioje. 

36 Ar būtina jums nuolat kartoti, kad mano karalystė ne iš šio pasaulio? 
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37 Mano žodis šiuo metu primena jums praeitį, atskleidžia jums paslaptis ir skelbia, kas bus ateityje. 

Ji sutvarkys viską, ką žmonės iškraipė ir pripažino negaliojančiu, nes Aš, kaip tiesos sergėtojas, ateinu su 

savo uolumo ir teisingumo kalaviju sugriauti visa, kas netikra, sutriuškinti veidmainystės ir melo, vėl 

išvaryti prekiautojus iš tiesos šventyklos. 

38 Supraskite, kad jums nereikia ieškoti tiesos knygose, žmonių patarimuose ar įsakymuose, kad 

pasiektumėte išgelbėjimą. 

39 Jums visiems reikia būti išgelbėtiems, neatrandu nė vieno, kuris jau yra ant tvirto pagrindo. Jūs 

esate bėgliai, atsidūrę audringoje naktyje, kurioje kiekvienas kovoja už savo gyvybę, negalvodamas apie 

artimą, nes jo gyvybei gresia pavojus. 

40 Bet iš tiesų sakau jums: Aš esu jūsų vienintelis Gelbėtojas, kuris vėl ateina ieškoti tų, kurie 

paklydo, nes nuklydo nuo navigacijos kelio, kuris yra Įstatymas. Aš nušviečiu tavo kelią, kad galėtum 

išlipti į krantą toje palaimintoje žemėje, kuri tavęs laukia, nes jos glėbyje slypi begaliniai dvasios lobiai.  

41 Leiskite, o žmonės, mano Žodžiui padaryti jūsų širdis mylinčias, kad rytoj galėtumėte mylėti savo 

artimuosius ir būti su jais jų skausme, kaip Aš buvau su jumis šiomis išbandymų valandomis. 

42 Padėkite, kad šio mokymo medžio šakos augtų ir skleistųsi visame pasaulyje, duodamos vaisių ir 

pavėsį kiekvienam alkanam ir pavargusiam žmogui, kuris vaikšto žeme. 

43 Aš esu medis, o jūs esate vaisius, per kurį žmonija turi mane atpažinti. 

44 Jei jūsų darbai bus saldūs ir gyvybingi, ištikimai liudysite apie Tą, kuris jus mokė ir davė jums 

meilės ir tiesos gyvybės kraujo. 

45 Mokymas, kurį jums daviau šioje Trečiojoje eroje, yra Naujasis Testamentas, kuris bus sujungtas 

su ankstesnių laikų mokymu, nes šie trys mokymai sudaro vieną apreiškimą. 

46 Mano šviesa apšvies protus žmonių, kuriems lemta visus mano mokymus sujungti į vieną knygą. 

47 Mano dvasiniai tarnai ves mano išrinktųjų ranką, kad šioje knygoje nebūtų jokios dėmės. 

48 Skirtumai, kurie iki šiol egzistavo tarp šių žmonių, jų ginčai ir nesutarimai išnyks, kai įsigilinsite į 

šią knygą ir pagaliau suprasite mano darbo tiesą. 

49 Šiandien jūs nesuvokiate, kokias pasekmes jums sukelia jūsų susiskaldymas. Bet iš tiesų, sakau 

jums, rytoj dėl to brauksite ašaras. Kiek kartų prašiau tavęs suvienyti mintis, garbinimo veiksmus, sielas. 

Kiek daug iš jūsų nepaklausė mano dieviškojo patarimo! 

50 Aš įkvėpiau jus suformuoti tautą ir daviau jums vardą "Naujasis Izraelis". Daviau jums įvairias 

misijas ir užduotis, kad kelionėje ir savo pastangose galėtumėte pasikliauti visais reikalingais elementais, 

kaip atsitiko Izraeliui Pirmojoje eroje, kai jis, trokšdamas Pažadėtosios žemės, perėjo dykumą. Tačiau iki 

šiol nesistengėte suprasti mano įsakymų ir nenorėjote apmąstyti vienybės pavyzdžio, kurį ta tauta paliko 

raštu - neišdildomą pavyzdį. Juk būtent jų darna ir vienybė padėjo jiems įveikti likimo smūgius, su kuriais 

jie susidūrė savo kelyje. 

51 Jūsų laukia nauja pažadėtoji žemė, bet jūs vis dar toli nuo jos. Dabar jūs einate per didžiulę 

dykumą, palikote faraono vergiją ir jau gavote Įstatymą. Tačiau jūs dar nesate visiškai atsisakę 

stabmeldystės ir, patys to nesuvokdami, kartais garbinate Aukso veršį. 

52 Kad pabustumėte iš miego, turėsite patirti išbandymų, pasipriešinimų ir persekiojimų. Tada tikrai 

būsite pasirengę vykdyti Mano nurodymus ir būsite įkvėpti saugoti darbą, kurį jums apreiškiau, kaip 

izraelitai sukūrė Padangtę ir Sandoros skrynią, kad laikytųsi Įstatymo. Išbandymai pažadino juos šviesai. 

53 Dabar jūsų palapinė bus jūsų dvasia, o sandoros skrynia - sąžinė. Ten bus mano įstatymas ir 

nušvies Viešpaties tautos kelią. 

54 Šiais laikais neatsirado žmogaus, kuris sektų Mozės pėdomis ir stebuklais skatintų šią tautą ir jos 

tikėjimą. Tačiau šiek tiek pasiruošę galite pajusti dvasinį Elijo buvimą, vedantį, padrąsinantį ir įkvepiantį 

jus šioje kelionėje. 

55 Dabar ašaros aplanko mane girdinčias minias. Tik aš vienas žinau jų verksmo priežastį, tik aš 

vienas žinau visas kliūtis ir sunkumus, su kuriais jie susidūrė savo kelyje ir kurie juos sustabdė. 

56 Ištvermingai, minios, būkite ištikimi, ir pamatysite, kaip kliūtys kris. Melskitės ir dirbkite vis 

teisingiau, tyriau ir tobuliau, kad savo misijoje rastumėte paguodos ir jėgų, reikalingų kantriai pakelti 

gyvenimo išbandymus. Jei eisite šiuo keliu, kai mažiausiai apie tai galvosite, pamatysite, kad kelias 

išlygintas, o kliūtys išnyko. 
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57 Jūs esate mano laukai, kuriuose kol kas kviečiai auga kartu su piktžolėmis. Dar neatėjo derliaus 

nuėmimo valanda. Bet kai jis ateis, kiekvieno iš jūsų darbai bus teisiami. Tada paliksiu žemėje gerus 

mokinius ir iš šio pasaulio paimsiu tuos, kurie nesulaukė suvienijimo ir sudvasinimo vaisių. 

58 Stebėkite ir prisiminkite mano žodžius. Nebūkite per daug pasitikintys savimi, nes gavote iš Manęs 

labai didelius pavedimus ir užduotis, manydami, kad Mano teisingumas niekada jūsų nepasieks. 

Prisiminkite Dovydą ir Saliamoną, kurie buvo didingi prieš savo tautą, užmigo savo didybėje, nusižengė 

įstatymui ir pamatė, kaip mano dieviškasis teisingumas užgriuvo juos - nenumaldomai ir išmintingai, - 

nors jie tikėjo, kad dėl to, jog yra labai mylimi Tėvo, niekada nebus Jo nuskriausti. 

59 Pagalvokite, žmonės, apie naująsias kartas. Galvokite apie savo vaikus, kaip tai darė patriarchai, 

ruošdami savo tautas Mesijo atėjimui. 

60 Melskitės už tuos, kurie dar tik ateis. Paruoškite jiems kelią labdara ir meile. Supraskite, kad jų 

misijos bus dar aukštesnės nei jūsų, ir kad bus gerai, jei jie ras dvasingumo kelią, kuriuo galės sekti. Koks 

bus tas takas? Jūsų gyvenimo ir darbų. 

61 Kodėl jūs visada verčiate mane priekaištauti? Ateinu pas jus iš meilės, nes matau, kad širdyje 

nešiojate skausmą, ir noriu jus paguosti. Aš noriu, kad savo sieloje nešiotumėtės Mano ramybę. 

62 Kartais Aš jums atsiskleidžiu kaip Teisėjas, kartais - kaip Tėvas, bet visada pasirodau kaip 

Mokytojas. Tarp šių trijų apraiškų yra Dieviškoji esmė, kuri yra viena: Įstatymas, Meilė, Išmintis. Tai 

Trejybė, esanti Mano Dvasioje. 

63 Užmerkite akis ir išlaisvinkite sielą, kad ji galėtų intensyviai išgyventi bendravimo su savo 

Mokytoju akimirkas. Tegul ji apsigyvena arti Manęs, kaip tie, kurie Antrosios eros laikais sekė Mokytoją 

kaimo keliais, slėniais, kaimais, upių pakrantėmis ir dykumomis, kad nepraleistų nė vieno Jo mokymo. 

Tuomet galėsite suprasti perkeltinę prasmę, kuria kartais kalbu, kai naudoju materialius žemės daiktus, kad 

simbolizuotų jums dvasinius dalykus ir priartinčiau juos prie jūsų dvasinio pasiekiamumo. Pamatysite, 

kaip Mano žodis atneša Dangaus Karalystę į jūsų sielą. 

64 Eikite, žmonija, kad galėčiau jus pamokyti. O gal norite, kad tai būtų skausmas, kuris mokytų jus 

visą gyvenimą? 

65 Atvykite į mano valdas ir broliškai apsėkite laukus. Užtikrinu jus, kad mano žemės jūsų neapvils 

kaip pasaulis. 

66 Štai kelias, esantis tiesiai priešais jūsų sielą, kviečiantis eiti juo ir niekada daugiau nesustoti. 

Kiekvienas žingsnis, kurį žengsite, priartins jūsų sielą prie tobulų namų, kurie jūsų laukia. 

67 Laikas, kai dar būsiu tarp jūsų ir kalbėsiu jums šiuo pavidalu, yra labai trumpas, todėl noriu, kad 

išmoktumėte užsitarnauti nuopelnus, kad paskutiniaisiais metais per šiuos balso nešėjus Mano Žodis būtų 

gausus. 

68 Kaip dieviškosios apraiškos gali tapti atlygiu už jūsų nuopelnus? Per jūsų tikėjimą, atsidavimą ir 

dvasingumą - per meilę, viešpataujančią žmonių širdyse, per praktikuojamą gailestingumą, per meilę 

tiesai. 

69 Iš tiesų sakau jums: jei nesusivienysite, kaip yra Mano valia, žmonija jus išsklaidys ir išstums iš 

savo tarpo, kai pamatys, kad jūsų gyvenimas skiriasi nuo to, ką skelbėte. 

70 Kas bus, kai žmonės sužinos, kad kiekvienoje bendruomenėje egzistuoja skirtinga pamaldumo 

forma ir skirtingas būdas praktikuoti Mano mokymą? Jie negalės suprasti, kad tai aš jus mokiau. 

71 Pavedu jums paskutiniuosius trejus savo pasireiškimo metus, kad dirbtumėte šios tautos 

suvienijimo labui - suvienijimo, apimančio tiek dvasinius, tiek išorinius dalykus, kad jūsų darbas, kupinas 

harmonijos ir vienybės, būtų didžiausias įrodymas, jog vienas Mokytojas mokė jus visus skirtingose 

susitikimų vietose ir skirtingose šalies dalyse: DIEVAS.  

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 253 
1 Šią dieną esu teisėjas. Mano šviesa skverbiasi į jūsų būties šventovę. 

2 Atėjau ne tik priimti, bet ir duoti, priimti gerosios sėklos vaisių ir duoti jums naujos sėklos, kad ją 

pasodintumėte. 

3 Jūs ateinate pas Mane padėkoti už naudą, kurią gavote, ir už gerus savo darbų dvasiniame kelyje 

rezultatus. Kai kurie ateina pas mane atgailaudami. Jie yra tie, kurie neša tam tikrą atgailos naštą, dreba ir 

yra kupini baimės dėl mano teisumo balso. Kai kurie, kaip ir kiti, prašo mano atleidimo ir meldžiasi, kad 

ateinančiais laikais jiems netrūktų pragyvenimo. 

4 Šiandien su jumis prasideda metai, lygiai priešpaskutiniai mano skelbimo per žmogiškąjį 

supratimo gebėjimą metai, ir visiškai natūralu, kad mano žodis turi pasirodyti reikalaujantis teisingumo iš 

žmonių, kurie ilgą laiką priėmė šiuos mokymus. 

5 Meilės ir teisingumo ugnimi padėsiu jums suprasti savo mokymą, kuris nuo pat pradžių buvo 

užrašytas jūsų dvasioje, kad rytoj žinotumėte, kaip liudyti šią tiesą. 

6 Visus savo darbus užrašiau knygoje, kuri vadinasi "Gyvenimas". Jos puslapių skaičius 

nesuskaičiuojamas, o jos begalinės išminties nepasieks niekas, išskyrus Dievą, kuris yra jos autorius. 

Tačiau kiekviename jos puslapyje yra trumpa santrauka, kurioje Tėvas suprantamai pristatė kiekvieną savo 

kūrinį, kad jis būtų suprantamas kiekvienam supratimo gebėjimui. 

7 Jūs taip pat nuolat rašote savo gyvenimo knygą, kurioje liks užrašyti visi jūsų darbai ir žingsniai 

visame jūsų tobulėjimo kelyje. Ši knyga bus įrašyta jūsų sieloje ir taps žinių ir patirties šviesa, kuria rytoj 

nušviesite savo jaunesnių brolių ir seserų kelią. 

8 Dar niekam negalite parodyti savo knygos, nes net nežinote jos turinio. Tačiau netrukus tai taps 

šviesa jūsų esybėje, ir jūs galėsite parodyti savo bičiuliams puslapius, kuriuose kalbama apie jūsų 

atsiskleidimą, atpirkimą ir patirtį. Tuomet būsite atvira knyga žmonėms. Palaiminti tie, kurie savo misiją 

padaro sava. Jie pajus, kad kopia kopėčiomis, kurias Jokūbas matė savo sapne ir kurios yra dvasinis kelias, 

vedantis į Kūrėjo artumą. 

9 Su meile priimkite visus savo gyvenimo išbandymus, žinodami, kad jie yra pamokos, kurios 

apšviečia ir sustiprina jūsų sielą, kad ji galėtų keliauti ilgu keliu, kurį jai dar teks nueiti. Kuo didesnis jūsų 

supratimas, tuo didesnė turi būti jūsų meilė Tam, kuris pasiuntė jus į kovos už tobulybę kelią ir kuris 

visada buvo šalia jūsų per jūsų išbandymus. 

10 Aš jus tikrinu, jus varginu ir teisiu. Tačiau tuo pat metu aš jus palaikau, atleidžiu jums ir prikeliu. 

Niekada siela nenusivils Mano akivaizdoje, nes manyje nėra neteisybės. 

11 Aš laiminu jus, minios žmonių, kurie išmokote klausytis Manęs tyloje ir sulaikyti verksmus, kurie 

išplėšia iš jūsų kelio erškėčius. Tavo lūpos tyli, kad nesigirdėtų jokio verksmo, bet tavo širdis laimina 

Mane. Kaipgi Tėvas, kuris jaučiasi taip suprastas savo kūrinių, savo ruožtu negalėtų palaiminti jūsų? 

12 Šviesa dabar sklinda po visą jūsų sielą. Tai laikas, kai tamsūs šešėliai pasitraukia nuo žmonių, 

kurių šiuo metu ieškau ir vieniju. 

13 Šią tautą sudaro daug kartų, ir iš kiekvienos iš jų šią dieną gaunu jų duoklę, t. y. jų darbo vaisius, 

kad kiekvienas gautų atlygį pagal savo darbus, pastangas ir tikslus. 

14 Kas trokšta pasaulio garbės ir pagyrimų, gali juos gauti čia, bet jie bus trumpalaikiai ir nenaudingi 

jam įžengus į dvasinį pasaulį. Tas, kuris trokšta pinigų, čia gali gauti atlygį, nes būtent dėl jų jis ir stengėsi. 

Bet kai ateis valanda, kai jis turės viską palikti čia, kad prisitaikytų pomirtiniame gyvenime, jis neturės nė 

menkiausios teisės reikalauti jokio atlygio už savo sielą, net jei manys, kad daug nuveikė labdaros labui. 

Priešingai, tas, kuris visada atsisakydavo liaupsių ir malonių, kuris nesavanaudiškai ir tyrai mylėjo 

savo artimuosius ir atmetė bet kokį materialinį atlygį, kuris užsiėmė gėrio sėja ir su malonumu darė meilės 

darbus, - tas negalvos apie atlygį, nes gyvens ne dėl savo pasitenkinimo, bet dėl artimo. Kokia didelė bus 

jo ramybė ir palaima, kai jis bus savo Viešpaties glėbyje!  

15 Būtina leisti medžiams augti, kad juos būtų galima atpažinti pagal vaisius. Tuomet išauš teismo 

valanda, kai mano meilės teisingumo ugnyje bus sunaikinti visi, kurie davė žmonėms nuodingų vaisių, ir 

tik tie bus labai gerbiami, kurie davė gyvybės ir sveikatos vaisių. 
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16 Taip pat ir religinės bendruomenės bei visos žemėje egzistuojančios sektos bus teisiamos - taip, 

kad liks tik tie, kurie myli tiesą ir jos laikosi, o visi, kurie ją slepia po melo, melo ir veidmainystės šydu, 

išnyks. 

17 Yra tik vienas įstatymas, todėl yra tik vienas būdas jį vykdyti. Jos turite visi siekti, kad būtumėte 

dvasiškai vieningi. 

18 Jūs, kurie girdite mano balsą, šiuo metu vertinate save viduje. Jūs klausiate savęs, ar jūsų idealas 

yra aukštas, o darbai - tyri. Klauskite savęs, ar jau esate pakankamai pasirengę, kad po mano išvykimo 

mokėtumėte išlikti tarp žmonių kaip patriarchai, pranašai ir apaštalai. Jūs klausiate savęs, ar jau tapote 

dvasingi, ar pateisinate "spiritualisto" vardą, kurį jums daviau, kad galėtumėte save identifikuoti. 

19 1948 m. šią tautą sukrėtė drebulys. Tai buvo mano teisingumo smūgis, kuris jus pažadino, kaip ir 

visais atvejais, kai pasineriate į fanatizmo ar rutinos letargiją. 

20 Jei būtumėte bandę suprasti mano naujosios žinios prasmę nuo pat mano apsireiškimo šiuo metu 

pradžios, kiek skausmo, ginčų ir vidinių kovų būtumėte sau sutaupę! Tačiau jūs, kaip visada, linkote į 

išorinį kultą, kuris neigia sielos laisvę ir pakilimą. Taigi atėjo laikas nustatyti savo klaidų ribą. Ar esate 

spiritualistai? Tada turite tai įrodyti savo garbinimu, gyvenimu ir tarpusavio santykiais. 

21 Kol vieni pabudo, suprato, kas yra tiesa, ir ėmėsi darbo siekdami dvasingumo, kiti, įsikibę savo 

papročių, laikėsi savo simbolių, kulto formų ir įpročių, sakydami, kad aš jums parodžiau visus šiuos 

simbolius, todėl jie yra jų įstatymas. 

22 Kivirčas įsiplieskė, bet tai ne pirmas toks atvejis tarp Dievo mokytų žmonių. Jau Pirmoje eroje, 

viename iš įsakymų, kuriuos Dievas padiktavo ant Sinajaus kalno viršūnės, aš įsakiau žmonėms nenaudoti 

jokių atvaizdų, kurie vaizduotų Dievybę, ir kartu leidau jiems suprasti, kad tikroji tarnystė Dievui yra 

vykdyti tą įstatymą, kuris visiškai apsiriboja meile Dievui ir meile artimui. 

23 Nepaisant to, žmonės kūrė nesibaigiančias tradicijas ir kasdien didino savo fanatizmą bei 

stabmeldystę. Dabar simbolis jau nebebuvo prasmės vaizdinys, per kurį jis aiškino kažką aukštesnio, bet 

stabmeldystės ir garbinimo objektas. 

24 Turėjau ateiti į pasaulį, kad parodyčiau jums kelią, nuo kurio vis labiau tolstate. Tačiau kunigai ir 

fariziejai, supratę, kad atėjau skelbti ne tradicijų, apkaltino Mane ir pasakė žmonėms, kad Mano žodis 

prieštarauja Mozės įstatymui. Tada Mano balsas pakilo, kad atsakyčiau veidmainingiems Įstatymo 

atstovams, jog atėjau ne priešintis tam, ką Tėvas buvo nustatęs, bet suteikti tam išsipildymą savo 

Gyvenimu, kad noriu ištrinti iš širdžių nenaudingas tradicijas ir apeigas, per kurias jie pamiršo vykdyti 

Įstatymą, t. y. mylėti Dievą ir mylėti vieni kitus. 

25 Ar nemanote, kad šiandien, kai gyvenate Šventosios Dvasios laiku, turėčiau išvalyti iš jūsų širdžių 

visa tai, ką į šį darbą įvedėte, kas jums tapo žinoma kaip spiritualizmas, kalbant apie tradicijas ir išorines 

garbinimo formas. 

26 Tiesa, kiekvieno iš trijų Dievo žmonijai duotų apreiškimų pradžioje jums buvo leista naudoti tam 

tikrus simbolius ir garbinimo veiksmus, kad lengviau suprastumėte ir įsisavintumėte dieviškuosius 

mokymus, bet ne tam, kad juos saugotumėte amžinai, ir juo labiau ne tam, kad juos garbintumėte. Tai 

visada buvo jūsų dvasinio sąstingio priežastis ir priežastis, dėl kurios Aš visais laikais ateidavau, kad 

nukreipčiau jus nuo pavojingo kelio ir nuvesčiau į tikrąjį šviesos kelią. 

27 Šiandien aš neatmetu to, ką buvau paskelbęs praeityje, bet mokau jus tam paklusti, suteikdamas 

savo gyvenimui ir darbams aukštesnį dvasingumo, kuris taip pat yra teisingumas, laipsnį. 

28 Todėl, kai nustosiu jums kalbėti šiuo pavidalu, jums nebeliks nei materialių daiktų, nei apeigų ir 

formalumų troškimo, nes jau būsite išsivadavę iš stabmeldystės ir materializmo, kad kartu su Dvasia 

ieškotumėte Tėvo, kuris taip pat yra Dvasia, buvimo. 

29 Netrukus atsidursite tarp žmonių, pavargusių nuo išorinių kultų ir pavargusių nuo religinio 

fanatizmo. Todėl sakau jums, kad dvasingumo žinia, kurią jiems atnešite, pasieks jų širdis kaip gaivi ir 

gaivinanti rasa. 

30 Ar manote, kad jei ateisite pas juos su fanatiškais kultais ir dvasingumui prieštaraujančiais veikimo 

būdais, pasaulis galės jus pripažinti dieviškos žinios nešėjais? Iš tiesų sakau jums: jus laikytų naujos sektos 

fanatikais! 

31 Atsižvelgiant į aiškumą, su kuriuo jums kalbu, yra tokių, kurie man sako: "Mokytojau, kaip galima 

atmesti daugelį apeigų, kurias mums kaip palikimą paliko Roque Rojas? Į tai jums atsakysiu, kad dėl to 
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pateikiau jums pavyzdį iš "Antrosios epochos", kai leidau žmonėms suprasti, kad dėl apeigų, formalumų, 

tradicijų ir švenčių laikymosi jie pamiršo Įstatymą, kuris yra esminis dalykas. Priminiau jums šį jūsų 

Mokytojo poelgį, kad suprastumėte, jog net ir šiandien turėtumėte pamiršti tradicijas ir apeigas, net jei jų 

išmokote iš Roko Rodžo, kaip žmonės jas paveldėjo iš Mozės. 

32 Nenoriu pasakyti, kad jie jus išmokė ko nors blogo - ne. Jie buvo priversti pasitelkti tik simbolius 

ir veiksmus, kurie turėjo padėti žmonėms suprasti dieviškuosius apreiškimus. Tačiau kai šis tikslas buvo 

pasiektas, reikėjo pašalinti visas dabar nenaudingas garbinimo ar alegorijų formas, kad galėtų šviesti tiesos 

šviesa. 

33 Iš jūsų reikalauju nuoširdumo - iš balso nešėjo, kuris perduoda Mano Žodį, pradedant 

paskutiniuoju iš "vaikų mokinių". 

34 Didžiausia atsakomybė tenka tiems, kurie balsuoja, nes būtent jų lūpomis aš skelbiu įstatymą. 

Tačiau jie nesuprato savo atsakomybės. Jiems sakau: "Pabuskite! Išgirskite savo sąžinės balsą! Pažvelkite į 

šią tautą - neišmanančią, trokštančią Mano žodžio, - apsirengusią nuolankumu ir imlią tam, ką jiems 

siūlote. Kas jums nutiktų, jei žmonės sukiltų ir pareikalautų iš jūsų pasiruošimo ir dvasingumo? Ir kaip 

pagrįstai ir teisingai ji turėtų tai daryti, nes tai susiję su jos tikėjimu, siela, taika žemėje ir keliu į amžinybę. 

35 Balsų nešėjai, Mano Žodžio perdavėjai, Trečiosios eros pranašai: ne jūsų nerangumas, ne jūsų 

nesubrendimas ir ne jūsų skurdas yra kliūtis, trukdanti Man apsireikšti žmonijai per jūsų tarpininkavimą; 

tai jūsų nuodėmės ir nepakankamas pasiruošimas riboja Mano Žodžio prasmę ir slepia tiesą, kurią atnešiau 

savo žmonėms. 

36 Iš tiesų sakau jums: kas nesijaučia galįs save sudvasinti, geriau tegul užčiaupia lūpas ir neprideda 

tiesos prie tiesos. Juk minios, kurios ją girdi, dar nežino, kaip atskirti grūdus nuo pelų, t. y. melą nuo 

tiesos, nereikalingus dalykus nuo esminių. 

37 Mano žodis yra griežtas ir nedviprasmiškas. Bet žiūrėkite, net ir šis pasireiškimas vieną dieną 

baigsis, ir būtina, kad geriausias jūsų darbas vainikuotų dvasinį darbą, kurį jums patikėjau. 

38 Žinokite, kad šis žodis, išėjęs iš jūsų lūpų, yra dvasinė žinia, griaunanti karalystes, imperijas ir 

sostus, kad dangaus karalystė, kuri yra meilės, taikos ir teisingumo karalystė, galėtų įžengti į žmonių 

sielas. 

39 Kitoms tautoms pasiunčiau savo žodžio pasiuntinius. Melskitės už juos ir suteikite jiems stiprybės 

savo mintimis. Jie subrandins sėklas ir suvienys daugybę žmonių, kurie, kai bus sudvasinti, susivienys su 

jumis brolybės ir supratimo ryšiais. 

40 Rengiu naujus savo Žodžio pasiuntinius, kurie taip pat neš šią Gerąją Naujieną į kitas tėvynes. Virš 

visų išskleidžiau savo ramybės apsiaustą. 

41 Laikas, kuriame gyvenate, yra pereinamasis, tobulėjimo, išbandymų, pokyčių ir netikėtumų metas. 

Gyvenkite budriai, budėkite, melskitės ir atkakliai laikykitės mano įstatymo. 

42 Šiandien yra kova, šiandien yra nuopelnai, šiandien yra kančia, kova ir triūsas. Rytoj, kai visi 

būsite su Manimi, kai pasieksite sielos tobulumą, jūsų namai bus Tėvo glėbyje, kur viskas eina ir kur 

saugomi visi tobulumą pasiekę dalykai - "glėbyje", kuriame yra išmintis, tobulumas ir šlovė, kurių čia 

negalite įsivaizduoti. 

43 Mano žodis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, vedantis jūsų sielą į pažadėtąją žemę. Ateikite į jį, 

nesuklyskite, mylimi žmonės. 

44 Mano šviesos spindulys nusileidžia ant kalno, nuo kurio klausiu jūsų: Kodėl vis dar esate jo 

papėdėje, kodėl jums dar nepavyko į jį įkopti? 

45 Daugelis girdi mane su dideliu džiaugsmu širdyje. Tačiau kai kuriuos, išgirdusius mano žodžius, 

apima didelis liūdesys. Tai tie, kurie, kaip ir Izraelis Egipte, jaučiasi vergais. Jie vis dar nešiojasi rykščių 

žymes, o jų alkis - laisvės ir šviesos. 

46 Žinokite, kad atėjau dėl jūsų, nes mačiau jus alkstančius ir trokštančius teisingumo, laisvės ir 

meilės. 

47 Ateikite ir išgirskite šį balsą, kuris įkvėps jums drąsos, pripildys jėgų ir apšvies jus, kad galėtumėte 

nusigręžti nuo faraono ir pasitraukti iš jo žemių, kur buvote įkalinti, sužeisti ir pažeminti. 

48 Pakelkite akis ir žvelkite į dieviškąjį kalną, kuris kviečia jus į jį kopti. Eikite į ją, tikėkite, kad 

pasieksite viršūnę, ženkite pirmuosius žingsnius, kopkite aukštyn, ir netrukus jūsų džiaugsmas bus 

didžiulis, kai pajusite, kad jus laikiusios grandinės ir jus slėgęs jungas liko už nugaros. 
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49 O visų laikų žmonės! Pašalinkite iš savo širdies nedėkingumą, kad iš tiesų patirtumėte Tėvo 

ramybę. 

50 Taip aklieji atgauna regėjimą, pavargę atgauna jėgas, raišieji vaikšto, ligoniai pasveiksta, 

kenčiantieji gieda iš džiaugsmo. 

51 Aš suvieniju savo žmones ir patvirtinu jų dvasinę misiją žmonijai. Iš paribių padarau žmones, 

kurie yra naudingi savo artimiesiems, o tuos, kurie manė, kad yra išsigimėliai, paverčiu pranašais ir sielos 

gydytojais. 

52 Būtent jūs turite liudyti mano atėjimą šioje Trečiojoje eroje. Žinau, kad tautoms ir provincijoms 

reikia jūsų liudijimo. Tačiau žinokite, kad iškeliaudami turite įrodyti, jog esate Šviesos vaikai. 

53 Noriu, kad iš anksto suprastumėte misijos, kurią šiuo metu jums patikiu, dvasinę didybę. Tik tada 

jūsų siela suvoks savo misijos atsakomybę. 

54 Bet jei manote, kad turiu laukti, kol jums bus malonu pasiruošti, kad galėčiau nešti šią šviesos 

žinią pasauliui, labai klystate. Nes tai aš atperku žmones ir išgelbėju jų sielas. Jūs būsite tik kelio 

rodytojai, skelbėjai, pranašai, tarnai. Šių užduočių vykdymo labui aš jus mokau. 

55 Į kiekvieno mokinio širdį įdėjau esenciją. Ši esmė bus jūsų mintyse ir maldose, jūsų žodžiuose ir 

meilės darbuose. 

56 Argi neprisimenate, kad sakiau jums būti dvasiniu kvapu tarp žmonių? 

57 Ko daugiau galite trokšti žemėje, jei ne būti patarėjais, vedliais ir sielų gydytojais tiems, kuriems 

to reikia? 

58 Gailestingumas yra viena gražiausių meilės gėlių, ir būtent šią gėlę noriu atverti jumyse, kad ji 

skleistų savo kvapą tarp jūsų bičiulių. Iš tiesų, sakau jums, jei turite idealą ar troškimą suteikti didybės 

savo sielai, siūlau jums gailestingumo kelią. Aš siūlau jums šį mažai žmonių nueitą kelią, kad galėtumėte 

juo pakilti pas Mane. 

59 Noriu, kad šios kelionės pabaigoje jaustumėte pasitenkinimą, jog ištikimai klausėtės mano 

mokymo. Mano žodis stiprina jus, kad tvirtai žengtumėte savo keliu iki pat kelionės pabaigos. 

60 Paskutinėmis Mano apsireiškimo dienomis jūsų kelyje atsiras daug pagundų ir kliūčių, todėl jus 

įspėju ir raginu budėti, kad galėtumėte budėti ir melstis. 

61 Žmonės, būkite stiprūs, ir išbandymas praeis. Juk jei neišliktumėte klusnūs ir ištikimi ir 

pasiduotumėte pagundai, sukurtumėte sau nesibaigiančią išbandymų grandinę, kuri supainiotų daugelio 

protus ir sugriautų daugelio širdžių tikėjimą. 

62 Jūsų misijos planas jau parengtas ir nuo jo negalima nukrypti. 

63 Aš jums sakiau, kad kai baigsiu savo žodžius, duosiu jums pakankamai laiko pasiruošti, mokytis, 

apmąstyti ir vykdyti savo mokymą tarp jūsų. Kai sužinosiu, kad Mano žmonės yra sudvasinti, atversiu 

jums kelius, kuriais turėsite eiti ir nešti šviesos žinią, kurią patikėjau jums skelbti žmonijai. 

64 Aiškus ir paprastas yra planas, kurį jums parengiau, kad jūs jo nė kiek nekeistumėte ir 

nepakeistumėte, jei norite vadintis dvasininkais. 

65 Kas nori turėti galią atversti savo artimuosius - galią gydyti ligonius, kokios jūs dar nesate patyrę, 

ir jėgą daryti stebuklus - tas turi būti ištikimas Mano Įstatymui ir atsidavęs Mano įsakymams, tada jam 

niekada netrūks įkvėpimo ir galios atlikti didžius darbus, kupinus meilės ir išminties. 

66 Kas niekina dvasines dovanas ir vaisius, gaunamus grynai praktikuojant Mano mokymą, nes jį 

labiau vilioja pagyrimai ir materialinis atlygis, tas sotinasi tuštybėmis ir netikrais pasitenkinimais, kurie 

nemaitina sielos. Tai yra tai, ką jis myli žemėje ir ko jis ieškojo mano darbe, ir aš suteikiu jam tai gauti. 

Bet iš tiesų, sakau jums, tie, kurie nevykdo to, ką esu numatęs, kurie lieka sąstingyje ir neatsisako savo 

fanatizmo, tuštybių ir materialių troškimų, bus kliūtis, neleidžianti žengti į priekį tiems, kurie myli Mano 

nutarimus ir tikrai nori jiems paklusti. 

67 Kokiais žodžiais ar pretekstais atsakys Man tie, kurie nepaklūsta Mano įsakymams, kai parodysiu 

jiems žmones, kurie lieka sąstingyje, pagauti fanatizmo ir nenaudingų tradicijų, - kai parodysiu jiems 

tautas, kurios ir toliau turi laukti Trečiosios eros apaštalų atėjimo? 

68 Tai mano meilė, kuri kalba jums, mano šviesa, kuri nuolat jus saugo ir įspėja, kad vietoj dvasinės 

pažangos neįsigytumėte kančios taurės. 



U 253 

65 

69 Rengiu jus dienai, kai kalbėsiu su jumis paskutinį kartą. Nes nuo to laiko šiai tautai dvasiškai 

viskas pasikeis. Todėl jau seniai jums sakiau, kad neturėtumėte būti tradicionalistai ar išorinių formų 

puoselėtojai, kad iš savo garbinimo veiksmų nepadarytumėte papročių ar įpročių, kurių paskui 

nebegalėsite išplėšti iš savo širdžių. 

70 Ar manote, kad viskas turi tęstis neribotą laiką ta pačia forma? Ar manote, kad visą gyvenimą 

būsite vieningi šiose susitikimų vietose? Ne, žmonės, būtina, kad viskas, ką turėjote iki šiol, išnyktų iš jūsų 

akiračio, kad galėtumėte pajusti tikrojo dvasingumo šviesą. Iki šiol nesupratote nei mano žinios prasmės, 

nei šio darbo tikslo. 

71 Tiesa, kad "pirmieji" dėl mokymo ir pamokymų stokos nesugebėjo suvokti juos nustebinusio 

apreiškimo prasmės. Bet jūs, kurie priklausote "paskutiniesiems" - tiems, kurie turėjo tapti šio laikotarpio 

pabaigos liudininkais, - ar manote, kad teisinga, jog išlaikote "pirmųjų" klaidas ir toliau nežinote šios 

žinios prasmės, kaip jos nežinojo tie, kurie matė tik Trečiosios eros aušrą? 

72 Ne, man sako tavo širdis. Visiems jums sakau, kad šis įsitikinimas, kurį turite šiomis akimirkomis, 

neturi jūsų palikti gundymų valandą. Neužmirškite, kad šiandien jums sakau, jog dėl jūsų paklusnumo ir 

nuoširdumo jūsų namuose ir visuose keliuose, kuriais keliaujate, bus ramybė. 

73 Darykite viską, ką galite, kad į artėjantį sąmyšio laiką įžengtumėte pasirengę ir stiprūs. Nedidinkite 

savo sumaišties, kurią sektos, bažnyčios, filosofijos ir doktrinos sukelia, kai ateis laikas visiems paneigti 

tiesą. 

74 Noriu, kad šie žmonės, kuriuos Aš mokiau dvasine forma, įžengtų į šį laiką ramiai, sąmoningai, 

budriai ir nuolankiai, ir kad jų buvimas būtų šviesos spindulys ir nuraminimo dvelksmas toje audroje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 254 
1 Ateinu priimti ir duoti, ateinu išgirsti jūsų ir kad jūs išgirstumėte mane. 

2 Nesuskaičiuojamą daugybę kartų prisistatydavau kaip Tėvas ir Mokytojas. Šiandien mano valia 

yra parodyti save kaip teisėją, nes patikėjau jums metus, kurių vaisių reikalauju iš jūsų. Amžinybėje šis 

laikotarpis tėra akimirka. Tačiau joje atlikti darbai lieka užrašyti knygoje, į kurią įrašote savo gyvenimo 

istoriją. Šioje knygoje, parašytoje jūsų dvasia, bus išsaugotas jūsų kovos siekiant tikslo pėdsakas, ir būtent 

ją įteiksite aukščiausiajam teisėjui. 

3 Šiandien jūs man rodote tik puslapį, kuris atspindi nedidelį laiko tarpą, per kurį žengėte žingsnį į 

priekį vystymosi kelyje. 

4 Kylant aukštyn, jūsų darbai taps tobulesni, o jūs vis geriau ir giliau suprasite mano darbą. Dėl to 

įkvepiu jus pasitikėti savo pažadais, prikeliu jus, pažadinu ir išgydau. 

5 Aš noriu priimti jūsų vaisius, nes juos gavote iš meilės idealo, stengdamiesi ir norėdami patikti 

savo Tėvui. Jūs kovojote sunkiuose išbandymuose, ėjote per balvonus. Jūsų kūno akys verkė, o jūsų siela 

taip pat verkė. 

6 Tavo lūpos tyli ir siela tą akimirką nesiskundžia, o tu visą gautą kartėlį pavertei viltimi į Mane ir 

atleidimu savo artimiesiems. Aš laiminu jus už jūsų paklusnumą. 

7 Jaučiate, kad pabudote naujai dienai, kad žengėte žingsnį į priekį, ir nuo to laiko jūsų dvasia dar 

labiau jus apšviečia, ir jūs geriau mane suprantate. Jūs taip pat teisingai vertinate savo atsakomybę, kurią 

prisiėmėte Tėvo ir pasaulio atžvilgiu. 

8 Šiandien žinote, kad laikas yra brangus turtas, kurio nevalia švaistyti, o jūsų dovanos yra tarsi 

brangakmeniai, kurių nevalia slėpti. 

9 Tamsos ir nežinojimo laikas jums baigėsi. Šiandien jūs, kaip apaštalai, žinote, ką sakote, ką darote 

ir ką galvojate, ir siekiate nuopelnų, kad užsitarnautumėte teisę į mano naudą. Jūs gyvenate šviesos 

viduryje, ir jei ką nors apakina šviesa, tai tik dėl to, kad jo žvilgsnis nepakankamai aiškus. 

10 Aš visiems teikiu savo malonę vienodai, bet kiekvienas ją gauna pagal savo dvasinį pasirengimą ir 

išaukštinimą. 

11 Dabar gaunu įsikūnijusių būtybių darbo rezultatą, nes žemiškasis gyvenimas matuojamas laiku. 

Kai pradėsite dvasinį gyvenimą, suprasite, kad amžinybės negalima matuoti valandomis, dienomis ar 

metais, nes dvasiniam gyvenimui laikas neturi jokios įtakos. 

12 Esu esantis, nematomas visai žmonijai, kurios gyvenimas pulsuoja manyje, nes aš esu jų Tėvas - 

vienintelis, kuris gali tobulai įvertinti jų gyvenimą ir darbus. Matau žmones, klaidžiojančius chaose, 

nešiojančius karą savo širdyse ir net sielose, nešiojančius žudantį ir griaunantį ginklą ne tik rankose, bet ir 

širdyse, naudojančius kalbą kaip tikrai dviašmenį kardą. Vieni puola, kiti ginasi. Vieni sėja mirtį, kiti 

laikosi gyvybės. Ir kaip šešėlis skleidžiasi naujojo mokymo apsiaustas, plintantis iš širdies į širdį ir iš 

sielos į sielą. 

Šios grėsmės akivaizdoje žmonės ir tautos dreba ir klausia savęs, kodėl Visagalis neužkerta kelio šių 

beviltiškų mokymų plitimui. Į tai Tėvas atsako: Aš leidžiu jiems dygti, augti, žydėti, skleistis ir nešti 

vaisius, kad žmonija atpažintų šiuos medžius pagal jų vaisius. 

13 Šie mokymai, teorijos ir pasaulėžiūros paplis po visą pasaulį, kad žmonės, suvalgę visus vaisius, 

nukreiptų akis į gyvybės medį ir suprastų, jog tikrasis vaisius, kurio skonis saldus, o esmė - gyvybė, yra 

tai, ką Aš jums nuo amžių pradžios siūlau savo Meilės įstatyme. 

14 Žmonių ramybė yra trumpalaikė. Tik mano siūloma ramybė yra amžina. 

15 Aš kalbu su jumis per žmogaus intelektą, o Mano žodis yra ta pati meilės sėkla, kurią visada sėjau 

jumyse. 

16 Suteikiau jums jėgų, bet ne tam, kad per jas galėtumėte primesti mano valią savo 

bendrakeleiviams. Aš išlaisvinau jūsų sielą, bet ne taip, kad ji blogai naudotųsi šia laisve. Mano ginklai yra 

tiesa, meilė, gailestingumas, ramybė, atleidimas. 

17 Kad galėtumėte Man deramai atstovauti ir būti ištikimais Mano liudytojais, turite naudotis Mano 

mokymu ir gilintis į Mano Žodį, kad neįsiveltumėte į klaidas, kurios jus suskaldo ir verčia vienus ginti ir 

stengtis išsaugoti išorines garbinimo formas bei tradicijas, o kitus kovoti už Mano mokymo esmę ir 

dvasingumą. Prisiminkite, kad pirmajame Įstatymo įsakyme, kurį daviau žmonijai per Mozę, sakiau: 
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"Nedaryk sau jokio drožinio ar dangiškų daiktų atvaizdo, kad galėtum atsiklaupti ir juos garbinti". Nuo 

tada žmogaus ir sielos kelias buvo aiškiai nubrėžtas. 

18 Mozė neapsiribojo vien Dešimties įsakymų perdavimu žmonijai, jis taip pat priėmė antrinius 

žmonių gyvenimo įstatymus, įvedė dvasinio Dievo garbinimo tradicijas, apeigas ir simbolius - visa tai 

priklausė nuo to, kaip tuo metu vystėsi žmogaus dvasia. Tačiau atėjo pažadėtasis Mesijas ir panaikino 

tradicijas, apeigas, simbolius ir aukas, palikdamas tik įstatymą. Todėl, kai fariziejai sakė žmonėms, kad 

Jėzus prieštarauja Mozės įstatymams, atsakiau, jog nesipriešinu Įstatymui, bet atėjau jo įvykdyti. Jei Mano 

mokymas panaikintų tradicijas, tai būtų dėl to, kad žmonės, norėdami jas vykdyti, pamiršo paklusti 

Įstatymui. 

19 Šį kartą tas atvejis pasikartojo, žmonės. 1866 m. Roque Rojasas per žmogaus intelektą atskleidė 

mano buvimą, ir jis jums apie tai pranešė. Tačiau jis taip pat sukūrė tradicijas, garbinimo formas ir 

simbolius, kad padėtų suprasti apreiškimų prasmę. 

20 Dabar, kai artėja laikas, kai nebekalbėsiu su jumis šiuo pavidalu, noriu ištrinti iš jūsų širdžių bet 

kokį materializmą ir fanatizmą, kuris gali egzistuoti jūsų sektoje ir jūsų veikimo būduose, kad galėtumėte 

teisingai nešioti "Šventosios Dvasios mokinių" vardą. Tačiau supraskite: Jei panaikinu nereikalingas 

tradicijas ir papročius, aš neprieštarauju savo Įstatymui. Kaip ir Antrojoje eroje, norėdami laikytis 

tradicijų, galite pažeisti tikrąjį dvasinį Dievo garbinimą ir savo pareigas žmonijai. 

21 Jei savo atsidavimu Tėvui jau esate išsivadavę iš bet kokio materializmo, nesididžiuokite, nes 

manote, kad pasiekėte dvasingumo viršūnę, nuo kurios visi, išpažįstantys sektas ar bažnyčias, laikomi 

nesubrendusiais. Kol jūs matote savo bičiulių akyse krislą, aš galiu parodyti jums siją, kurią jūs tempiate 

su savimi. 

22 Žmonės pavargo nuo tradicijų, formalumų ir apeigų. Noriu parodyti jiems savo mokymo šviesą 

kaip poilsio vietą sielai, pavargusiai nuo šviesos ieškojimo. 

23 Žmonės, leiskite man būti jūsų teisėju, išgirskite mano balsą, kalbantį jums jūsų sąžinėje. Taip pat 

neieškokite atlygio ar pagyrimo iš Manęs, neieškokite atlygio. Jei suteikčiau jums šį pasitenkinimą, jūs juo 

blogai pasinaudotumėte ir pasiskelbtumėte valdovais. Ieškokite Manęs nuolankiai kaip mažiausi Mano 

vaikai. Jei atgailaujate, nusilenkite Man, nes Aš būsiu jūsų Teisėjas ir kalbėsiu su jumis su didžiausiu 

teisingumu, taisydamas jus su gailestingumu. Tada atpažinsite už Mano žodžių slypintį dievišką pažadą 

kažko, ko niekada nenumatėte, kažko, kas pranoksta visus troškimus. 

24 Duodu jums Žodžio dovaną, kad ji kaip varpų skambesys pažadintų miegančius, suteiktų jėgų, 

balzamo ir gyvybės. 

25 Nelaukite, kol dėl nelaimingų įvykių žmonija sugrįš pas Mane. Stebėkite, melskitės ir sėkite, ir 

Mano Dvasios šviesa bei ramybė plis iš širdies į širdį. 

26 Nors Mano žodis eina per žmogaus smegenis ir lūpas, jis yra sukurtas iš šviesos ir meilės. 

Pasiruoškite, minios, ir leiskite Man apsireikšti per savo balso nešėjus. O jūs, kurie buvote išrinkti šiai 

aukštai ir subtiliai užduočiai, pasiruoškite dar labiau. Tie, kurie nesijaučiate galintys švariai perteikti Mano 

Žodį, pasiruoškite. Jei negali, geriau patylėkite ir užklijuokite jo lūpas. Tačiau žinokite, kad jūsų skurdas, 

nerangumas ar kuklumas netrukdo man skelbti. Pasinaudodamas nerangiais ir neišsilavinusiais žmonėmis 

nustebinau pasaulį. Aš prieštarauju nesąžiningumui, nuodėmei. 

27 Noriu, kad taptumėte verti, jog paskutiniaisiais mano žodžio metais įvyktų vienas po kito mano 

apreiškimai ir susirinkimų salėse nebūtų girdėti jokių skundų. 

28 Man atiduota visos kūrinijos duoklė - nuo didžiausių žvaigždžių iki jūsų žvilgsniui vos pastebimų 

būtybių. Viskas vystosi, viskas eina savo keliu, viskas eina į priekį, viskas keičiasi, vystosi ir tobulėja. 

Tada, kai ji pasieks tobulumo viršūnę, mano dvasinė šypsena bus tarsi begalinė aušra visoje visatoje, iš 

kurios išnyks visos dėmės, visos nelaimės, kančios ir netobulumai. 

29 Pažinkite mano teisumą mano žodžio šerdyje. 

30 Mano Žodis, minios, yra raktas, kuriuo atveriu jūsų širdis - tas širdis, kurios taip menkai plakė dėl 

Manęs. 

31 Šiandien jūs pradedate antruosius metus iš trijų paskutiniųjų, kurie jums buvo patikėti pasirengti. 

32 Ką iki šiol pasiekėte? Nieko lemiamo. Atlikę savianalizę savo sąžinės šviesoje, supratote, kad 

nežengėte nė žingsnio į priekį suvienijimo ir sudvasinimo link. 
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33 Jūs pripratote prie mano priekaištų, todėl ir toliau liksite ramiai nusisukęs. Tačiau nebūkite 

pernelyg pasitikintys savimi, atmeskite nuomonę, kad Aš pratęsiu savo apsireiškimo tarp jūsų laiką. Jei 

įsivelsite į šią klaidą, gyvensite suklaidinti ir apgauti. 

34 Kas išdrįs prašyti dar vienos galimybės - po tų, kurias jam suteikiau? Tik kvaili arba neišmanėliai. 

Tačiau jūs nesate neišmanėliai, nes aš jums nuolat kalbėjau metai iš metų. 

35 Kodėl jums tai sakau? Nes matau šį troškimą ir slaptą ketinimą kai kurių širdžių gelmėse - 

troškimą ir ketinimą, kuris, net ir neįgyvendintas, jau išniekina Mano darbo tikrumą ir nuoširdumą. 

36 Šis troškimas, kad mano žodis tęstųsi be galo, kad viskas tęstųsi kaip anksčiau, yra įrodymas, jog 

jie neišnaudojo jiems patikėto brangaus laiko ir dabar nori, kad kitą kartą galėtų ką nors nuveikti. Tačiau 

kai nurodytas laikas baigsis, niekas negalės pakeisti dieviškojo sprendimo. Jei taip ketintume daryti, tai 

reikštų, kad neigtume tobulumą to, ką Dievas suteikė. 

37 Neprieštaraukite mano įsakymams, o žmonės! Jei kas nors taip pasielgs, jis taps Mano teisingumo 

liudininku ir pamatys, kaip ant šios tautos užgriūva išsiveržusios gamtos jėgos ir priverčia ją suvokti savo 

nepaklusnumą, nes ji nepakluso Man, nepaisydama Mano meilės žodžių. 

38 Koks sielvartas ir gailestis apims tas sielas, kai jos pabus iš savo paklydimo ir suvoks savo dvasinį 

regresą, kai jos patirs, kad Tėvas vis dar turi jas išjudinti ir varginti per gamtos jėgas, kaip tai atsitiko 

senovės žmonėms! 

39 Aš išnaikinsiu kiekvieną nešvarią sėklą iš šios tautos ir paliksiu tik gerą sėklą, per kurią žmonija 

rytoj galės mane atpažinti. Kaip žmonės galėtų įžvelgti Mano tiesos spindesį per sumišusius, nepaklusnius 

ar fanatiškus žmones? 

40 Šiomis pasiruošimo dienomis jums, žmonės, skiriamos gilios refleksijos, kad po šios savianalizės 

ir sąžinės tyrimo galėtumėte pasirinkti kelią, kuriuo norite eiti, pabrėždami, kad tas, kuris vykdo mano 

valią, galės ramiai eiti savo keliu, o tas, kuris nevykdo savo valios, turi pasirinkti priimti išbandymus, 

kurie, atėjus laikui, neišvengiamai jį ištiks. 

41 Tame, kuris klauso mano nurodymų, bus tikra ramybė, nes jis bus geros valios žmogus, 

paklūstantis savo Tėvui. Nepaklususiam mano nurodymams nebus ramybės nė akimirkos. Jis nuolat girdės 

sąžinės priekaištus ir gyvens nuolatinėje baimėje. 

42 Aš nieko neteisiu ir apsiriboju tik tuo, kad laiku jums atskleidžiu, kas jus gali ištikti kaip natūrali 

jūsų darbų pasekmė. Aš jums laiku sakau, nes jus myliu ir kad to išvengtumėte, kad susidurtumėte su tiesa 

ir nenuklystumėte nuo kelio. 

43 Nepaklusnusis visada didžiuojasi. Bet kas yra tas, kuris mano turįs teisę vykdyti jo valią arba 

priversti tėvo valią pasikeisti? Kas tiki, kad dovanas, kurios yra jame, gavo dėl tikrų nuopelnų? Kas tiki, 

kad ši tauta man būtina mano dieviškiems planams įgyvendinti? 

44 Neleiskite, kad jūsų protas aptemtų, nenuslopinkite sąžinės balso, neleiskite kūno pagundoms 

suklupti jūsų sielai, nes tai būtų labai liūdna. 

45 Stebėkite ir melskitės, kad jums niekada nepritrūktų jėgų. Apmąstykite, griežtai vertinkite save, 

tada jūsų dvasia įlies šviesos į jūsų protą ir širdį, kad tarp jūsų įsiviešpatautų taika. 

46 Mano nurodymai ir toliau rodo jūsų sielai gyvenimo knygą puslapis po puslapio, nes ji turi išlikti 

stipri ir pasiruošusi, kol baigsis šis nurodymų laikas. 

47 Jei iš tiesų trokštate veikti kaip Pirmosios eros pranašai ir būti kaip jie švyturiais žmonijos kelyje, 

eikite dvasinio tobulėjimo link, kurį nebus sunku rasti, nes kiekvienas iš šių mokymų yra žmonijos 

dvasinio tobulėjimo pamoka. 

48 Noriu, kad žinotumėte, jog dar prieš ateinant į pasaulį toms sudvasintų sielų kartoms, apie kurias 

jums paskelbiau, ši žinia bus paskleista tautoms ir žmonėms, kad jie rastų kelius, nutiestus žmonių, kurie 

išgirdo Viešpaties balsą, ir tų, kurie prisijungė prie šios tautos, nes patikėjo Jo liudijimu. 

49 Nuolat raginu jus žengti naujus žingsnius šiuo keliu, kuris yra amžinas kilimas. Nesustokite, o jei 

sustojote, tai bus naudinga, nes turėjote subrandinti ketinimą, sustiprinti tikėjimą ar susimąstyti. Bet po to 

eikite toliau. 

50 Kiek daug žmonių savo širdyje man sako: "Mokytojau, kodėl šiuo metu neatėjai pas mus kaip 

žmogus, kad galėtume pamatyti Tavo buvimą?" Bet Aš jums atsakau kitu klausimu: argi nežinote, kad 

trokšdami Mano buvimo pasaulyje šiuo pavidalu, iš naujo reikalaujate Mano Kraujo? Priimkite Mane taip: 

dvasioje, nematomą tik jūsų fizinėmis akimis, bet suvokiamą visais jūsų sielos pojūčiais. 
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Tuo metu praliejau savo kraują, kad juo užantspauduočiau meilę, kurią skelbiau savo doktrinoje. 

Šiandien visus apipilu dieviškąja esybe kaip įrodymą, kad Mano meilė žmonėms yra tokia pati, nepaisant 

jų nedėkingumo, ir todėl artėju prie jų, kad parodyčiau jiems šviesų kelią, kuris nuves juos amžinai gyventi 

su Manimi Mano karalystėje. 

51 Kiti man dvasiškai sako: "Jei bent jau niekada neatimsi iš mūsų šio žodžio, kurį mums davei 

klausytis su tokia meile". Jiems sakau, kad jei jie iš tiesų pasinaudos mano mokymu ir stengsis suprasti 

mano ketinimus, jiems nebus skausminga atsisakyti šio skelbimo, kai ateis valanda paskelbti jo pabaigą. Ir 

jiems tai nebus skausminga, nes jūsų siela liks persmelkta mano esybės ir pripildyta mano Šviesos. Bet jei 

jums nepavyko išsaugoti atmintyje kai kurių ar daugelio mano mokymų, tokiu atveju įsakiau sukurti 

knygą, kurioje būtų užrašyti šio meto mano žodžiai. Šioje knygoje, kuri bus sukurta iš mano Dieviškųjų 

mokymų, rasite tikrąją Sandoros skrynią, kurios pirmieji spiritualistai negalėjo suvokti, todėl turėjo 

vaizduoti ją daiktais ar simboliais. 

52 Tikroji Sandoros skrynia yra mano žodis. Kas ją atidaro ir į ją įžengia su pagarba, dvasingumu ir 

meile, tas jos dugne atranda išmintį, gilų apreiškimą, pranašystę ir visas dvasines dovanas. Būtent į šią 

Sandoros skrynią kreipsitės, kai mano žodis nebebus girdimas per netobulus žmogiškuosius balsus, ir 

pamatysite, kaip jūsų apmąstymų, studijų ar maldos akimirkomis iki pačių subtiliausių jūsų esybės kertelių 

jus pasieks aukštesnė šviesa, kuri viską paaiškins, - tėviška įtaka, kuri jus apglėbs, ir balsas, kuris nėra 

žmogiškas ir kuris kalbės jums savo ir tobulu būdu. Tai bus mano įkvėpimo šviesa, ateinanti pas jus per 

tikrą dvasios dialogą su dvasia. 

53 Būkite palaiminti - jūs, kurie sugebėjote pašalinti iš savo pamaldų daugybę nereikalingų ir 

nereikalingų ceremonijų, kurias jums paliko "pirmieji", ir palikti tik svarbiausius dalykus. Tačiau 

supraskite, kad vis dar turite daug ką išvalyti ir daug ką sudvasinti. 

54 Kokia laiminga bus tavo siela, jei šioje žemėje ji sugebės atiduoti Man garbinimą, kurio iš jos 

tikiuosi! Bet kai ji iškeliaus iš čia į Dvasinį slėnį, jei paliks ką nors, kas neturėtų būti verta Mano darbo, 

naujosios kartos, peržiūrėdamos jūsų paliktą palikimą, žinos, kaip pašalinti viską, ką palikote nesąžiningai, 

ir taip žengti žingsnį, kurio negalėjote žengti. 

55 Sakau jums: kuo labiau išgryninsite savo garbinimo veiksmus ir ištobulinsite Dievo garbinimą, tuo 

mažiau teks kentėti tiems, kurie ateis po jūsų, ir kad jūsų nuopelnai prieš Mane bus didesni, nes jūs dirbote 

ne dėl savęs, bet tai darėte galvodami apie savo artimuosius, nes širdyje jautėte jiems meilę. 

56 Argi jūs patys nepatyrėte, kiek daug turėjote kovoti, kad išvalytumėte tai, ką gavote iš prieš jus 

buvusių brolių? Todėl nepalikite šio skausmingo darbo tiems, kurie seka jūsų pėdomis. 

57 Antrą kartą mano mokymas pasiekė viršūnę, kai mano išsiskyrimas jau buvo labai arti. 

58 Mokiniai, gerai žinodami, kad tai paskutinės akimirkos, kurias jie praleis su Mokytoju, sutelkė visą 

dėmesį, kad išgirstų net paskutinius žodžius ir išsaugotų juos savo širdyse. 

59 Jėzus troško, kad Jo mokiniai taptų Jo atperkančio mokymo sėjėjais. Todėl paskutinio kreipimosi į 

mokinius, kuris kartu buvo ir paskutinis Tėvo ir vaikų pokalbis, kulminacijoje Jis meilės kupinu tonu 

jiems tarė: "Dabar duodu jums naują įsakymą: mylėkite vieni kitus". Šio aukščiausio įsakymo šviesa jis 

įžiebė didžiausią žmonijos viltį. 

60 Net ir šiuo metu, kai netrukus baigsiu savo skelbimą tarp jūsų, matau, su kokiu atsidavimu ir 

dėmesiu klausotės mano mokymų. Jie neišdildomai įsirėš į mano naujųjų mokinių atmintį. 

61 Kaip anuomet savo apaštalams sakiau, kad pasaulyje jie bus kaip avys tarp vilkų, kad visada būtų 

budrūs, taip dabar jums sakau, kad pasiruoštumėte, budėtumėte ir melstumėtės. Nes daugelis sukils prieš 

jus, naudodamiesi šmeižto ginklais ir visomis priemonėmis, kad jus suklaidintų. 

62 Dabar yra kovos metas, visi tai žinote, todėl niekas nenustebkite. 

63 Aš maksimaliai supaprastinau savo mokymus, kad jūs juos suprastumėte ir įsigilintumėte į jų 

prasmę. Kai ateis laikas, galėsite lengvai atsakyti į kiekvieną jums pateiktą klausimą. Jums nereikės daug 

kalbėti, kad įtikintumėte. Jei esate tikrai pasiruošę, jūsų žodžiai bus ne tik paprasti, bet ir trumpi. Jums 

nereikės išmanyti mokslo, kad atsakytumėte mokslininkui, nei teologijos, kad atsakytumėte teologui. 

Šviesos žodis viską apšviečia, ir aš noriu, kad iš jūsų lūpų sklistų šviesos žodžiai. 

64 Ne visi, kurie Mane girdėjo, šiuo metu kyla liudyti Mano Žodžio. Atsiras tie, kurie tikrai Mane 

myli, - tie, kurie myli Mane savo artime ir atsigręžia į stokojančius, kuriems teikia savo gailestingumą ir 

paguodą. 
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65 Tie, kurie supranta mano mokymą ir giliai jį jaučia, priims jį su tikėjimu. Būtent jie turi 

pasipriešinti bet kokiam pasipriešinimui, imtis tiesos, meilės ir teisingumo ginklų. Šie sėjėjai, kupini 

ramybės ir pasitikėjimo savo Dievu, per sunkumus ir pasaulyje, kuris jau seniai nutolo nuo šio teisingumo 

ir tiesos, skleis dvasinę Trečiosios eros žinią visame pasaulyje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 255 
1 Įžengėte į kovos, maldos ir nuopelnų metą. Jūs jaučiate, kad malonumų laikas baigėsi ir kad turite 

paskubinti savo žingsnius, nes žmonija yra apimta nevilties, o jums tenka atsakomybė nešti jiems Gerąją 

Naujieną ir liudyti apie mano atėjimą žodžiais ir darbais. 

2 Žiūrėkite, kaip visų konfesijų ir sektų žmonės ieško laiko, gyvenimo ir įvykių, tikėdamiesi atrasti 

ženklus, skelbiančius apie Mano atėjimą. Jie yra neišmanėliai, nežinantys, kad Aš jau seniai reiškiuosi ir 

kad netrukus toks reiškimasis baigsis. Tačiau taip pat sakau jums, kad daugelis iš tų, kurie su tokiu ilgesiu 

Manęs laukia, neatpažintų Manęs, jei matytų, kaip Aš apsireiškiu, o veikiau iš karto Mane atstumtų. 

3 Juos pasieks tik liudijimai, ir per juos jie vis tiek patikės, kad buvau tarp savo vaikų. 

4 Jūs taip pat viduje nekantriai laukėte Manęs, bet Aš žinojau, kad atpažinsite Mane ir būsite tarp 

Mano darbininkų šiuo metu.  

5 Tegul pasaulis juokiasi iš to, kaip aš save atskleidžiau. Bet jie juoksis ne iš manęs, o iš savęs. Jie 

net neįtaria ir nesupranta, ką kiekvienas kūrinys reiškia dieviškumui. 

6 Man teisingiausia, ką galiu daryti su savo vaikais, tai atskleisti jiems save per gebėjimus, kuriais 

juos apdovanojau, nesiteisinant, kad jie yra nusidėjėliai ir nešvarūs. Kas gali būti geresnė paskata vaikui 

nei pažinti savo Tėvą, Jį matyti ir jausti, kad galėtų Jį mylėti? 

7 Senovinėje pranašystėje buvo pasakyta, kad kiekviena akis, nuodėminga ar ne, pamatys mane. 

Dabar, šiuo metu, jums pasakiau: Aš atėjau ne norėdamas teisiojo, kad per jo tarpininkavimą apsireikščiau, 

bet norėdamas nusidėjėlio, kuris apsivalė per gyvenimo išbandymus ir atgailos akimirką. Juk jis yra 

vaikas, kuris, žinodamas, kad yra Tėvo mylimas ir vertinamas, eina visišku atsinaujinimo ir dorybės keliu. 

8 Kas iš balso nešėjų, per kuriuos jums kalbėjau, prieš išgirsdamas Mano Žodį žinojo, kokią dovaną 

jau turi ir kokiai tarnystei yra skirtas? Nėra. Visą gyvenimą jie buvo gryninami kaip tiglyje. Tačiau jų 

dovana liko paslaptyje, kol atėjo laikas ją atskleisti. 

9 Tai pradžia arba pasirengimas žmogaus sielai pažinti aukštesnį bendravimą su Tėvu, ir jūs buvote 

nustebę. Jei žinotumėte viską, ką esu numatęs jums atskleisti tinkamu laiku, nesuprastumėte, kodėl jus taip 

myliu ir kokius nuopelnus turite padaryti, kad gautumėte tokią didelę malonę. 

10 1866 m. susikūrė pirmoji spiritistų, šio darbo mokinių, kongregacija. Mano Dvasios apšviesti ir 

Elijo pamokyti, tie pirmieji mokiniai pradėjo gauti žinios spindulius, kuriuos dabar gausiai gaunate prieš 

jos pabaigą. 

11 Nuo to laiko iki dabar daugybė bendruomenių susiformavo kaip šakos, išaugusios iš to "medžio 

kamieno", kurį įkūrė Rokė Rojasas. 

12 Viena šviesa nušvietė daugybę žmonių, sudarančių šią tautą, tačiau kiek daug skirtumų yra tarp 

įvairių bendruomenių! Daugelį metų jūs džiaugėtės mano žodžio apraiškomis per paprastą, aiškų ir 

suprantamą mokymą. Tačiau tik nedaugelis sugebėjo paaiškinti dvasinio mokymo prasmę. 

13 Iki mano skelbimo šia forma pabaigos liko tik vieneri metai. Tačiau dauguma žmonių vis dar yra 

labai toli nuo tiesos. Nuo "pirmojo" iki "paskutiniojo" atleidau už tai, kad materializavau dieviškąjį 

apreiškimą, kurio jie iš pradžių nesugebėjo suprasti. Tačiau po to, kai per daugelį metų dvasinis mokymas 

išplito ir Mano Žodis vis labiau ir labiau aiškino šį darbą, matau, kad atėjo laikas paprašyti jūsų palikti 

savo įprastus kelius, šiek tiek labiau įsigilinti į Mano mokymo esmę ir žengti ryžtingą ir tvirtą žingsnį 

dvasingumo keliu. 

14 Kaip seksite paskui Mane, kol ieškosite ir garbinsite Mane naudodami simbolius ir raštus, išorines 

kulto formas ir materializacijas? Jūs man sakote: "Tai yra "pirmųjų" paveldas ir mes jį gerbiame". 

Na, žmonės, dabar sakau jums, kad tie "pirmieji" buvo tik jūsų pirmtakai, kad jūs ištobulintumėte tą 

garbinimo ir dvasinio bendravimo formą, kurią jie pradėjo. 

15 Nepainiokite Dieviškojo Įstatymo su religijomis ar metodais, kuriais aiškinate šį Įstatymą. 

16 Įstatymas yra amžinas ir nekintantis, o religijos, kulto formos ir veiksmai vystosi ir kinta 

priklausomai nuo jas išpažįstančiųjų moralinio ir dvasinio tobulėjimo. Jei ne šis dvasinis tobulėjimas, jūs 

vis dar garbintumėte Dievą žvaigždėse ir gamtos jėgose, kaip tai darė pirmykštės tautos. 

17 Nesustokite mylėti Mane, tarnauti Man ir garbinti Mane. Visada eikite į priekį, vis labiau 

tobulėkite, siekite tobulumo. Tačiau nelieskite Įstatymo, nekeiskite jo, nekeiskite jo. Jis visada išmokys jus 
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aukščiausio, visada nurodys, kaip tobulai jį įvykdyti. Ji bus esama ir amžina kaip Visuotinis įstatymas, 

mokantis jus tikros meilės Dievui ir tikros meilės artimui. 

18 Nebūkite įpročių, garbinimo formų ar tradicijų puoselėtojai, nes tada amžiams liksite dogmų ir 

neišmanymo letargijoje. Vietoj to būkite įstatymo ir tiesos sergėtojai. 

19 Šiais laikais nebūkite kaip "Antrosios eros" žydų tauta, kuri dėl tradicijų, konservatyvumo ir 

fanatizmo negalėjo valgyti dangaus duonos, kurią jiems atnešė Mesijas, kurio jie laukė daugelį amžių. 

Atėjus valandai, jie negalėjo Jo atpažinti, nes jų materialumas neleido jiems pamatyti tiesos šviesos. 

20 Šią dieną palieku jums tik du žodžius, kad galėtumėte juos giliai suvokti ir iš jų išgauti visą 

prasmę, kiek tai sugebėsite padaryti gerai pasiruošę: "Spiritualizmas" ir "Spiritualizacija". Tik taip - 

medituodami, melsdamiesi ir budėdami - galėsite suprasti, koks turėtų būti tikras ir teisingas Dievo 

garbinimas, kurį, remdamiesi šiuo mokymu, turite aukoti savo Viešpačiui. 

21 Taip, žmonės, mylėti Mane išorinėmis garbinimo formomis, ieškoti Manęs atvaizduose ir 

simboliuose, garbinti Mane liturgijomis, apeigomis ir iškilmėmis - yra daug bažnyčių ir sektų, kuriose 

galite patenkinti savo širdį, jei ji vis dar alksta ar jaučia tokio garbinimo poreikį. Tačiau jei norite tarnauti 

Man per šį dvasinį darbą ir mylėti Mane, todėl atmetate kitą garbinimo formą, supraskite, ką reiškia 

"spiritualizmas" ir kas yra "sudvasinimas", kad, jei iš tiesų norite būti šio mokymo mokiniai, 

nepriklausytumėte tiems, kurie primeta papročius, taisykles, tradicijas ir išorines garbinimo formas, nes 

tada vėl pateksite į materializmą, stabmeldystę ir fanatizmą, o iš spiritualizmo žinosite tik pavadinimą. 

22 Kelkitės kiek tik galite, stengdamiesi prisitaikyti ir atitikti mano mokymą. Tačiau nedarykite 

priešingai, t. y. nepritaikykite mano mokymo prie savo galimybių ir patogumų, taip jį materializuodami, 

iškraipydami ar falsifikuodami. 

23 Tegul šis šiandienos mokymas tampa žadintuvu tiems, kurie jį girdėjo, kad jis juos įkvėptų ir 

pripildytų energijos, užsidegimo, meilės ir tikėjimo išardyti tinklus, kurie ilgą laiką juos laikė nelaisvėje. 

Tegul jų protuose susiformuoja tikroji "spiritualizmo" samprata ir jų širdyse gimsta kilnus idealas tapti 

tikru šio šviesos ir tobulumo mokymo mokiniu. 

24 Mylimi žmonės: Kai išnyks jūsų skirtumai, kai šiuo metu tarp jūsų egzistuojantis susiskaldymas 

užleis vietą brolybei ir kai suprasite savo misiją, iš jūsų sielos kils troškimas, o iš širdies - impulsas pradėti 

sėti dvasingumo sėklą, kurią gavote iš mano Žodžio. 

25 Ateis nušvitimo akimirka, kai su didžiausiu aiškumu suvoksite šio Darbo didybę ir nustebsite jo 

gelmėse atradę nuostabių apreiškimų, kokių niekada neįsivaizdavote. Tuomet savaime iškeliausite, 

pasklidę po žemę, teikdami gailestingumą, šviesą ir paguodą. Jūsų kaimynų nuoskaudos nebekenks jums ir 

jūsų šeimos narių nepagarba nebekankins jūsų, nes visos žemės kančios atrodys menkos jūsų misijos 

didybės akivaizdoje. 

26 Palaiminti tie, kurie pasiekia tokį dvasingumo laipsnį, kad yra atsparūs skausmui, nes juos saugos 

mano gailestingumo apsiaustas. 

27 Tikėjimas, meilė ir dvasingumas - tai trys dorybės, kurios Trečiosios eros karius ir apaštalus 

padarys nenugalimus. Šių dorybių turėjo visi tie tarnai, kurie nuo seniausių laikų liudijo apie mano 

egzistavimą, mano buvimą, mano įstatymą ir mano tiesą. 

28 Tarp šių tarnų galite atrasti patriarchus, pranašus, apaštalus ir kankinius. Tačiau žmonijos istorijoje 

jie nebuvo vieninteliai, buvo daugybė kitų, kurie pasirinko skirtingus kelius, kad atliktų savo misiją ir 

liudytų mano tiesą, atlaikydami bet kokius išpuolius, patyčias, persekiojimus ir šmeižtą. Jų tikėjimas, 

atlaidumas tiems, kurie juos skriaudė, nuolatinė ir ištikima meilė savo bendrakeleiviams, kurią įkvėpė jų 

Viešpats, padėjo jiems įveikti skausmą, neteisybę ir mirtį. Kaip kitaip paaiškinti kankinių pasidavimą savo 

egzekutoriams? Kaip galėtumėte suprasti visų tų, kurie Mane mylėjo ir sekė paskui Mane, kantrybę ir 

ramybę persekiojimų akivaizdoje? 

29 Jei taip Mane mylėsite, nebegalėsite bijoti nieko pasaulyje. Kol jūsų tikėjimas nėra visiškas ir 

meilė nėra nepalaužiama, tol kova jums kels baimę. 

30 Ko bijote? Kodėl metate save į kalėjimą, kodėl atima jums gyvybę? Jūs žinote, kad tie laikai jau 

praėjo ir kad buvo daug kankinių, kurie paaukojo savo gyvybes, kad įrodytų tiesos priešams, jog 

kankinystė, įkalinimas ir kruvinos ešafotos, užuot užgesinusios mano tarnų tikėjimą, įžiebs jų meilės ugnį 

ir paskatins juos skleisti mano mokymą su dar didesne jėga. 
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31 Bijote artimo žmogaus teismo ir bijote prarasti ramybę pasaulyje. Kodėl verčiau nebijote savo 

Dievo teismo arba neprarandate sielos ramybės dėl to, kad neatlikote savo misijos? 

32 Šiandien tai, ko prašau jūsų dėl "Pažadėtosios žemės", atrodo daug. Bet iš tiesų sakau jums, kad 

kai tik joje atsidursite, imsite stebėtis, kad joje esate, net pasijusite jos neverti ir sakysite: "Kaip nedaug 

padarėme, kad nusipelnėme tokios didelės malonės!" 

33 Savo širdyje tu manęs klausi: "Mokytojau, gal Tu mums duodi daugiau, nei esame nusipelnę?". Į 

tai aš jums atsakau: Jei duočiau jums pagal jūsų darbus, turėtumėte visai nedaug arba nieko. Ar tikite, kad 

gyvenimas, kurį turite, kūnas, kurį turite, dovanos, kurios maišosi jūsų būtyje, ir visa, kas jus supa, yra 

teisingas atlygis už jūsų nuopelnus? 

34 Iš tiesų sakau jums: visada daviau ir duosiu jums daugiau, negu teisėtai nusipelnėte, nes jus myliu, 

nes esu jūsų Tėvas. 

35 Jūs verkiate, žmonės, nes pripažįstate, kad jums trūksta tikėjimo ir meilės. Tada paklauskite 

Manęs, ką turite daryti, kad būtumėte Man malonūs ir įgytumėte nuopelnų prieš Mane. Į tai atsakau, kad 

turėtumėte tarnauti savo artimui geriausiu noru, kad kenčiančiųjų skausmą paverstumėte savo skausmu, 

kad ugdytumėte savo gabumus ir tobulintumėte juos vargstančiųjų labui. Juk tai, ką padarysite dėl savo 

artimųjų, priklauso nuo to, ką gausite, kai atvyksite į dvasinę karalystę. 

36 O man: ką jūs galite duoti, ko aš neturiu? Aš turiu galią, turiu ramybę, turiu šviesą, esu visatos 

šeimininkas, esu mylimas ir man tarnaujama. Mano dvasioje nėra nė menkiausio savanaudiškumo šešėlio, 

nes Aš esu tobulybė. 

Bet tarp jūsų bičiulių, kurie yra mano Dvasios vaikai, kiek daug kančios! Kiek skausmo ir tamsos! 

Kiek daug kančių! Kodėl nemylite Manęs juose? Kodėl mylėdami vieni kitus neatiduodate Man visos 

meilės, kuri yra jumyse? 

37 Žmonės, tai mano atsakymas į jūsų klausimą ir mano dangiškas patarimas dėl jūsų apsisprendimų. 

38 Mylimi vaikai, kuriuos priimu žmonijos vardu, artėja mano apsireiškimo per žmogaus protą 

pabaiga. Vėliau jūsų dvasia turi stengtis užmegzti dvasinį dialogą su Mano Dieviškumu. 

39 Šiandien mano žodis yra jūsų gynyba, jūsų paskata. Tačiau ir po šio mano skelbimo laiko galėsite 

pajusti mano buvimą. 

40 Laikai, kai pasaulyje reikėjo dvasinio vadovo, baigėsi. Nuo šiol kiekvienas, kuris eina šiuo keliu, 

neturės kito kelio, išskyrus mano Įstatymą, ir kito vadovo, išskyrus savo sąžinę. Vis dėlto visuomet bus 

didžios šviesos ir dvasinės galios vyrų ir moterų, kurie savo pavyzdžiu ir įkvėpimu padės miniai. 

41 Jei būtų kitaip, jau būčiau atsiuntęs jums į žemę tokias dvasias kaip Mozė ar Elijas, kad jos rodytų 

jums kelią ir nuolat primintų įstatymą. Jie taip pat yra šalia jūsų, saugo ir lydi jus, bet jau ne žmogiškuoju, 

o dvasiniu pavidalu. Kas juos mato? Niekas. Tačiau jei pasiruošite, pajusite, kad virš jūsų yra didžiųjų 

dvasių, kurios visuomet bendravo su žmonija ir turėjo joje atlikti didžiules misijas. 

42 Kreipkitės į juos savo maldose, ir jei tikrai jais pasitikėsite, sakau jums, niekada nepražūsite, nes 

jie ves jus su ta meile ir atsidavimu, kurių tiek daug įrodymų jums davė pasaulyje. 

43 Dar kartą sakau jums, kad pasaulyje netrūks žmonių, apdovanotų didele šviesa, kurie nušvies jūsų 

kelią ir pasės jūsų gyvenimą meile. Žmonija visada turėjo tokių žmonių žemėje, tačiau artėja laikai, kai į 

pasaulį ateis didingi aukštųjų šviesos dvasių legionai, kurie sunaikins jūsų sukurtą netikrą pasaulį, kad 

iškeltų naują, kuriame tvyrotų taika ir viešpatautų tiesa. 

44 Jie daug kentės nuo žmonių nedorybių. Tačiau tai nieko nauja, nes nė vienas Dievo pasiuntinys 

neišvengė persekiojimų, pajuokos ir priešiškumo. Jie turi ateiti į pasaulį ir jame apsigyventi, nes jų 

buvimas žemėje yra būtinas. 

45 Jie ateis ir su meile kreipsis į žmonių širdis. Jų žodis, persmelktas Tėvo teisumo, smogs arogancijai 

ir išdidumui visų tų, kurie savo sielos nuolankumo drabužį pakeitė tuštybės, puikybės, netikros galios ir 

netikros šlovės spindesiu. 

46 Jie pirmieji pakils ir drebančiais iš pykčio pirštais rodys į mano pasiuntinius. Tačiau tai padės 

mano tarnams kiekviename išbandyme, kurį jie patiria, duoti puikius tiesos, kurią jie atnešė pasauliui, 

liudijimus. 

47 Šiuo metu jūs nežinote, kokiais būdais jie pasirodys žmogaus gyvenime. Bet aš jums sakau, kad 

kai kurie iš jų pasirodys didžiųjų religinių bendruomenių gretose. Jie kovos už visų žmonių suvienijimą ir 

dvasinę harmoniją. Tarp mokslininkų atsiras kiti, kurie savo įkvėpimo vaisiais parodys, kad tikrasis 
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galutinis mokslo tikslas yra dvasinis žmogaus tobulėjimas, o ne jo skurdinimas ir naikinimas. Taip visose 

gyvenimo srityse išryškės Mano tarnai, kurie nešios Mano įstatymą savo širdyse ir žodžiais bei darbais 

patvirtins viską, ką jums kalbėjau šiuo metu.  

48 Taip pat sakau jums, kad mano sėkla, kuri yra šis mokymas, kurį gavote, duos savo vaisių jumyse 

ir kad šie vaisiai bus didžiosios sielos, kurios įsikūnys jūsų vaikuose arba jūsų vaikų vaikuose. 

49 Tai jau paskutinės Mano pamokos, o Aš vis dar kalbu jums apie naujus mokymus, nes iki 

paskutinės akimirkos vykdau savo, kaip Mokytojo, misiją, į kiekvieną savo žodį įliedamas šviesą, kad jūs 

neliktumėte tamsoje kartėlio ir skausmo laikais, kai Dieviškasis Teisingumas pasijunta kaip niekada 

anksčiau. 

50 Būkite ir melskitės už pasaulį, mylimi žmonės. 

51 Ateikite pas mane, aš esu paguoda ir ramybė. 

52 Žemėje patyrėte kančių ir nelaimių, nes siela neišsivystė savo gebėjimų ir dovanų, kad galėtų 

pakilti virš žmogiškų sunkumų. 

53 Šis pasaulis galėtų būti rojus, o ne ašarų slėnis, jei žmonės turėtų geros valios. Šiuos namus apsėju 

palaiminimais, o ne barstau erškėčius ant takų. Žmonių skausmas kyla dėl jų nusikaltimų. Tačiau, kaip jie 

sukūrė skausmą, taip ir turės stengtis jį pašalinti. 

54 Jūs, kurie manęs klausotės, nesate pasiklydę ar klaidžiojantys žmonės. Esate tarsi šeima, kuri 

apsigyveno galingo medžio pavėsyje, kurio šakos nuolat siūlo savo vaisius. 

55 Šiame šešėlyje įgausite naujų jėgų ir išsilaižysite žaizdas, nes turėsite tęsti savo klajones, kad 

įkoptumėte į kalną ir pasiektumėte viršūnę. 

56 Jūsų dvasia jau gali pakilti į šeštąją dangaus kopėčių pakopą, kur rasite šviesą, pašalinančią visas 

klaidas ir padedančią jums pasiekti septintąją pakopą. 

57 Aš pašalinsiu painiavą ir blogas interpretacijas, egzistuojančias tarp jūsų dėl septynių antspaudų. Iš 

tiesų sakau jums: Jūs nepriklausote konkrečiam antspaudui, bet - kadangi jūsų siela turi pereiti nuo 

pirmojo iki paskutiniojo - šiandien ji gyvena Šeštojo antspaudo arba šeštojo savo sielos vystymosi 

laikotarpio metu. 

58 Kokios didelės buvo pamokos ir išbandymai, kuriuos siela turėjo praeiti, kad pereitų nuo vieno 

antspaudo prie kito! Kiek daug nuopelnų ji turėjo įgyti! Tačiau vis dar trūksta kulminacinės, septintosios, 

dalies. 

59 Blogio galia ir jo pagundos nuolat stovės jums skersai kelio. Bet jūs prisiminsite savo Mokytoją, 

kuris nugalėjo pasaulį, skausmą ir kūną, kad, remdamiesi jo pavyzdžiu, galėtumėte išeiti iš išbandymo 

kaip nugalėtojai. Ieškokite savo dvasioje kalavijo, kuriuo galėtumėte kovoti, čia rasite visada paruoštą 

neišsenkantį ginklą. 

60 Kaip siela gali būti negrįžtamai prarasta Man, jei ji savyje nešiojasi Mano šviesos kibirkštį, kuri 

niekada neužgęsta, ir Aš esu su ja visais atžvilgiais? Kol tęsis jos maištas ar sąmyšis, šios tamsiosios jėgos 

niekada neatlaikys Mano amžinybės.  

61 Aš iš naujo jus išlaisvinau. Argi nesijaučiate laisvesni, kai atsikratote savo fanatiškos praeities ir 

prietarų? 

62 Aš esu Gyvenimas ir išliejau jį visiems vienodai, nors visuomet ieškojau žmonių ar kelių žmonių, 

kad jiems apsireikščiau. Tai buvo padaryta tam, kad jie taptų Mano Dieviškumo pasiuntiniais, pranašais ar 

liudytojais, tarnaujančiais žmonijai, bet ne todėl, kad juos išskirčiau didesne meile ar geranoriškumu nei 

kitus. 

63 Stiprinkite save mano žodyje, mano vaikai, kad žvelgtumėte į savo artimuosius su tikra meile ir 

nebūtumėte nusidėjėlių, piktadarių, fanatikų, savanaudžių teisėjai. Tada išgirsite mano balsą savo sąžinėje, 

sakantį jums: "Kas tyras, tegul pirmas meta akmenį". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 256 
1 Mano ramybę pajunta jūsų sielos, žmonės, kai girdite mano geros valios žodį. 

2 Aš esu dieviškasis sodininkas, kuris prižiūri sodus jūsų širdyse ir laisto juos dangišku savo meilės 

vandeniu. Išlieju lašą šios dieviškos meilės ant kiekvieno žmonijos kartėlio. Parodysiu jums kelią, kuris 

veda į Tėvo Karalystę. Niekada neatrasite to kelio pabaigos, bet visada darysite pažangą ir pažinsite naują 

šlovę. 

3 Šiuo metu mano žodis jus šlifuoja ir suteikia jums formą. Plonu kaltu apdirbu tavo sielą. Išmokite 

dirbti su savimi ir suteikite sau gražias formas vykdydami mano Įstatymą. Tuomet palaiminsiu jūsų darbą, 

kad po to galėtumėte įgyvendinti savo didžiąją misiją šiame pasaulyje - atvesti savo artimuosius į meilės 

kelią. 

4 Aš esu jūsų Mokytojas, bet nematykite manęs atskirai nuo Tėvo, nes Aš esu Tėvas. Nėra skirtumo 

tarp Sūnaus ir Šventosios Dvasios, nes Šventoji Dvasia ir Sūnus yra viena Dvasia, ir ta Dvasia esu Aš. 

Mano apreiškimuose per amžius įžvelkite vieną Dievą, kuris mokė jus per daugybę įvairių pamokų: Viena 

knyga su daug puslapių. 

5 Pašventinkite mano vardą savo darbais, ir jūs atrasite savyje šviesą, kuri išgelbės jus iš 

neišmanymo ir nuodėmės nakties. 

6 Ar atsimenate, žmonės, kas buvote prieš tai, kai jus suformavo mano Žodis? Ar prisimenate, kad 

anksčiau galėjote atlikti daug nedėkingų veiksmų, kurių šiandien negalėtumėte atlikti? Negalima lyginti 

savo dabartinio gyvenimo su ankstesniu. Praeityje buvote vieniši piligrimai žemėje, kurie keliavo savo 

keliu be šviesos, kuri jų egzistenciją padarytų laimingą ir įžiebtų viltį. Šiandien tu esi mano mokymo 

mokinys, kurio meilės šaltinyje numalšinai troškulį ir nusiplovei žaizdas. Mano meilė ištraukia erškėčius, 

kuriuos turite ant kojų, o jei jūsų kryžius turi vinių, aš jas taip pat ištrauksiu. 

7 Aš esu šio pasaulio ir visų pasaulių šviesa ir noriu, kad jūs apsigaubtumėte šia šviesa. Mano žodis 

yra gydomasis balzamas; gydykitės juo, klausykitės jo ir naudokite jį. Kiekvienas žodis yra lašas gyvybės 

šaltinio. Kodėl, nors savyje nešiojate Dievą, sergate, kenčiate ir verkiate? Patikrinkite save ir ištaisykite, 

ką reikia ištaisyti, išvalykite viską, ką reikia išvalyti. Aš jums sakau: išvalykite indą tiek viduje, tiek 

išorėje, t. y. kad jūsų siela savo valia ir siekiais derėtų su jūsų materialiąja arba žmogiškąja dalimi. 

Aš formuoju jūsų vidinį įvaizdį - tai, ką slepiate nuo žmonių, bet negalite paslėpti nuo Manęs. Jei savo 

išorę formuosite taip, kad jūsų veidas būtų tikras sielos atspindys, jūsų veiksmai bus nuoširdūs ir teisingi. 

Žmonės nepasitiki vieni kitais todėl, kad pasauliui rodo vieną veidą, o kitą slepia. 

8 Laikykitės mano nurodymų ir pasinaudokite savo dovanomis. 

9 Ar jau apžiūrėjote savo žaizdas? Ar leidote balzamui, kurį jums daviau, tekėti į jas? 

10 Jei abejojate mano balzamo veiksmingumu, apdorokite juos iš naujo. Bet jei tikite, palikite jas 

negydomas, ir pamatysite, kaip mano meilė jas gydo, o kai jų ieškosite, jos jau bus uždarytos. 

Kitiems suteikiu, kad jie sveikatą atranda per tikėjimą, maldą, minties galią. Ateis daugybė dvasinių 

būtybių, kurios suvienys savo galią ir jėgą, "pateps" jus ir jūs pasveiksite su jų pagalba. 

11 Mano žodis turi išsipildyti: "Tavo tikėjimas ir tavo nuopelnai tave išgelbės". Nes vėliau, kai būsite 

sveiki, pasiųsiu jus į kovą, kad pasiektumėte aukščiausią dalyką savo gyvenime - meilę artimui. 

Argi jums nepatiktų būti šviesa kitiems? Argi jums nepatiktų, jei jūsų žodžiuose būtų tiesos? Argi jums 

nebūtų malonu turėti ką nors, kuo galėtumėte pamokyti tuos, kurie ieško pas jus paguodos? Jei jums tai 

patinka, galite tai padaryti, nes daug kas priklauso nuo jūsų geros valios ir pastangų tai pasiekti. Visa kita 

darau aš. 

12 Dvasingas žmogus sako: "Koks gražus yra gyvenimas!" Kasdienis žmogus, materialistas, sako: 

"Koks rūstus, koks liūdnas ir niūrus yra gyvenimas!" 

Žmogų, neturintį aukštesnio proto, viskas žeidžia, viskas jį skaudina. Dvasiškai pakilęs žmogus net 

nepastebi kelyje pasitaikančių sunkumų. Kai aukštas protas bendrauja su kitais, jis tai daro, kad pagirtų 

kitų dorybes arba pateisintų jų klaidas, bet niekada nesiekia jų teisti ar smerkti. Žemas protas teisia, 

šmeižia, skleidžia kitų žmonių blogybes ir randa tame malonumą. 

13 Tų, kurie teisia ir rūpinasi savo bičiulių reikalais, klausiu: ar jūsų nuodėmės našta neatrodo per 

lengva, kad su malonumu papildote kitų nuodėmes? Jei negalite atsikratyti savo naštos, kodėl prie jos 
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pridedate dar ir kitų žmonių naštą? Kodėl, užuot ieškoję brangakmenių iš savo bičiulių, kad galėtų 

mėgautis jų šviesa, verčiau turite reikalų su purvu, kad suteptumėte save? 

14 Tėvo namuose yra daug būstų. Tačiau tie, kurie gyvena aukštosiose dvasinėse srityse, padeda 

žmonėms išsilaisvinti nuo jų naštos arba padeda jiems ją pakelti, bet jų nesmerkia ir nesidžiaugia jų 

vargais. 

15 Mačiau, kaip vieną dieną jūs piktžodžiavote, o kitą - atgailavote. Mačiau, kaip neigėte mano 

skelbimą, o paskui liudijote, kad jis yra tiesa. Mačiau, kaip vieną dieną jūs šmeižiate, o kitą - ginate tai, ką 

apšmeižėte. Gerai, kad taisote savo klaidas, bet būtų geriau, jei daugiau nedarytumėte blogio, kad 

nereikėtų jo taisyti. 

Mačiau, kaip vieną dieną skyrėte pašalpas tiems, kuriems jų nereikėjo, ir mačiau, kaip atsisakėte jų 

tikrai vargšams. Bet aš nenoriu jūsų kaltinti ar teisti, ateinu su savo mokymo šviesa, kad jus apšviestų ir 

jūs daugiau nebedarytumėte nuodėmių. Taip pat galiu jums pasakyti, kad mačiau jus paslaugius, dosnius, 

labdaringus ir supratingus, ir į šiuos nuopelnus visada atsižvelgdavau ir juos įskaitydavau. Tačiau 

supraskite, kad jūsų širdyse jau dabar turėtų būti daugiau kviečių nei pelų. 

16 Nesimelskite be jausmo, mechaniškai judindami lūpas. Melskitės jausmais, nekalbėdami. 

Pasinaudokite lengvumu, su kuriuo praeityje davėte melagingus įžadus ir veltui prisiekėte, kad šiandien 

kalbėtumėte tiesą. 

17 Neatimkite nieko svetimo. Kas ima tai, kas svetima, turi už tai atsilyginti skausmu ir gėda. Niekam 

nerodau pirštu, bet noriu, kad kiekvienas iš mano žodžių suprastų tai, kas jam rūpi. 

18 Aš jūsų nekaltinsiu ir nekviesiu atsiskaityti už tai, ką darėte, kai ėjote savo keliu neišmanymo, 

nebrandumo ir materializacijos tamsoje. Bet jei šiandien, kai jau puikiai žinote, koks yra mano Įstatymas, 

atkakliai elgsitės neteisėtai, netyrai, turėsite atsakyti už savo veiksmus prieš Dievą, kuris jūsų sąžinėje 

pasirodys esąs negailestingas. 

19 Jūs visi esate mano sėkla, o Mokytojas ją pjauna. Jei tarp gerosios sėklos atsiranda pelų sėkla, aš ją 

taip pat su meile paimu į savo rankas ir paverčiu auksiniais kviečiais. 

20 Aš matau širdyse piktžolių, purvo, nusikaltimų, neapykantos sėklą, bet vis tiek jus pjaunu ir myliu. 

Globoju ir valau šią sėklą, kol ji spindi kaip kviečiai saulėje. 

21 Ar manote, kad mano meilės galia negali jūsų atpirkti? Apvalęs jus pasėsiu savo sode, kur duosite 

naujų žiedų ir naujų vaisių. Mano dieviškoji užduotis - padaryti jus manęs vertus.  

22 Aš atėjau pasidžiaugti jumis, kalbėti į jūsų širdis. Mano buvimas suteikia jums jėgų vykdyti misiją, 

kurią jums patikėjau. 

23 Bet jūs - argi nejaučiate žmonių skausmo? Argi nejaučiate liūdesio, kai matote, kad mirtis nusineša 

šio pasaulio nuodėmes, o ne sąžinės šviesą? 

24 Kaip Jėzaus mokiniai Trečiojoje eroje turite atlikti labai didelę misiją, nes esate tarp tų, kurie 

girdėjo mano žodį ir mokėsi iš manęs. 

25 Žinokite, kad žmonės taip pat siekia susisiekti su anapusybe pasitelkdami mokslą. Pasiruoškite 

liudyti mano mokymą, jei nenorite, kad jis jus sukrėstų. 

26 Mokslininkas, kuris dažnai neigė Mano egzistavimą, tyrinėja gamtą visose jos dalyse, tyrinėja 

žemę, jūras, kosmosą ir kiekviename žingsnyje susiduria su Manimi, nes kiekvienas jo atradimas byloja 

apie meilę, su kuria Aš sukūriau visą kūriniją. 

27 Turite daug kalbėti, kad mano šviesa pasiektų visus jūsų bičiulius ir kad jie suprastų, jog visa, kas 

sukurta - nuo atomų iki didžiausių žvaigždžių spiečių - yra skirta tam, kad atneštų gyvybę, maistą, gerovę 

ir tobulumą. 

28 Padaryk, kad mano mokymas būtų žinomas tobulai, kad neišmanėliai nepriskirtų jam trūkumų. 

Gerai sėkite, tada iš jūsų ateinančioms kartoms nereikės kentėti dėl jūsų klaidų ir jos negaus skausmo kaip 

palikimo. 

29 Noriu, kad iš jūsų išaugtų tyra ir sveika sėkla, kuri visur neštų palaiminimus. 

30 Pasėkite gyvenimo kelią gerais pavyzdiniais darbais, neklastokite mano mokymų. Kaip pavyzdį 

paimkite mano Antrosios eros apaštalus, kurie, norėdami mokyti ir aiškinti mano mokymą, niekada 

neįsitraukė į juslinius kultus. Jų negalima kaltinti dėl stabmeldystės, į kurią vėliau pasinėrė žmonija. Jų 

rankos niekada nestatė altorių ir nestatė rūmų dvasiniam Dievo garbinimui. Tačiau jie nešiojo Kristaus 
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mokymą žmonėms, nešė sveikatą ligoniams, viltį ir paguodą vargšams bei kenčiantiems ir, kaip ir jų 

Mokytojas, rodė kelią į išganymą pražuvusiems. 

31 Krikščioniškoji religija, kurią žinote šiandien, net neatspindi mokymo, kurį praktikavo ir kurio 

mokė mano apaštalai! 

32 Dar kartą sakau jums, kad tuose mokiniuose galite rasti tobulų nuolankumo, meilės, gailestingumo 

ir išaukštinimo pavyzdžių. Jie savo krauju užantspaudavo tiesą, kurią kalbėjo jų lūpos. 

33 Žmonija nereikalaus iš jūsų daugiau kraujo, kad patikėtų jūsų liudijimu, bet reikalaus iš jūsų 

teisingumo. 

34 Mano mokymas visada mokė žmogų nebūti materialistu. Tačiau tai toli gražu neišmokys jūsų 

paniekos žemės gėrybėms. Aš jums sakau: mylėkite žemę, jos stebuklus, grožį ir malonumus tokia meile, 

kokia turėtumėte mylėti visa, ką sukūriau aš. Tačiau būkite pasirengę viską atmesti, jei prireiks, ir 

nepamirškite, kad jūsų siela šiame gyvenime yra tik laikinai ir turi grįžti į pasaulį, kurį paliko ir iš kurio 

dvasiškai trokšta ramybės. 

35 Šiandien iš visos širdies paklauskite Manęs, ar turėtumėte paniekinti materialų gyvenimą ir 

pamiršti viską, ką mylite žemėje, kad galėtumėte geriau Man tarnauti. Į tai jums atsakau, kad tas, kuris 

mano, jog taip sakiau, klysta ir nesupranta mano nurodymų. 

36 Kaip galite manyti, kad Aš atiminėju iš jūsų tai, ką jums siūlo materialus gyvenimas, nors gamtą 

sukūriau tam, kad mano vaikai būtų aprūpinti maistu? Niekas iš to, ką aš sukūriau, negali būti prieš jus, 

todėl aš tai draudžiu, bet viską vartokite saikingai. Kai sakiau jums, kad nusigręžtumėte nuo ištvirkimo ir 

materializmo, visada turėjau omenyje žemas aistras, ydas, begėdiškumą arba žalingų ir blogų dalykų 

vartojimą. 

37 Šiandien, išsamiai aiškindamas savo mokymą, turiu jums paaiškinti, kad viskas, ką darote ne pagal 

sielą ar kūną valdančius dėsnius, kenkia abiem. 

38 Sąžinė, intuicija ir žinios yra vedliai, kurie parodys jums saugų kelią ir padės išvengti nuopuolių. 

Šie žiburiai priklauso dvasiai, tačiau būtina juos įžiebti. Kai kiekviename iš jūsų bus toks aiškumas, jūs 

šauksite: "Tėve, Tavo išgelbėjimo sėkla sudygo mano esybėje ir Tavo Žodis pagaliau pražydo mano 

gyvenime." 

39 Įkvepiu jus didžių minčių, kad išjudinčiau jūsų širdis dideliems darbams. Tačiau iš tiesų sakau 

jums, kad šis mokymas neapsiribos tik šia tauta, nes spiritualizmas paplitęs visame pasaulyje. Mokymas 

arba apreiškimas 

Šventoji Dvasia skirta ne tik vienai tautai, bet visiems žmonėms. Kaip šėlstantis sraunus upelis, kuris viską 

nusineša, toks bus ir potvynis, kurį sudarys dvasingos žmonių masės - potvynis, kurio niekas negalės 

sustabdyti, nes jo jėga bus neįveikiama. Ir kiekvieną, kuris norės sutrukdyti jos eigai, srovė nuneš. 

40 Kas žemėje galėtų sustabdyti sielų vystymąsi ar Dievo patarimų vykdymą? Niekas. Vienintelė 

būtybė, turinti absoliučią galią ir teisingumą, yra jūsų Tėvas, ir Jis yra nustatęs, kad kiekviena siela 

tobulėtų. 

41 Jei žmonės trumpą laiką nepaisė mano dieviškųjų įstatymų, aš pasirūpinsiu, kad mano balsą kaip 

skambų varpo garsą išgirstų net tie, kurie yra mirę dvasiniam gyvenimui.  

42 Šios tautos balsas taip pat skambės širdyse tarsi varpų skambesys, žadindamas ir kviesdamas jus 

melstis ir medituoti. Tačiau būtina, kad apsivilktumėte nuolankumu ir jūsų širdys būtų pripildytos meilės, 

kad jūsų darbai šviestų kaip tikri pavyzdžiai žmonijai. 

43 Nustokite mylėti savo asmenį, kad galėtumėte pradėti mylėti kitus. Neieškokite garbės savo vardui 

ir rūpinkitės tik tuo, kad jūsų darbai būtų tyri, ir įeisite į nemirtingumą. Iš tiesų sakau jums: kas sėja 

nuolankiai, tas paliks neišdildomą pėdsaką, kad vaikščiotų pasaulyje. Kita vertus, tas, kuris dirba mano 

darbus trokšdamas pasaulio susižavėjimo ir šlovės, pamatys, kad jo darbai greitai bus pamiršti ir jo vardas 

nebus žinomas net trečiai kartai po jo. 

44 Patikėjau jums gražią užduotį, bet kartu ją sunku įvykdyti. Bet būtent todėl tai nėra virš jūsų jėgų, 

nes kiekvienam iš jūsų skirta tik nedidelė dalis. 

45 Žmonijos atpirkimą įvykdys ne vienas žmogus ir net ne viena tauta. Tai būsiu Aš, kuris daviau 

jums savo Kraują, kuriuo išreiškiau savo meilę, ir kuris šiuo metu verčia žmones pakilti ir ieškoti kelio, 

kurio mokė Kristus. 



U 256 

78 

46 Visada budėkite ir melskitės, nes dabar yra metas, kai išsiskleidžia tamsios ir klaidinančios jėgos, 

kai tamsieji šeimininkai supa ir trikdo žmones. 

47 Visiškai supraskite, kad mano apsireiškimas jums įvyko tam, kad išgydyčiau jūsų sielą, 

išlaisvinčiau ją, atnaujinčiau ir iškelčiau į šviesą; kad atskleisčiau jai didį žinojimą ir paaiškinčiau 

žmonėms nesuprantamas paslaptis, taip pat kad atskleisčiau jums tai, kas nuo jūsų buvo paslėpta. 

48 Laikykitės mano žodžio, kupino esmės ir amžinojo gyvenimo, jauskite mano stiprybę savyje. 

Nesijaudinkite: Aš viską žinau, net paskutinė jūsų kančia yra mano akivaizdoje. 

49 Mano teisingumas rūpinasi jūsų reikalais. Nusausinu jūsų ašaras, pasiūlau jums lazdą, į kurią galite 

atsiremti gyvenime, ir pabučiuoju į kaktą, kad jaustumėtės patepti ir mylimi savo Mokytojo. 

50 Nebijokite smulkių akmenukų ant kelio, išmokite eiti per juos nesužeisdami savęs, o tai yra tas 

pats, kas gyventi pakilus virš žmogiškojo gyvenimo negandų. 

51 Melskitės už tautas su tokiu tikėjimu ir užuojauta, kad jūsų įtaką pajustų jūsų bičiuliai ir 

pajustumėte, kaip jus visus apgaubia mano meilės apsiaustas. 

52 Kiekvieną kartą, kai suteikdavau jums galimybę tobulinti savo sielą, jūs įgydavote vis daugiau 

šviesos. 

53 Ši šviesa apšviečia jūsų intelektą ir jausmus. 

54 Dar prieš jums ateinant į žemę Aš jau žinojau jūsų gyvenimo kelią ir polinkius, o kad padėčiau 

jums gyvenimo kelyje, į jūsų kelią įdėjau širdį, kuri savo meile jums nušviestų kelią. Tai buvo ir vyro, ir 

moters širdis. Juo norėjau jums padėti, kad taptumėte tikėjimo, moralinės stiprybės ir gailestingumo 

įrankiu tiems, kuriems to reikia. 

55 Jūs bijote atverti lūpas ir atvirai kalbėti apie Mano atėjimą, ir jumyse vyksta kova tarp troškimo 

daryti gera ir baimės, kad būsite atstumti. Tuomet verčiau pasislėpkite su savo dovanomis ir užduotimis, 

kurias gavote iš Manęs. Tačiau atminkite, vaikai, kad slėpti turimas dovanas - tai lygiai taip pat, kaip 

neigti Mane ir neigti savo tobulėjimą. 

56 Patikėkite manimi: jei ši tauta būtų susivienijusi ir, kupina tikėjimo ir drąsos, būtų ėmusi žodžiais 

ir darbais skleisti šią Gerąją Naujieną, žinia apie tai, kad Aš šiuo metu apsireiškiu žmonėms, jau būtų 

pasiekusi žemės pakraščius. 

57 Jei vis dar jaučiatės silpni, sakau jums: valgykite ir gerkite, nes nenoriu, kad tarp jūsų būtų badas 

ar troškulys. 

58 Vykdykite mano valią, ir atlygis ateis greitai, kai pajusite mano meilę savyje, kai pajusite 

anapusybės ramybę kaip duris, kviečiančias jus praeiti pro jas ir išvysti mano Veidą. 

59 Aš mokau jus visus pakelti sielą maldoje. Vieni jau žino, kaip atsinaujinti per šią malonę, kiti dar 

nesugebėjo to padaryti, nes ankstesni įspūdžiai paliko gilų pėdsaką jų sąmonėje, nes jie nepamiršo 

religinių papročių ir tradicijų. Tačiau visi jie yra pasiryžę išgryninti savo ritualus, atsinaujinti ir dvasiškai 

tobulėti. 

60 Palaiminti tie, kurie įtikėjo mano buvimu per žmogaus intelektą, nes jie tvirtu žingsniu įžengs į 

dvasios bendravimo su dvasia laiką. 

61 Jūs kreipėtės į Mane, kad gautumėte paguodą ir šilumą, kurių jums reikia kaip atokvėpio jūsų 

gyvenime, nes tai yra tarsi priekalas, kuris įkalina sielas per didelius išbandymus. Tačiau jūs labai 

pasitikite likimu ir žinote, kad išeisite iš šio mūšio kruopelytės, pasirengę kovai. 

62 Diena iš dienos mane pasiekia jūsų dvasinė malda, kurios kalbos jūsų žemiškoji prigimtis nežino, 

nes tai nėra jūsų lūpomis ištarti žodžiai ir jūsų protu suformuotos idėjos. Dvasios malda yra tokia gili, kad 

pranoksta žmogaus gebėjimus ir pojūčius. 

63 Per šią maldą dvasia patenka į šviesos ir ramybės sritis, kur gyvena aukštosios dvasios, ir ten 

pasisotina ta esybe, o tada sugrįžta į savo nykstantį kūną, kad perduotų jam galią.  

64 Dabar yra laikas, kai žmogus išlaisvina savo sielą, kai nutrūksta grandinės, kurios ilgai ją varžė, ir į 

jo širdį įžengia tikra ramybė. 

65 Būkite budrūs, kad nekovotumėte su tais, kurie, kaip ir jūs, pasiryžę vykdyti mano Dieviškumo 

jiems patikėtas misijas, kad atpažintumėte tikruosius pranašus ir netikruosius, patvirtintumėte vienų darbus 

ir sunaikintumėte kitų. Juk dabar yra metas, kai visos jėgos kyla į kovą. Pamatykite, kaip gėris kovoja su 

blogiu, šviesa su tamsa, žinios su nežinojimu, taika su karu.  
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66 Šiuo metu jūs tampate imlūs Šventajai Dvasiai ir pažadinate tą, kuris miega, kad galėtų pamatyti 

šviesą, kuri panaikina ribas ir apribojimus, kad visi žmonės taptų viena meilės suvienyta šeima. 

67 Noriu, kad visi Mano mokiniai ir Mano "vaikai mokiniai" išgirstų Mane Paskutiniąją dieną, kad 

priimčiau juos pagal žmonijos įgaliojimą. Mano rankos bus išskėstos, bet nenoriu, kad tai būtų kaip tą 

Antrą kartą prie kryžiaus. Noriu jus apkabinti meile, kuri užbaigs šį Dieviškosios Dvasios pasireiškimą per 

žmogų. 

68 Atėjo valanda, kai net ir mirusieji sielos gyvybei išgirs garsų varpo skambesį. 

69 Tegul nė vienas iš tų, kuriuos išsirinkau šiam laikui, netampa arogantiškas dėl to, kad mano esąs 

pranašesnis už kitus savo dvasinėmis dovanomis. Juk jūs dar negalite lygintis su Jonu, apie kurį sakiau, 

kad, nors jis buvo didžiausias iš pranašų, dangaus karalystėje jis buvo mažesnis už mažiausiąjį. 

70 Gyvenkite Tėvui mylėdami Jo vaikus, kurie yra jūsų broliai ir seserys, ir pasieksite nemirtingumą. 

Jei pasinersite į savanaudiškumą ir užsidarysite savimeilėje, jūsų paliktos sėklos vargu ar pergyvens jūsų 

atmintį. 

71 Būkite švelnūs ir nuolankios širdies, ir visada būsite pilni mano malonės.   

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 257 
1 Jūs tylėjote, jūsų mintys kilo į Tėvą. 

2 Sveiki atvykę, - sako jums Mokytojas. Jūs ieškote ramybės, taikos ar paguodos ir pasiekėte, kad 

išgirstumėte Mane, nes būtent Aš turiu viską, ko jums reikia. 

3 Jei ieškosite Jėzaus žodžio prasmės, iš tiesų, sakau jums, jūs taip pat ją rasite. 

4 Jėzaus žodis buvo dieviškojo "Žodžio" balsas. Jėzus buvo Kristaus kūno vardas - kūno, kuris buvo 

tarsi šventykla mano dvasiai sutalpinti ir mano žodžiais atskleisti tiesą. 

5 Bet jei tikite Mane, jei mylite Mane ir sekate Manimi, nėra svarbu, kokiu vardu iš daugybės galite 

Mane vadinti. Esminis dalykas yra tai, kad jūs jaučiate Mane, nors ir nereikalauju, kad tai darytumėte 

visiškai tobulai. 

6 Laimingas tas, kuris jaučia Mane savo esybėje tiek, kiek jam leidžia jo dvasinis imlumas. 

7 Vienų širdis plaka galingai, kiti nori man kažką pasakyti ir nesugeba sugriebti minties. Dar kiti 

jaučia poreikį verkti ir išlieti akis, o kai kuriuos apima baimė, nes jie žino, kad juos stebi skvarbus 

žvilgsnis. 

8 Tie, kurie sugeba pasiruošti ir jaučia mano buvimą, yra tie, kurie iš tiesų prieina prie dvasinio stalo 

valgyti malonės duonos. Jos yra sielos, kurios iš pamokos į pamoką vieną dieną peržengs intelekto ir 

žmogiškumo ribas, įsiskverbs į mano Žodžio prasmę ir ras jame dvasinį turinį. 

9 Tai bus tie, kurie atsidės gailestingumo praktikavimui - taikdariai, nes jie atrado taikos šaltinį ir 

kentės, kai kontempliuos tuos, kurie gyvena nesantaikos ir ginčų apsuptyje, o tai yra tikra tamsa sielai. Jie 

bus tie, kurie gyvens, kad paguostų, padrąsintų, įneštų šviesos į aptemusį protą, išgydytų fiziškai ar 

emociškai sergančius žmones. 

10 Tik tas, kuris jaučia mano buvimą, kuris savo sieloje suvokia mano žodžio prasmę ir meilę, vėliau 

galės užjausti kenčiančius, taip pat galės pajusti žmonių skausmą, nuogumą, skurdą ir tragedijas. 

11 Kviesdamas jus visus prie savo stalo ir prašydamas pasiruošti dvasiškai mėgautis mano buvimu, 

sakau, kad jums visiems lemta mėgautis dangaus karalystės maistu, bet kartu jums visiems tenka užduotis 

meile apsėti laukus, kuriuose augo nesantaika, ir pripildyti šviesa kiekvieną vietą, kur slepiasi yda, vargas 

ir neišmanymas. 

12 Šią pamoką jums duoda Tas, kuris, jausdamas begalinę meilę jums, viską paliko, kad išgelbėtų jus 

iš tamsos, nors dėl to turėjo tapti žmogumi, gyventi persekiojamas ir leisti, kad iš Jo tyčiotųsi, kol mirė ant 

kryžiaus. 

13 Mokiniai: Prieš žengdamas pirmąjį žingsnį žemėje, iš anksto žinau tavo gyvenimą, darbus ir 

mintis. Todėl duodu jums viską, ko jums reikia gyvenimo kelionėje, kurią pradedate. 

14 Siela pradeda išbandymų laikotarpį per savo kūną. Tačiau ji jau iš anksto apsišvietė ir sustiprėjo, 

kad nepasiduotų pasaulio siūlomoms pagundoms. 

15 Kartais jai tinka apsigyventi žmoguje, kurio širdyje yra daug nedorybės, ir tada jai sunku atskleisti 

savo šviesą. Ši širdis bus jos gyvenimo akmuo ir išbandymas, ir jei jai pavyks ją suvaldyti ir įtikinti, kad 

tik tada, kai kūnas ir siela yra harmonijoje, žmogus gali rasti ramybę, ji išlaikys savo išbandymą ir galės 

tikėtis aukštesnio pasaulio. 

16 Jei širdis nusilpsta gyvenimo kančių ir nelaimių akivaizdoje ir tampa piktžodžiaujanti, taip yra dėl 

to, kad siela leidosi užkariaujama kančios, nusileido iki materijos lygio ir visus sunkumus bei 

smulkmenas, kurie jai nebuvo skirti, pavertė savo nuosavybe. 

Tas, kuris laiku susivoks, melsis ir stiprins save tikėjimu, galės nugalėti, o po to išbandymo jam liks 

patirties vaisiai, kad jis neprapultų ir netaptų silpnas. Kita vertus, tas, kuris trumpam pamiršta savo būties 

esmę ir pasitenkina gyventi bei kentėti dėl pasaulio, bus puolęs, nugalėtas materijos galios, sunkumų, 

pagundų ir žmogiškojo gyvenimo negandų. 

17 O, jei tik nuo pat pirmųjų žingsnių žemėje galėtum iš savo tėvų lūpų išgirsti išmintingą, stiprinantį 

ir guodžiantį mokymą - kaip tai padėtų sielai vadovauti protui ir širdžiai kylant į savo Dievą. 

18 Kad žmogus gyventų darnoje su savo sąžinės balsu, jam būtinas didelis dvasinis mokymas. Nors 

viskas persmelkta dieviškosios meilės, išmintingai sukurta žmogaus naudai ir laimei, jį supanti pasaulio 

materija reiškia išbandymą sielai nuo tos akimirkos, kai ji apsigyvena pasaulyje, kuriam nepriklauso, ir 

susijungia su kūnu, kurio prigimtis skiriasi nuo jos pačios. 
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19 Čia galite įžvelgti priežastį, kodėl siela pamiršta savo praeitį. Nuo tos akimirkos, kai įsikūnija į ką 

tik gimusią nesąmoningą būtybę ir su ja susilieja, ji pradeda gyvenimą, glaudžiai susijusį su tuo kūnu. Iš 

dvasios išlieka tik dvi savybės: sąžinė ir intuicija, o asmenybė, nuveikti darbai ir praeitis kurį laiką lieka 

paslėpti. Tėvas taip ir norėjo. Kas atsitiktų sielai, kuri iš aukštų namų šviesos iškeliavo gyventi į varganas 

šio pasaulio sąlygas, jei ji prisimintų savo praeitį? Ir kokia būtų žmonių tuštybė, jei jiems būtų atskleista 

didybė, egzistavusi jų sieloje kitame gyvenime?  

20 Turite žinoti, kad prieš įsikūnydama žemėje siela kruopščiai ruošiama, nes jai teks patirti ilgą ir 

kartais sunkų išbandymą. Tačiau dėl šio pasiruošimo ji nesutrinka, kai patenka į šį gyvenimą. Ji užmerkia 

akis praeičiai, kad atvertų jas naujai egzistencijai, todėl nuo pat pirmos akimirkos prisitaiko prie pasaulio, į 

kurį atvyko. Kiek kitaip jūsų siela prisitaiko prie dvasinio gyvenimo slenksčio, kai tik palieka kūną ir 

pasaulį. Kadangi ji nebuvo iš tikrųjų parengta grįžti į namus, ji yra pasimetusi, ją vis dar valdo materialaus 

kūno jausmai, ji nežino, ką daryti ir kur kreiptis. Taip atsitiko dėl to, kad ji nesužinojo, jog paskutinę 

akimirką taip pat reikia užmerkti akis šiam pasauliui, nes tik tada ji vėl galės jas atverti į Dvasinį pasaulį, 

kurį paliko, kur visa jos praeitis laukia, kad susijungtų su naująja patirtimi, o visi jos buvę nuopelnai 

prisidėtų prie naujosios. 

21 Kai ji atgauna šviesą, jos protą apgaubia tirštas šydas; atkakli viso to, ką ji paliko, įtaka neleidžia 

jai pajusti savo dvasios virpesių; bet kai šešėliai ištirpsta ir susijungia su jos tikruoju būties branduoliu - 

kiek daug sutrikimo, kiek daug skausmo. 

22 Ar yra kas nors, kas, išgirdęs ar perskaitęs šią žinią, atmeta ją kaip nenaudingą ar klaidingą 

mokymą? Sakau jums, kad tik tas, kuris yra kraštutinio materializmo arba aklo nemokšiškumo stadijoje, 

galėtų atmesti šią šviesą, giliai nesujaudinęs savo sielos.  

23 Per šį laiką neatskleidžiu žmogui jo sielos praeities, bet vis dėlto patikinu jį, kad jo siela jau 

gyveno anksčiau, kad ji atėjo atlikti žemėje aukštą užduotį ir kad ji turi grįžti į savo namus - ne tik be 

dėmės, net ne su ta pačia šviesa, kurią atsinešė, bet su dar didesne šviesa. 

24 Sielos, gyvenančios žemėje: pajuskite mano buvimą, pamatykite dieviškąją šviesą, kuri užlieja jus. 

Jūsų Tėvas turi daugybę priemonių, kad jo spinduliai ir įkvėpimai pasiektų jus. Tačiau, be to, siunčiu jums 

šį Žodį, kurį paskelbiau per žmogaus intelekto organus, kad jis jus pasiektų ir jūs galėtumėte jį apmąstyti. 

Tai gyvybės mana jūsų dykumoje, malonės rasa ant jūsų egzistencijos nevaisingumo, balzamas jūsų 

skausme ir begalinė šviesa jūsų tamsoje. 

25 Tai jaudina jus, minios klausytojų ir mano apsireiškimo liudytojų. Pasiruoškite, kad mano 

dieviškieji pranešimai pasiektų visą žmoniją. 

26 Mano begalinis gailestingumas pasirengęs priimti jus visus - ir tą, kuris ateina pavargęs ir 

verkiantis, ir tą, kuris ateina be tikro tikėjimo, kad išgirstų Mane, ir tą, kuris ateina noriai kaip geras 

mokinys, kad atneštų Man savo misijos įvykdymo vaisių. 

27 Aš esu Tėvas, kuris ieško jūsų sielos, kad pripildytų ją šviesos, nes gyvenate netikrumo ir 

sumaišties laikais. 

28 Aš duodu žmonėms nurodymus, kurie padės jiems įgyvendinti tikro gailestingumo, dvasinio 

naudingumo ir išaukštinimo darbus, kuriais žmonės bus prisimenami, palaiminami ir rodomi pavyzdžiu 

ateities kartoms. Tik darbų, kuriuose yra tiesos, pėdsakai pasaulyje išliks neišdildomi. Juk artėja teismo 

valanda, kai bus sunaikintas kiekvienas darbas, kuris nėra paremtas tiesos pamatais, ir kai neliks nė 

akmens ant akmens. 

29 Jums, mokiniai, sakau: jei norite palikti sėklą savo bičiulių širdyse, ją turėtų sudaryti jūsų darbai ir 

pavyzdžiai - darbai be tuštybės. Visada žinokite, kad, norėdami neiškraipyti kelio ir jo nepamesti, turite 

būti nuolankūs tarnai ir klusnūs Kristaus, kurio darbai įrašyti jūsų dvasioje, mokiniai. 

30 Ten yra mano pavyzdiniai darbai, amžini ir neišdildomi, nepaisant daugybės audrų ir uraganų. 

31 Žmonės, ar suprantate, kad mano Žodis išgelbėjo jus nuo žmogiškųjų sunkumų šiuo metu? Tada 

žinokite, kad tą patį turite daryti ir su savo bičiuliais. Jūsų širdis man sako: "Viešpatie, Tu suteikei mums 

dovanų ir malonių - kaip mes galėtume elgtis taip pat su savo artimaisiais?" Į tai aš jums atsakau: Nors 

negalite suteikti dvasinių dovanų ar malonių, galite padaryti taip, kad jūsų bičiuliai, išgirdę mano mokymą 

iš jūsų lūpų, pajustų, kaip pabunda jų dovanos ir gebėjimai, ir, išmokę bendrauti su Tėvu, įkvėpimu gautų 

užduotį, kurią turi atlikti. Ar jūsų užduotis jums dabar neatrodo pakankamai didelė ir nuopelninga? 
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32 Turiu jums pasakyti, mokiniai: jei jums rūpi, kad jūsų darbai būtų vertingi mano akyse, neturite už 

juos nieko reikalauti iš savo bičiulių. 

33 Trečiosios eros dieviškoji mana nusileido šiai tautai - kaip jūs iš šviesos vaikų tapote tamsos, 

profanacijos ir nepaklusnumo vaikais? Kaip jūs, paskirti mano apreiškimų patikėtiniais, galėjote tapti 

nelaimingomis būtybėmis žemėje? 

34 Budėkite ir melskitės, sakau jums visą laiką, kad nepakliūtumėte į pagundą, kad niekam 

neslėptumėte savo dovanų iš baimės ar savanaudiškumo, nes suprantate, kad savo kelioniniame krepšyje 

nešiojatės daug dovanų, kurios jums nepriklauso. Juk daviau jums juos, kad galėtumėte juos įdėti į savo 

artimuosius. 

Žinokite, kad ir kiek daug turėtumėte, jei nieko neatiduodate, tarsi nieko neturėtumėte. Štai kodėl aš 

dažnai kviečiu jus atsiskaityti, nes, nors tiek daug iš Manęs gavote, ateinate čia ir rodote Man tuščias 

rankas, nes jos nieko nedavė, nes nesėjo Mano meilės žodžio. 

35 Iš tiesų sakau jums: Jei jums reikia paskatos vykdyti savo misiją, atlikite tikros labdaros darbus. 

Nes praktikuodami Mano mokymą rasite paskatą ir atlygį. 

36 Tie, kurie tikisi iš manęs gailestingumo, bet juo nesinaudoja, nors galėtų tai daryti savaip, nėra 

gailestingi nei savo bičiuliams, nei sau. Tai tie, kurie leido savo širdims atšalti, kurie užgesino savo žiburį 

- tie, kurie primena silpnus paukštelius, iškritusius iš lizdų, arba sudžiūvusius lapus, rudenį krintančius nuo 

medžių, kuriuos be tikslo blaško vėjai. 

37 Galbūt mano pasireiškimas jums nepatinka dėl to, kad Aš jums jį teikiu per nuodėmingus kūrinius? 

Jie tikrai nėra tyros būtybės. Bet pasakykite man, ar mano žodžiai, ištarti šių žmonių lūpomis, nerado 

atgarsio jūsų širdyje, ar jų saldumas kartais neišsklaidė kartėlio, kurį nešiojote savo širdyje. 

38 Jūs, vyrai, prisiminkite, kad atėjote čia sužeista širdimi, sutrikusiu protu ir sudraskyta siela, ir kad 

išgirdę mane atsikėlėte sustiprėję. Kas kada nors jums tai padarė? 

39 Jūs, moterys, atėjote su akimis ir širdimis, pavargusiomis nuo verksmo. Bet kai manėte, kad 

nebeturite ašarų, išgirdote mano žodį ir jūsų skruostus vėl užliejo ašaros. Tačiau dabar tai buvo vilties ir 

emocijų ašaros. Kas pasiekė jūsų širdžių gelmes iki tos dienos, kai išgirdote mano balsą? 

40 Šis mokymas jums įrodė, kad jis nėra tuščias žodis, bet yra persmelktas dieviškosios esmės. Todėl 

jo forma paprasta, nes jo gilumas ir prasmė slypi jo teiginyje. 

41 Kaip aš atėjau paguosti jus jūsų varguose, taip atėjau ir suteikti šviesos jūsų sielai. Juk visos 

tamsiosios jėgos yra išlaisvintos ir išjudintos savo bedugnėse, todėl būtina, kad žinotumėte, kaip apsiginti. 

42 Iš naujo įžiebk savo žiburį, pažadink meilę savo širdyje, užsiimk amžinuoju gyvenimu ir pasigailėk 

savo sielos. Tik taip galėsite atjausti savo artimą ir dalį savo gyvenimo skirti meilės veiklai. 

43 Saugokite savo "lobį", dalinkitės juo su kitais ir visuomet tinkamai naudokitės viskuo, kas jame 

yra. Tuomet jumyse atsiras tokia galia, sveikata ir šviesa, kokios dar niekada nebuvote patyrę. Ši stiprybė, 

šviesa ir sveikata ateis iš sielos ir atsispindės kūne. 

44 Žmonės, jūs nebesate klajūnas, atsitiktinai ieškantis šviesos. Jūs jau jį radote. 

45 Šis Žodis padarė stebuklą prikeldamas jus gyvenimui, jis buvo jėga, kuri jus prikėlė ir išgydė. Kas 

galėtų jus įtikinti, kad tai ne iš Dievo, nors ir patyrėte tokį savo būties pasikeitimą, kurį galima priskirti tik 

mano galiai? 

46 Dabar turite puikią galimybę pagerinti savo gyvenimą, būti naudingi ir sukurti vertingus namus 

savo sielai dvasiniame pasaulyje. Kas galėtų iš jūsų atimti šią galimybę? - Niekas, nebent pamirštumėte 

budėti ir melstis, o jūsų nerūpestingumas nuvestų jus į pagundą. 

47 Jei norite išlikti ramūs, kai įvyks didieji įvykiai, apie kuriuos skelbia mano mokymai, likite ištikimi 

savo apsisprendimams. 

48 Jūs sulauksite laikų, kai didžiųjų bažnyčių atstovai pajus Dieviškumo buvimą ir pripažins Naujojo 

amžiaus atėjimą. 

49 Pamatysite, kaip jie tariasi tarpusavyje, klausinėja vienas kito ir teikia pasiūlymus, nors jų tuštybė 

trumpam priverčia juos manyti, kad jie vienas už kitą pranašesni. 

50 Šis kovos laikas bus nepamirštamas jūsų sielai, nes per jį ji įveikė materializmą ir sustiprino savo 

tikėjimą, meilę, troškimą pakilti pas Dievą dvasingumo keliu. 
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51 Dvasininko protas ir širdis dalyvaus savo aukštesniosios būties dalies džiaugsme ir tol, kol juose 

bus gyvybės, jie bendradarbiaus su siela vykdydami jos aukštąją misiją. Bet kai ateis valanda jiems ilsėtis 

žemės glėbyje, jie tai darys ramiai ir su pasitenkinimu, kad dirbo Viešpaties darbą, o paskutinės mintys ir 

paskutiniai širdies dūžiai neišdildomai įsirėš į sielą to žmogaus, kuris gyveno nuolankiame, kilniame, 

dieviškiems įsakymams paklusniame kūno apvalkale. 

52 Supraskite, kodėl liepiau jums padaryti savo kūną lazda, atrama sielai čia, žemėje, ir dėl to 

supratote, kad turite atimti iš savo kūno tą skeptrą ir tą galią, kuria jis bandė pavergti sielą, kuri, vedama 

sąžinės, yra vienintelė kontrolė ir vienintelė šviesa žmogaus gyvenime. 

53 Kalbėjau jums pagal jūsų supratimo galimybes, nes nenoriu, kad nesuprastumėte nė vieno Mano 

žodžio prasmės, ir taip pat sakau jums, kad pagal kiekvienos grupės, minios ar susirinkimo pasiruošimą 

yra ir forma, kuria Aš apsireiškiu. 

54 Kiekviena siela turi didelę pareigą savo Tėvui. Dėl savo meilės jums suteikiau jums šią naują 

galimybę žemėje pasiteisinti prieš Mane, dvasiškai pasitaisyti ir apsivalyti, kad galėtumėte pereiti į kitus 

namus. 

55 O palaimintasis Trečias kartas! Savo "Sandoros skrynioje" atnešite viską, ko pasauliui reikia, kad 

išsigelbėtų iš vergijos. Palaiminti tie, kurie naudojasi jūsų šviesa, nes jie bus išgelbėti. 

56 Aš vedžiau jus per visą jūsų sielos vystymosi kelionę, išbandydamas jus ir ruošdamas šio laiko 

apreiškimui. Ne žmonės formuos naująją Izraelio tautą, bet Aš ją formuosiu, apvalysiu, pakelsiu ir 

pasiųsiu tarp žmonijos, kad ji atliktų savo misiją, nes ši tauta auga ir griauna kliūtis, kad galėtų žengti 

pirmyn. Tą patį padariau ir su Izraeliu, kai išvedžiau jį iš Egipto ir vedžiau per jūrą ir dykumą. 

57 Šių žmonių misija - dvasiškai pažadinti žmoniją. Bet kai ji bus įvykdyta ir žmonės suvoks, kokiais 

laikais gyvena, pamatysite, kaip iš jų širdžių kils šviesos troškimas, o iš sielų - pakilimo idealas, kuris 

sukrės žmogaus gyvenimą iki pat šaknų ir pakeis pasaulį. 

58 Tuomet sąžinė bus išgirsta ir jai bus paklūstama, Dvasios pašauktieji bus suprasti, į dvasinius 

troškimus ir teises bus atsižvelgta ir jų paisoma, ir visur spindės troškimas pažinti Dievą, Jį pajusti, prie Jo 

priartėti ir įžvelgti Jo tiesą. 

59 Visa tai pasireikš žmonėse, kai badas ir troškulys prives juos prie jų pasipriešinimo galimybių 

ribos, kai jų išdidumas bus palaužtas ir jie atgailaudami pripažins savo kaltę prieš savo Viešpatį, kai jie 

nužengs nuo savo sostų ir puikybės sostų, iš kurių jie bandė mane paneigti, iš kurių jie Mane teisė ir neigė. 

Tai įvyks, kad jie atgailautų dėl savo klaidų, atsigręžtų į Mane ir kalbėtųsi su Manimi kaip vaikai su Tėvu, 

kuris jau daugelį amžių laukia jų, kad apgaubtų juos savo meile. 

60 Kaip žemai žmogus nusirito savo materializme, kol galiausiai paneigė Tą, kuris viską sukūrė! Kaip 

žmogaus protas galėjo taip aptemti? Kaip jūsų mokslas galėjo mane paneigti ir taip nuvertinti gyvybę bei 

gamtą? 

61 Kiekviename jūsų mokslo atrastame kūrinyje yra mano buvimas, kiekviename kūrinyje 

atsiskleidžia mano įstatymas ir girdimas mano balsas. Kaip atsitiko, kad šie žmonės nei jaučia, nei mato, 

nei girdi? Ar tai yra pažangos ir civilizacijos įrodymas, kai neigiama mano egzistencija, mano meilė ir 

mano teisingumas? 

62 Tuomet nesate pažangesni už pirmykščius žmones, kurie kiekvienoje gamtos jėgoje ir kiekviename 

gamtos stebukle mokėjo įžvelgti dieviškos, aukštesnės, išmintingos, teisingos ir galingos būtybės, kuriai 

jie priskyrė visa, kas gera, visa, kas egzistuoja, ir todėl ją garbino, veikimą. 

63 Didindami intelektą, jie stengėsi suprasti, ką suvokia jų fiziniai pojūčiai. Kokį tobulą garbinimą jie 

jau galėjo man pasiūlyti? Kaip jie galėjo visiškai suprasti tiesą? Vis dėlto jų nuostabą, tikėjimą ir 

garbinimą Aš priėmiau kaip pirmuosius vaisius didžiuliame lauke, kurį per amžius turėjo prižiūrėti Mano 

Dvasia. 

64 Kiek daug mokymų daviau žmonijai nuo tada iki dabar! Ir kiek daug apreiškimų jai patikėjo Mano 

meilė! Vis dėlto, nors šie žmonės turėtų būti pasiekę supratimo viršūnę ir jų Dievo garbinimas turėtų būti 

tobulas, jų savanaudiškas, išdidus ir nežmoniškas mokslas pakilo, kad mane paneigtų, o egzistuojančios 

religinės bendruomenės gyvena rutinos ir tradicijų letargijoje. 

65 Suteikiau jums laisvos valios dovaną ir gerbiu šią palaimingą laisvę, suteiktą mano vaikams. 

Tačiau Aš taip pat įdėjau į jūsų esybę Dieviškąją Dvasios šviesą, kad, jos vedami, nukreiptumėte savo 
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gebėjimus teisingais keliais. Bet aš jums sakau: Kovoje tarp sielos ir kūno siela patyrė pralaimėjimą, 

skaudų nuopuolį, kuris palaipsniui vis labiau atitolino ją nuo Tiesos Šaltinio, kuris yra Aš. 

66 Jos pralaimėjimas nėra galutinis, jis laikinas, nes ji pakils iš savo bedugnės gelmių, kai nebegalės 

pakęsti alkio, troškulio, nuogumo ir tamsos. Skausmas bus jos išsigelbėjimas, ir tada, išgirdusi savo 

dvasios balsą, ji pakils stipri ir švytinti, karšta ir įkvėpta, ir iš naujo panaudos savo gebėjimus. Tačiau jau 

nebe su ta laisve naudoti juos geriems ar blogiems tikslams, bet skirdami juos tik dieviškiesiems 

įstatymams vykdyti - tai geriausia tarnystė, kokią tik galite pasiūlyti mano Dvasiai. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 258 
1 Jūs manęs bijote, tauta, nes mano teisumo balsas verčia jus drebėti, bet aš jūsų klausiu: Ar bijote 

Mano teisingumo, ar neteisingumo? Jei tai Mano teisumas, žinokite, kad turite sutikti priimti dieviškąjį 

nuosprendį dėl savo darbų. Jei tai neteisybė, klystate, nes aš negalėčiau padaryti tokios neteisybės. 

2 Jūsų teisėjas yra pats negailestingiausias, bet kartu ir pats mylintis, kantrus ir supratingas Tėvas - 

teisėjas, kuris, užuot paskelbęs jūsų nusižengimus ar išdavęs jus artimiesiems, kviečia jus vieną po kito, 

kalba į jūsų širdį, prireikus išbando jus ir suteikia jums naują galimybę užbaigti darbą ar ištaisyti klaidą. 

3 Jei dieviškajame teisingume nebūtų didžiausios Tėvo meilės, jei jo teisingumas neturėtų šios 

kilmės, ši žmonija nebeegzistuotų, jos nuodėmės ir nesibaigiantys nusižengimai išsekintų dieviškąją 

kantrybę, tačiau taip neatsitiko. Žmonija tebegyvena, sielos tebėra įsikūnijusios, ir kiekviename žingsnyje, 

kiekviename žmogaus darbe pasireiškia mano teisingumas, kuris yra meilė ir begalinis gailestingumas. 

4 Kad suprastų dalyką, apie kurį jums kalbu, žmonės turėtų pasinerti į Mano nurodymų prasmę, o iki 

šiol jie buvo užsiėmę savo žemiškais reikalais ir tikslais. Tačiau dabar ateina valanda, kai jie trumpam 

paliks tai, kas juos taip užima ir pavergia, kad pakeltų žvilgsnį į dangaus skliautą ir viduje paklaustų 

Manęs: "Mano Dieve, kas vyksta pasaulyje? Kas tapo mūsų gyvenimu ir ką mes su juo padarėme, ko 

nesuvokiame?" Tai bus nušvitimo akimirka, kurią dabar patirs daugelis. 

5 Kitus nustebins žodis, kurį jums daviau šiuo metu ir kuris pasieks mano pasiuntinių, mano 

liudytojų ir mokinių, kurie esate jūs, širdis. 

6 Žmonės bandys paneigti Mano apreiškimo tiesą, bet faktai, įrodymai ir įvykiai kalbės ir liudys šią 

tiesą, kuri skambės iš Mano žmonių lūpų kaip didžioji Trečiosios eros žinia. Be to, per raštus Mano 

mokymas plis po visą pasaulį, nes tai yra leistina priemonė, kurią daviau savo pasiuntiniams nuo pat 

pirmųjų laikų. Aš tik noriu, kad jūs saugotumėte mano tiesą ir perduotumėte ją širdims pačiu tyriausiu ir 

paprasčiausiu būdu. 

7 Mokiniai, žiūrėkite, kaip Mokytojas, kuris netrukus baigs savo žodį, kiekviename mokyme duoda 

jums dvasinio pasiruošimo kovai pamoką. 

8 Jūs būriais ateinate priimti mano mokymo, perėję didžiulę dykumą, kurioje keitėsi jūsų likimai. 

Taip yra todėl, kad jūsų siela pajuto, jog atėjo mano sugrįžimo metas, kad ji išgirdo ją kviečiantį dieviškąjį 

balsą. 

9 Minios sergančių, alkanų, ištroškusių ir pavargusių žmonių, kurie ateina pas savo Kūrėją, įkvėpti 

vilties šviesos, trokšdami meilės duonos, gyvenimo manos. 

10 Sveiki atvykę! Pailsėkite mano ramybės pavėsyje, valgykite ir gerkite, išsigydykite savo ligas. 

11 Jei ir toliau atkakliai klausysitės šio žodžio, jei pasiryšite atkakliai kovoti gyvenimo kovoje, 

pajusite, kaip palengvėja jūsų našta, nes tapsite stiprūs tikėjimu ir pažinimu. 

12 Tie, kurie iš manęs ieško tik pasaulio gėrybių ar lobių ir nepripažįsta dvasinių dovanų egzistavimo, 

patirs nusivylimą, o nukrypę nuo kelio, į kurį buvo pašaukti, pamatys, kad jų rankos tuščios, o širdys 

apleistos. Tai sielos, kurios vis dar myli netyruosius, ir Aš turėsiu duoti joms dar laiko, kad jos galėtų 

tobulėti, įgyti patirties ir, grįžusios į Mano kelią, būtų labiau pasirengusios Mane priimti. 

13 Tam, kuris atėjo su dvasingumu, mano buvimas per šį žodį yra tikra šviesos puota, kur geriausi 

dvasinės karalystės patiekalai siūlomi trokštančiam meilės, teisingumo, išminties ir taikos. Jie negalės 

nukrypti nuo mano kelio ir žinos, kaip ant jo gauti pasaulio gėrybių. 

14 Mano darbas bus esminė jų gyvenimo dalis, o medžiaga - papildymas, kad jie išliktų gyvi ir galėtų 

atlikti jiems patikėtą užduotį. 

15 O, jei tik visi suprastumėte, kad šio Žodžio saulė netrukus bus paslėpta, paskubėtumėte savo 

širdyse išsaugoti bent dalelę jo vertės ir šviesos. Tačiau jūs per lėti suvokti, per daug pasipriešinote, kad 

išskleistumėte regėjimo dovaną, kad jau dabar galėtumėte įžvelgti Naujosios eros artumą. 

16 Žinoma, mano buvimas tarp jūsų tokiu pavidalu, kokiu buvau su jumis, bus trumpas, todėl būtina, 

kad gyventumėte dabartimi ir ateitimi, pamiršdami daugelį savo praeities papročių, įsitikinimų, idėjų ir 

veikimo būdų, kurie yra didžiulės naštos, kurią nešėtės su savimi, kai pirmą kartą atėjote išgirsti mano 

Žodžio, dalis. 
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17 Aš esu sielų Gelbėtojas, esu jūsų tikėjimo ir gyvenimo gynėjas. Negalėjau palikti jūsų pasinėrusių į 

bedugnes ar pasiklydusių dykumose, neleisdamas jums išgirsti mano guodžiančio balso, neleisdamas 

pamatyti tikrosios šviesos, kylančios iš mano Dvasios. 

18 Ar pasitenkinsite tik tuo, kad klausotės Manęs, kad suteikčiau ramybę jūsų širdžiai, bet 

nesiruošiate sėti Mano darbo savo bičiulių širdyse arba būti Mano mokiniais? 

19 Jei norite būti Man malonūs, būdami naudingi savo artimui, tegul jie dalijasi ir naudojasi 

dieviškaisiais mokymais, kuriuos jums duodu kaskart, kai įsikišu, kad galėtumėte kalbėti apie Mane, Mano 

Įstatymą ir Mano doktriną ir nesistebėtumėte tais, kurie pasirengę kovoti su kiekviena nauja pasirodančia 

šviesa, net jei ta šviesa yra absoliuti tiesa, visų laikų išmintis. 

20 Supraskite, kad pašaukiau jus ne tik tam, kad paguodžiau jus jūsų varguose, bet ir tam, kad 

išmokyčiau jus jausti savo bendrakeleivių skausmą ir paguosti juos jų kančiose. 

21 Jei norite sužinoti, ką turėtumėte daryti tarp žmonių, užtenka pagalvoti, ką Aš padariau tarp jūsų 

nuo tos dienos, kai pirmą kartą išgirdote Mano žodį. 

22 Aš tau atleidau, priėmiau tave su begaliniu gailestingumu ir meile, leidau tau pailsėti nuo dienos 

darbų. Aš nesustojau, kad pagalvočiau apie jūsų socialinę padėtį, jūsų 

Aš nesprendžiau apie jūsų klasę ar kastą. Aš išvaliau jūsų nuodėmės raupsus ir išgydžiau jūsų negalias. 

Buvau supratingas, atlaidus ir geranoriškas vertindamas jūsų trūkumus. Aš sugrąžinau jus į tikrąjį 

gyvenimą, suteikdamas jums meilės doktriną, kuri leidžia jums gelbėti save gelbstint savo artimą. 

23 Šiuose Mano darbuose, kuriuos padariau kiekvienam iš jūsų, galite rasti geriausią pavyzdį, kurį 

galėsite panaudoti tarp tų, kuriems reikia pagalbos, kūnui ir sielai, ir kurie ateis pas jus būriais. 

24 Kai kalbu šiems žmonėms, kalbu žmonijai. Jūsų užduotis rytoj - kreiptis į žmonių širdis ir broliškai 

perteikti jiems Mano Žodį, kuris užbaigs atpirkimo darbą.  

25 Šiandien jaučiate, kad jus ištiko skausmas, ir kartais nesuprantate, kad šia taure apsivalote. Kaip tu 

gali kalbėti apie Mane, kai esi suteptas? Kaip meilė, kuri pasireiškia gailestingumo ir žmogiškumo 

jausmais, galėtų sklisti iš jūsų širdies, jei ji būtų kupina egoizmo? 

26 Dėl Dievo vaikų netobulumo atsirado skausmas - skausmas, tapęs mokytoju, kuris veikia jūsų 

širdis ir parodo jums kelią, kurį pametėte. Mano meilė apsigyvena tavo širdyje, kad pašalintų iš jos bet 

kokį blogį, nes noriu matyti tave stiprų, sveiką ir tyrą. 

27 Klausykitės šio balso, kuris skamba tarp jūsų šiuo pavidalu, nepavargkite jo klausytis. Aš pratęsiau 

savo apsireiškimą, norėdamas išlyginti jūsų širdžių šiurkštumą, o kai po 1950 m. nebeapsireikšiu, palikti 

jus tvirtus tikėjime. 

28 Vyrai yra atsidavę savo mokslui, jų širdis ir protus visiškai įtraukia gyvenimas, kurį jie gyvena 

žemėje. Todėl iš žmonių išsirinkau šiuos, per kuriuos kalbu paprastai ir be mokslo. Aš paliečiau šių 

žmonių širdis, o paskui savo šviesa persmelkiau jų protus, kad atneščiau šią meilės žinią savo žmonėms. 

29 Ši šviesa nušvietė jūsų gyvenimo kelią, todėl ir atsidavėte Man. Po savo išvykimo paliksiu jus 

žmonijai liudyti mano tiesą, o tarp mokinių atsiras mokytojų, kurie savo darbais skelbs dvasinės meilės 

doktriną. 

30 Dangaus karalystės džiaugsmai skirti visiems. Čia, žemėje, turėsite šiek tiek tos ramybės ir 

žvilgsnį į amžinąjį gyvenimą. Būkite geros valios žemėje, ir jums netrūks mano ramybės. 

31 Nuo to laiko, kai daviau jums savo žodį, jūs matėte daugybę gyvenimo knygos puslapių. 

Kiekvienas iš jų buvo puikus mokymas. Kartais į jus kreipdavosi Tėvo meilė, kartais Mokytojas 

pastatydavo jus prie savo kėdės, o kartais jus išjudindavo Teisėjas. 

32 Jūs visi gavote mano žodį, todėl visi gavote nurodymus ir užduotis, kurių turite laikytis. Vieni jau 

pradėjo, kiti vis dar laukia, kol ateis laikas išvykti, treti dar tik ruošiasi. Tarp jūsų nėra nė vieno, kuris 

nebūtų gavęs gebėjimų atsiskleisti. Tačiau kai kurie jau pradėjo atsiskleisti, nes Aš vis dar reiškiuosi šiuo 

pavidalu, o kitų sielos atsiskleidimas prasidės tik po Mano apsireiškimo. Tačiau šiais laikais pakilkite visi 

kaip viena dvasia. 

33 Jūs turite dovanų suprasti mano Žodį, priimti mano įkvėpimus ir vizijas, kurios jums praneš, kas 

ateis. 

34 Tie, kurie šiandien sustojo - tie, kurie gavo dovanų priimti Mano Dieviškąjį spindulį arba kurie 

turėtų leisti Dvasiniam pasauliui pasireikšti per juos, ir kurie neatliko savo misijos, pradės ją vykdyti 
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vėliau, nors Aš jau dabar sakau jiems, kad perdavimo forma turi pasikeisti, kad jie neįneštų sumaišties į 

žmoniją. 

35 Ateis diena, kai būsite išsibarstę po visą pasaulį - vieni vienoje tautoje, kiti - kitose šalyse, tačiau 

visi jausitės suvienyti dvasinės harmonijos, kurią jums atnešiau. 

36 Rengiu jus mylėti vienas kitą ir per šį ryšį būti stipriais ir nenugalimais. Todėl aš buvau mylintis ir 

kantrus Mokytojas, kuris savo pavyzdžiu rodo mokiniams kelią. Stebėkite savo žingsnius, darbus ir net 

žodžius bei mintis. Ne žmogus teis jūsų trūkumus, bet Mokytojas visada taisys jus per jūsų sąžinę. 

37 Mano valia buvo apsireikšti per nuodėmingus žmones, kad įrodyčiau jums savo galią ir meilę. 

Dabar, pasitelkę Dvasią, kreipkitės į savo Tėvą, kad įrodytumėte Jam, jog ir jūs Jį mylite. Siekite šio 

tikslo, pasiekite tą didingą dvasios dialogą su dvasia, nesitenkindami pirmaisiais vaisiais, bet tik tada, kai 

pasieksite tobulumą. Tada kiekvienas žmogus turės savyje dieviškąjį vadovą, kuris amžinai ves jį keliais, 

skirtais tiems, kurie žino, kaip tobulėti, trokšdami Kūrėjo meilės. 

38 Mano šviesa, tapusi žodžiu, gyvenimas, išbandymai - visa tai turi tikslą išlaisvinti jus iš 

materializmo. Rytoj net žmogaus mokslas turės dvasingumo, pakilumo, kilnių tikslų ir mokės kalbėti apie 

tai, kas nuo jo buvo paslėpta iš pažiūros ir ko jis tik nesugebėjo atrasti iš tikrųjų. Juk į paslaptį skverbiasi 

ne intelektas, o siela, ir tai įvyksta tik tada, kai ji pasiekia tyrumą. 

Tačiau nesijaudinkite, žmonės, kad dėl atsigręžimo į dvasią ir tai, kas jai priklauso, bus apleistas 

žmogiškasis gyvenimas ir jūsų žemiškosios pareigos, o jūsų sveikata ir kūnas dėl to patirs pasekmių, apie 

kurias šiandien dar neįtariate. Nes kai šiandienos žmonių siela pakils iš purvo, kuriame šiandien gyvena, ji 

pajus savo kūne naują jėgą ir iki šiol nepažintą šviesą, kuri paskatins žmones kurti gerovės, gerovės ir 

sveikatos kupiną gyvenimą. 

39 Kodėl žmonės be perstojo stengėsi priartėti prie savo sielų laikinais ir kartais beprasmiškais 

garbinimo veiksmais? Negalima apgaudinėti sielos ar širdies apeigomis, neturinčiomis amžinojo 

gyvenimo esmės ar esmės. 

40 Būtina, kad ši šviesa greitai pasiektų žmonių širdis. Nesvarbu, kad iš pradžių tai yra ginčų ar kovų 

priežastis. Šviesa ir tamsa, tiesa ir melas, gėris ir blogis visada susidurdavo. Kaip nakties šešėliai išnyksta 

dienos šviesoje, taip ir žmonių blogis pasitrauks prieš mano meilės žinią. 

41 Toje "Antrojoje eroje" mano, kaip žmogaus, atėjimu tikėjo tik kelios širdys. Vis dėlto vėliau 

žmonija nustatė, kad Gelbėtojo gimimas yra naujo amžiaus pradžia. Taip pat šiuo metu mano apsireiškimo 

jums pradžia, t. y. mano atėjimas Šventosios Dvasios pavidalu, rytoj bus nustatyta kaip kito amžiaus 

pradžia. 

42 Klausykite, ką jums sako Kristus, Dieviškosios Meilės įsikūnijimas. 

43 Ramybė geros valios žmonėms, tiems, kurie myli tiesą ir sėja meilės sėklas. 

44 Aš esu Žodis, kuris ieško žmonių, nes jie negalėjo manęs pasiekti. Jiems apreiškiu savo tiesą, nes 

tiesa yra karalystė, į kurią visi įeisite pagal mano valią. 

45 Kaip jūs atrasite tiesą, jei pirmiausia jums nepasakysiu, kad tam reikia daugybės išsižadėjimų? 

46 Norint rasti tiesą, kartais reikia atsisakyti to, ką turi, netgi atsisakyti savęs. 

47 Patenkintas, materialistas, abejingas žmogus negali pamatyti tiesos, kol nesugriauna sienų, tarp 

kurių gyvena. Jam būtina įveikti savo aistras ir silpnybes, kad galėtų akis į akį išvysti mano šviesą. 

48 Materialistas myli tik žmogaus gyvenimą. Tačiau suvokdamas, kad viskas jame yra laikina, jis 

siekia gyventi intensyviai. Kai jo planai ar troškimai neišsipildo arba jį ištinka skausmas, jis nusivilia ir 

piktžodžiauja; jis meta iššūkį likimui ir kaltina jį, kad šis nesuteikia jam naudos, į kurią, jo manymu, jis 

turi teisę. 

49 Jie yra silpnos sielos nepajudinamuose kūnuose, tai moraliai nesubrendusios būtybės, kurios 

įvairiais būdais išbandomos, kad suprastų, kaip klaidingai vertina menkų nuopelnų materializuotus darbus. 

50 Kaip smarkiai materializuoti žmonės norėtų pakeisti savo likimą! Kaip jie trokšta, kad viskas 

vyktų pagal jų idėjas ir valią. 

51 Žmogus gali gauti iš Dievo visą gėrį, kurio trokšta, ir jam nereikia ginčyti Jo teisingumo ar 

nepasitikėti Jo galia. Mano meilė pasirengusi išklausyti kiekvieną, kuris nori pagerinti savo egzistenciją. 
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52 Dar kartą jums sakau: ramybė geros valios žmonėms, mylintiems tiesą, nes jie ką nors daro, kad 

paklustų dieviškajai valiai. O tie, kurie pasiduoda mano globai, neišvengiamai turi jausti mano buvimą - 

tiek savo sieloje, tiek žmogiškajame gyvenime, savo kovose, savo poreikiuose, savo išbandymuose. 

53 Geros valios žmonės yra vaikai, paklūstantys savo Tėvo įstatymui. Jie eina teisingu keliu ir, kai 

labai kenčia, kelia savo sielą į mane, trokšdami atleidimo ir ramybės. Jie žino, kad skausmas dažnai yra 

būtinas, todėl kantriai jį ištveria. Tik tada, kai tai tampa nepakeliama, jie prašo palengvinti jų kryžiaus 

naštą. "Viešpatie, - sako jie man, - aš žinau, kad mano sielai reikia apsivalymo, kančios, kad galėčiau kilti 

aukštyn. Jūs geriau už mane žinote, ko man reikia. Negalite man duoti nieko, ko man nereikia. Teesie man 

Tavo valia". Palaiminti tie, kurie taip mąsto ir meldžiasi, nes jie ieško Mokytojo pavyzdžio, kurį galėtų 

pritaikyti savo gyvenimo išbandymams. 

54 Tiesa, kad kiekvienas skausmas, kiekviena kančia atnaujina širdį, sukrečia sielą ir išvalo ją nuo 

dėmių, suteikia jai galimybę augti ir tobulėti. 

55 Kiek daug gero padaro sielos skausmas, kai ši taurė išgeriama su meile ir kantrybe! 

56 Tolimas buvo tavo sielos išbandymas. Jūs esate tarsi tūkstantmečiai medžiai, kurie, pučiant vėjui, 

numeta savo menkus lapus, juos nupučia ir apnuogina, kad vėliau pasidengtų naujais lapais. Taip medis 

vykdo Tėvo valią. Lygiai taip pat ir jūs visi turėtumėte jį įvykdyti, leisdami, kad išbandymai ir pamokos, 

kurias Tėvas jums duoda per gyvenimą, išlaisvintų jus nuo senų drabužių, sielos nešvarumų ir skudurų ir 

aprengtų naujais šventiniais drabužiais. 

57 Žinokite, mokiniai, kad skausmas pašalina blogus vaisius iš jūsų širdies, suteikia jums patirties ir 

padeda ištaisyti klaidas. 

58 Tokiu būdu Tėvas jus išbando, kad tai taptų šviesu jūsų sąmonėje. Bet jei nesuprantate ir bevaisiai 

kenčiate, nes neatrandate mano išmintingų pamokymų prasmės, jūsų skausmas yra beprasmis ir jūs 

neįvertinate pamokos. 

59 Šį kartą paaiškinau jums gyvenimo prasmę, kurioje turėtumėte žinoti savo skausmo priežastį, ką 

reiškia atpirkimas ir atsilyginimas ir kodėl turite apsivalyti. Kai mano žmonės supras ir pajus mano 

mokymą, bus padėti naujos žmonijos pamatai. 

60 Ar jus kartais sukrečia skausmas? Ar jūsų šakos sulinkusios, ar išlindę lapai ir blogi vaisiai nukrito 

nuo medžio? Sakau jums, kad gėris, kurį įgijo jūsų siela, yra nepalyginamai vertingesnis už tai, kas 

labiausiai vertinama pasaulyje. 

61 Pateiksiu jums pavyzdžių, kuriuos galite kasdien stebėti gamtoje, pavyzdžiui, kaip medis, kai jį 

blaško audros vėjas. Materialioji gamta yra dieviškosios prigimties apraiška, todėl visame, kas jus supa 

šiame gyvenime, galite rasti pamoką ar apreiškimą savo dvasiai. 

62 Kaip jūsų kūnui, kad gyventų, reikia oro, saulės, vandens ir duonos, taip ir sielai reikia jos prigimtį 

atitinkančios gyvenamosios aplinkos, šviesos ir maisto. Jei iš jo atimama laisvė kilti aukštyn trokštant 

maisto, jis nusilpsta, nudžiūsta ir tampa nuobodus; tarsi vaikas būtų priverstas nuolat likti lopšyje ir būti 

uždarytas savo kambaryje. Jo galūnės taptų šlubos, jis išblyšktų, jo pojūčiai aptingtų, o gebėjimai 

atrofuotųsi. 

63 Supraskite, kad siela taip pat gali būti šluba! Netgi galėčiau pasakyti, kad pasaulis pilnas protiškai 

atsilikusių, aklų, kurčių ir ligotų žmonių! Siela, kuri gyvena įkalinta ir neturi laisvės tobulėti, yra būtybė, 

kuri neauga - nei išmintimi, nei jėga, nei dorybėmis. 

64 Nelaukite, kol laukinės audros išvalys jus nuo nešvarumų, nes taip pat galite laukti ateinančių metų 

laikų, kad jie jus atnaujintų, apvalytų ir priverstų žydėti. 

65 Šiame pasaulyje turite daug ko išmokti, kad galėtumėte pasiekti kitus, aukštesnius gyvenimo 

pasaulius. 

66 Mokykitės, mąstykite, supraskite, kaip kovoti, kentėti ir tikėtis. Visada mylėkite ir tikėkite. Būkite 

tikėjimo ir geros valios žmonės ir būsite didžios sielos. 

67 Jei norite ieškoti Mano buvimo jus supančioje gamtoje, taip ir darykite. Žinau, kad visur atrasite 

mane, nes aš esu visuose ir kiekviename savo kūrinyje. 

68 Žiūrėkite, kaip Aš apsireiškiu per šiuos žmones, kuriuose trumpam paslepiu save, kad iš jų lūpų 

sklistų mano dieviškasis žodis. Kada pamatysite Mane už to, kas priklauso šiam pasauliui? Kada išgirsite 

Mane savo dvasiniais pojūčiais, be žmogaus instrumento? 
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69 Amžinasis mokomasis Dievo žodis skamba be perstojo, nes Jis yra "Žodis". Tačiau tik apsišvietę 

žmonės girdi ją tiesiogiai, t. y. iš dvasios į dvasią. 

70 Kai tik užmegsite tiesioginę bendrystę su Dievu ir žmogumi, kai pasieksite savo būties harmoniją, 

išgirsite giesmę, kurioje susijungia angelas ir žmogus, dangus ir pasaulis, anapusybė ir žemiškoji sfera, 

dvasia ir materija. Visi susivienys meilės himnui Dieviškajai Būtybei, kuri suteikė gyvybę savo kūriniams 

ir padarė juos savo vaikais. Šiame šlovinimo himne jūs, mokiniai, susivienysite, nes tuo tikslu aš dar kartą 

atėjau pas žmones. 

71 Būtina, kad įeitumėte į savo vidinę šventovę, kurią pastatė ne žmogaus ranka, o Dieviškasis Protas. 

Aš jums sakau, kad ten pažinsite tiesos apreiškimą, ten suprasite Amžinojo esmę, kad galėtumėte jį mylėti 

labiau už visa, kas laikina. 

72 Kas yra jūsų kūnas? Trumpalaikis paukštelis, kurio skrydis trunka neilgai - paukštis, kuris 

nesąmoningai gieda apie artėjantį išnykimą. Apgailėtinas kūnas, kuris savo egoizme daug reikalauja ir 

reikalauja sau. Kita vertus, siela yra pasauliui nematomas, bet tyras ir šviesus paukštis, kuris laikui bėgant 

kyla vis aukščiau ir aukščiau. Tai būtybė, kuriai nėra nei amžių, nei metų, nei šimtmečių. 

73 Jūs žinote, kurią dieną, kurią valandą ir kuriais metais gimėte. Bet ar žinote, kada atėjote į dvasinį 

gyvenimą? 

74 Pakelkite sielą, ji yra jūsų gyvenimo esmė, tai jūsų likimas ir tikslas, kuriam buvote sukurti. 

Kelkitės, nes taip ateisite pas Mane. Turiu jums daug ką duoti, daug daugiau nei tai, su kuo susidūrėte 

pasaulyje. 

75 Galiausiai meilė turi jus nugalėti, ir per meilę jūs mane pažinsite. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 259 

90 

Instrukcija 259 
1 Sveiki atvykę, mano mokiniai. Jūs atėjote pasiklausyti Mano mokymo, ir Aš ruošiu jums pokylį, 

kad galėtumėte pasisotinti amžinojo gyvenimo maistu. 

2 Net jei jūsų "kūnas" silpnas, jūsų siela pakankamai stipri, kad man paklustų. Palaimintas mokinys, 

kuris paruošė savo širdį ir palieka tai, kas priklauso pasauliui, kad klausytųsi "Žodžio". 

3 Siūlau tavo sielai malonės drabužį. Laikui bėgant iš to, ką jums daviau, padarėte skudurus. 

4 Mano Įstatymas yra mokymas, kurį jūs visą laiką gaudavote - Įstatymas, kuriam nepaklusote, ir dėl 

savo nepaklusnumo patekote į sumaištį. Dabar iš naujo apšviečiu jus Šventosios Dvasios šviesa. 

5 Patikėjau jums neįkainojamos vertės brangakmenį, kad jis spindėtų žmonijos akivaizdoje. 

Neslėpkite jos ir neatimkite iš savęs. 

6 Šiandien minite mano triumfo įžengimą į senovės Jeruzalę. Šiandien žmogus man taip pat pasirodo 

su palmių šakelėmis savo materialiose rankose. Tačiau jo širdyje nematau ramybės. 

7 Tuo metu minios priėmė Mane giedodamos "Osana" savo sielomis, nes žinojo, kad Viešpaties 

malonė yra su jomis. Taip jie liudijo, kad Dievo Sūnus buvo su žmonėmis. 

8 Vėliau, kai buvau paaukotas ant šventojo kryžiaus altoriaus, kad išmokyčiau jus vykdyti savo 

misiją, daugelis abejojo, kad Jėzus turėjo būti tikrojo Dievo Sūnus, Dievo Avinėlis, apie kurį jau seniai 

skelbė pranašai. Bet taip buvo parašyta, kad Avinėlis jus apšvies savo krauju. 

9 Šiandien Dvasioje ateinu iš naujo duoti jums savo nurodymų, sudvasinti jus, išsklaidyti tamsą 

Šventosios Dvasios šviesa, kad atsinaujintumėte ir galėtumėte visiškai atskleisti dorybes. 

10 Žmonės dar negirdėjo šio žodžio, jie nekreipia dėmesio vieni į kitus. Tačiau aš jus pavadinau 

"Stipriuoju Izraeliu", nes jūs iškeliausite kupini mano stiprybės liudyti mano dvasinį buvimą tarp 

žmonijos, kad atneštumėte mano tiesą ir pašalintumėte kančios taurę, kurią pasaulis šiuo metu ištuština. 

11 Tarp jūsų yra alkanas vilkas. Turite budėti ir melstis, turite praktikuoti mano mokymą. Kas laikosi 

mano įsakymų, pajus mano ramybę. 

12 Per šį laiką kalbėjau jums visiškai aiškiai, kad galėtumėte mane suprasti. Parodžiau jums, kad šis 

kelias įveikiamas. Kai jus ištinka skausmas, ne Tėvas jį jums atsiuntė. Jūs patys tai sukėlėte savo 

nepaklusnumu. 

13 Suvokite, kad esu begalinė, didinga ir šventa Meilė, kad myliu visus. Bet aš jums sakau: mylėkite 

taip, kaip Tėvas jus myli, ir aš jus visada mylėsiu. 

14 Aš atėjau išgryninti jūsų kaip aukso tiglyje, kad būtumėte pavyzdys žmonijai. Būtina, kad jūs 

suprastumėte mano mokymus, kad galėtumėte tarp savo bičiulių būti šviesos žibintu, apšviečiančiu visas 

sielas. 

15 Tai jūsų dvasinė siela, kuriai noriu suteikti amžinąjį gyvenimą, nes ji kilo iš Manęs. Aš ją ruošiu, 

kad ji man paklustų ir galėtų bendrauti su manimi iš dvasios į dvasią. 

16 Parodykite man savo palmių šakeles dvasiniu būdu, nes materialios palmių šakelės manęs 

nepasiekia. Gyvenate tuo metu, kai žmonija ištuština kančios taurę. Stebėkite ir melskitės, kad ir jūsų 

neištiktų ši kančia. 

17 Šiomis dienomis žmonija mini mano kančią. Bet iš tiesų sakau jums: dabar jums atėjo laikas, kai 

aš jus prikelsiu. 

18 Didelis Mano Dvasios skausmas, kai matau, kad žmonija vis dar nukryžiuoja Mane savo 

fanatizmu, iškrypimu ir nuodėme. Tačiau jūs, išrinktieji žmonės, kurie esate apsišvietę, sekate Mano 

tikrąja doktrina, kuri viešpataus tarp žmonių amžinai. Žmonės negalės sulaikyti mano meilės ir užgožti 

mano dieviškosios šviesos. Aš jus drąsinu ir vedu savo Žodžiu, kad galėtumėte sekti mano pėdomis ir 

vykdyti mano Įstatymą. 

19 Rytoj pakilsite maldoje į mano dieviškumą ir, nušviesti intuicijos, būsite savo bičiulių kelio 

vedliai. 

20 Misija, kurią jums patikėjau, yra misija, kurią turite vykdyti visada, nes per jūsų tarpininkavimą 

žmonija turi priimti Mano šviesą, ir Aš ją prikelsiu malonės gyvenimui. 

21 Izraelis, neturi noro toliau miegoti. Jei taip padarysite, gamtos jėgos jus pažadins ir priekaištaus, 

kad nevykdote didingos ir sunkios misijos, kurią jums patikėjau. 
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22 Padariau, kad žinotumėte savo dovanas ir laukų, kuriuos patikėjau jums valyti ir puoselėti, 

neaprėpiamumą. 

23 Jūs esate mano vaikai, esantys mano globoje, po gyvybės medžio lapais, ir jūsų sielos kupinos 

džiaugsmo. Sakau jums, išrinktoji tauta: kas iš jūsų, meldęs mano gailestingumo, jo negavo? Palaiminti tie 

iš jūsų, kurie, žinodami mano didelę naudą, ėmėsi liudyti, kad Tėvas yra su jumis. Nes dėl jūsų liudijimo 

iškeliaus didžiulės minios. 

24 Liudykite, kad Aš buvau su jumis, kad žmonės turėtų malonės gyvenimą savo sieloje, kad jie 

atrastų manyje geriausią Gydytoją ir kad jie ieškotų manęs iš dvasios į dvasią. 

25 Antrojoje eroje mano mokiniai skleidė mano mokymą, kad žmonija jį studijuotų, apmąstytų ir 

taikytų. Tačiau vėliau žmogus nutolo nuo mano mokymo esmės ir sukūrė savo įstatymą, kuriuo 

vadovavosi masės. Tačiau aš nesutinku su tuo, ką žmogus sukūrė savo nukrypimais ir materializacija. Aš 

tik primenu, kad mano tikroji šventykla turi būti pastatyta jūsų širdyje ir sieloje. 

26 Šiuo metu mokau tuos iš jūsų, kurie manęs ieškojo, jausti mane savo širdyje, įspausti joje mano 

mokymus, kad taptumėte malonės ir šviesos kupinais žmonėmis. 

27 Pasiruoškite ir nuolankiai imkitės nešti šią taikos žinią žmonijai. Melskitės už juos, kad jūsų Tėvas 

padarytų taip, kad visi žmonės pripažintų Jo įstatymą ir jam paklustų, kad jie gyventų malonės gyvenimą ir 

žinotų, kaip manęs ieškoti iš dvasios į dvasią. 

28 Prisiminkite, kad sakiau: Kai du ar trys iš jūsų bus susirinkę mano vardu, aš būsiu tarp jūsų ir 

apsireikšiu pagal jūsų pasirengimą. 

29 Šį kartą atėjau dar kartą įrodyti žmonijai savo meilę, kad atsiskleisčiau tarp jūsų, išrinktoji tauta. 

30 Jūs turite liudyti žmonėms ir mokyti juos, kad kai jie pasiruoš, kai pašalins savo materializaciją, jie 

pajus ir pamatys Mane savo dvasia. Todėl Aš kalbėjau jums per žmogaus intelektą, ir šis apsireiškimas per 

nuodėmingus žmones buvo meilės įrodymas, kurį jums suteikiau, kad galėtumėte priimti Mano Žodį ir 

vėliau nešti jį žmonijai. 

31 Pasiruošk, Izraeli, nes Mano apsireiškimo per žmogaus intelektą laikas trumpas, ir Aš nenoriu, kad 

rytoj pasijustumėte našlaičiais dėl nepakankamo pasiruošimo ir paskui mėgdžiotumėte minias, kurios 

renkasi savo puošniose bažnyčiose ir tenkinasi ceremonijomis bei materialiomis giesmėmis. 

Tarp tų minių nedaugelis yra tokių, kurie Mane pajuto. Tačiau Aš atėjau pas jus, kad paruoščiau jūsų 

širdis ir apšviečiau jūsų sielas, kad duočiau jums savo meilės kupiną Žodį, kad pajustumėte Mano buvimą 

ir būtumėte tarp tų, kurie rytoj perduos šią meilę ir taiką savo bičiuliams. 

32 Jei per mano Žodį neparuošite meilės kupinų širdžių, kas bus su jumis, kas bus su jūsų artimu, kai 

ateis laikas, kai žmoniją užgrius didieji išbandymai ir audros? 

Širdyse nėra ramybės, ir kai šie žmonės, trokšdami paguodos, trumpam atsiduoda malonumams, iš 

tiesų sakau jums, kad visuose šiuose malonumuose yra kenčianti ir serganti siela, kuri nejaučia Mano 

ramybės. Ieškodami išsiblaškymo, jie patenkina tik savo fizinius pojūčius, bet jų sielose yra tik skausmas. 

33 Ši žmonija manęs nejautė, niekas dar neatėjo pas ją paimti už rankos ir parodyti kelio. Aš priimsiu 

ją kaip nekaltą ir gailestingai teisiu jos nusikaltimus. Suteiksiu jai galimybę pasitaisyti. 

O jūs, išrinktoji tauta, kuri Mane išgirdote, kurioje Aš apsireiškiau, - kaip jausitės priešais Mane, kai 

ateisite į dvasinį ir išpažinsite savo nepaklusnumą Man? Jūs esate tie, kuriuos Tėvas apdovanojo malone, ir 

aš noriu jus priimti kartu su jūsų sunkios misijos įvykdymu. Nenoriu, kad būtumėte kaltinami mano 

akivaizdoje, noriu priimti jus su tėviška šypsena ir vėl siųsti į pasaulį kaip šviesos dvasias, kaip savo 

artimo vedlius ir gynėjus. 

34 Iš tiesų sakau jums: Jūs atėjote pas Mane, nes Elijas jus pasiėmė įvairiais keliais, nes jūs esate 

išrinktieji, kuriuos Elijas atvedė pas Mane kaip avis. Kas yra Elijo avių kaimenėje, tą jis gina. Šis 

nenuilstantis Ganytojas saugo jus nuo klastingų inscenizacijų. 

35 Šventoji Dvasia jus apšvietė. Tačiau šią malonę turi ne tik tie iš jūsų, kurie turi Mano dieviškąjį 

antspaudą, bet visi, kurie pakyla pas Mane parengti ir vedami Elijo. 

36 Šventosios Dvasios šviesa jus apšvietė, kad būtumėte su manimi dvasioje ir tiesoje. Taip pajusite 

mano meilę ir rasite išgelbėjimą. 

37 Aš priimu avis, kurias Elijas atveda pas mane. Jis ir toliau ieškos pražuvusiųjų, nes Aš dovanosiu 

savo gailestingumą visoms žemės tautoms ir visoms ateinančioms kartoms. 
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38 Mokytojas jums sako: "Gerkite iš šio neišsenkančio šaltinio, krištolinio vandens, maitinkitės 

amžinojo gyvenimo duona, vartokite vynmedžio vaisių. Štai aš paruošiau jums geriausią vietą prie savo 

stalo. 

39 Klausiu tavęs, Izraeli: ko prašai už tautas? Ši nauda skirta ne tik jums. Pažiūrėkite, kaip tautos 

buvo ištiktos didžiųjų skausmo išbandymų. Bet jums sakau: Izraeli, jei užtarsite ir melsitės už savo 

bičiulius, Mano valia bus įvykdyta visoje žmonijoje. 

40 Vyrai iškraipė mano mokymą. Bet aš atėjau pas jus, kad dar kartą mokyčiau jus savo mokymo, 

savo išminties, kad taptumėte mano mokiniais ir būtumėte tie, kurie rytoj pamokys pasaulio žmones ir 

padarys mano buvimą juntamą jų sielose. 

41 Tautos ruošiasi įsivelti į naujus karus. Bet jei budėsite ir melsitės, Aš pasiūlysiu ir suteiksiu 

žmonijai savo ramybę. 

42 Aš atėjau dvasia į šią Trečiąją erą, kad prikelčiau jus kaip Lozorių iš kapo į gyvenimą. Aš 

išgydžiau tavo raupsus ir pašalinau tavo skausmą. 

43 Daviau jums savo nurodymus, kad nešiotumėtės mano meilę savo širdyje ir taip pasiruošę 

iškeliautumėte vadovauti žmonijai ir parodyti jai medį, kuris jums davė pavėsį ir savo vaisiais suteikė 

gyvybę. 

44 Kvieskite žmones ateiti pas Mane, kad suteikčiau jiems savo tėvišką glėbį, apšviesčiau jų sielas, 

išgelbėčiau juos iš nesibaigiančios blogio jūros, duočiau jiems pieno ir medaus ir pašalinčiau kartėlį iš jų 

gyvenimo. 

45 Jei taip kalbėsite su savo bičiuliais, visada įvykdysite mano jums duotą įgaliojimą. Išgirskite 

savyje, mylimi žmonės, sąžinės balsą ir sustiprinkite savo apsisprendimą mylėti Mane ir savo artimuosius. 

46 Aš ieškau jūsų širdies meilės, kad galėtumėte joje pastatyti Man šventovę. Aš jus myliu, papuošiau 

jus dieviškąja malone ir apšviečiau, kad galėtumėte man tarnauti. 

47 Į jus įdėjau šį Žodį, kuris rytoj dauginsis kaip gera sėkla. Kai nebegirdėsite Manęs šiuo pavidalu, 

minios kreipsis į Mano mokinius, kad gautų nurodymus, kurių negalėjo išgirsti per balso nešėjus. Tu juos 

pamokysi, o aš būsiu su jais. Būkite atsidavę ir paklusnūs Mano Įstatymui, kad Mano darbas tarnautų jums 

kaip apsauginė gynyba ir kad galėtumėte iškelti dvasingumo vėliavą. 

48 Izraeli, didieji išbandymai yra pasirengę ištikti žmoniją, nes žmonija to norėjo, nes jos širdyse 

tebegyvuoja pasiryžimas naikinti, taip pat todėl, kad šiame pasaulyje ji susikūrė savo Dievą. Tačiau prieš 

žmogui įvykdant savo valią, Tėvas iš naujo pasijunta tarp žmonių. 

Jūs, mano tauta, atsikelsite, kad vėl parodytumėte išgelbėjimo skrynią, kuri yra mano įstatymas, kaip 

tada Nojus kalbėjo žmonėms. 

49 Pasiruoškite, mano tauta, priimti tuos, kurie ateis pas jus. Suteik jiems Mano meilę, išmokyk juos 

mylėti vieni kitus, parodyk jiems Mano Įstatymą, įžiebk jų širdyse tikėjimo liepsną ir suteik jiems ramybę 

su Mano Žodžiu, kad jie galėtų juo maitintis savo keliuose. Jūs mokysite tas minias ieškoti Manęs iš 

dvasios į dvasią. 

50 Jūs atvykote į žemę vykdyti šios misijos. Tam jus paruošiau per savo Žodį, kad šiuo krištolo 

skaidrumo vandeniu numalšinčiau jūsų sielos troškulį, sustiprinčiau ir pagydyčiau. Jūs drąsiai kelsitės 

kalbėti žmonėms mano vardu. Jūs būsite mano pasiuntiniai ir per jūsų tarpininkavimą suteiksiu jiems savo 

šviesą. 

51 Kelkitės maldoje, ir aš būsiu su jumis, ir kartu su dvasiniu pasauliu pamažu pažadinsite žmones. 

Stebėkite ir melskitės už tuos, kurie manęs nepajuto ir kurie verkia iš skausmo, sakydami man: "Tėve, 

Tėve, kodėl mūsų negirdi?" 

Tačiau jūs, kurie mokate ieškoti Manęs iš dvasios į dvasią, išmokysite savo bičiulius melstis ir ieškoti 

Manęs tyloje ir savo sielos pakylėjime. Aš padarysiu jiems apčiuopiamą savo atleidimą, duosiu jiems 

šviesos ir išminties, kad jie vykdytų mano įstatymą. 

52 Per tuos iš jūsų, kurie Mane atpažino ir yra su Manimi, Aš padėsiu tiems, kurie žūsta didžiulėje 

blogio jūroje. Aš jiems atleidžiu ir laiminu juos. Tačiau jūs, gavę gėrį iš savo Dievo ir Viešpaties, liudykite 

žmonijai viską, ko jus mokiau ir ką jums apreiškiau, kad ir jie pamiltų Mane ir imtųsi vykdyti savo dvasinę 

misiją. 

53 Pranašauta, kad šiuo metu žemėje pasirodys naujoji Dievo tauta, "Izraelio tauta", ir mano žodis turi 

išsipildyti. Tačiau nesuklyskite manydami, kad kalbama apie žydų tautą, kai miniu Naująją Izraelio tautą. 
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Nes tauta, apie kurią jums kalbu, bus sudaryta iš visų rasių ir kalbų. Jos bendruomenė bus ne fizinė, o 

dvasinė, kaip ir jos misija bus dvasinė. 

54 Jei Pirmojoje eroje Izraelį sudarė dvylika genčių, tai dabar Naujoji tauta vykdys dvylika misijų - 

dvylika dieviškųjų misijų, kurių sąveika suteiks jai nenugalimos tautos stiprybės. 

55 Žmonėms nereikės burtis į grupes, kad sudarytų naujas gentis. Aš juos sukursiu ir kiekvienam iš jų 

duosiu skirtingą misiją, kurią jie vykdys tarp žmonių. 

56 Naujojo Izraelio dvasioje pabus intuicijos, apreiškimo ir įkvėpimo dovanos, nes per jas jis gaus 

mano žinią. 

57 Žmonės, kurie sudarys naująją tautą, nebus išrinkti žemėje, bet dėl mano meilės jie jau bus 

paženklinti arba užantspauduoti savo sielose kaip išsivysčiusios būtybės, kaip šviesos būtybės, kurios 

negalės išklysti iš jiems nubrėžto kelio. 

58 Kaip Pirmojoje eroje Izraelis ruošėsi ir liepė pereiti dykumą, trokšdamas pasiekti Pažadėtąją žemę, 

ir kiekvienai genčiai buvo patikėta skirtinga užduotis, taip ir šiuo metu vieni dvasiškai stiprins kitus ir 

kiekvienas atliks jam patikėtą užduotį. 

59 Jūs, kurie dabar Mane girdite, būsite tik dalis šios tautos, kuri bus išsibarsčiusi po visą žemę ir 

kurios bus tiek daug, kiek žvaigždžių dangaus skliaute. 

60 Ženklas, kurį kai kurie iš jūsų gavo, yra tik simbolis ženklo, kurį savo sieloje nešiojasi kiekvienas, 

atliekantis užduotį Naujojoje Izraelio tautoje šioje Trečiojoje eroje. 

61 Daug kartų esu jums sakęs, kad jūsų siela viską, ką turi, savyje laikė dar prieš ateidama į žemę. 

Todėl tas veiksmas, kurį jūs vadinate užantspaudavimu, buvo tik simbolis. Tačiau džiaukitės, nes jūsų 

užduotis jau yra nustatyta, nes jau žinote, koks bus jūsų likimas ir vaidmuo Naujosios tautos glėbyje. 

62 Jūs būsite skelbėjai, skelbiantys mano nurodymus tautoms, ir būsite tie, kurie atskleis žmonijai 

dieviškąją žinią, kurios patikėtiniais jus paskyriau. Nes šioje žinia visi pasiuntiniai ir pažymėtieji bus 

dvasiškai suvienyti. Jūs paskelbsite žmonijai laiką, kai bus išlaisvintos visos sielos dovanos ir gebėjimai, ir 

išmokysite, kaip juos atrasti, atskleisti ir panaudoti. 

63 Įkvėpimas, intuicija, žodžio dovana, gydymas, pranašystė, apreiškimas, dvasinis dialogas - tai 

dovanos, kurios, išlietos ant mano tautos, iš visų žmonių padarys naują žmoniją. Tačiau melskitės, tikėkite, 

turėkite drąsos, kad galėtumėte skleisti taiką, teisingumą ir meilę tarp savo bičiulių. 

64 Mano pasiuntiniai vykdys užduotis visur, kiekvienoje institucijoje. Jų širdis nežinos, kokią dvasinę 

misiją ji atlieka, bet jų dvasinė siela puikiai supras, ką ji daro. Ji parodys širdžiai, kokį likimą ji turi 

įgyvendinti žemėje, ir atskleis protui viską, ką jis turi suvokti. 

65 Kokia didelė atsakomybė tenka jums, gavusiems šią žinią! Jūs turite pasirengti liudyti tai, ką 

girdėjote, ir būti dvasingumo pavyzdžiu bei mokymu. 

66 Kai ateis laikas atverti lūpas ir skelbti Gerąją Naujieną žmonėms, tarp jūsų neturi būti nė vienos 

dviprasmybės, o tiesa ir dosnumas turi būti išreikšti tiek jūsų darbuose, tiek žodžiuose ir raštuose. 

67 Dabar klausiu jūsų: Ar norite būti tie, kurie skambina žmonijos žadintuvo skambutį, pažadindami 

ją skambesiu, kurio skambesys yra tiesa, kviečianti širdis? O gal norite, kad jie palauktų, kol išnyks 

paskutinis jūsų pėdsakas žemėje, kad naujosios kartos perduotų šį liudijimą pasaulio tautoms? 

68 Neklydau, kai kiekvieną iš jūsų išsiunčiau, nors kartais ir abejojate savo jėgomis, kad galėtumėte 

įvykdyti tokį aukštą likimą. 

69 Abejojate, kad esate išrinktas ir išsiųstas, nes žinote savo silpnybes. Tačiau galiu jums pasakyti, 

kad šios silpnybės yra ne mano siųstoje dvasinėje sieloje, bet kūne, kuris jums tarnauja kaip išbandymas 

žemėje. 

70 Ateis laikas, kai dvasinė siela įgaus pranašumą prieš kūną, o pažinimo šviesa nušvies kiekvieną 

protą. Tada būsite vienas tarp savęs, nes liks tik vienas: Paklusti Tėvo įsakymui, įrašytam jūsų sieloje, kad 

būtumėte verti Naujosios Izraelio tautos vaikai. 

71 Dieviškoji Mokytojo šviesa sklinda po visą žemę. Siunčiu kvietimą savo "darbininkams", kad 

galėtumėte sėsti prie Viešpaties stalo. Išreikškite savo paklusnumą ir nuolankumą, ateikite pamaitinti 

savęs, kad jumyse būtų meilės, supratimo ir gailestingumo. 
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72 Aš, Aukščiausiasis Mokytojas, savo "darbininkams" rodau tobulą pavyzdį. Šioje Trečiojoje eroje 

ruošiu savo mokinius, kad taptumėte širdimis, vykdančiomis Įstatymą ir naudojančiomis jums priklausantį 

gailestingumą. 

73 Ateinu pas jus, mylimi mokiniai, padrąsinti jus savo meile, kad pajustumėte mane ir pažintumėte, 

kad žinotumėte, iš ko girdite Žodį, ir suprastumėte jį studijuodami ir tyrinėdami. 

74 Pasinerkite į ją, mylimi "darbininkai", nes žmonijoje plinta tamsa - neapykanta, godumas ir 

tuštybė. Tačiau jūs turite didelę galią, jūs esate tie, kurie turite kalbėti apie mano Darbą, kad ligoniai, 

"raupsuotieji", netikintieji galėtų atpažinti, ką "Dieviškasis Žodis" teikia šiuo metu. 

75 Jūs esate pasaulio šviesa. Tačiau nors jūs spindite tarp žmonių, dar nepažįstate savęs ir žmonės 

jūsų neatpažįsta. 

76 Netikinti žmonija atveria burną, kad paneigtų Mano galią, nes tikisi pamatyti įrodymus ir 

stebuklus, kuriuos jai daviau Antrojoje eroje. Žmonės puoselėjo stabmeldystę, nes nemokėjo pakelti savo 

sielos, nemokėjo melstis ir prašyti. 

77 Kai išmokiau jus klausti, nukreipiau jus tiesos, tobulėjimo ir pasiruošimo keliu. Aš jums pasakiau: 

mokykite žmones budėti ir melstis. 

78 Mąstykite, mokykitės ir suprasite, kad Mokytojas apsireiškia jūsų menkume, kad suteiktų jums 

šviesą, atleidimą ir palaiminimus, kad jis niekada jūsų neapleido. Aš esu su jumis, kad palengvinčiau jūsų 

kryžių ir suteiktų jums paguodos. 

79 Patikėjau jums laukus ir žemės ūkio padargus, kad galėtumėte juos dirbti ir įdirbti. 

80 Žmonija alksta ir trokšta tiesos, kurią jums patikėjau. Žmonija eina į tamsą, į bedugnę, į pražūtį. 

Tačiau yra širdžių, kurios mane myli, iš skirtingų kalbų, rasių ir spalvų. Aš tik skambinu sieloms, 

nesigilindamas į skirtumus. 

81 Tai tu, Izraeli, turi parodyti jiems kelią, duoti jiems mano nurodymus. 

82 Pripažinkite turimą malonę ir Mano žodžio vertę. Vieninga širdimi, kaip vienas žmogus ir viena 

valia imkitės darbo, kad teisingai atliktumėte misiją, kurią jums patikėjau. 

83 Mylėkite vieni kitus, vienykitės ir būkite nuolankumo pavyzdys. Perduokite mano žodį, suteikite 

sveikatą, paguodą, prikelkite Lozorių iš kapo, grąžinkite akliesiems regėjimą ir pagydykite raišuosius, tada 

žmonija pripažins mane per šiuos dvasinius stebuklus. 

84 Po 1950 m. jūs nebegirdėsite Manęs per balso nešėjus, ir tada suprasite, kad tai buvo Mokytojas, 

kad tai buvo Šventoji Dvasia, kuri apreiškė save per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. 

85 Šiandien Aš jums duodu savo malonę kaip Tėvas ir savo nurodymus kaip Mokytojas. Aš pašaukiau 

jus per savo melodingą varpą ir paėmiau jus iš įvairių kelių, kad taptumėte šių laikų žmonių vadovais. 

Priminiau jums misiją, kurią turite atlikti, ir išmokau jūsų dvasines akis matyti Mane per simbolius ir 

skaičius. Daviau jums žodžio dovaną, kad galėtumėte liudyti žmonijai apie iš Manęs gautus apreiškimus. 

86 esate Mano išrinktieji, ir Aš jums pasakiau: kad ir kur eitumėte, palikite šviesos pėdsaką. Tačiau 

norėdami palikti šį pėdsaką, turite atsinaujinti, turite pasiruošti. 

87 Jei laikotės mano mokymų, ko galite bijoti iš pasaulio? Aš kalbu jums visiškai aiškiai, kad 

galėtumėte mane suprasti ir sekti paskui mane. 

88 Aš mokau jus, kad galėtumėte pasauliui perduoti tiesos žodžius, kad galėtumėte pajusti mano 

buvimą. Siūlykite Man savo širdies gėles, tegul jūsų gerų darbų kvapas pakyla iki Mano Dvasios, būkite 

geru pavyzdžiu savo bičiuliams ir rytoj, kai nebegirdėsite Manęs per šiuos balso nešėjus, leiskitės į kelią 

kaip geri Mano mokiniai, kad parodytumėte žmonijai šį kelią. 

89 Žmonės sugadino mano darbą ir paklydo. Bet jūs mokykitės ir daugiau nebeįsivelkite į 

stabmeldystę. Juk žmogaus rankomis sukurti atvaizdai nekalba, nejaučia ir negirdi. Ar mano esybė turi 

materializuotis, kad būtų su jumis? Tiesa visada nugalės. Visada duodavau jums tiesos žodžius, kad ir jūs 

galėtumėte liudyti apie Mane. 

90 Pagunda nori atimti iš jūsų dovanas kaip plėšrus paukštis. Tačiau gyvenate laikais, kai turite 

tikėjimo laisvę, nes priespaudos amžius jau baigėsi, todėl turite naudotis šia laisve ir neleisti, kad 

taptumėte žmonių piktumo ir melo vergais. 

91 Perduokite šį mokymą su meile, nes meilė yra tai, ką jums daviau. Aš nenaudojau bato, kad 

priverčiau jus tikėti Manimi. Jei taip daryčiau, nebebūčiau jūsų Tėvas ir Dievas. 
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92 Pasaulio keliuose ir takuose susidūrėte su skausmu. Dabar kontempliuokite šį kelią, kuriame yra 

mano tiesa, kontempliuokite jo šlovę savo dvasiniu žvilgsniu. Aš patikėjau jums raktus, dovanas ir galią. 

Naudokitės visu tuo, kad žmonija jus atpažintų kaip mano mokinius. 

93 Dabar atėjo laikas jums pasiruošti, kad galėtumėte pradėti vykdyti savo misiją, kai nebegirdėsite 

Manęs per balso nešėjus. Niekada nuo tavęs neatsiskirsiu. Aš jus įkvėpsiu ir kalbėsiu su jumis iš dvasios į 

dvasią, kad galėtumėte įvykdyti savo sunkią misiją. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 260 
1 Šiuo metu grįžtate pas Mane, kad išgirstumėte naują Mano mokymą, gautumėte Mano doktrinos 

įstatymų lapą, kurį buvote pamiršę, ir ieškotumėte Mano apreiškimų knygos, kurią žmonės nuo jūsų taip 

pat slėpė. 

2 Atverčiau jums dar vieną Gyvenimo knygos skyrių, Šeštąjį antspaudą, kuriame slypi begalinė 

išmintis, kurią dabar jums atskleisiu paprastai ir suprantamai. Šis apreiškimas paaiškina jums paslaptis, į 

kurias negalėjote prasiskverbti. 

3 Šeštasis antspaudas visiškai atverstas, ir aš jums rodau vieną jo puslapį po kito. 

4 Kai jūsų pasiruošimas buvo didelis, kai išgirdote Mane, gavote didžių dieviškų apreiškimų. Jūs 

esate Išminties knygos paveldėtojai, todėl, kai pasiruošite, Šeštojo antspaudo turinys bus įlietas į jus, kad 

taptumėte liudytojais, patvirtinančiais, jog balsas, kurį jis girdėjo, buvo Mano balsas, ir liudytumėte tai 

savo darbais. 

5 Jei Tėvas nepažįsta savęs savo vaikams, argi Jis gali tikėtis iš jų tobulo supratimo ir meilės? 

Atminkite, kad laikui bėgant savo mokymus jūsų dvasiai pateikiau vis paprasčiau. 

6 Turiu jums pasakyti, kad nors gyvenate Šventosios Dvasios laiku, jūs dar iki galo Manęs 

nepažįstate, nesuvokiate, kas Aš esu, ir nesuprantate, ką jums apreiškiau. Tačiau jūsų meilė atves jus į 

gyvenimo kelionės tikslą, padrąsinta Mokytojo žodžio. 

7 Klajojate dvasinėje dykumoje, apšviesti dieviškojo švyturio šviesos. Ne karštas smėlis nudegina 

kojų padus ir ne saulės spinduliai pažeidžia veido odą. Jus kankina ne vandens ir duonos stygius, o 

gyvenimas, kurį gyvenate, su jo aukomis, sunkumais ir nelaimėmis, taip pat yra dykuma, kurią pamažu 

pereinate, bet su tvirta viltimi pasiekti taikos karalystę. 

8 Elijas yra vadovas, kuris šiuo metu vadovauja žmonėms, rodo jiems kelią ir padrąsina juos kovoje. 

9 Ši klajonė jūsų sieloje paliks pažangą ir tobulumą. Tačiau supraskite, kad jei Pirmuoju laiku 

buvote mokiniai, Antruoju laiku būsite mokiniai, o šiuo laiku gausite mokymą, kaip tapti meistrais. 

Turite būti budrūs, nes žmonės pradės tyrinėti mano darbą, kurį kai kurie laikys moksliniu. Tuomet 

paskelbkite jiems, kaip dvasinis mokymas pakeis pasaulį, ir liudykite tai savo meilės darbais savo 

artimiesiems. 

10 Aš nesipriešinu žmogaus mokslui, nes mokslas yra žinojimas, pažinimas, šviesa. Tačiau Mano 

nurodymai yra aukščiau už visas žmogiškąsias žinias. Savo Žodyje kalbu jums apie dvasinę sielą, apie 

dvasinio, dieviškojo gyvenimo pažinimą, apie aukštesnį gyvenimą, kuris yra už materijos ir materijos ribų. 

Iš tiesų sakau jums: aš laiminu mokslą, kurį žmonės sukūrė žmonijos labui. 

11 Dabar yra metas, kai daug kalbama apie sielą ir mokslą. Mokslas yra ne tik fiziškai pasirengusių jį 

studijuoti žmonių privilegija. Juk šviesa kyla iš dvasinės sielos, gaunančios ją iš Dievo. 

12 Mano dieviškasis mokymas yra aukštesnysis mokslas, kuris moko jus tobulinti sielą. Tam jums 

daviau smegenis ir širdį, kad galėtumėte tobulinti savo mąstymą ir jausmus. 

13 Mokymas, kurį šiuo metu jums duodu, neturi ribų, yra visa apimantis, begalinis. Jame rasite 

tikrąsias žinias apie dvasinį ir materialųjį gyvenimą. 

14 Matau, kad sugebate suprasti mano mokymą ir įminti jo paslaptis. Pasitelkę materialųjį mokslą jūs 

sužinojote materialiąją kūrybą valdančius dėsnius - dėsnius, kurie sutalpinti į jūsų kūną. 

Bet kai sužinojote tai, kas anksčiau jums buvo paslaptis, supratote, kad esate prie anapusybės 

slenksčio, kur jaučiate Tėvo, kuris nepaliaujamai bando jums pranešti apie save, širdį. Kas jums gali būti 

nežinoma, kai pažįstate mano mokymą? 

15 Todėl sakau jums, kad mano mokymas suteikia jums aukštesnį žinojimą, kuris neleis jūsų širdžiai 

nusiminti šio pasaulio mokytųjų akivaizdoje. 

16 Kad suprastumėte bet kokio gamtos ar gyvenimo įvykio prasmę ar reikšmę, jums nereikia naudotis 

mokslo knygomis. Jums pakaks paruošti savo protą ir apvalyti širdį, kad įkvėpimas sklistų iš jūsų lūpų. 

17 Mano meilė jums tokia didelė, kad, nors jūs dar tokie nesubrendę, Aš pasiūliau jums savo karalystę 

ir nužengiau pas jus, kad atiduočiau jums savo Kraują! 

18 Šie žmonės, kuriuos dabar mokau, dėl to nebus didesni už kitus, bet jie bus atsakingesni už tai, ką 

jiems patikėjau ir ką jiems apreiškiau. Jūsų užduotis - priversti kitus dalytis tuo, ką turite, padaryti juos 

lygius su jumis, kad, nors buvote pirmieji, iš nuolankumo liktumėte paskutiniai. Nebijokite, kad tie, kurie 
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ateis po jūsų, padarys didesnę pažangą nei jūs. Kuo daugiau duosite, tuo labiau plėsite savo žinias. Kita 

vertus, jei neperduosite nieko iš to, ką gavote iš Tėvo, jūsų siela liks nuoga, širdis - tuščia, o rankos - be 

galios. Tuomet lobį prarasite ir knyga bus uždaryta. Tavo burna liks nebyli ir nebekalbės apie dvasinius 

mokymus, o tu neteksi gydomojo balzamo, kurį tau patikėjo Jėzus. 

19 Jūsų misija tarp žmonių yra taikos ir meilės misija. Jūsų dvasia šią misiją atliko dar Pirmojoje 

eroje, kai buvote Mano Įstatymo mokiniai vaikai, kai Aš jus naudojau kaip įrankius mokyti ir rodyti 

pavyzdžius visų laikų žmonėms. Antrojoje eroje jūs buvote Jėzaus mokiniai, nes iš mano lūpų girdėjote 

tai, ką girdėjo dvylika apaštalų, ir skleidėte, kad visi žmonės taptų liudytojais. Todėl man išvykus atsirado 

daug Kristaus mokinių ir daug kankinių. 

20 Žmonės: Šiuo metu, kai ateisiu kaip Šventoji Dvasia, paliksiu jus kaip Mokytojus, gebančius 

tiesiogiai bendrauti su Dieviškumu. 

21 Dauguma žmonių negirdės Manęs per žmogaus intelektą, bet per jus jie gaus Mano pamokymus. 

Jau artėja laikas, kai Aš visiems laikams panaikinsiu šią savo Žodžio perdavimo jums formą šiame 

pasaulyje. Bet daugelis tautų, kurios manęs negirdėjo, išgirs mane per jus. Šiandien mano sandora su jumis 

bus užantspauduota ne mano krauju, bet mano šviesa. 

22 Jums nebereikės klausinėti žmonių, ką daryti, ir nereikės mikčioti ar tylėti į jų klausimus. Jūs 

nešiojatės savyje Mokytoją, kuris kalbės jums ir įkvėps jus. Jūsų malda gaus pakankamai jėgos ir galios, 

kad galėtų daryti stebuklus. 

23 Pažiūrėkite, kaip pasaulis, susidūręs su dideliais poreikiais, svarsto Jėzaus pažadus, duotus 

Antrojoje eroje, sugrįžti pas žmoniją, ir studijuoja ankstesnių laikų pranašus, tikėdamasis, kad šios eros 

įvykiai yra mano artėjančio atėjimo ženklas. 

24 Jei jūs, kaip mano Darbo sekėjai, jaustumėtės žemesni ir paniekinti savo bičiulių, būsite laikomi 

kvailais ir neišmanėliais. 

25 Tai tik išraiškos forma, kurią naudoju, kai sakau jums, kad pasireiškiu per neišmanėlius. Nes 

smegenys, kurios leidžia Mano įkvėpimui sklisti, atskleidžia šviesą sieloje, o šviesa yra išmintis. 

26 Sakau jums iš naujo: Kova! Kol siela eina tobulėjimo keliu, ji susiduria su pagundomis. Todėl Aš 

jus mokau ir suteikiu jums jėgų, kad galėtumėte įveikti blogus polinkius. Jei jūsų siela stipri, ji suteiks 

stiprybės protui ir tvirtos valios širdžiai nugalėti kūno troškimus. Jei žmogui trūksta šviesos, jo siela 

nesivysto. Tuomet visi gyvenimo išbandymai stipriai paveikia jo širdį, ir jis tampa panašus į valtį, kuri 

apvirsta audros metu. 

27 Kai žmogaus siela yra pasirengusi, jis tarsi apsivelka nesunaikinamus šarvus, apsaugančius nuo 

pagundų klastingumo. 

28 Aš atskleidžiau jums šiuos mokymus, kad akimirkai suklupę ar nukritę kelyje galėtumėte atpažinti 

savo nusižengimą ir vėl ieškoti kelio, kuriuo galėtumėte pasitaisyti. 

29 Jei būsite nuolankūs, jūsų dvasiniai turtai didės gyvenime, kuris jūsų laukia. Tuomet pajusite 

ramybę, kuri suteiks jums gražiausią pojūtį per visą jūsų egzistenciją. Ir jūsų dvasioje gims troškimas 

tarnauti Tėvui būnant ištikimu saugotoju visko, ką sukūriau aš, būnant paguoda kenčiantiems ir taika 

ramybės netekusiems. 

30 Tokiomis akimirkomis ne tik Mano žodis skelbia jums Mano buvimą, bet ir jūsų siela, kuri giliai 

jaučia Mane viduryje tos ramybės, kurią jums suteikiu. 

31 Mokytojas yra su jumis. Tavo siela užėmė vietą prie mano dangiškojo stalo. Iš tiesų sakau jums: 

prie šio stalo nėra privilegijuotų vietų, visi yra lygūs, nes juos apima Mano gailestingumas. 

32 Mano meilė persmelkia jūsų būtį, kad mylėtumėte savo artimą taip, kaip aš jus myliu, ir kad jūsų 

širdyse nebūtų nei pirmos, nei paskutinės vietos. Jei jau būtumėte iškeliavę į tautas, provincijas ir kaimus, 

rastumėte žmoniją be meilės, be gailestingumo, visur aptiktumėte skausmą ir vargą. Visur rastumėte 

tinkamos žemės mano sėklai sėti. 

33 Žmonija jaučia Mano buvimą, nežinodama, kokiu būdu Aš apsireiškiau, ir savo baugioje maldoje 

sako Man, kad tik Mano Kraujas galės ją išgelbėti, kad jei duosiu jai savo duonos, ji nenumirs iš bado ir 

meilės troškulio ir kad tik Mano šviesa išspręs jos konfliktus. Jos balsas, kupinas skausmo ir nevilties, 

klausia Manęs: "Kodėl Tu neateini? Kodėl neprisileidžiate to, kuris šaukiasi ir maldauja Jūsų savo 

skausme?" 
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34 Jie nežino, kad yra žmonių, kurie diena iš dienos klausosi Manęs ir priima Mano Dvasią, kuri savo 

malone paverčia paribio žmones dieviškumo tarnais. 

35 Jei jie žinotų, kad netrukus vėl išvyksiu, jie negailestingai vertintų jus kaip nedėkingus dėl jūsų 

abejingumo, nes jiems reikia paguodos, dvasinio žodžio, šviesos spindulio. 

36 Šiuo metu ruošiu jus laikui po Mano pasitraukimo, kad, nepaisant gyvenimo permainų, išliktumėte 

vieningi, nes "Žodis" ir toliau dvasiškai vibruos jumyse, atskleisdamas jums didžius įkvėpimus. Kai 

susirinksite kalbėti apie dvasines apraiškas, gausite iš Manęs dieviškų įkvėpimų, ir tomis akimirkomis 

pajusite Mokytojo širdies šilumą ir saldų Jo rankos svorį ant savo galvos. Tada jums atrodys, kad girdite 

mano mylimojo balsą, kuris suteiks jums mano ramybę. 

37 Duodu jums lašelį gydomojo balzamo, kad persekiojami galėtumėte daryti stebuklingus išgydymus 

tarp žmonių. Juk per didžiąsias epidemijas, kai prasidės mokslui nežinomos keistos ligos, pasireikš mano 

mokinių autoritetas. 

38 Patikiu jums raktą, kuriuo atidarysite pačią surūdijusią spyną, t. y. pačią nepaklusniausią širdį, ir 

net kalėjimo vartus, kad suteiktumėte laisvę nekaltiems ir išgelbėtumėte kaltuosius. Jūs visada gyvensite 

ramybėje ir pasitikėsite manimi, nes kur tik eisite, jus saugos mano angelai. Jie pasirūpins, kad jūsų misija 

būtų įvykdyta, ir lydės jus į namus, ligonines, kalėjimus, nesantaikos ir karo laukus - visur, kur tik eisite 

sėti Mano sėklos. 

39 Tuomet Šeštojo antspaudo šviesa spindės galingai, ji bus tarsi visuotinis deglas, kurio spindulius 

matys visi, ir mano Mokymo vardas taps žinomas žmonijai. 

40 Šis žemės kampelis, kuriame šiuo metu esu apsireiškęs, bus atspindys Naujosios Jeruzalės, kuri 

atvers savo "dvylika vartų", kad į ją galėtų patekti svetimšaliai, kurie dideliais būriais ateis klausti, kur 

šiuo metu buvo Mokytojas, prašyti liudijimo apie Jo padarytus stebuklus ir Jo pateiktus įrodymus, 

studijuoti Jo žodį ir stebėti tuos, kurie buvo Jo mokiniai. Daugelis atneš Raštus su praeities pranašystėmis, 

kad nustatytų, ar tikrai buvau tarp jūsų. 

41 Kai kurie iš mano mokinių liks ten, kur yra dabar. Tačiau kitiems teks išvykti į kitas šalis, o 

pakeliui jie, kaip apaštalai ir misionieriai, išvys mūšių laukus, kuriuose sunaikinimas ir mirtis paliko savo 

pėdsakus. Jie pamatys mirusius miestus, griuvėsius ir vargą. Tada prasidės kova, kad "mirusieji" grįžtų į 

tikėjimo, šviesos ir meilės gyvenimą. Bet jei žmonės suabejos Mano "darbuotojų" teisingumu, Aš darysiu 

stebuklus jiems tarpininkaujant. Tada netikintieji atsivers, jie verks, o minios apipils šių pasiuntinių širdis 

savo skausmu. 

42 Jūs nežinote, kas jus pakvies ir priims. Bet kad ir kur eitumėte ir kam prisistatytumėte, visuomet 

kalbėkite apsirengę nuolankumu ir klusnumu. Jūs aiškinsite įstatymą, praeities laikų apreiškimus ir 

mokymus bei tai, ką šiuo metu apreiškė Šventoji Dvasia. Kalbėkite vaizdingai, bet mokėkite paaiškinti 

mano vaizdingus posakius ir palyginimus, kad suaugusieji suprastų, vaikai pabustų, o senukai nesukčiautų. 

43 Tie, kurie atsivers į šį Žodį, prisijungs prie "darbininkų" ir pradės laimėti širdis ir sielas Man. 

44 Konfrontacija bus nuožmi, bet vaisinga, nes skausmas iš anksto bus išjudinęs širdis. 

45 Atpažinkite pokyčius, kurie įvyks dėl mano mokymo! 

46 Materiali prievarta bus panaikinta, mokslas bus supainiotas, išdidumas pažemintas, o aistros 

sutramdytos. 

47 Žmogaus siela, jau išsivysčiusi dėl savo evoliucijos, netrukus supras ir įsisavins mano doktrinos 

apreiškimus. Už materializmo, savanaudiškų interesų ir tuštybių slypi dvasinė siela, kuri laukia mano 

atėjimo. 

48 Pasirūpinkite, kad jūsų sėjama sėkla būtų tokia tyra, kokią jums patikėjau. 

49 Sutiksite žmonių, kurie mąsto kitaip nei jūs, kurie jaučia ir gyvena kitaip ir kurių papročiai, 

aplinkybės, įstatymai, mokymai ir ritualai taip pat labai giliai įsišakniję jų širdyse. 

50 Būsite liudininkai pasaulėžiūrų ir doktrinų kovos, kai vieni iš dalies laikysis mano įstatymo, o kiti 

visiškai nusigręš nuo šių principų. Leisiu jiems susidurti ir kovoti tarpusavyje. 

51 Šioje konfrontacijoje pamatysite, kad didžiosios religinės bendruomenės labiau naudoja smurtą ir 

neteisingumą nei meilę ir gailestingumą. Pamatysite, kaip jie stengiasi pririšti silpnuosius prie savęs. 

52 Susiskaldymas pasireikš visuose, nes tiesa turi savo ginklus, kad apgintų tuos, kurie laikosi tos 

pačios tiesos. Tačiau kai vyrams kyla klausimas: "Kur yra tiesa?", turėtumėte atsakyti: "Meilėje". 
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53 Mokiniai, jūsų džiaugsmas didelis, nes mano Žodis tebėra su jumis - tas Žodis, kuris jums suteikė 

gyvybę, kuris jus palaikė išbandymų valandomis ir maitino. Kai buvote su juo supažindinti, patyrėte, kaip 

užsitraukė jūsų žaizdos ir pasikeitė jūsų gyvenimas. 

54 Kiek daug troškimų, susijusių su materialiuoju pasauliu, mirė jūsų širdyje, už didelį jūsų sielos 

džiaugsmą, kuri matė galimybę pasinaudoti gyvenimu darant gerus darbus su dvasine sėkla! Atsigręžiate į 

praeitį ir vertinate, koks buvote anksčiau ir koks esate dabar. Pastebėkite, kokią dvasinę pažangą padarėte, 

ir padėkokite Man iš visos širdies. 

55 Jei padarėte nusižengimų, meiliai jus pataisiau, neišduodamas jūsų kitiems. Juk nenoriu, kad 

pasaulis matytų tarp jūsų negalias ir jus tobulintų. Pasaulis yra žiaurus, ir jo teisingumas nėra gailestingas. 

56 Leiskite mano dvasiniam pasauliui jus pataisyti. Jie yra jūsų geriausi draugai, jūsų meilės broliai ir 

seserys, kurie netriukšmauja apie savo meilės darbus. Nuo kiek bedugnių ir pavojų jie jus išgelbėjo, nuo 

kiek blogų sprendimų jie jus atkalbėjo. Kaip dažnai jie užčiaupdavo jūsų lūpas, kad jūsų širdies aistra 

neišspausdintų žodžių, kurie galėjo būti nuosprendis jums patiems! 

Jei patyrėte nesėkmę blogame darbe, kurį laikėte geru, jie jums nubrėžė gerą kelią. Jie nenuilstamai yra 

šalia jūsų kaip slaugytojai ir gynėjai. Jie taip pat nebegalės bendrauti, kai nustosiu kalbėti. Tačiau 

neatimkite iš šių būtybių visos meilės, nes jos bus labai arti jūsų ir toliau jums padės. 

57 Mano darbas nesibaigs, nes aš daugiau nebekalbėsiu su jumis, kaip ir mano dvasinis pasaulis. 

Priešingai, ateis tobulo bendravimo su Tėvu laikas, kai dvasiškai išgirsite Jo balsą. 

58 Mano žodis nebus išgirstas taip, kaip Mozė jį išgirdo Sinajaus kalne, materializuotas audros 

šėlsme, nei žmogiškas, kaip Antrojoje eroje iš Jėzaus lūpų, nei per žmonių balsus, kaip jūs jį girdėjote šiuo 

metu iš Šventosios Dvasios. Kiekvienas, kuris ruošiasi, pasieks dvasios pokalbį su dvasia, kuris nebus tik 

kai kurių privilegija. 

59 Sieloms natūraliausia mokėti bendrauti ir mokėti dvasios, iš kurios jos kilo, kalbą. 

60 Dvasiškumas pažadins miegančias dovanas ar gebėjimus ir visų širdies skaidulų subtilumą. 

61 Mano buvimas bus jaučiamas. Kai kalbėsite apie Mano Darbą, būsite įkvėpti Manęs ir kalbėsite 

didžiulės išminties sakiniais, kurie nustebins net daug žinančius žmones. Tie, kurie padarys didelę pažangą 

šiame bendravime, gaus ne tik žodžius, sakinius ar idėjas, bet ir ištisus tobulumo kupinus doktrininius 

pasisakymus. Jūsų rankos galės rašyti kaip "aukso plunksnos", kaip apaštalo Jono rankos, įkvėptos 

Šventosios Dvasios. 

62 Kai jus supa netikintieji, Rašto aiškintojai ir kunigai, o jūs jaučiatės kupini Mano Dvasios, niekam 

nesakykite, kad jūsų lūpomis kalba Tėvas. Tačiau per jus ir toliau kalbėsiu žmonijai. Bendraujant tegul 

jūsų akys būna atviros, o siela sužavėta tuo, ką tą akimirką atskleidžia lūpos. 

63 Taip pat bus išlaisvinta pranašystės dovana per aiškiaregystę, kuri atskleis jums dar neatskleistas 

paslaptis ir leis pamatyti ateitį. Tačiau regėtojas niekada neturėtų būti savo bičiulių teisėjas ar 

demaskuotojas. 

64 Tai bus bendravimas iš dvasios į dvasią tam tikromis formomis, per kurį dar kartą jums pasakysiu, 

kad 1950 m., kai mano žodis tarp jūsų baigsis, mano darbas nebus baigtas. Jos likimas, jos misija visame 

pasaulyje tęsis ir toliau. 

65 Turite pasiruošti, kad susirinkę šiuose bendruomenės centruose, namuose ar po atviru dangumi 

dvasiškai pajustumėte mano buvimą šiuose susirinkimuose. 

66 Tačiau stebėkite, nes pasirodys ir netikrų mokinių, skelbiančių, kad tiesiogiai bendrauja su Tėvu, ir 

perduodančių melagingus nurodymus bei įkvėpimus. Aš mokiau jus atskirti tiesą nuo apgaulės, atpažinti 

medį iš jo vaisių. 

67 Išbandysiu vienus ir kitus, ir pamatysite, kad tikrieji mokiniai atsilaikys dėl savo tikėjimo, o 

netikrieji kris dėl savo silpnumo. 

68 Kai sakysiu paskutinį savo mokymą, matysiu liūdesį tuose, kurie nepasinaudojo Mano mokymais, 

bet tuose, kurie supras Mano išvykimo prasmę, matysiu pasitenkinimą dėl jų pažangos. 

69 Kaip kelrodį, padedantį pasiekti Mane, palieku jums maldą - ne tą, kurią ištaria lūpos, ir ne tą, 

kurią sakote giesmėmis, bet tą, kuri persmelkta tyrų minčių ir kilnių jausmų. 

70 Jei jums bus prieštaraujama dėl tokio elgesio, nebijokite. Jei esate smerkiami už tai, kad 

nesiklaupiate prieš altorius ir atvaizdus, taip pat nebijokite. Ateis jūsų akimirka kalbėti ir jūs įtikinsite savo 
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tiesa. Parodysite, kad jūsų Dievo garbinimas nėra nei viešas, nei susijęs su išoriniu poveikiu, bet vidinis ir 

dvasinis. Žmonės visame tame ieškos klaidų ir jų neras. 

71 Atkakliai dirbkite, ir pamatysite, kaip stabmeldžiai supras savo klaidą ir savo pačių rankomis 

sunaikins savo stabus. 

72 Iš tiesų sakau jums: greičiau praeis dangus ir žemė, negu išsipildys mano žodis! 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 261 
1 Mano žodis aiškus, jo paprasta išraiška įtikina ir sujaudina tiek išsilavinusius, tiek neišsilavinusius. 

Jos aiškumo akivaizdoje jūs lengvai supratote daugelį pamokų, kurių arba negalėjote suprasti, arba 

nenorėjote priimti. 

2 Šiandien žinote, kad žmogus gali atpažinti savo Dievą, nereikalaudamas išpuoselėti jausmų, kad 

per juos suvoktų dvasinius dalykus. Šiandien jūs žinote, kad, nepaisant savo ribotų smegenų, galite 

susidaryti nuomonę, kaip tobula Dievo ir žmogaus bendrystė taps tikrove, lygiai taip pat, kaip esate 

įsitikinę mano apsireiškimo tiesa per mano balso nešėjų intelektą. 

3 Tiems, kurie Mane išgirdo, tapo šviesu, todėl į jų širdį nebegali patekti netikras ir netyras dalykas. 

4 Dabar atėjo šviesos metas, kai žmogus ne tik tikės, bet ir supras, supras ir pajus mano tiesą. 

5 Mano mokymo tikslas - įtikinti visus, kad niekas neatėjo į šį pasaulį be svarbios priežasties, kad ši 

priežastis yra dieviškoji meilė ir kad visų žmonių paskirtis - atlikti meilės misiją. 

6 Visais laikais, nuo pat pradžių, žmonės savęs klausė: "Kas aš esu? Kam esu skolingas už 

gyvenimą? Kodėl aš egzistuoju? Ko aš čia atėjau ir kur einu?" Iš dalies dėl savo neaiškumų ir žinių stokos 

jie gavo atsakymą mano paaiškinimuose ir apmąstymuose apie tai, ką laikui bėgant jums atskleidžiau. 

Tačiau kai kurie mano, kad jau viską žino, bet aš jums sakau, kad jie labai klysta, nes to, kas saugoma 

Dievo Išminties knygoje, žmonės negali sužinoti, kol tai jiems neatskleista; o šioje Dievo Išminties 

knygoje yra daugybė dalykų, jos turinys begalinis. 

7 Šis pasaulis žengs dar vieną žingsnį tiesos pažinimo link. Staiga ji patirs sumaištį, bet vėliau 

nusiramins ir supras. 

8 Žmogus visada stengėsi pažinti tiesą. Iš pradžių jis viską priskyrė gamtai, bet vėliau, stebėdamas ir 

apmąstydamas, pradėjo manyti, kad neįmanoma, jog tiek daug stebuklų ir tobulų kūrinių atsirastų iš nieko, 

kad turi egzistuoti kūrybinė jėga, intelektas ir aukštesnė jėga. Šis įsitikinimas sustiprino žmonių tikėjimą, 

kurie savo ruožtu kūrė kultus ir apeigas, kad garbintų Tą, iš kurio kilo visi kūriniai. 

9 Žmogaus širdyje kilo nauji klausimai: "Kas yra Dievas? Koks Jis yra? Ar Jis tikrai egzistuoja, ar 

ne?" Žmonės uždavinėjo šiuos ir kitus klausimus apie Mano egzistenciją ir Mano Esybę, ir Aš visada 

atsakydavau į kiekvieną skambutį ir klausimą. 

10 Nuo pat pirmųjų žmonijos dienų Dievas davė žmonėms daugybę įrodymų ir apreiškimų - 

materialių, apčiuopiamų ir regimų apraiškų, priklausomai nuo tų būtybių naivumo, neišmanymo ir 

paprastumo, kol, atėjus tinkamam laikui, per Jėzų parodžiau save pasauliui, kad asmeniškai atsakyčiau į 

visus žmonių klausimus, išsklaidyti visas abejones ir paruošti juos laikui, kai jie nebebus neišmanėliai, 

nekalti ir kvaili maži vaikai, bet dieviškosios Dvasios šviesos dėka taps didžiais mokiniais, Dievo vaikais, 

pakylėtais meilės ir pažinimo - žmonėmis, suvokiančiais savo prigimtį, likimą ir savo egzistencijos 

priežastį. 

11 Taigi vieni visada ieškojo dieviškosios paramos ir pagalbos, kad laimėtų gyvenime, o kiti, 

tobulėjant jų protui, tapo arogantiški, nes manė esą nepriklausomi, galingi ir išmintingi. Jie manė, kad 

sugeba kurti kūrybines idėjas ir būti savarankiški. 

12 Dvasininkai ir materialistai visuomet egzistavo šioje žmonijoje, taip pat vyko vienų ir kitų 

pasaulėžiūrų kova, kiekvienam kovojant įrodyti, kad jie turi tiesą. 

13 Mano dvasinis buvimas šiuo metu įvyko tam, kad jus nuraminčiau, sutaikyčiau, atsakyčiau į visus 

jūsų klausimus ir įrodyčiau jums, kad nei tie, kurie kovojo už dvasinį gyvenimą, nei tie, kurie skelbia, kad 

vienintelė tiesa yra materialioji, nėra teisūs. Pirmieji nusidėjo kaip fanatikai, o antrieji - kaip neišmanėliai. 

Jie nesuvokė, kad vienas, kaip ir kitas, turi dalį tos tiesos, bet nesuprato, kaip jas suderinti, sutaikyti 

tarpusavyje ir suvienyti meilėje. 

14 Jums atrodo neįmanoma, kad jūs vienas kitą suprantate, jūs netikite tokiu didingu susivienijimu. 

Bet iš tiesų, sakau jums, aš puikiai žinau, kad šis susivienijimas taps realybe. 

15 Kitaip jūs nebeturėtumėte tobulos prigimties, kokia Dievas jus sukūrė, ir jūsų sąžinėje nebebūtų 

mano šviesos, kad galėtumėte dirbti teisingai ir teisingai, kaip ir visi Tėvo darbai. Tačiau reikia dar šiek 

tiek palaukti, kad ta šviesa, ta dieviškoji dalis, kurią jūs vadinate dvasia, galėtų pereiti per žmogų visą jam 

suteiktos valios laisvės kelią, kad galėtų jį įvesti į atsinaujinimo, atkūrimo ir dvasinio tobulėjimo darbą. 
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16 Tu paruošei savo širdį kaip šventovę, kad galėtum Mane priimti. Prieš tai atlikote sąžinės 

patikrinimą ir iš daugelio akių riedėjo atgailos ašaros. 

17 Aš jus visus išgirdau ir laiminu. 

18 Žinau, kas jautė skausmą dėl to, kad buvo silpnas teisme, kas buvo prisiekęs man atleisti savo 

priešui, bet neatleido. Bet kai jis sugrįžo pas Mane, kad Mane išklausytų, tuoj pat pajuto sąžinės 

priekaištus, nuolankiai išpažino savo nusižengimą ir paprašė Manęs dar vienos progos. 

19 Žinokite, kad padarysiu jus stiprius, kad daugiau nebekristumėte, kad mokysiu jus su begaline 

kantrybe ir pakantumu ir kad visiems suteiksiu naujų galimybių įrodyti savo supratimą, pastangas, valią ir 

pažangą. 

20 Supraskite, kad nuoširdi atgaila nuplauna daugybę dėmių, palengvina jūsų naštą ir suteikia ramybę 

jūsų širdžiai. Tada, kai pasijusite išsilaisvinę nuo savo naštos, prisiminkite, kad yra daugybė jūsų 

bendrakeleivių, kurie nesimeldžia, bet kenčia, kad galėtumėte melstis už juos, būdami visiškai įsitikinę, 

jog mano gydomasis balzamas bus išlietas ant visų ligonių ir vargšų. 

21 Iš jūsų reikalauju ne valandų valandas trunkančios maldos, bet trumpos ir nuoširdžios maldos, 

paprastos savo forma ir gilios savo dvasingumu. Tų akimirkų man užteks, kad suteikčiau jums savo 

gailestingumą. 

22 Malda yra dvasinė priemonė, kurią įkvėpiau žmogui bendrauti su mano Dieviškumu. Todėl nuo pat 

pradžių ji jums pasireiškė kaip troškimas, kaip sielos poreikis, kaip prieglobstis aplankymo valandomis. 

23 Kas nepažįsta tikros maldos, nežino, kokius palaiminimus ji atneša, nežino joje glūdinčio sveikatos 

ir naudos šaltinio. Jis iš tiesų jaučia impulsą kreiptis į Mane, kalbėtis su Manimi ir pateikti Man savo 

prašymą; bet kadangi jam trūksta dvasingumo, jam atrodo, kad siūlymas tik kelti savo mintis yra toks 

menkas, kad jis tuoj pat ieško ko nors materialaus, ką galėtų Man paaukoti, nes mano, kad taip geriau 

atiduos Man pagarbą. 

24 Taip žmonės pasinėrė į stabmeldystę, fanatizmą, apeigas ir išorinius kultus, slopindami savo sielas 

ir atimdami iš jų palaimingą laisvę melstis tiesiogiai Tėvui. Tik tada, kai skausmas labai stiprus, kai kančia 

pasiekia žmogaus jėgų ribas, siela išsilaisvina, pamiršta formalumus ir nuverčia savo stabus, kad pakiltų ir 

iš širdies gelmių sušauktų: "Mano Tėve, mano Dieve!" 

25 Per maldą žmogus pasiekia ramybę, įgyja išminties, sveikatos, supranta tai, kas giliausia, jo protas 

nušvinta, o siela padrąsėja. 

26 Tas, kuris moka melstis nuo dvasios prie dvasios, jaučiasi visur apsaugotas, bet ne tas, kuris ieško 

figūrų ir atvaizdų, prie kurių turi eiti, kad pajustų jų buvimą ir jaustųsi saugus. 

27 Ar matote, kaip šiais materializmo laikais tautos kariauja viena prieš kitą? Tačiau sakau jums, kad 

daugybė žmonių ten, tų karo įvykių įkarštyje, atrado maldos paslaptį - maldos, kuri kyla iš širdies ir ateina 

pas Mane kaip skubus pagalbos šauksmas, kaip verksmas, kaip maldaujantis prašymas. Kai pakeliui jie 

patyrė prašomą stebuklą, suprato, kad su Dievu galima kalbėtis tik sielos kalba. 

28 Mokiniai: Jūs, kurie sudarote bendruomenę, gavę ne tik pamoką, bet ir visą knygą, būsite 

pasirengę kalbėti apie Mane taip, kaip dar niekas nėra kalbėjęs. 

29 Dabar suteikiu jums daug galimybių įvykdyti užduotis - pasinaudokite jomis. Duokite visiems, 

mokykite visus. Tai, ką jums daviau, neturi ribų, ir dėl to jūsų širdis niekada nebus tuščia - priešingai, kuo 

daugiau duosite, tuo labiau ji jumyse didės. Kuo labiau mylite, tuo didesni būsite dorybingi. 

30 Aš palieku savo meilę savo žmonėms kaip savo buvimo liudijimą. 

31 Mano skelbimas yra su jumis, mano šviesa apšviečia žmogaus intelektą, kad tarpininkaudama 

perduotų žmonijai mano meilės žinią. 

32 Jūs būsite pasiuntiniai, kurių lūpomis mano žodis keliaus iš provincijos į provinciją ir iš širdies į 

širdį. 

33 Dabartinis laikas yra skirtas šios tautos savęs apmąstymui, jūsų vidiniam tyrimui, kad tikrai 

žinotumėte, ar mylite Mane tyrai, ar tapote fanatizmo auka. Dabar palanki valanda tobulinti savo 

trūkumus. 

34 Studijuodami žodžio "sudvasinimas" reikšmę supratote, kad klaidinga norėti vaizduoti Dievybę 

formomis, kurias vadinate simboliais, - ši klaida tampa dar didesnė, kai pagalvojate, kad tada išoriniais 

pavidalais slepiate priešais jus esančią tikrovę. 
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35 Atminkite, kad Aš visada pasireiškiu protu, gyvybe, meile, galia, niekada ne negyvomis figūromis. 

Net ir šiandien jūs dalyvaujate vienoje iš Mano apraiškų, kuri vyksta per žmogaus intelektą. Kodėl jūs 

primygtinai reikalaujate vaizduoti Mane bejausmiais atvaizdais ir figūromis? Žmogus, per kurį Aš 

apsireiškiu, jaučia Mane giliai ir intensyviai savo sieloje ir net kūne, jo džiaugsmas yra gilus, o jo 

susižavėjimas leidžia jam aiškiai matyti šviesą, kuri pasiekia jo intelektą. 

36 Jūs esate panašus į šį žmogų. Kodėl gi jūs taip pat nejaučiate Manęs savo širdyje? 

37 Apmąstydami šį mokymą, prieisite prie išvados, kad ten, kur yra polinkis materializuoti 

Dieviškumą, negali būti jokio sudvasinimo. 

38 Šiuo metu ne visi suprantate, ką reiškia "sudvasinimas", taip pat nesuprantate, kodėl prašau jūsų 

pasiekti šį vidinį pakilimą. Ar galite norėti ir paklusti Mano įsakymams, jei net nesuvokiate, ko Aš jūsų 

prašau? Tačiau kai kurie supranta idealą, kurį Mokytojas įkvepia savo mokiniams, ir skuba sekti jo 

nurodymais. 

39 Meilė simbolizmui ir formalumui, taip pat vaizdų garbinimas primena žmonijos dvasinę kūdikystę, 

primityvius laikus, kai žmonėms reikėjo išorinių ir regimų dalykų, kad jie tikėtų dieviškumu. 

40 Žmogaus intelektas buvo savo vystymosi pradžioje. Tuo metu nebūčiau sakęs žmogui: "Ištirk ir 

suprask tai, kas priklauso sielai". Tačiau šiandien, kai žmogus įžengė į visus mokslo kelius, sukūrė 

daugybę filosofijų, intelektualiai išsivystė daugybėje sričių, ar jis pagaliau nesupras spiritualizmo? Ar jis 

bus sutrikęs dėl mano naujos žinios? Ne, žmonės, žmogaus sielai reikia ir ji trokšta mano išgelbėjimo 

doktrinos. 

41 Nebijokite kovos skleisti ir sėti šį mokymą. Jau dabar daugelis tautų gerbia šventą teisę laisvai 

mąstyti. Vėliau žmonės pažins tą proto laisvę, kurios žmonija iki šiol nežinojo. 

42 Pasaulyje ir toliau vyks karai, žmonėms gresia mirtis ir sunaikinimas, ir taip yra todėl, kad žmonės, 

užsispyrusiai besilaikantys savo filosofijų ir doktrinų, nenori pripažinti tiesos. 

43 Žmonės, duodu jums dvasinį padrąsinimą, kad nebijotumėte nesėkmės. Jei sakiau, kad ši šviesa, 

kurią įžiebiau jūsų sieloje, išsklaidys šešėlius, dabar kartoju, kad sakiau jums tiesą. 

44 Šią akimirką apgaubiu jus savo Dieviškumo šviesa. Nusileidžiu, kad paruoščiau jus kaip 

Mokytojus mokyti savo artimuosius meilės ir gailestingumo, nuolankumo ir atleidimo žodžiais bei darbais. 

Tačiau iš tiesų sakau jums, kad darbai visada kalba garsiau už žodžius. 

45 Žmogus taip pat kalba apie meilę žmonijai, brolystę ir taiką, bet savo darbais neigia savo žodžius. 

46 Šiandien, kai Tėvas nužengė jums apsireikšti per žmogaus intelektą, sakau jums: nebūkite tarp tų, 

kurie kalba apie meilę, o neša neapykantą, kurie kalba apie gėrį, o daro priešingai, kurie kalba apie taiką, o 

kursto karus. Ne, kad mano žodis klestėtų tarp jūsų, turite apie jį kalbėti darbais, kurie kyla iš širdies. 

47 Kalbėkite per sielą, nes esate pačiame Šventosios Dvasios laiko įkarštyje. Visada išlikite 

džiaugsmingi. Jei trumpam pajustumėte, kad Aš nutolstu, tai būsiu ne Aš, o jūs, nes susilpnėjote savo 

sielą. Aš gyvenu tavo širdyje amžinai. 

48 Atstumus ir barjerus tarp Dieviškosios Dvasios ir žmogaus širdies sukuria pats žmogus. Tačiau Aš 

gyvenu taip arti jūsų, kad jums nebūtina žvilgsniu ieškoti horizonto, kad Mane pamatytumėte. Pakaks, jei 

su atsidavimu ir kontempliacija įsiskverbsite į savo vidų, kad atrastumėte Mane Mano šventovėje. 

49 Šį kartą mano apreiškimai padės jums užmegzti dvasinį ryšį su mano dieviškumu - artumą, kurio 

jūsų siela visada ieškojo. 

50 Aš vis dar matau ir girdžiu, kaip ši žmonija paglosto Mane ir kviečia Mane savo apeigomis, 

giesmėmis, žodinėmis maldomis ir įvairiomis garbinimo formomis, kad pajustų Mane šalia. Visiems aš 

leidžiu pajusti savo buvimą, esu su visais. Tačiau dabar atėjo laikas, kai Viešpats nori, kad Jo vaikų 

garbinimas būtų tobulas, kad jų bendravimas su Tėvu taip pat būtų tobulas. Štai ką šis mokymas atskleidė 

jums šiuo metu. Šiandien iš manęs išmokote, kaip melstis ir kaip užmegzti dvasios dialogą su dvasia. 

51 Kad galėtumėte daryti pažangą šiame kelyje, paraginau jus atsisakyti visų ritualų ir išorinio 

garbinimo. Po to iš jūsų susirinkimų kambarių pamažu išnyko visi daiktai, kuriais stengėtės atvaizduoti 

dieviškąsias savybes, taip pat išnyko jūsų dvasinio Dievo garbinimo prasmingumas arba išoriškumas. 

52 Mano mokymas skirtas ne tik suteikti jums stiprybės ir pasitikėjimo savo gyvenimo kelionėje 

žemėje, bet ir išmokyti, kaip palikti šį pasaulį, peržengti anapusybės slenksčius ir įžengti į amžinuosius 

namus. 
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53 Visos konfesijos stiprina sielą, kai ji keliauja per šį pasaulį, bet kaip mažai jos atskleidžia ir 

paruošia ją didžiajai kelionei į aną pasaulį. Dėl šios priežasties daugelis mirtį laiko pabaiga, nes nežino, 

kad nuo jos atsiveria begalinis tikrojo gyvenimo horizontas. 

54 Mokymus, kuriuos jums daviau kaip Šventoji Dvasia, šiuo metu vadinate spiritualizmu, nes Jis 

jums atskleidė daug neįmenamų paslapčių. Tarp pomirtinio gyvenimo ir žmogaus nebėra šiuolaikinės 

uždangos. Aš atskleisiu jums apie tą gyvenimą tiek, kiek galėsite suvokti, ir tik tai, kas yra mano valia. 

55 Nežiūrėkite į kapą kaip į pabaigą, nematykite už jo tuštumos, mirties, tamsos ar nebūties. Nes po 

fizinės mirties yra gyvenimas, šviesa, viskas. 

56 Prieš įžengdami į tuos regionus turite pasiruošti, tada, pakylėję savo sielą, galėsite apsigyventi arba 

įžengti į "Dvasinį slėnį" net ir dabar, kai vis dar esate įsikūniję. 

57 Nematykite savo kūne grandinės, priešo ar egzekutoriaus, matykite jame silpną būtybę, kurią turite 

sustiprinti, nes tada jis bus jūsų tarnas, jūsų parama ir geriausias įrankis užduočiai atlikti ir kopti į kalną. 

Sudvasinkite ją, neleisdami jai nugrimzti į fanatizmą, kad galėtumėte atsiriboti savo maldose ir ant minties 

sparnų nešti gydomąjį balzamą ligoniams. 

58 Kai Antrojoje eroje kalbėjau savo mokiniams apie savo Karalystę, jie nesuprato ir klausė: "Kur yra 

Tavo Karalystė, Viešpatie?" Bet kai artėjo Mano išėjimo diena, Mano žodis nebebuvo alegorija, jis tapo 

aiškiai suprantamas ir visi jį suprato. 

59 Netgi šiuo metu, artėjant laikui, kai nebepasirodysiu šiuo pavidalu, Aš atsisakiau alegorinės 

išraiškos, kad galėčiau jums kalbėti tiesiog apie didžius dalykus, kuriuos jums pasilikau. Visa, ką jums 

kalbėjau nuo 1866 m., bus apibendrinta mano mokymuose per pastaruosius trejus metus. 

60 Šis žodis, kurį šiuo metu išgirdote per dieviškąjį spindulį, apšviečiantį žmogaus protą, buvo jums 

nauja mana jūsų sielai. Tai taip pat buvo panašu į stebuklą su duona ir žuvimis, kurį Jėzus padarė 

dykumoje. 

61 Laikas, per kurį su jumis kalbėsiu, jau labai trumpas. Mokykitės ir naudokitės mano žodžiu bei 

pavyzdžiais, kad su jais galėtumėte eiti į žmoniją ir liudyti mano mokymą. Daugelis durų jums atsivers, 

kitos liks uždarytos. 

Daugybė žmonių ateis tavęs pasiklausyti, bet tarp jų bus ir "kurčiųjų". Bet jūs turite sėti, nes žmogaus 

širdis yra kaip dirva. Aš siųsiu rasą ir lietų ant jūsų sėjos, ir sėkla išaugs. 

62 Tie, kuriems skirta keliauti pas kitas tautas, kirs sienas kaip taikos pasiuntiniai. 

63 Pasaulis laukia jūsų kaip atgailos slėnis su visais savo skausmais, ydomis, ligomis ir žaizdomis, 

kad galėtumėte ant jų užtepti balzamą, kurį jums patikėjau ir kuris gydo visas blogybes. 

64 Jūs nesijaučiate galintys atlikti didžių darbų, bet aš, jums tarpininkaujant, per mažą dalį jūsų meilės 

ir gailestingumo, padarysiu nuostabių darbų, kurių net nesijaučiate verti. 

65 Kai mano žodis nebeskambės šiose susirinkimų salėse, jūs susirinksite skaityti mano mokymo 

kalbų, iš kurių suprasite daugelį mokymų, kurių anksčiau negalėjote suprasti. Vizionieriai išvys Mokytojo, 

kuris kaip Šventoji Dvasia suteiks jums naujų apreiškimų, pavidalą. Ten, tarp jūsų, ligoniai palengvins 

savo skausmą, mirtinai sergantys atgaus gyvybę, gedintys ras paguodą, o nevilties apimti žmonės - naują 

viltį. 

66 Jūs mokysite savo gyvenimo pavyzdžiu, o visa kita padarysiu aš. Mano valia buvo leisti jums 

dalyvauti šiame meilės darbe, kad mylėdami savo artimuosius galėtumėte mylėti mane patį. 

67 Būkite pasiruošę iki mano paskutinio mokymo kalbos dienos, nes tai bus tarsi paskutinis valgis 

Antrojoje eroje, kai išgirsite mano paskutinius žodžius. 

68 Tie, kurie nesilaikė Mano nurodymų, nesiekė dvasingumo, užsispyrusiai laikėsi pasenusių 

papročių ir tradicijų, turės lieti ašaras, o vėliau, skaitydami knygą, kurią šiuo metu jums patikiu, supras 

savo klaidas. Tada, kupini skausmo ir gailesčio, jie stengsis ištaisyti savo klaidas. 

69 Mano meilės šviesa nušviečia pasaulį ir jo kelius, kai tamsa grasina juos uždengti. Diena iš dienos 

daugybė sielų palieka šį gyvenimą nežinodamos, kur eina. Neužmiršk jų, suteik jiems savo maldos, savo 

gailestingumo šviesą. Nesijaudinkite dėl šviesos būtybių, nes jos jau yra šviesoje ir užtaria jus. Melskitės 

ne tik už žmones, melskitės už visus savo artimuosius. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 262 
1 Mano Dvasia džiaugiasi, kai mato, kad jus vienija tas pats troškimas artintis prie Mokytojo. Čia, 

mano žodžio apraiškoje, jūs pamirštate vargą, apmaudą, pavydą ir kančią. 

2 Gerai darai, kad apvalytum savo širdį, nes mano žodis ateis į ją, kai ją paruoš kaip šventovę. 

3 Nuolankumas ir paprastumas yra tai, kas turėtų būti jūsų dvasiniame Dievo garbinime, kad 

materialūs ir efektingi dalykai neatitrauktų jūsų dėmesio nuo esminio dalyko - meilės Tėvui ir 

gailestingumo artimui. Kai esate pasirengę patirti šias pakylėjimo akimirkas, jūsų mąstymas jau prisitaikęs 

prie dieviškosios minties. 

4 Formuokite vieningus, broliškus žmones, mylinčius tiesą ir gerus darbus, besidžiaugiančius 

atvykstančiais naujais broliais ir seserimis, pasitinkančius juos su šypsena lūpose, su tikra meile širdyje ir 

malda dvasioje. Jūs atiduosite jiems tai, ką sukaupėte per tą laiką, kol mane girdėjote. Jūs parodysite jiems 

tikrąjį kelią, kurį jums nubrėžiau, ir džiaugsitės, kad imate iš Manęs pavyzdį. Nesvarbu, kad jūsų žinios 

dar nėra labai gilios. Jei jūsų labdara didelė, jūs darysite tikrus stebuklus. 

5 Ši misija niekada neatrodys sunki, jei tas, kuris ją vykdo, savo darbus apšvies meile. Kita vertus, 

tam, kuris tai atlieka tik kaip pareigą, tai gali atrodyti kaip sunkus kryžius. 

6 Neapsigaukite, jei manote, kad vis dar esate per daug netobuli, kad galėtumėte atlikti tokią subtilią 

misiją. Gera valia nugali viską. 

7 Dabar mokau jus tam tikro būdo, kaip pasiruošti, kad visi jūsų kasdieniai darbai būtų įkvėpti kilnių 

jausmų ir kad apsilankymai bei sunkumai jūsų nesustabdytų ir nepriverstų atsitraukti: Kai atversite akis 

naujos dienos šviesai, melskitės, kreipkitės į Mane savo mąstymu, tada sudarykite savo dienos planą, 

įkvėptą Mano šviesos, ir dabar pakilkite į gyvenimo kovą. Taip elgdamiesi būkite stiprūs ir nė akimirkai 

nenusižengkite paklusnumui ir tikėjimui. 

8 Iš tiesų sakau jums: netrukus jūsų tvirtumas ir jūsų darbų rezultatai jus nustebins. 

9 Žiūrėkite, kad jūsų veiksmuose būtų tiesos ir tyrumo, ir nebijokite būti išjuokti savo 

bendrakeleivių. Tą neapgalvotą akimirką jie nežinos, ką daro. 

10 Matau, kad baiminatės įžeidžiančių vertinimų ir kritikos. Nenoriu, kad iš jūsų būtų tyčiojamasi. 

Bet jei jūsų sąžinė jums nepriekaištauja, aš atleisiu tiems, kurie jus įžeidė, ir padarysiu, kad tiesos šviesa 

nušvistų jų protuose. 

11 Tikrai žinokite, kas yra gailestingumas, kaip jį pajusti ir kaip jį dovanoti, kad jis būtų garsesnis ir 

kad galėtumėte jį vykdyti be pasipūtimo. Visada "neleisk, kad tavo kairė žinotų, ką daro dešinė", t. y. 

neduok su pasigėrėjimu, nes taip sugriautum kiekvieną gailestingumo darbą. 

12 Su kiekviena iš šių bendruomenių norėjau sukurti tikrą šeimą, kurioje jūs visi mylėtumėte vieni 

kitus, kurioje būtumėte vieni kitų pusėje savo kančiose ir poreikiuose, kad išmoktumėte vieni kitiems teikti 

gailestingumą. Kai šis jausmas išsiskleis ir subręs jūsų širdyse, galėsite žengti kovos keliu ir siūlyti jos 

gerus vaisius tiems, kuriems reikia meilės ir šviesos ir kurių tūkstančiai susikirs su jūsų keliu. 

13 Ateis diena, kai jūs nebebūsite šių mokinių minios, šiandien susirinkusios klausytis mano 

mokymo. Nors esate išsibarstę po skirtingas žemės dalis, kovoje ir vykdydami savo misiją išliksite 

dvasiškai vieningi. Niekas negalės nutraukti šių dvasinio bendrumo saitų. 

14 Būkite palaiminti, nes esate darnoje su savo Tėvu. Nė viena nešvari mintis nesutrikdė jūsų minčių 

šią bendravimo su Dievu valandą. Viskas buvo harmonija, ir joje jūs išgirdote mano žodį gamtos 

glūdumoje, toli nuo bet kokios susibūrimo vietos. 

15 Pažvelkite į tai, kas jus supa: į aukštus kalnus, kurie yra nuolatinės pagarbos altoriai Kūrėjui; į 

saulės žvaigždę, kaip į neišmatuojamai didelį žiburį, apšviečiantį žmonių gyvenimą; į darnią paukščių 

giesmę, siunčiančią Tėvui savo trimitus, kurie yra tarsi maldavimo giesmės, ir į šios šlovės viduryje jūsų 

sielą, besižavinčią dieviškojo Žodžio koncertu. 

16 Mano paguodos Dvasia yra su jumis, Mano Šviesa sklinda spinduliais, ir tuo pat metu Aš priimu iš 

jūsų širdžių auką, kurią man atnešėte. 

17 Todėl šioje pakylėjimo ir dvasingumo atmosferoje pamatysite, kaip didžiausi stebuklai taps tikrove 

tarp jūsų. Prašykite, prašykite už ligonius, vargstančius, nedalyvaujančius, pražuvusius, nes tada jie gausiai 

gaus. 
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18 Mylimi žmonės, ieškantys geriausios aukos, su kuria galėtų prisistatyti Man: Tu apsivalai ir 

nuplauni nusikaltimus, kuriuos tau rodo tavo sąžinė, ir, atgailaudamas už nuodėmes, ruošiesi šventovei, 

kad galėtum bendrauti su Manimi. 

19 Mokytojas moko jus budėti ir melstis, kad būtumėte stiprūs pagundų akivaizdoje ir daugiau 

nenusidėtumėte. Melskitės už save ir už tuos, kurie nemoka melstis. Kiek laiko jums reikės kasdien 

melstis? Apie ilgas valandas, kad galėtum pakelti savo sielą į Mane? Ne, žmonės, užteks penkių minučių. 

Šis trumpas meilės ir atsidavimo Man laikas yra laikas, kurio jums reikia, kad atsiduotumėte Man ir 

paklustumėte Mano išankstiniams planams tai dienai, kurią gyvenate. Paguosiu jus jūsų poreikiuose, 

padrąsinsiu jūsų darbuose ir apšviesiu jus, kad jūsų darbai klestėtų. 

20 Kai jums reikės patikėtinio, gero draugo, kreipkitės į Mane ir išsakykite man savo širdies kančias, 

o Aš jums patarsiu geriausią būdą - sprendimą, kurio ieškote. Jei jūsų sielą slegia našta, taip yra todėl, kad 

nusidėjote. Aš priimsiu jus ir būsiu geranoriškas savo sprendimu, sustiprinsiu jūsų ryžtą taisytis ir 

grąžinsiu jums prarastas jėgas. 

21 Tik laikydamiesi mano mokymų išlaikysite malonę ir išsaugosite psichinę bei fizinę sveikatą. Įgyta 

patirtis bus šviesa, kurią po truputį kaupsite savo sieloje. 

22 Mano teismas ir Mano įstatymas yra negailestingi, ir jei šiuo metu turite sumokėti skolą, darykite 

tai su meile ir kantriai. Bet kai būsite išsekę, aš padėsiu nešti jūsų kryžių, kad įgytumėte naujų jėgų kovoti 

toliau. 

23 Jei žinote, kad jūsų likimas užrašytas, kad išbandymai tik sumala širdį ir palenkia kūnišką prigimtį, 

kodėl maištaujate? 

24 Tavo siela apdovanota didele jėga, o išbandymai, kuriuos tau siunčiu, nėra didesni už tavo turimą 

galią ir energiją. Tai privalumai, padedantys įgyti nuopelnų ir sutaupyti. 

25 Mano Tėvo Dvasia kenčia, kai mato žmonijos skausmą. Aš jų nenubaudžiau. Taikomi mano 

meilės ir teisingumo įstatymai atneša tik gerovę ir taiką. 

26 Per žmogų buvo paleistos naikinančios jėgos. Karas pasėjo savo sėklas visų širdyse. Kiek daug 

skausmo patyrė žmonija! Kiek daug apleistumo, vargo, našlaičių ir sielvarto jis paliko savo kelyje! Ar 

manote, kad mūšyje kritusių žmonių sielos žuvo arba kad ta gyvenimo dalis, amžinybė, kuri gyvena 

žmoguje, nebeegzistuoja? 

27 Ne, žmonės: siela išgyvena karą ir mirtį. Ši mano dvasios dalis pakilo iš skausmo laukų ir ieško 

naujų horizontų savo kelyje, kad galėtų toliau gyventi, tobulėti ir vystytis. 

28 O tiems, kurie liko žemėje ir matė, kad jų tėvynės nuniokotos, jų laukai nusiaubti, maras ir badas, 

moralės ir gėrio principai paminti, aš išsaugojau jų drąsą gyventi ir visus juos saugojau. 

29 Ateinančiais laikais panaudosiu juos nešti savo Žodžio šviesą kitoms tautoms. Aš patikėsiu jiems 

didelę dvasinę misiją. 

30 Jie išmoko melstis taip, kaip aš jus mokiau. Šiose sielose nėra skausmo ar kančios, bet sielos 

didybė, nes jos mylėjo Mane išbandymų metu, suprato Mane ir buvo Man paklusnios. Jie apsivalė 

skausme. 

31 Žmonės, suvienykite savo maldą su tų sielų malda. Jūs apsivalėte ne skausme, jūsų tiglis buvo 

ramybė, kurią šiuo metu jums pasiūliau savo meilės žodžiais. Kai būsite paruošti - vieni skausmu, kiti 

meile - judėsite kartu, susivienysite ir kartu, sekdami mano mokymais, suprasite mano Žodį. Išgersite šią 

meilės taurę ir patvirtinsite, kad viskas, ką gavote, buvo naudinga. Pasistūmėsiu į priekį ir parodysiu jums 

galutinį tikslą, jo rezultatą. Ant dvasinių ir moralinių griuvėsių, kuriuos palieka žmonija, pastatysiu 

vientisą ir stiprų pasaulį. 

32 Žmonės, jūsų teismas dar tik ateis, ir kaip kitos tautos prisiėmė mano nuosprendžio naštą, taip ir 

jūs ją gausite pagal savo darbus nurodytu laiku. 

33 Priimu visus: ir tą, kuris ateina trokšdamas išgirsti Mane, ir tą, kuris ateina tyrinėti, ir tą, kuris su 

dideliu pasitenkinimu neigia viską, ką girdėjo, ir ateina tik iš smalsumo. 

34 Iš tiesų sakau jums: mano švitinimas visada buvo ir bus - anksčiau vienoks, šiandien kitoks, rytoj 

dar kitoks, ir taip visą amžinybę. 

35 Tarp Tėvo ir vaikų yra ryšys, kuris niekada nenutrūksta, ir šis ryšys yra priežastis, dėl kurios 

Dieviškoji Dvasia kalbasi su jumis visais. 
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36 Palaimintas tas, kuris ieško tiesos, nes jis trokšta meilės, šviesos ir gėrio. Ieškokite ir rasite, 

ieškokite tiesos, ir ji jums ateis. Galvokite, klauskite Dieviškosios išminties knygos, ir ji jums atsakys, nes 

Tėvas niekada netylėjo ir nebuvo abejingas tam, kuris karštai Jo klausia. 

37 Kiek iš tų, kurie ieško tiesos knygose, tarp mokytų žmonių ir įvairiuose moksluose, galiausiai atras 

ją savyje, nes Aš įdėjau Amžinosios Tiesos sėklą į kiekvieno žmogaus vidų? 

38 Štai mano šviesa, šviečianti žmogaus smegenyse ir virstanti žodžiais. Kodėl manote, kad tai 

neįmanoma? Ar manote, kad žmonės gali būti pajėgesni už Dievą, jei savo mokslo priemonėmis pasiekia 

bendravimą per atstumą? 

39 Iš tiesų sakau jums: jei nepažįstate gebėjimų, kuriais apdovanota žmogaus siela, dar mažiau 

pažinsite Mane. 

40 Aš apsireiškiu per žmogaus intelekto organą, nes smegenys yra Kūrėjo tobulai sukurtas "aparatas", 

kad jose galėtų pasireikšti intelektas, kuris yra sielos šviesa. 

41 Šis "aparatas" yra modelis, kurio niekada negalėsite imituoti visu savo mokslu. Jo formą ir 

konstrukciją naudosite kaip pavyzdį savo kūriniams, tačiau niekada nepasieksite tokio tobulumo, kokį turi 

jūsų Tėvo kūriniai. Kodėl tuomet abejojate, kad galiu naudoti tai, ką sukūriau? 

42 Dar kartą sakau jums, kad patys savęs nepažįstate. Jei pažintumėte save dvasiškai, ne tik 

patvirtintumėte šį dieviškąjį pasireiškimą savo intelektu, bet ir suprastumėte, kad jūsų laukia dar didesnės 

staigmenos. Jei pažintumėte patys save, nesiskųstumėte, kad jūsų bičiuliai jūsų nesupranta, nes nepažįstate 

net patys savęs. Pažinkite save, kad nebūtumėte amžinas klausimas sau patiems - kad neieškotumėte 

atsakymo, kurį nešiojatės savyje, visur. 

43 Viso mano mokymo tikslas - padėti jums suvokti viską, kas glūdi jūsų esybėje, nes iš šio žinojimo 

gimsta šviesa, padedanti rasti kelią, vedantį į Amžinybę, į Tobulybę, į Dievą. 

44 Mano mokymo tikslas - sukurti jumyse būtybę, kuri būtų aukštesnė už viską, kas egzistuoja 

pasaulyje, - būtybę, kuri būtų dosnumas, šviesa ir sielos grožis, dorybė, išmintis ir galia. Kokia didelė tada 

bus jūsų palaima ir vidinė ramybė! Jūsų dvasia jums pasakys: "Tai yra tikroji jūsų esybės esmė." 

Kaip kitaip elgsis tie, kurie iš savo širdžių išstūmė kiekvieną gerą sėklą ir atsidavė savanaudiškam, 

materialistiniam ir ydingam gyvenimui. Kartą pažvelgę į save, pabendravę su savo sąžine, jie pamatė save 

tame veidrodyje, kuris niekada neužsiveria, kuris niekada nemeluoja, ir pasibaisėjo monstru, kurį nešiojasi 

savyje ir kurio negali atpažinti kaip savo darbo. 

45 O netikintieji! Ateikite ir dažnai klausykitės Manęs, Mano žodis nugalės jūsų abejones. Jei jums 

atrodo, kad Mano Žodžio išraiška nėra tokia pati, kaip kadaise, sakau jums, kad nesilaikytumėte formos, 

išorės, bet ieškotumėte esmės, kuri yra ta pati. Esmė, prasmė visada yra viena, nes Dieviškumas yra 

amžinas ir nekintantis; tačiau forma, kuria jums apreiškimas ateina arba per kurią jums leidžiu pažinti kitą 

tiesos dalį, visada priklauso nuo jūsų imlumo ar išsivystymo. 

46 Dauguma mano mokymų buvo skirti tam, kad jūs atrastumėte save, pažintumėte save, kad 

nebeklystumėte kelyje ir nebereikalautumėte pasigailėjimo, kai jaučiatės pasimetę ar nelaimingi. 

47 Kam lieti ašaras, jei savo viduje nešiojate tiek daug turtų ir paslėptų lobių? Vienas iš jūsų 

gyvenimo tikslų, kurį seniai pamiršote, yra šis: Turite pažinti save, kad sužinotumėte viską, kas slypi 

sieloje. 

48 Klauskite, tyrinėkite, gilinkitės, ir kuo labiau skverbiatės į savo būtį, tuo daugiau lobių ir 

staigmenų atrasite. 

49 Jūs, minios, eikite su manimi, aš jus išgelbėsiu. Kai jūsų pasaulis jus nuvargina, kai jūsų bičiuliai 

neteisingai jus vertina, kai jūsų mylimieji jūsų nesupranta, ateikite pas Mane, ir Aš jus priimsiu. Įrodysiu 

tau, kad žinau viską, kas tau nutiko. 

50 Ateikite, kad prikelčiau jus tikrajam gyvenimui ir priminčiau jums, kad esate sukurti duoti. Bet kol 

nežinosite, ką nešiojatės savyje, tol negalėsite duoti to, kam to reikia. 

51 Pamatykite, kaip viskas, kas jus supa, vykdo misiją duoti. Elementai, žvaigždės, būtybės, augalai, 

gėlės ir paukščiai - viskas, nuo didžiausio iki nebepastebimo, turi gebėjimą ir lemtį duoti. Kodėl darote 

išimtį, nors esate labiausiai apdovanoti dieviškąja malone mylėti? 

52 Kiek dar labiau turite augti išmintimi, meile, dorybėmis ir gebėjimais, kad būtumėte šviesa savo 

jaunesniems broliams ir seserims! Kokį aukštą ir gražų likimą jums skyrė Tėvas!  
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53 Pajuskite mano ramybę ir nešiokitės ją savo širdies gelmėse. Neleiskite niekam atimti iš jūsų mano 

ramybės. Tai didžiausias lobis, kokį tik gali turėti žmogus. 

54 Nei galia, nei mokslas negali suteikti jums ramybės. Vis dėlto sakau, kad nenusimintumėte, jei jo 

nerasite. Juk netrukus suprasite, kad taika iš tiesų yra geros valios žmonių viduje, kad jie mylėtų, tarnautų 

ir paklustų Dievo diktuojamiems įstatymams. 

55 Klausykitės mano mokymo, kuris moko jus praktiškiausio, paprasčiausio ir lengviausio būdo, kaip 

įvykdyti Įstatymą. Supraskite, kad jūsų Dievas, Jo darbai ir gyvenimas yra paprasti ir aiškūs, kad tik dėl 

jūsų neišmanymo ir nebrandumo tai, kas paprasta, jums atrodo sudėtinga, o tai, kas akivaizdu, - 

paslaptinga. 

56 Dievas nėra sudėtingas, paslaptingas ar be tvarkos savo kūrinijoje, nes tai, kas tobula, yra paprasta. 

Kita vertus, būtybės įvairiose savo stadijose yra tuo sudėtingesnės, kuo netobulesnės. 

57 Stenkitės pažinti Mane, įsiskverbti į dvasinę prasmę, kol galėsite teisingai suvokti savo Tėvą. Net 

jei jūsų žinios apie Mane yra menkos, jos vis tiek bus tikslios. 

58 Kai iš tikrųjų suvoksite mano egzistenciją, mano esmę, mano galią ir mano teisingumą, atėjus 

laikui galėsite savo bičiuliams pateikti teisingą supratimą apie tai, kas yra jūsų Tėvas. 

59 Tada pamatysite, kaip išnyks tas Dievas, kurį žmonės įsivaizdavo kaip tolimą, nepasiekiamą, 

paslaptingą ir nesuprantamą, ir vietoj Jo pasirodys tikrasis Dievas, kurio širdis amžinai atvira Jo vaikams, 

kuris yra kiekvienoje vietoje ir kiekvieną akimirką. 

60 Kai iš tikrųjų pažinsite Mane, nes kol kas jūsų supratimas apie Mane yra labiau žmogiškas nei 

dvasinis, o tikėjimas - menkas, mylėsite Mane stipriau nei šiandien. Kai mylėsite Mane tobuliau, 

nenuilstamai nešite šviesą visur, kur tik susidursite su tamsa. Tavo užuojauta visiems, kurie nepažįsta 

tikrojo Tėvo, bus nuoširdi - tiems, kurie, manydami, kad mane myli ir pažįsta, iš tiesų manęs tikrai 

nepažįsta ir nemyli tyrai. 

61 Antrojoje eroje Man patiko vaikščioti po laukus, kuriuose dirbantieji, pamatę Mane einantį pro 

šalį, ateidavo Manęs priimti ir kalbėdavosi su Manimi širdimi. Mano dvasia džiaugėsi matydama juos 

tyrus ir paprastus. 

Įeidavau į namus, kartais tuo metu, kai tėvai su mažais vaikais sėsdavo prie stalo. Išgirdę Mano 

kvietimą, jie džiaugsmingai atėjo pas Mane, pakvietė Mane pavalgyti, atvėrė Man savo širdis, kad 

paprašytų kokios nors malonės dovanos. Visus juos palaiminau, o kai vėl susitikau su savo mokiniais, 

pasakiau jiems: Šios šeimos yra Dangaus karalystės atspindys, o namai - tarsi šventovės. 

62 Kartais, kai būdavau vienas, mane atrasdavo vaikai, kurie ateidavo prie manęs ir ištiesdavo gėlių, 

pasakydavo man kokį nors mažą liūdesį ir pabučiuodavo mane. 

63 Motinos nerimavo, kai rado savo mažylius ant mano rankų ir klausėsi mano žodžių. Mokiniai, 

manydami, kad tai reiškia nepagarbą Mokytojui, bandė juos išstumti iš Mano akivaizdos. Tuomet turėjau 

jiems pasakyti: "Leiskite vaikams ateiti pas mane, nes norint įeiti į Dangaus Karalystę, reikia turėti vaikų 

tyrumą, paprastumą ir tyrumą". 

64 Džiaugiausi tuo nekaltumu ir nešališkumu, lygiai taip pat, kaip džiugina ką tik prasiskleidęs gėlės 

pumpuras. 

65 Jie taip pat yra žydinčios sielos, ateities pažadai, pradedantys švytėti gyvenimai. 

66 Myliu sielas, nes jos yra pumpurai, kurie turi sužydėti Tėvo garbei. 

67 Kartą buvau pakviestas į vestuves kartu su Marija, savo žemiškąja motina. Norėjau būti su savo 

vaikais tą svarbią akimirką dviejų žmonių, kurie susijungia iš meilės, gyvenime. Aš norėjau pamatyti tų 

širdžių džiaugsmą ir kartu su jomis išgyventi jų šventę, kad jūs suprastumėte, jog nesu abejingas nė 

vienam iš jūsų išganingųjų džiaugsmų ir kad Mano buvimo neturi trūkti nė vienoje svarbioje ar 

reikšmingoje jūsų gyvenimo akimirkoje, o Marija, mylinti Motina ir jūsų Užtarėja, taip pat įrodė, kokia 

yra jos pareiga šios žmonijos atžvilgiu, kai, naudodamasi savo galia, paprašė Jėzaus, kad jis padidintų 

puotos vyno, kurio trumpam pritrūko. Tą stebuklą padariau dėl to palaimintojo užtarimo, dėl tos moters 

širdies, kurios tikėjimas mano galia ir įkvėpimas prašyti yra puikus pavyzdys jums. 

68 Leiskite man paminėti - nors ir trumpai - tuos įvykius. Tačiau nesakykite, kad man būtina grįžti į 

pasaulį. Tuomet turiu jums pasakyti, kad visa, ką patyriau ir kalbėjau, yra užrašyta ir yra jūsų dvasioje. 

Kita vertus, jūs suprasite, kad šis gyvenimas, nuostabus visais savo raidos etapais, yra gilus ir begalinis 

vadovėlis, kuris amžinai kalba jums iš Manęs. 
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69 Stebėkite jį, pajuskite jį, ir jame atrasite Mokytoją, Tėvą ir Teisėją, išgirsite balsą, kuris jau čia 

kalba jums apie kitą, aukštesnį, šviesesnį ir tobulesnį gyvenimą. 

70 Mokiniai: Aš prikėliau jus iš žemės dulkių, kuriose gulite nugalėti skausmo, į gyvenimą, kupiną 

vilčių ir išsipildymo. Aš leidau jums pajusti mano stiprybę jūsų išbandymuose, mokiau jus neabejoti, 

nenusiminti net ir didžiausiose kančiose. 

71 Šiandien žinote, kad visa žmonija šiuo metu geria kančios taurę, kad jūs nesate vieninteliai, kurie 

kenčia, nei vieninteliai, kurie lieja ašaras ar kurie intensyviau ištuština kančios taurę. Už tai padėkokite 

man ir nukreipkite savo mintis į savo artimuosius bei šiek tiek pamirškite save. 

72 Jūs visi nešiojate žaizdą širdyje. Kas galėtų prasiskverbti į jūsų vidų taip, kaip aš? Žinau jūsų 

kančią, jūsų liūdesį ir nusiminimą, kai jūsų pasaulyje viešpatauja tiek daug neteisybės ir nedėkingumo. 

Žinau, kaip išseksta tie, kurie ilgai gyveno ir triūsė žemėje ir kurių egzistencija jiems yra tarsi sunki našta. 

Žinau, kaip neišsipildė tie, kurie šiame gyvenime liko vieni. Visiems jums sakau: "Prašykite, ir jums bus 

duota." Aš atėjau duoti jums tai, ko jums iš Manęs reikia - draugystės, ramybės, išgydymo, užduočių ar 

šviesos. 

73 Vyrai, nesigėdinkite verkti mano akivaizdoje, nes ašaros skirtos ne tik vaikams ir moterims. 

Palaiminti, kurie verkia mano akivaizdoje, nes mano ranka išdžiovins jų ašaras ir mano paguodos žodis 

nusileis į jų širdį. Tas, kuris ateina pas mane silpnas, vėliau bus stiprus savo bičiuliams, nes jis žinojo, kaip 

tapti stipriu savo Tėvo stiprybėje. 

74 Žinokite, kad Aš neapsiriboju vien jūsų vargų pajautimu, bet noriu juos pašalinti. Tačiau būtina, 

kad ne tik tai žinotumėte, bet ir turėtumėte meilę bei tikėjimą mano įstatymu, mokėtumėte prašyti ir 

melstis, turėtumėte kantrybės išbandymuose. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 263 
1 Tegul mano Dvasios ramybė būna jumyse šią bendrystės akimirką, kai dieviškoji šviesa apšviečia 

jus ir stiprina jūsų sielą. 

2 Palaiminti tie, kurie svajoja apie taikos ir harmonijos rojų. 

3 Palaiminti tie, kurie niekina smulkmenas, tuštybes ir aistras, neduodančias jokios naudos žmogui ir 

juo labiau jo sielai, ir abejingai žiūri į jas. 

4 Palaiminti tie, kurie atsisakė niekur nevedančių fanatiškų kulto veiksmų, atsisakė senovinių ir 

klaidingų įsitikinimų ir priėmė absoliučią, nuogą ir gryną tiesą. 

5 Aš laiminu tuos, kurie atmeta išorinius dalykus ir atsiduoda dvasinei kontempliacijai, meilei ir 

vidinei ramybei, nes jie vis labiau supranta, kad pasaulis neduoda ramybės, kad ją galima rasti savyje. 

6 Palaiminti tie iš jūsų, kurių tiesa neišgąsdino ir kurių ji nepapiktino, nes iš tiesų sakau jums: šviesa 

kris kaip krioklys ant jūsų sielos, kad amžinai patenkintų jūsų šviesos troškimą. 

7 Aš skleidžiu savo taikos apsiaustą virš jūsų, kurie esate susirinkę vienoje ar kitoje vietoje ir 

trokštate Dieviškojo Mokytojo. Kai ateisite pas mane, melskitės, melskitės mano mokiniai, nes nors dar 

nematėte, kaip išsipildė visa, ką jums pranašavau, bet dar pamatysite. 

8 Toliau melskitės, kad atslūgtų žmogaus neišmanymo našta, taip pat tuštybė tų, kurie tvirtina esą 

mokyti, nes yra sukaupę kitų žmonių žinių, ir nežino, kad tikrasis mokytas žmogus yra ne tas, kuris 

stengiasi atrasti geriausią būdą, kaip sunaikinti, valdyti, sunaikinti, bet tas, kuris pakyla, kad galėtų kurti, 

padaryti žmonių gyvenimą darnesnį, įkvėpdamas save meile visų sukurtų daiktų Dievui ir meile visiems 

kūriniams. 

9 Sakau jums, mokiniai, neieškokite tiesos mele, ieškokite tiesos nuolankioje sieloje, širdyje, 

pakylėtoje meilės artimui, paprastame ir tyrame gyvenime. 

10 Išmintyje yra gydomasis balzamas ir paguoda, kurios trokšta jūsų širdis. Todėl kadaise pažadėjau 

jums Tiesos Dvasią kaip Paguodos Dvasią.  

11 Tačiau labai svarbu turėti tikėjimą, kad nesustotume kelyje ir nejaustume baimės išbandymų 

akivaizdoje. 

12 Tikėjimas yra tarsi švyturys, kuris apšviečia jūsų gyvenimo kelią, kol pasieksite saugų amžinybės 

uostą. 

13 Tikėjimas neturi būti tokių drungnų ir nedrąsių sielų, kurios šiandien žengia vieną žingsnį pirmyn, 

o rytoj - atgal, kurios nenori kovoti su savo skausmu ir tikėti Dvasios pergale tik dėl Tėvo gailestingumo. 

14 Tikėjimas yra tai, ką jaučia siela, kuri, žinodama, kad Dievas yra joje, myli savo Viešpatį ir 

džiaugiasi galėdama Jį jausti savyje bei mylėti savo artimuosius. Jos tikėjimas Tėvo teisingumu toks 

didelis, kad ji nesitiki, jog ją mylės kaimynai, kad ji atleidžia nusikaltimus ir nusižengimus, bet tiki, jog 

rytoj bus pripildyta šviesos, nes savo nuopelnais pasiekė apvalymą. 

15 Kas turi tikėjimą, tas turi ramybę, meilę ir gerumą. 

16 Jis turtingas dvasia ir net materialiais dalykais, bet tikru turtu, o ne tuo, ką jūs manote.  

17 Žmonės bėga iš baimės nuo kančių, o apimti siaubo jie vėl ir vėl krenta į bedugnes ir sunkumus. 

Jie nesugalvoja tinkamų priemonių, kaip išsigelbėti nuo šių nagų. Tačiau tas, kuris bėga nuo pasaulio 

kančių, yra egoistas, kuris nuvertina, engia, drasko ir stumia į pražūtį visus, kurie jam pastojo kelią. Jis 

galvoja tik apie save, jo vienintelis idealas ir tikslas - saugumas ir išsaugojimas. Kiti nėra jo broliai, jie visi 

jam svetimi. Jis neturi tikėjimo, nepažįsta šios šviesos, nepasitiki tiesa, nes nenorėjo jos pažinti. 

18 Bet ką jūs padarėte su tais žmonėmis, žmonija, kuriuos jums pasiunčiau, kad primintų jums mano 

kelią, tikėjimo kelią, kuris yra išminties, meilės ir taikos kelias? 

19 Jūs nenorėjote žinoti apie jų užduotis ir kovojote su jomis veidmainišku tikėjimu, kurį turite dėl 

savo teorijų ir konfesijų. 

20 Jūsų akys nenorėjo įsižiūrėti į tą šviesą, kurią kiekvienas mano pasiuntinys atnešė jums kaip meilės 

žinią, nesvarbu, ar vadinate juos pranašais, regėtojais, švietėjais, gydytojais, filosofais, mokslininkais ar 

pastoriais. 

21 Tie žmonės skleidė šviesą, bet jūs nenorėjote atpažinti jų šviesos, jie ėjo pirma jūsų, bet jūs 

nenorėjote sekti jų pėdomis; jie paliko jums kaip pavyzdį aukos, skausmo, gailestingumo kelią, bet jūs 
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bijojote sekti jų pavyzdžiu, nesuvokdami, kad skausmas tų, kurie seka paskui Mane, yra Dvasios 

džiaugsmas, gėlių kupinas kelias ir pažadų kupinas horizontas. 

22 Tačiau jie atėjo ne žemės gėlių kvapo užuosti ir ne apsvaigę nuo trumpalaikių pasaulio malonumų, 

nes jų sielos troškimas buvo nebe netyras, bet aukštas. 

23 Jie kentėjo, bet neieškojo paguodos, nes žinojo, kad atėjo paguosti savęs. Jie nieko nesitikėjo iš 

pasaulio, nes po mūšio tikėjosi džiaugsmo išvysti sielų - visų nuo tiesos atkritusių žmonių - prisikėlimą 

tikėjimui ir gyvenimui. 

24 Kas yra tos būtybės, apie kurias jums kalbu? Sakau jums, jie visi yra tie, kurie atnešė jums šviesos, 

meilės, vilties, sveikatos, tikėjimo, išgelbėjimo žinią, nesvarbu, kokiu vardu jie buvo pavadinti, kokiu 

būdu juos matėte pasirodant ar kokį titulą jie turėjo žemėje.  

25 Jūs taip pat galite būti panašūs į juos, imdami pavyzdį iš didžiųjų pavyzdžių, kuriuos nuolat jums 

duodu per savo pasiuntinius. Tačiau nesiteisinkite tuo, kad žmonės nesupranta jūsų darbų. Nesakykite, kad 

tie, kurie atnešė jums meilės žinią, tik sėjo, bet nepjovė. Ne, žmonės, sielos pjūtis neateina greitai, kai 

pagalvojate, kad "kūnas" yra nederlinga žemė, kurią nuolat reikia paversti vaisinga per meilę, kol ji duos 

vaisių. 

26 Ką turėčiau jums pasakyti apie jūsų šiandieninius mokslininkus, apie tuos, kurie meta iššūkį 

gamtai, jos jėgoms ir stichijoms ir taip gėrį paverčia blogiu? Jie patirs didžiules kančias, nes sulaužė ir 

suvalgė neprinokusį vaisių nuo mokslo medžio - vaisių, kurį galėjo sunokinti tik su meile.  

27 Tik mano meilė gali tave išgelbėti! Pažiūrėkite, žmonėse neliko net meilės likučių. Melskitės, bet 

su tikru tikėjimu maldos galia, su tokiu dideliu tikėjimu, kad jis įveikia ginklų, kuriais jūsų bičiuliai kovoja 

gyvenime ir griauna savo artimo ramybę, smurtą. 

28 Jūs, kurie pašalinote prieš akis figūras ir atvaizdus, kuriais anksčiau meldėtės, galite praktikuoti 

tikrąją maldą, nes Dievo nebeapsiribojate senu žmogumi ir neleidžiate savo vaizduotei suteikti žmogišką 

pavidalą tam, kas neturi pavidalo, nes yra dieviška. 

29 Kai jūsų kūnas liks žemėje, o siela pakils į dangiškuosius namus, kai pereisite tai, ką vadinate 

mirtimi, ir pakilsite į begalybę, suprasite, kiek daug klaidingų idėjų sukūrė jūsų protas, ir tada pajusite, 

kaip melas atsitraukia nuo jūsų sielos, tarsi nuo akių nukristų raištis ir leistų joms išvysti tiesos šviesą. 

30 Kiek daug žmonių tikisi pasiekti aukščiausią dangų, kad galėtų pažinti Mariją, kurią jie visada 

įsivaizduoja žmogiškuoju pavidalu kaip moterį, kokia ji buvo pasaulyje, kaip įsikūnijusio Kristaus Motiną, 

ir kurią įsivaizduoja kaip Karalienę soste, gražią ir galingą. Bet aš jums sakau, kad nebeturėtumėte savo 

mintyse suteikti formos Dieviškumui. Marija, jūsų dvasinė Motina, egzistuoja, bet ji neturi nei moters, nei 

jokio kito pavidalo. Ji yra šventas ir mylintis švelnumas, kurio gailestingumas siekia begalybę. Ji 

viešpatauja sielose, bet jos viešpatavimas yra nuolankumo, gailestingumo ir tyrumo. Tačiau ji neturi sosto, 

kaip įsivaizduoja vyrai. Ji graži, bet tokio grožio, kokio negali įsivaizduoti net turėdamas gražiausią veidą. 

Jos grožis yra dangiškas, ir jūs niekada nesugebėsite suvokti, kas yra dangiška. 

31 Aš jums sakau: Jei norite šiek tiek priartėti prie tiesos ir pasinerti į jos kontempliaciją, atkakliai 

šalinkite iš akių ir minčių visas figūras, kurias susikūrėte bandydami suteikti Dievui formą. 

32 Kai pamažu suprasite, kad Dieviškasis Mokytojas dar turi daug ką pamokyti ir ištaisyti, leisite 

mano tiesai prasiskverbti į jūsų protą, ir tada pamatysite, kad prieš jūsų sielą atsiveria naujas horizontas, 

siūlantis jums laukus, slėnius, kelius ir kalnus, kuriuose galite klajoti, mokytis, pažinti naujus dalykus ir 

tobulėti sieloje. 

33 Mano šviesa yra kiekvienoje dvasioje. Dabar jūs esate tuo metu, kai mano Dvasia bus išlieta ant 

žmonių. Todėl sakau jums, kad netrukus visi pajusite mano buvimą - ir mokyti, ir neišmanėliai, ir dideli, ir 

maži, ir galingi, ir vargšai. 

34 Vieni, kaip ir kiti, drebės gyvojo ir tikrojo Dievo tiesos akivaizdoje. 

35 Štai jums nauja pamoka, mokiniai, kad galėtumėte ją giliai apmąstyti. Supraskite, kad atėjau ne tik 

tam, kad išgirstumėte žodžius, džiuginančius jūsų ausis ar glostančius jūsų širdį. Supraskite, kad Mokytojo 

tikslas - ištraukti jus iš tamsos ir parodyti jums tiesos šviesą. 

36 Aš esu amžinoji šviesa, amžinoji ramybė ir amžinoji palaima, o kadangi jūs esate Mano vaikai, 

Mano valia ir pareiga yra padaryti jus savo šlovės dalininkais, todėl Aš mokau jus Įstatymo kaip kelio, 

vedančio sielą į tos karalystės aukštumas. 
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37 Galimybių įvykdyti įstatymą ir užsitarnauti nuopelnų yra kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. 

Neleiskite jiems praeiti, neleiskite jiems praeiti, nes paskui negalėsite jų susigrąžinti. Pasiruoškite gerai 

dienai, ir sakau jums, kai ateis naktis, jūsų miegas bus ramus ir švelnus. Gyvenkite dorybingą gyvenimą, ir 

jūsų dvasinis tobulėjimas tęsis amžinai. 

38 Mylimi mokiniai, du kartus buvau su žmonėmis: vieną kartą žmogiškuoju, kitą - dvasiniu pavidalu. 

Dabar atėjo laikas jums suprasti Mano mokymus. 

39 Kodėl dažniausiai ateinate verkdami ir skųsdamiesi? Kai buvau pasaulyje, negyvenau tarp 

patogumų ir malonumų, neturėjau žemiškos valdžios skeptro. Aš kentėjau, kovojau ir net nesipriešinau 

savo skausmui. Aš atėjau paimti savo kryžiaus ir įvykdyti misijos, kurią laisva valia sau paskyriau. 

40 Turėjau jus išmokyti, kaip siela, vykdanti Tėvo valią, atlikusi savo darbą, kyla aukštyn, trokšdama 

Begalybės, palikdama visa, kas yra materija, kad galėtų siekti dangiškojo krašto. 

41 Savo varge ar sunkumuose dažnai klausiate savęs, kodėl jūsų Tėvas neduoda jums visko, ko 

trokštate, nes pagal savo sampratą trokštate tik malonės dovanų savo labui. Bet aš jums sakau: Jei duočiau 

jums viską, ko trokštate, ir suteikčiau jums visą palaimą, kurios trokštate žemėje, vėliau dėl to 

gailėtumėtės, nes patys save įtikintumėte savo sąstingiu. 

Taip, mokiniai, jei visa tai turėtumėte, iššvaistytumėte, neišsaugotumėte, nes tai jums nekainuotų nei 

pastangų, nei darbo. Kita vertus, jei tai, ko šiandien prašote, gausite neužsitarnavę, remdamiesi nuopelnais, 

pamatysite, su kokia meile tai išlaikysite. 

42 Kada mano žodis bus suprastas? Kada leisite jam pražysti jūsų širdyje ir duoti vaisių jūsų sieloje? 

Galvokite apie mane taip, kaip aš galvoju apie jus. Kas pasaulyje jaučiasi vienišas? Kas sakė, kad jis 

našlaitis? Kai pasiruošite, nebesakysite, kad esate vieni, nes visur jausite Mano pagalbą. 

Ieškokite mano kelio šviesos, ir jums nebus ko bijoti. Neprisiriškite prie mokslo ar žmogiškojo 

pažinimo šviesos, nes intelekto šviesa per silpna, kad nuvestų sielą į Dievo akivaizdą. 

43 Iš tiesų sakau jums: tai, kas gali jus pakylėti, yra meilė, nes jai būdinga išmintis, jausmas ir 

pakilimas. Meilė - tai visų dieviškumo savybių santrauka, ir Dievas įžiebė šią liepsną kiekvienoje 

dvasinėje būtybėje. 

44 Kiek daug pamokų daviau, kad išmoktumėte mylėti! Kiek daug galimybių, gyvenimų ir 

persikūnijimų jums skyrė Dievo Gailestingumas! Pamoka buvo kartojama tiek kartų, kiek reikėjo, kol 

buvo išmokta. Vieną kartą įvykdytos, jos nebereikia kartoti, nes jos taip pat negalima pamiršti. 

45 Jei greitai išmoktumėte mano pamokas, jums nebereikėtų nei kentėti, nei verkti dėl klaidų. Būtybė, 

pasinaudojusi žemėje gautomis pamokomis, gali sugrįžti į pasaulį, tačiau ji visada tai darys labiau 

subrendusi ir geresnėmis gyvenimo sąlygomis. Tarp vieno ir kito gyvenimo ji visada turės atstatomąją 

pertrauką, reikalingą apmąstymams ir poilsiui prieš pradedant naujos dienos darbus. 

46 Kažkas savo širdyje man sako: "Tėve, ar šios dienos darbas ar poilsis yra tam, kad vėl išleistų mus 

ieškoti naujų darbų pasaulyje? Kaip ilgai tai tęsis?" 

47 Ak, mažyli, aš atleidžiu tau tavo neišmanymą ir sakau, kad nesu numatęs nieko neteisingo ar 

netobulo gyvenimo kelionėje, kurią turi įveikti. Dvasinė siela yra nenuilstanti. Tik gyvendamas materijoje 

jis jaučia kūno jam perduodamo nuovargio poveikį. Bet kai ji grįžta į dvasinę laisvę ir dvasinę šviesą, ji 

nusimeta nuovargį ir vėl tampa nenuilstanti. 

48 Būkite stiprūs prieš pasaulio ir kūno pagundas. Prisiminkite mano pavyzdį, kai patirsite 

išbandymą. 

49 Klausiate manęs, kaip Jėzų galėjo paliesti pasaulio pagundos? Atsakysiu jums, kad jūsų Mokytojo 

širdį palietė ne mažesnės pagundos. 

50 Kūnas, kurį turėjau pasaulyje, buvo žmogiškas ir jausmingas, buvo mano Dvasios įrankis, kad 

žmonijai duočiau savo pamokas. Jis žinojo, koks išbandymas jo laukia, nes mano Dvasia jam tai atskleidė, 

ir tas kūnas kentėjo dėl jo laukiančio skausmo. 

51 Norėjau, kad tas kūnas suteiktų jums tikro žmogiškumo bruožų, kad būtumėte įsitikinę, jog mano 

skausmas buvo tikras ir mano, kaip žmogaus, pasiaukojanti mirtis buvo tikra. 

52 Jei taip nebūtų buvę, mano pasiaukojanti mirtis nebūtų turėjusi jokios vertės žmonėms. Todėl 

Jėzus tris kartus kreipėsi į mano Dvasios galią, kuri Jį atgaivino ir padėjo atlaikyti sunkų išbandymą. 

Pirmą kartą - dykumoje, antrą kartą - Getsemanės sode, trečią kartą - ant kryžiaus. 
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53 Reikėjo, kad tapčiau žmogumi ir paaukočiau jums savo kūną ir kraują, kad skausmas, kurį Jam 

sukeltų žmonija, padarytų jiems įspūdį. Bet jei būčiau atėjęs "dvasioje", kokią aukos mirtį būčiau patyręs 

per jus? Ko galėjau išsižadėti ir kokį skausmą galėjai man sukelti? 

54 Dieviškoji Dvasia yra nemirtinga, skausmas Jos nepasiekia. Tačiau "kūnas" yra jautrus skausmui, 

jo gebėjimai riboti, jis iš prigimties yra mirtingas. Štai kodėl pasirinkau šią priemonę, kad apsireikščiau 

pasauliui ir paaukočiau jam savo tikrąją aukos mirtį už tai, kad parodyčiau jam kelią į išganymą. 

55 Kol esate nusidėjėliai, imkite mane kaip pavyzdį toje kančioje ir prisiminkite tą Kraują, kad, 

atgailaudami už savo nusikaltimus, apsivalytumėte pagal tą begalinės meilės pavyzdį, kurį jums daviau. 

56 Kol esate žmonės, prisiminkite Mane ant kryžiaus, kaip atleidau, palaiminau ir pagydžiau savo 

katorgininkus, kad per visą savo sunkią gyvenimo kelionę taip pat laimintumėte tuos, kurie jus skriaudžia, 

ir darytumėte kuo daugiau gero tiems, kurie jums padarė bloga. Kas taip elgiasi, yra mano mokinys, ir iš 

tiesų sakau jam, kad jo skausmas visada bus trumpas, nes aš jam leisiu pajusti mano stiprybę išbandymų 

akimirkomis. 

57 Labai nedaug yra tų, kurie nori mokyti savo artimuosius Mokytojo pavyzdžiu. Taip yra ir tarp šių 

žmonių, kurie daugumoje bendruomenių moko žodžiais, neturinčiais galios, nes jų nepatvirtina darbai ir 

pavyzdžiai. 

58 Dabar turite galimybę išgirsti Mano doktrinos paaiškinimą, kuris po truputį veiks jūsų širdį, kol ji 

bus pasirengusi atlikti misiją, kurią patikėjau jūsų dvasiai. 

59 Nebijokite sekti Mano pėdomis, Aš neprašysiu, kad kas nors išgyventų tokias pat kančias, kokias 

Aš patyriau pasaulyje, ir kad taip pat aukotųsi. Be to, turiu jums pasakyti, kad tik šis kūnas galėjo ištuštinti 

tokią kančios taurę, kokią jam pasiūlė mano dvasia, kitas žmogus nebūtų jos atlaikęs. Nes mano kūnas 

sėmėsi gyvybingumo iš dorybės ir stiprėjo tyrumu Tos, kuri paaukojo savo įsčias jam priimti: Marija. 

60 Susirinkite, žmonės, ir pasinaudokite šia palaiminga tyla, į kurią pateksite klausydamiesi mano 

mokymų. Iš tiesų sakau jums, kad šiomis susibūrimo ir sudvasinimo akimirkomis mano sėkla sudygsta 

slapčiausiose jūsų širdyse. 

61 Palaiminti jūs, kurie naudojatės paskutiniu mano apsireiškimo šiuo pavidalu laiku, žinodami, kad 

daugiau šios malonės negausite. 

62 Mano apsireiškimo laikas buvo palaiminimų metas. Aš apipyliau dovanomis atstumtuosius, 

prikėliau tuos, kurie pralaimėjo gyvenimo kovą, ir suteikiau naują galimybę nusidėjėliams bei paribio 

žmonėms. 

63 Tai buvo laimingi laikai, kuriuos, kai jie baigsis, prisiminsime su ilgesiu. Nors mano žodis buvo 

išgirstas per balso nešėją, širdys jautė mano buvimą, o sielos prisipildė mano dieviškosios esybės. 

64 Jūs, žmonių minios, visada išsaugokite dvasingumą, kurį demonstruojate šią palaimingą valandą. 

Tegul jis visada būna jūsų susirinkimuose, maldos akimirkomis ir kiekviename jūsų darbe. 

65 Gerkite šio vyno, valgykite šios duonos, kol pasisotinsite. Mano skelbimas praeis, nes jūs esate 

paskutinėje šio pasiruošimo etapo fazėje. 

66 Mokinys, kuris tikrai ruošiasi, visada turės liudijimą savo lūpose, ir jam bus neįmanoma nuslėpti 

tiesos, kurią paveldėjo iš savo Mokytojo. Šviesa bus jame, ir visa jo esybė bus gyvas Žodžio ir darbų, 

kuriuos jums apreiškiau, liudijimas. 

67 Kas paslėps mano žodį ir dovanas, kurias jam patikėjau, savo širdyje, nepatirs laimės, kurią 

prarado su juo. Juk sėti mano laukuose, kovoti ir kentėti yra geras malonumas ir laimė sielai. 

68 Kova ne visada turi būti lengva. Bus dienų ar akimirkų, kai teks patirti skaudžių išbandymų. 

Tačiau net ir juose siela turėtų nuolankiai ir su meile atsiliepti į Tėvo valią, nes būtent per šį klusnumą Aš 

apreikšiu savo ramybę geriems mokiniams, ištikimiems liudytojams. 

69 Ar manote, kad mano Antrosios eros apaštalams kelias buvo lengvesnis ir kova lengvesnė? Ne, 

žmonės, kaip ir jų Mokytojas, jie taip pat turėjo savo kančią ir savo Golgotą. Tačiau visose savo kančiose 

jie pakėlė savo sielas, kupinas ramybės, nes žinojo, kad visa, ką jie kentėjo, kentėjo iš meilės savo 

bičiuliams, trokštantiems tiesos. 

70 Jei paklaustumėte mano mokymo sekėjų, ar jie nusilpo, ar jautė baimę persekiotojams ir 

katorgininkams, jie jums atsakytų, kad jų tikėjimas nė akimirkai nesilpnėjo, kad jų pasitikėjimas dieviškąja 

galia buvo absoliutus ir kad dėl šio tikėjimo jie buvo abejingi praradimams, patyčioms, išbandymams ir 

net mirčiai. 
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71 Tai pėdsakas, kuris yra prieš jus, gyvas liudijimas, kad žmogui nėra neįmanoma sekti Jėzaus 

pėdomis ir tapti panašiam į Jį galia, meile, stiprybe ir gailestingumu. 

72 Nenoriu jums pasakyti, kad norėdami būti mano mokiniais, būtinai turite patirti persekiojimus ir 

mirtiną kovą, panašią į tų kankinių. Noriu, kad suprastumėte, jog norėdami mylėti savo artimą, turite 

atidėti į šalį meilę, kurią jaučiate sau, kad tam tikromis akimirkomis turite pamiršti savo, kad galėtumėte 

galvoti apie kitus. Nes tik iš tikros meilės gali kilti nemirtingi darbai, verti likti pavyzdžiu kitiems, kaip tie 

mokiniai, dieviškojo Žodžio pasiuntiniai, kurie atidavė visą save, uoliai skleisdami Gerąją Naujieną ir 

trokšdami nešti savo Mokytojo šviesą į širdis. 

73 Tai buvo pavyzdys, kurį jie buvo gavę iš arti, todėl iš visų jėgų stengėsi būti panašūs į jį. Kas iš 

jūsų eina atsižadėjimo, klusnumo ir gailestingumo keliu? Kelias atviras, kelias laukia jūsų, o šalia kelio - 

laukai, kurie trokšta vandens ir trokšta sėklų. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 264 
1 Mylimi žmonės, jumyse atrandu kovingą dvasią, kuri nori laikytis Mano Įstatymo, siekia būti 

įkvėpta Mano Žodžio ir palikti šviesos pėdsaką žmonijos kelyje. 

2 Kad ši tauta daugintųsi, kaip Izraelis dauginosi Egipte, ir kad prie jos prisijungtų kitos 

bendruomenės, turite parodyti tikrą paklusnumą Mano Įstatymui. Aš jus drąsinu, kad galėtumėte tęsti 

dvasinį dienos darbą, kurį jums patikėjau kaip užduotį, kuria jums sakau, kad tas, kuris leido mano žodžiui 

prasiskverbti į jo širdį, jį įsigilino ir suprato, vargu ar žlugs. 

3 Šiai misijai atlikti Aš nereikalauju viso jūsų laiko, Man užtenka, jei kelias minutes per dieną 

skirsite Mano žodžio studijoms, jei atliksite gerą darbą arba kokiu nors būdu žengsite žingsnį į priekį 

dvasiniame kelyje. 

4 Jūs esate tarsi veidrodis, kuris nori atspindėti mano gailestingumą ir mano meilę, bet yra drumstas 

ir neleidžia atsispindėti šviesai ir tiesai. Išvalykite jį ir pamatysite, kad mano dvasia atsispindi jūsų 

dvasioje. 

5 Kai iš visos širdies pasakysite Man: "Mokytojau, esu Tavo tarnas, esu pasirengęs paklusti Tavo 

valiai", tuomet Aš iš tikrųjų pradėsiu jumyse reikštis. 

6 Nepaisant jūsų geros valios, šiandien jūsų širdis vis dar miega mano meilei ir jūs dar nesuprantate, 

kad jūsų misijos vykdymas turi būti įkvėptas mano meilės. Šios galios veikiamas mokinys savo gyvenime 

bus apaštalas, gebės atlikti didžius darbus, nes jis nieko nebijos, niekas jo nesužlugdys. 

7 Kai kalbate apie taiką, turėkite taiką savo širdyje. Kalbėdami apie Mane ir Mano darbą, pirmiausia 

pažinkite Mane, kad niekada nesugadintumėte tiesos. Nelaikykite savęs vieninteliais jos savininkais, nes 

nusidėtumėte iš neišmanymo ir fanatizmo. Noriu, kad pamokslaudami tiesos kupinus mokymus, tuo pat 

metu mokėtumėte atrasti tiesą savo bičiuliuose. Vieni turės daug šviesos, kiti - tik kibirkštį. Tačiau visuose 

juose atrasite mano buvimą, nes jie visi yra mano vaikai. 

8 Dėkokite savo Tėvui ir džiaukitės, nes esate atkūrimo laiko liudininkai. Atgaivinkite save rytoj, kai 

jau dvasiniame pasaulyje kontempliuosite savo darbų žemėje vaisius. Taip, mokiniai, šis ašarų ir 

sutaikinimo slėnis bus paverstas taikos ir dvasinės pažangos šalimi. 

9 Iki šios dienos žmonija dar nepastatė tikros šventyklos, kurioje mylėtų savo Viešpatį. Ji sukūrė 

daugybę garbinimo formų, apeigų ir įkūrė daugybę religinių bendruomenių. Tačiau dvasios šventyklos, 

kurios pamatai nepajudinami, ji dar nepastatė. 

10 Kai ši šventovė bus pastatyta ant nepajudinamos ir amžinos meilės, tiesos ir teisingumo uolos, 

išnyks visi jūsų tikėjimo skirtumai ir išnyks karai. 

11 Tik mano tiesoje galėsite atrasti savo paveldą. Bet jei esate toli nuo jo, turėsite pamiršti save, kol 

tapsite broliais ir seserimis. 

12 Jums, mano dvasiniai žmonės, teks užduotis būti broliškais visiems, kad savo pavyzdžiu 

mokytumėte mano aukščiausio meilės įsakymo. 

13 Dar nežinote, kaip dirbsite, ir nežinote, kiek toli sieks jūsų dvasios stiprybė. Bet aš gerai žinau ir 

sakau jums: nesijaudinkite, pasitikėkite manimi, mano šviesa parodys jums pažeidimą, o mano balsas 

nurodys, kada pradėti dienos darbus. 

14 Tavo siela jau išgirdo mane ir pabudo, todėl dabar neleisiu tau užmigti. Ji trokšta pakilti per tyrus 

jausmus, nes jaučia Mano meilę savo likime. Leiskite jai atlikti savo užduotį, suteikite jai laisvę atlikti 

savo misiją ir negirdėkite jos balso, kai ji leidžia jums pajusti, kad ta valanda priklauso jai už kokį nors 

didelį darbą. 

15 Tie, kurie jau dabar atsidavę studijuoja mano apreiškimus, - tie, kurie skiria laiko mano Žodžiui 

apmąstyti, - bus tie, kuriems kelias bus lengviau praeinamas, o kryžius - lengvesnis. Žodis tekės iš jų lūpų 

kaip srovė, o gydomasis balzamas jų dvasinėse rankose bus stebuklingas. 

16 Palaiminti tie, kurie klausosi manęs ir naudojasi mano pamokymais, nes jų sielose bus daug 

pasitenkinimo, džiaugsmo ir pergalių. 

17 Geri mokiniai turės būti nuolankūs, o jų meilės darbai bus tie, kurie pasakys, kas jie yra. Ne taip, 

kaip kai kurie mano "vaikai mokiniai", kurie, neturėdami jokio supratimo, ką reiškia misija mano Darbe, 

giriasi, kad priklauso mano išrinktiesiems, ir nori, kad pasaulis matytų mano antspaudo ženklą ant jų 

kaktos. 
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18 Ši intuityvi ir budri žmonija netrukus atras tuos, kurie iš tiesų pamokslauja, ir tuos, kurie tik 

apsimeta. 

19 Kadangi kalbėjau su jumis visais, tai įrodo, kad noriu, jog jūs visi turėtumėte šviesą. 

20 Jūsų atsakomybė neapsiriboja vien tuo, kad parodysite teisingą kelią tam, kuris niekada juo 

nevaikščiojo. Žinokite, kad nuo kelio nuklydę "darbininkai" turės pereiti jūsų kelią. Turėsite jiems patarti, 

kad jie grįžtų prie "kliūties". 

21 Visi saugokite tai, ką jums patikėjau. Elkitės nuolankiai ir apdairiai, ir jūs nugalėsite. Kai 

ištuštinsite kančios taurę, darykite tai kantriai, ir ji netrukus praeis. 

22 Jei įtariate arba žinote, kad jus ištiko teismas ir kad atėjo didžiųjų išbandymų valanda, pakelkite 

savo sielą, sustiprinkite tikėjimą ir padrąsinkite savo širdį. 

23 Jei iki šiol jautėtės kaip tremtiniai, jei jaučiatės toli nuo Tėvynės ar Tėvo namų, nesijaudinkite. 

Jūsų nuopelnai atves jus į Tėvynę, kurios ilgėjosi jūsų siela, kita vertus, jei mylėdami ir atleisdami savo 

bičiuliams mylėsite savo Dangiškąjį Tėvą, jūsų darbai priartins taikos žemėje metą. 

24 Negalite įsivaizduoti, kokia palaima aplanko sielą, kuri, įveikusi šį išbandymų kupiną gyvenimą, 

atsiduria Viešpaties akivaizdoje. Aukščiausia dvasine kalba ji kreipiasi į savo Tėvą: "Aš nugalėjau, 

Viešpatie, nugalėjau dėl šviesos, kurią Tu suteikei mano sielai, dėl meilės, kurią man apreiškei. Labai 

dideli buvo mano išbandymai, labai stiprios audros, kurios mane blaškė, bet su Tavo galia aš visa tai 

įveikiau ir dabar esu čia, su Tavimi." 

25 Ši meilės liepsna uždegė išbandymus, nes kitaip sielos gyvenimui trūktų pamokų, o visi jos 

gebėjimai ir toliau liktų joje neveiklūs. 

26 Daugelyje savo mokinių matau liūdesį, nes nujaučiate, kad Mano pašaukimas netruks ateiti ir kad 

jūsų sielai, kai ji paliks šią žemę, nebus pasisekę ją ramiai išvysti. Tačiau taip pat sakau jums štai ką: 

Nesijaudinkite, nes jūsų siela džiaugsis iš dvasinės srities, iš kurios čia atėjo, kai pamatys, kad į šį pasaulį 

ateina taikos laikai. 

27 Jau artėja laikas, kai mano Gyvybės Žodis pražys žmonių širdyse, kai diena iš dienos matysite, 

kaip mano Žodis pildosi, ir tada, kai nebepriklausysite šiam pasauliui, viską matysite iš dvasinio pasaulio 

ir liudysite tai visiškai aiškiai ir suprantamai. 

28 Malšinkite žinių troškulį ir kiekviename žingsnyje 

savo gyvenimo eigoje būsite nustebinti, ir jei jūsų kryžius bus sunkus, išmoksite paversti savo gyvenimą 

linksmu ir lengvu. 

29 Būdami dorybių kupini mokiniai, pakilkite, kad mano pamokymai pasiektų jūsų dvasią. Jame 

rasite visą jėgą, kurios jums reikia, kad galėtumėte nugalėti pagundose ir išbandymuose. 

30 Jau surinkau į savo tvartą pirmuosius jūsų, kaip sėjėjų Mano lauke, misijos vykdymo derlius ir 

savo žodžiu padrąsinau jus, kad ir toliau skleistumėte sėklą. Nenusiminkite, jei kai kurios širdys iš karto 

neatsakys į jūsų žinutę. Žinokite, kad kaip yra sielų, kurios pabunda, taip yra ir tokių, kurios vėluos. 

31 Aš jau matau, kaip didžiulės minios ateina prie malonės šaltinio, kuris yra mano mokymas, kad 

nuplautų savo dėmes, atsikratytų nešvarių drabužių ir apsivilktų mano šviesa. 

32 Kas iš tų, kurie per šį laiką girdėjo Mano žodį, nežino, kad 1950 metų pabaigoje Aš baigsiu šią 

skelbimo formą? Niekas. Tiek didelėse, tiek mažose bendruomenėse, tiek miestų, tiek kaimų susirinkimų 

vietose - per visus balso nešėjus Aš išreiškiau savo valią tą dieną užbaigti šį skelbimų etapą per žmogaus 

intelektą. 

33 Dvasininkams ateis nauja diena, kai jie nebegirdės Manęs šiuo pavidalu, bet priims ir pajus Mane 

savo sielose. 

34 Tada, kai nebegirdėsite Manęs per balso nešėją, giliai apmąstysite Mano mokymą ir suprasite 

daugelį pamokų, kurių dabar negalite sau paaiškinti. Todėl kai jūsų klaus tie, kurie Manęs negirdėjo, - kai 

jie klaus apie Mano atėjimo ir apsireiškimo priežastį, jūs galėsite jiems aiškiai pasakyti, kad Mano 

sugrįžimo priežastis buvo ta pati, kaip ir to, kuris leido Man tuo metu ateiti į pasaulį kaip žmogui: kad 

atvestų jus į tiesos, įstatymo kelią, nuo kurio jūs nutolote, nes bandėte pakeisti tikrąjį įstatymo vykdymą 

tradicijomis, apeigomis ir stabmeldiškais kultais, o tai nėra tikrasis kelias, nors kartais ir turi gerą ketinimą 

garbinti Tėvą ir būti Jam malonus. 
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35 Kaip kadaise dieviškieji nurodymai buvo klaidingai interpretuojami, taip ir mano mokymas šiuo 

metu buvo suklastotas, todėl Mokytojui reikėjo vėl ateiti ir padėti jums išsivaduoti iš klaidų, nes tik 

nedaugeliui pavyksta savarankiškai išsivaduoti iš nukrypimų. 

36 Nors jau tada jums pažadėjau, kad sugrįšiu, turiu jums pasakyti ir tai, kad tai padariau, nes žinojau, 

jog ateis metas, kai žmonija bus labai toli nuo savo įsitikinimų eiti Mano mokymų keliu, ir būtent šiam 

laikui paskelbiau savo sugrįžimą. 

37 Aš išpildžiau savo žodį jums: Aš atėjau dvasia, kaip ir pažadėjau jums tuo metu, kai apaštalai 

paskutinį kartą regėjo mano pavidalą. Aš apsireiškiau tik per šiuos balso nešėjus, nes jūs nebūtumėte 

galėję pajusti Mano buvimo dvasioje ir nebūtumėte gavę Mano įkvėpimo. 

38 Mano apsireiškimas jūsų dvasios ir net jūsų pojūčių srityje tapo būtinas, nes tai būtų pirmtakas 

apsireiškimui iš dvasios į dvasią. Todėl laikinai apsireiškiau per tuos balso nešėjus, per kuriuos nurodžiau 

savo paskutinio apsireiškimo dieną. 

39 Tai buvo tarpinė forma, kurią Aš pasirinkau kalbėti su jumis prieš ateinant dvasinio dialogo tarp 

vaikų ir Tėvo laikui - tarpinė, nes Aš atėjau nei kaip žmogus, matomas ir liečiamas, kaip anomis dienomis, 

nei visiškai dvasiškai, bet tarpininkaudamas per intelekto organus, kuriuos Aš apšviečiau. 

40 Toks pasireiškimas padėjo jums įskiepyti pasitikėjimą Mano buvimu. Kažką panašaus suteikiau 

savo apaštalams Antrojoje eroje, kai po savo aukos mirties apsireiškiau jiems tokiu pavidalu, kūnu, kuris 

nebuvo nei dieviškas, nei visiškai žmogiškas, bet vis dėlto matomas ir apčiuopiamas, todėl galėjo sukelti 

pasitikėjimą net ir labiausiai netikintiems žmonėms. 

41 Kaip jūs norėtumėte ir tuo metu patirti mano buvimą, kaip tai patyrė tie Emauso klajokliai, ir kaip 

jūs norėtumėte išgirsti žodį, kurį taip išgirdo apaštalai! Tačiau tai buvo kitoks laikas, todėl ir pamokos 

buvo kitokios. 

42 Patikėkite manimi, kad šis pavidalas, kuriuo dabar mane girdite, yra pažangesnis už aną, nes šis 

vyksta jūsų esybėje, kyla iš proto, dvasios, sielos organų, o tas, kurį matė ir girdėjo mano mokiniai, buvo 

už jos ribų ir atsiskleidė tik jų juslėms. 

43 Šiandien jums nereikia atverti akių, kad pamatytumėte manyje žmogaus pavidalą, nereikia imti 

duonos kepalėlio iš mano rankų, kad patikėtumėte mano buvimu, nereikia įkišti pirštų į mano žaizdas, kad 

patikėtumėte, jog aš esu. 

44 Klausiate, kaip jie tada matė Mano žmogiškąjį pavidalą, ir vienas iš Mano mokinių galėjo net 

paliesti Mane, nors Aš jau nebepriklausiau žmonių pasauliui? - Jums dar daug ko reikia iš Manęs išmokti, 

kad atpažintumėte viso to, ką jums pateikiau, tiesą. Tačiau visos paslaptys bus atskleistos tinkamu laiku. 

Kol kas jums tereikia žinoti, kad tarp dieviškosios ir žmogiškosios prigimties yra daug kitų, kurias 

Viešpats naudoja savo aukštiems tikslams. 

45 Kristus savo apreiškimais ir mokymais gerokai aplenkė savo laiką, kad atėjus laikams, kai žmogus 

pabus dvasiniam gyvenimui ir pradės domėtis viskuo, kas susiję su tuo aukštesniuoju gyvenimu, jis 

kiekviename žingsnyje atras Jėzuje Mokytoją, kuris viską apreiškė, papasakojo ir paliko savo vaikams. 

46 Melskitės ir apmąstykite mano žodį, nes artėja darbo ir kovos dienos šiai tautai, kuriai apsireiškė 

jos Mokytojas, kurio liudijimą jie turi skleisti visame pasaulyje. 

47 Izraelio tauta, mylimi mokiniai: jūs pasiruošėte būti žmonijos globėjais. Jūs saugote palaimintojo 

Naujosios Jeruzalės miesto vartus - dvylika dvasinių vartų, pro kuriuos ateiviai įžengs trokšdami šviesos. 

48 Palaimintos dvylika giminių! Kiek daug palaiminimų gavote, kiek daug privilegijų! Visais laikais 

nužengdavau pas jus, kad kalbėčiau su jumis iš dvasios į dvasią. Aš paklausiau jūsų troškimų, ir jūs man 

atsakėte: "Mūsų troškimas - kad žmonija būtų išgelbėta." 

Jūs manote, kad jau esate išgelbėti, kad sugebėsite nugalėti gyvenimo negandas, o aplink save matote 

nuskurdusią, neišmanančią ir sumaterialėjusią žmoniją, kuri nesiekia tobulėti, ir kenčiate dėl jų. Jūs 

meldžiatės ir prašote manęs, kad gautumėte dvasinių dovanų ir būtumėte išgelbėti. Bet aš jums sakau: Aš 

išgelbėsiu visas sielas. Geroji Naujiena juos pasieks. 

Tik nedaugelis išgirdo Mano Žodį per žmogaus intelektą. Ne visi pažins šį mano Darbo etapą, tačiau 

šiuo metu siekiu dvasinio dialogo su kiekvienu žmogumi. 

Mano žodis sklinda įvairiais pavidalais: per sąžinę, per mane liudijančius išbandymus, per gamtos 

jėgas arba per mano dvasinius vaikus. Mano žodis yra universalus. Kiekvienas, kuris ruošiasi, išgirs mano 

balsą. 
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49 Mano mokymas moko jus tobulos meilės, nesavanaudiškos meilės. Parodžiau jums savo meilę 

kaip Tėvas, draugas ir brolis. Noriu, kad taip mylėtumėte vieni kitus, kad jaustumėte tikrą meilę savo 

artimui, kad pakeltumėte tą, kuris krenta, kad visada atleistumėte. Mano gyvenimas, kuris buvo toks 

artimas jums Antrojoje eroje, yra mokomasis pavyzdys, kad kiekvienas galėtų juo vadovautis. Pamoka, 

kurią jums daviau, skirta visų laikų žmonėms. 

50 Grąžinkite savo sielai visą malonę, kuria ji iš pradžių buvo apdovanota ir kurią jūs palikote suirutę. 

Noriu, kad taptumėte šventykla, kurioje amžinai gyvensiu. 

51 O mylimasis Izraeli! Ateikite žmonėms į pagalbą, paruoškite jiems kelią, sustiprinkite jų tikėjimą, 

pripildykite jų širdis vilties. Kaip galėtumėte pasukti atgal šio sumaišties kupino pasaulio keliu, kai jis 

mato jumyse savo paties klaidas ir netobulumus? Tu, vaikeli, kalbėkis su savimi, tyrinėk save, su meile 

valdyk kūno apvalkalą, kurį tau daviau, nukreipk jo žingsnius ir iš sielos ir materijos suformuok vieną 

kūną ir vieną valią. Pakluskite įstatymui. Pasinaudokite savo valios laisve mylėti be ribų ir susikurkite 

naudingą bei harmoningą egzistenciją. Laikykitės dvasios ir gamtos pasaulio įstatymų, nes Aš juos abu 

nustačiau ir jie yra tobuli. 

52 Aš, Tėvas, visuomet maloniai žvelgiau į jus ir viską paruošiau bei parūpinau, kad galėtumėte gauti 

visas dvasines dovanas. Jūsų sielai pasiūliau angelų duoną, o jūsų kūnui - mano sukurtos gamtos vaisius. 

Turėjote galimybę ateiti į žemę ir užbaigti pradėtą darbą, kad ištobulintumėte savo sielą. Argi visame tame 

neatpažįstate Mano meilės? Argi jūs neįsigilinote į save, kad pamatytumėte, jog esate panašūs į mane? 

Viską jums daviau, nes jus myliu ir noriu, kad būtumėte su Manimi tobulybėje. 

53 Atmeskite nuo savęs nuodėmę, nesileiskite suvedžiojami netikrų pažadų, net jei suprantate, kad 

žemiški malonumai yra malonūs jūsų širdžiai. 

Nors mano kelias pasėtas erškėčiais, pasirinkite šį kelią, nes jis veda į ramybę. Aš turiu balzamą 

kiekvienai žaizdai, o pasaulis neturi jums nei meilės, nei gailestingumo. 

54 Žmonija stato man kryžių. Jų tikėjimo stoka nuolat žeidžia Mano Dieviškąją Dvasią. Tačiau visas 

savo žaizdas paslėpsiu po atleidimo apsiaustu ir užgniaušiu savo raudas, kad jūs nenusimintumėte. 

55 Stebėkite Trečiosios eros kryžiaus papėdėje. Mano taurė labai karti. Jūs paprašysite Manęs lašo 

šios taurės, kad pažintumėte jos skonį. Bet jau šiandien jums sakau: jei jūsų gyvenimas jau labai liūdnas, 

jei gyvenate atgailos gyvenimą, geriau pasaldinkite savo dienas, šypsokitės iš meilės, džiaukitės 

kontempliuodami Mano apreiškimus, kurie jums skelbia, kad po šio laiko ateis taika, kad viskas 

atsinaujins, o malonė ir dorybė bus jėgos, kurios judins žmogų. 

56 Ruošiu visas tautas, visus namus ir širdis, kad nusiųsčiau joms savo taikos ir vienybės žinią. Po 

paskutinio mūšio, kurį ves žmonija, Mano Karalystė priartės prie žmogaus sielos ir įsikurs joje visiems 

laikams. Palieku jus kaip gėrio kovotojus su blogiu, kad sunaikintumėte kiekvieną karo elementą, 

kiekvieną ydos ar ligos sėklą. Palaikykite žmones šiuo krizės metu ir išskleiskite visą savo meilę, kad 

palengvintumėte jų kančias. 

57 Per šį laiką per daugelį balsų perdaviau savo Žodį. Ji visada buvo atskleista ta pačia esme, jos 

prasmė ta pati. Pasinaudojau neišsilavinusiais, paprastais vyrais ir moterimis, kuriuos panaudojau kaip 

įrankius savo gaivinančiam, mylinčiam ir išmintingam Žodžiui perduoti. 

Po mano išvykimo, sujungę mano mokymus ir ištyrę kiekvieną mano įkvėpimą, atpažinsite tai, kas 

tobula, ir pašalinsite tai, kas netobula. Nepriskirkite Man tos dalies, kuri priklauso balso nešėjui. Aš jus 

apšviesiu, kad galėtumėte sujungti į vieną knygą tris dalis, kurias daviau trimis laikais ir kurios sudaro 

vieną kūrinį. Todėl vėl ir vėl kalbu jums apie Mozę, Pirmosios eros pasiuntinį. Aš atgaivinu Jėzaus ir jo 

darbų atminimą ir su juo sujungiu savo Trečiosios eros pasireiškimą kaip Šventoji Dvasia. 

58 Kai būsite ramūs ir vieningi, o mokiniai, Aš jums duosiu savo apreiškimus. Tada jūsų veiduose 

atsispindės nuoširdumo kupina siela. Paliksiu tau visas tavo dovanas, o iš anapus seksiu tavo žingsnius, 

matysiu tavo veiksmus, nes būsiu labai arti tavęs šventykloje ir tavo širdies namuose. 

59 Aš matau, kad jūs pašalinate vaikus, nes manote, jog jie nesupranta Mano žodžio. Bet jūs 

nepamenate, kad esu jums sakęs, jog šiuose mažuose kūneliuose gyvena didžios sielos, kurios žino daug 

dalykų apie Mane. Neužmerkite jiems akių prieš šio darbo šviesą, nors jie trokšta matyti pranašysčių 

išsipildymą. Jūsų darbas bus patvirtintas per juos. 
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Šis pasaulis nesustos vystęsis dvasingumo link. Aš jus kviečiu skirtingais amžiais, nes dvasinė siela 

neturi nei amžiaus, nei lyties, jos esmė amžina, ji panaši į Mane. Džiaukitės šių sielų šviesa ir nuo pat 

pirmųjų žingsnių melskitės už jų žemiškosios misijos įvykdymą. 

60 Šią dieną jūsų malda - tai prašymas taikos pasauliui. Aš paverčiu save jūsų pasiuntiniu. Už 

kiekvieną gerą darbą, kurį padarysiu, už kiekvieną tavo atleidimą atleisiu tautai. Aš padauginsiu jūsų sėklą 

amžinybėje. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 265 
1 Mokiniai, ateikite į mano kėdę ir apmąstykite mano mokymus. Pamatysite, kaip apmąstydami šį 

žodį atrasite jo prasmę, kuri jums atskleis tikrąją jūsų gyvenimo prasmę. 

2 Jei žmonės nuo pat pradžių ir visais laikais būtų suvokę, kad jo tikslas yra sielos tobulinimas, jų 

egzistencija būtų kitokia, o darbai - kitokie. Tačiau žmogus nuo pat pirmųjų žingsnių laikė save savininku 

to, kas jam buvo patikėta tik trumpam, ir visa, kas jam buvo patikėta kilniems darbams, panaudojo 

nesąžiningiems tikslams. 

3 Pažiūrėkite, kaip šis pasaulis savo mokslu stengiasi atrasti tik žemiškąją šlovę ir galią, 

nesirūpindamas sielos tobulumu. Tačiau jei siela neišvysto savo gebėjimų ir nepanaudoja joje esančių 

dorybių, jos gyvenime nebus meilės ar tikro gailestingumo jausmų. 

4 Daugelis nori išlaisvinti savo sielą iš šio materialistinio, sugedusio ir savanaudiško gyvenimo, 

kuris vyrauja pasaulyje. Tačiau jie negali išsilaisvinti, nes gyvenimo kova jiems tokia sudėtinga, rūsti ir 

sunki, kad net siela yra pririšta prie žmogiškojo gyvenimo rūpesčių ir problemų. 

5 Jei jūsų egzistavimas žemėje būtų lengvesnis, gyvenimo kova taip pat būtų mažesnė, o jūsų siela 

turėtų laisvės ir laiko užsiimti jai tenkančių užduočių vykdymu. 

6 Ne jums, mano mažieji mokiniai, tenka pertvarkyti žmoniją, nes tai darbas, pranokstantis jūsų 

jėgas. Tačiau jūs turite skleisti šią dieviškąją žinią, kuri turi išlaisvinti žmones iš didžiųjų klaidų, kuriose 

jie gyveno. 

7 Šiam darbui sėti dvasinę sėklą tokiuose sausuose laukuose reikia tikėjimo, meilės ir pastangų, kaip 

ir visiems dideliems darbams. Todėl sakau jums, kad nė akimirkai neabejotumėte, jog įgyvendinsite Mano 

Dieviškuosius planus, nes jei abejotumėte, nepasiektumėte nieko veiksmingo. Jūsų užduotis - dirbti kaip 

mokinių sąjungos, kurią šiuo metu rengiu, nariai. 

8 Nemanykite, kad esate šio dvasinio darbo pradininkai. Supraskite, kad esate kitų, ankstesnių 

pastangų tęsėjai, kitų darbų, kuriuos jūsų broliai atliko ankstesniais laikais, tęsėjai. 

9 Štai kodėl jums sakiau, kad mokymas, kurį šiandien jums atnešiau, yra toks pat, kaip ir anksčiau, ir 

visada buvo toks pat, o jei jame ir atrasite kokių nors skirtumų, tai tik dėl išorinio pavidalo. Juk 

kiekviename amžiuje Mano mokymo forma priklausė nuo žmonijos dvasinio išsivystymo, taip pat nuo 

žmonių, kuriems Aš kreipiausi. 

10 Jūsų likimas buvo priimti Mane šiuo metu. Jūsų misija bus ne mažiau svarbi nei ta, kurią patikėjau 

savo pasiuntiniams ir apaštalams praeityje. Mano žodis kartu su jūsų darbų tyrumu bus vaisinga sėkla, 

kuriai lemta pražysti žmonių širdyse. 

11 Ar galėtumėte savo žodžiais ir pavyzdžiu pakeisti žmonių ir tautų, kurios daugelį šimtmečių 

gyveno toli nuo dvasinio gyvenimo, gyvenimą? 

12 Supraskite, kad turite iš anksto ruoštis, kol būsite pasirengę būti šio mokymo mokytojais ir galėsite 

su meile paimti savo bičiulius už rankos, tarsi jie būtų maži vaikai, ir žingsnis po žingsnio vesti juos nuo 

pirmos iki paskutinės pamokos. 

13 Tegul niekas nešvaisto tokio brangaus laiko kaip dabartis ir nelaukia, kol ateitis atliks savo misiją, 

tinkamai neišnaudojęs dabarties, kuri kol kas yra ta, kurią turėtumėte laikyti savo širdyje, kad atėjus mūšio 

valandai neliktumėte beviltiški. Turėtumėte visiškai pasitikėti tuo, ką ketinate pamokslauti, ir išsklaidyti 

baimę, kad ekscentrikai ir materialistai lengvai paneigs jūsų patarimus. 

14 Kas bijo, tas bijo todėl, kad nėra visiškai įsitikinęs Mano tiesa, ir jį reikia išbandyti, kol jo širdyje 

įsižiebs tikėjimo liepsna. 

15 Kai mokinys įgyja Mokytojo malonę, jo buvimas ir žodžiai bus meilūs, draugiški, įtikinantys. Jis 

elgsis taip, kad nuo pat pirmos akimirkos sukeltų pasitikėjimą. Jo žodis įrodys, kad jis tikrai žino tai, ką 

kalba, kad yra visiškai įsitikinęs tuo, ko moko, ir kad jį apšviečia aukštesnė šviesa. Kai gerą mokinį užpuls 

priešininkai, jis ramiai jų lauks, nes jo širdis nieko nebijos ir jis visiškai pasitiki Tuo, kuris jį mokė. 

16 Iš tiesų sakau jums: kas nori sekti paskui Mane ir būti Mano mokiniu, turi nusivilkti veidmainystės 

drabužį ir apsivilkti nuoširdumu bei teisingumu, kurį matė Mokytojui, nes Aš esu Tiesa. 

17 Būtina, kad žemėje pasirodytų tiesos sėjėjai ir visur paskleistų mano balzamą, kad kurtieji išgirstų, 

o aklieji pamatytų mano žinios šviesą. 

18 Dievas savo kūriniams nori tik gero. Palaiminti visi, kurie bendradarbiauja įgyvendinant šį gėrį. 
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19 Mano žodžio aidas ir tai, ką jūs darote, tapo žinoma daugelyje vietų - toliau, nei jūs manote. Ir nors 

skeptiški žmonės, kuriuos pasiekė žinia apie mano apsireiškimą, negali patikėti mokymu, kuris šį 

nesantaikos pasaulį pavers broliška šeima, tegul jums nerūpi nei šis netikėjimas, nei tai, kiek metų praeis, 

kol jie atsivers. Kovokite, dirbkite dėl šio darbo, nes taip palaipsniui sukursite harmonijos pasaulį ir sėkla 

vis labiau plis. 

20 Žmonės, dabartinis laikas jums yra išbandymų metas - pasinaudokite juo. Nieko gero nebus, jei 

vėliau atgailausite ir sakysite: "Viešpatie, atleisk mano silpnumą". Sakau jums, kad praleistos galimybės 

negalėsite susigrąžinti, bet tik darbais ir mano įstatymo liudijimais. 

21 Palieku jums šį tėvišką patarimą, kad apmąstytumėte visa, ką jums sakiau, ir kaip jūsų Tėvas 

danguje sukūrė meilės, gyvenimo ir mokymo planą savo kūriniams, taip ir jūs, Jo įkvėpti, turėtumėte 

sukurti sau meilės, nuolankumo, paklusnumo, ištvermės ir atpirkimo planą. 

22 Žmogus labiau rūpinosi savo žmogiškuoju, o ne dvasiniu gyvenimu, nors dažnai suvokė, kad 

žmogiškasis gyvenimas yra laikinas, o dvasinis - amžinas. Dėl šios priežasties, nors jis padarė pažangą 

savo civilizacijoje ir moksle, dvasiškai jis sustojo ir paskendo savo religijose. 

23 Pažvelkite į vieną religiją po kitos ir pamatysite, kad nė viena iš jų nerodo vystymosi, išsivystymo 

ar tobulumo požymių. Kiekviena iš jų skelbiama kaip aukščiausia tiesa, bet kadangi ją išpažįstantieji 

mano, kad joje viską randa ir žino, jie nesistengia žengti nė žingsnio į priekį. 

24 Dieviškieji apreiškimai, Dievo įstatymas, mano mokymas ir skelbimai nuo pat pradžių leido jums 

suprasti, kad žmogus yra būtybė, kuriai taikoma evoliucija. Kodėl nė viena iš jūsų denominacijų 

nepatvirtina ir nepatikrina šios tiesos? Aš jums sakau: Tik tas mokymas, kuris pažadina sielą, įžiebia joje 

šviesą, skatina ją ir atskleidžia tai, ką ji savyje talpina, kaskart suklupus pakelia ją ir verčia nesustoti - tik 

toks mokymas yra įkvėptas tiesos. Bet argi ne būtent tai jums visada atskleidė mano mokymas? Tačiau 

ilgą laiką dvasiškai stovėjote vietoje, nes labiau rūpinotės tuo, kas susiję su jūsų gyvenimu žemėje, o ne 

tuo, kas susiję su jūsų siela. Tačiau, kad visiškai neapleistų dvasinių dalykų, jūs suformavote savo religijas 

taip, kad jos nė kiek netrukdytų jums atlikti savo darbų ir pareigų žemėje. Tada, kai laikotės tos religinės 

tradicijos, manote, kad vykdote teisingumą Dievui, stengiatės nuraminti savo sąžinę ir tikite, kad 

užsitikrinate patekimą į dangaus karalystę. 

25 Koks neišmanymas, žmogiškumas! Kada pagaliau pabusite realybėje? Ar nesuprantate, kad 

laikydamiesi savo religinių papročių nieko Man neduodate, o jūsų siela taip pat išeina tuščia? 

26 Jei išeinate iš savo bažnyčių ir sakote: "Dabar aš įvykdžiau savo pareigą Dievui", jūs labai klystate, 

nes manote, kad man kažką davėte, nors turėtumėte žinoti, kad man nieko negalite duoti, bet galite daug 

gauti iš manęs ir daug duoti sau. 

27 Jūs manote, kad Įstatymo vykdymas apsiriboja ėjimu į tas vietas, ir tai dar viena didelė klaida. 

Šiose vietose turėtų būti mokykla, kurioje mokinys turėtų mokytis vėliau. Grįžęs į kasdienį gyvenimą, jis 

turėtų praktiškai pritaikyti išmoktą pamoką, o tai yra tikrasis Įstatymo vykdymas. 

28 Ar matote, kiek daug nesantaikos tarp brolių ir seserų, kiek tragedijų tarp sutuoktinių, kiek 

amoralumo ir ydų, kiek karų tarp tautų? Visko priežastis yra jūsų apsileidimas ir nutolimas nuo dieviškųjų 

dėsnių. 

29 Žmonėms trūksta dvasinio išsilavinimo, jiems trūksta žinių apie jų vystymąsi. 

30 Skausmas, kuris įvairiomis formomis slegia šį pasaulį, yra žmonių padarytų klaidų padarinys. 

Tačiau jie nesuvokia mano teisingumo - vienus apakino ambicijos, kitus - neapykanta. 

31 Kas sugebės pašalinti blogį tarp žmonių? Kažkoks antžmogiškas skausmas ar be galo liūdnas 

išbandymas? Ne, žmonės. Skausmas jį sustabdys tik trumpam. Tačiau šis trumpas laiko tarpas padės 

žmonėms susimąstyti, pasipiktinti ir vėl nusiraminti, o tada jie pajus vienintelę galią, vienintelę šviesą, 

galinčią juos išgelbėti - mano įstatymą. 

32 Mokiniai, supraskite jums duoto apreiškimo prasmę. Pagalvokite, kokia svarbi ši žinia žmonių 

sieloms. Tada suprasite, kodėl atėjau kalbėti su jumis ir kodėl kurį laiką tarp jūsų apsireiškiau. 

33 O, jei tik jūs visi žinotumėte, kad kai miniu jūsų religijas ir garbinimo formas, kurių privalote 

laikytis, nesiekiu jūsų teisti ar įskaudinti! Jei tik suprastumėte dieviškąjį Mokytojo troškimą mylėti vieni 

kitus ir pritaikyti Dvasios mokymą savo žmogiškajame gyvenime! Tačiau žinau, kad jūsų širdys vis dar 

užkietėjusios ir kad jūs persekiosite Mano naujuosius pasiuntinius ir šaipysitės iš Mano naujų apreiškimų, 

kaip kad darėte praeityje. 
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34 Nepaisant viso to, mano šviesa kaip žaibas blyksės iš Rytų į Vakarus ir išlaisvins sielas. 

35 Melskitės, mokiniai, ir tegul jūsų malda būna ženklas, kad supratote šį nurodymą, kad rytoj savo 

darbais išreikštumėte žinias, įgytas per mano mokymo žodį. 

36 Turite stengtis suprasti darbą, kurį jums patikėjau, nes tik taip pasieksite, kad jūsų liudijimuose 

būtų esmė ir tiesa. 

37 Taip pat supraskite, kad jei jūsų žinios apie mano mokymą bus nepakankamos, jūsų tikėjimui ir 

įsitikinimams iškils pavojus, kai jumyse esantys šviesos priešai kovos su mano darbu. 

38 Sakiau jums, kad visame pasaulyje pasirodys spiritualistų, nors jie nėra girdėję šio žodžio, ir jei 

stebėsite jų elgesį ir klausysitės jų žodžių, nustebsite atpažinę jų intuiciją ir aiškią mintį apie spiritizmą. 

Tačiau taip pat pranešu jums, kad po mano pasitraukimo atsiras grupių ir sektų, kurios vadinsis 

dvasininkais, nors jų gyvenimas ir darbai bus dvasingumo paneigimas. Jie ateis pas jus priešiškai nusiteikę 

ir ieškos jūsų trūkumų, kad jus atmestų ir pavadintų apgavikais. 

Nors jūs tuo abejojate, net tarp jūsų - tarp tų, kurie buvo maitinami šiuo žodžiu, - bus tokių, kurie sukils 

prieš savo brolius ir seseris ir griebsis maišto ir klaidinimo ginklų. 

39 Kokius ginklus galėtumėte panaudoti prieš tas jėgas, jei jūsų tikėjimas nėra tvirtas, o žinios - 

menkos? 

40 Nemanykite, kad trokštu duoti jums ginklų, kuriais galėtumėte apginti savo tikėjimą nuo 

priešiškumo. Nenoriu, kad su jais ginčytumėtės, o juo labiau atmestumėte juos ir uždarytumėte jiems 

duris. Mano valia yra, kad savo postuose išliktumėte ramūs, kad niekada nebūtumėte nustebinti ir kad kas 

nors, atėjęs jūsų ieškoti, rastų jus besimeldžiančius ir studijuojančius mano Žodį. 

41 Jūsų darbų teisingumas bus geriausias ginklas prieš tuos, kurie nori jus sunaikinti. 

42 Noriu, kad mano gretose būtų tvirtų karių, drąsių karių, mokančių ginti tiesą, o ne fanatikų legionų, 

kurie savo neišmanymu išniekina mano darbą, užuot jį gerbę. Nenoriu minios menko tikėjimo žmonių, 

kurie mūšio akivaizdoje netenka drąsos ir bėga, nes mano, kad yra nepajėgūs kovoti. 

43 Patikrinkite save ir, jei, ilgai Mane girdėję, jaučiatės nepajėgūs kovoti, suprasite, kad nesinaudojote 

Mano žodžiu, nesupratote Mano pašaukimo tikslo ir miegojote negirdėdami žadintuvo, kuris nuolat 

skamba Mano skelbime. 

44 Nesakau jums, kad esate pralaimėję ir kad jūsų persekiotojai neišvengiamai jus nugalės. Ne, 

priešingai, sakau jums, kad vis dar palankus metas nuodugniai ištirti savo darbus, nesvarbu, ar jie būtų 

dvasinio, ar žmogiškojo pobūdžio, - atidžiai stebėti savo veikimo būdus, kad galėtumėte atrasti viską, kas 

klaidinga, netikra ir neverta Mano Darbo. Kai pasieksite, kad jūsų veiksmai būtų teisingi ir švarūs, 

neturėsite ko bijoti. Tikrasis dvasingumas padės jums įgyvendinti visus įstatymus, todėl niekas negalės 

jūsų pasmerkti. 

45 Privalote žinoti, kad tikėjimo ginklai skirti ne tik apsiginti, bet kad jūsų atsakomybė peržengs jūsų 

pačių ribas. Juk kiekvienam iš jūsų patikėta daugybė žmonių, už kuriuos jis turi budėti, melstis ir kovoti, 

kol išgelbės juos nuo išbandymų. 

46 Dar galėsite išgirsti Mane daugelyje rytinių pamaldų ir sustiprinti savo žinias bei tikėjimą. Tuomet 

pajusite nežinomą jėgą ir beribį pasitikėjimą savimi. Šį pasitikėjimą savimi ir ramybę kovos akivaizdoje 

jums suteiks tikėjimas, o žinios suteiks vertę tam, ką radote Mano Žodyje. 

47 Noriu, kad jūs taptumėte taikos žmonėmis. Dėl to apgaubiu jus savo meilės apsiaustu. 

48 Mylimi žmonės: Šiandien jūs kalbėjote su manimi Dvasios kalba, ir Aš jums atsakiau savo 

ramybe. 

49 Kai pagalvojate, kad netrukus nebegirdėsite šio Žodžio, kuris buvo jūsų gynyba, jus apima 

liūdesys, ir jūs galvojate, kad Mano atėjimas šiuo metu, nors ir atrodė ilgas, iš tikrųjų buvo trumpas. Bet aš 

jūsų klausiu: Ką vadinate "mano sugrįžimu"? Ar tai yra laikotarpis, apimantis 1866-1950 metus, kai jums 

duodu savo žodį? 

50 Iš tiesų sakau jums, kad šis apsireiškimas per žmogiškąjį supratimo organą buvo tik pasiruošimas 

jums įžengti į Dvasios dialogo su Dvasia laiką, kai sulauksite Mano sugrįžimo "Dvasioje ant debesies", 

kaip buvo pranešta Mano mokiniams Betanijoje. 

51 Priimkite šiuos nurodymus, kuriuos jums duodu per balso nešėją, kaip pasiruošimą tam laikui, kai 

Mokytojo šviesą priims nebe intelektas, o jūsų dvasia. 
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52 Tai naujas pažadas ir naujas jūsų tikslas. Nepamirškite, kad žinia, kurią gavote per balso nešėją, 

buvo perduota per žmogų, ir kad ir koks dvasingas jis būtų, jis nėra visiškai laisvas nuo trūkumų ir 

priemaišų. Taigi dabar galite įsivaizduoti, kaip tobulai priimsite mano Žodžio koncertą, kai jis pasieks jūsų 

dvasią tiesiogiai, be jokių siųstuvų, be būtinybės iš pradžių pereiti per jūsų klausą ar smegenis. Pirmiausia 

ji pasieks dvasią, o dvasia imsis užduoties apšviesti sielą ir išaukštinti širdį. 

53 Ilgą laiką girdėjote šį mokymą, kuriame turėjote ieškoti prasmės, kad pasisotintumėte kažkuo 

dievišku. Rytoj, kai galėsite gauti įkvėpimą iš dvasios į dvasią, jūsų siela gaus nebe žmogiškus žodžius, o 

dieviškąją esmę, ir jums teks užduotis perteikti šią esmę mintimis, žodžiais ir darbais, kad būtumėte 

tarpininkai tarp savo Viešpaties ir žmonijos. 

54 Supraskite, mokiniai, kad šis mano balso nešėjų skelbimo laikotarpis buvo skirtas mokyti jus 

suprasti dieviškąją kalbą. Tai buvo pagrindinė Mokytojo pamoka mokiniams. 

55 Kol girdite šį Žodį, šiandien jaučiate Mano buvimą, todėl baiminatės dienos, kai jo nebegirdėsite. 

Bet aš jums sakau: Jei bendrausite su Manimi iš dvasios į dvasią, Mano mokiniai dar aiškiau ir tyriau pajus 

Mano buvimą. 

56 Didelis bus džiaugsmas tų, kurie taip Mane jaučia savo širdyje. Jie niekada nesakys: "Mokytojas 

netrukus išeis" arba "Artėja diena, kai Viešpats paliks mus be savo žodžio". Ne, tada mokiniai žinos, kad 

Tėvas visada buvo su savo vaikais, kad Jis niekada jų nepaliko, kad tik žmonės ne visada mokėjo būti su 

manimi. 

57 Šiandien sakote: "Dievas yra mumyse", bet jūs tai sakote to nejausdami ir nesuprasdami, nes jūsų 

materializacija neleidžia jums pajusti mano Buvimo savo esybėje. Tačiau kai dvasingumas taps jūsų 

gyvenimo dalimi, patirsite tiesą apie mano buvimą kiekviename žmoguje. Mano balsas skambės sąžinėse, 

bus išgirstas vidinis teisėjas ir bus jaučiama Tėvo šiluma. 

58 Aš jus daug ko mokau ir ruošiu, kad su džiaugsmu priimtumėte naujojo laiko atėjimą. Tačiau vis 

tiek matau liūdesį daugelyje širdžių, nes artėja Mano paskutinio žodžio diena. Tie, kurie verkia ir yra 

prislėgti liūdesio, yra tie, kurie Mane girdėjo, bet nesuprato, ir kurie nebus pasirengę išbandymo valandai. 

59 Visada jums sakiau: ieškokite dieviškosios prasmės šių žodžių, kuriuos balsų nešėjai ištaria 

susižavėję, šerdyje. Jei pasitenkinsite išorine šių pasisakymų forma, daugeliui žodžių, sklindančių iš 

žmogaus, suteiksite dievišką pobūdį, ir tuomet būsite pakeliui į naują fanatizmą ir stabmeldystę. 

60 Turite suprasti, kad jums skirta nešti Gerąją Naujieną žmonijai, kad esate kelyje mokyti savo 

artimuosius su meile, kantrybe ir gailestingumu, su kuriais jus mokiau, kartoti pamokas, kai reikia, ir 

atsigręžti atgal, kai reikia prisiminti pirmuosius puslapius. 

61 Prisiminkite, kaip daug kartų jums kalbėjau apie dvasinį gyvenimą prieš žmogaus atsiradimą, apie 

žmogaus pasirodymą žemėje, apie pirmuosius įsakymus ir pirmuosius apreiškimus. Prisiminkite, kaip 

dažnai jums kalbėjau apie žmonijos kelią per amžius, apie jos laimėjimus ir nukrypimus, apie jos kilimą ir 

nuosmukį, apie šviesuolius, kurių vardai pagarbiai saugomi dėl didžių ir kilnių pavyzdžių, kuriuos jie jums 

paliko, taip pat apie kitus, kurių sugedimas neišdildomai įrašė žmonijos istoriją, kad nesielgtumėte kaip 

jie. 

62 Priminiau jums savo pasiuntinių, per kuriuos gavote pranešimus, įsakymus, pranašystes ir 

mokymus, vardus. 

63 Taigi visų ankstesnių mokymų turinį sujungiau į vieną mokymą. 

64 Spiritualizmas - tai palikimas, kuriame trys Testamentai sujungti į vieną dvasinę knygą. 

65 Visi mano mokymai skirti paruošti jus kovai po 1950 m. - laikui, kai dvasinio pasaulio 

nebegirdėsite per "dovanų nešiotojus". Ji taip pat apribojo savo laiką šiai pasireiškimo formai. Tačiau šios 

palaimintos būtybės, angelai sargai, šios tautos patarėjai, guodėjai ir globėjai parengė jus taip, kad ir po šio 

laiko galėsite juos prisiminti, jausti jų buvimą ir sulaukti jų pagalbos. 

66 Ko šiuo metu atėjo dvasių pasaulis? - Paaiškinti mano mokymus per jų žodžius ir darbus, išmokyti 

jus aiškinti mano apreiškimus ir padėti jums suprasti jų prasmę. 

67 Jie niekada nedavė jums nereikalingų mokymų, neatskleidė jums to, ko jums dar nebuvo laikas 

žinoti, neatėjo sužadinti jūsų smalsumo ar įskiepyti jums paslaptingų mokslų ar gebėjimų. Jų misija buvo 

kitokia, jų sielos didybė ir šviesa neleido jiems pasinerti į įprastą materializaciją, nes savo dvasios idealu 

jie buvo pasirinkę meilės įstatymą. 
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68 Šis dvasinis pasaulis Dievo įsakymu atėjo trumpam bendrauti žmogiškuoju būdu, kad paliktų 

dosnios brolybės įspūdį, savo egzistavimo liudijimą ir buvimo tarp žmonių įrodymą. 

69 Jie jums pasakė, kad kai nebekalbės su jumis žmogaus lūpomis, jie nuo jūsų nepasitrauks - 

priešingai. Jie trokšta jūsų jautrumo, kad ateinančiomis dienomis galėtumėte dar stipriau pajusti jų buvimą. 

70 Jei jūs, žmonės, išmoksite naudotis savo dovanomis, jei iš tiesų pradėsite bendrauti su dvasiniu 

pasauliu - iš tiesų, sakau jums, jūs paliksite stebuklų pėdsakus savo kelyje. 

71 Būtina, kad šiuo metu iš šių žmonių minios pasirodytų tvirtai mąstantys, geri pranašai, geri 

patarėjai - tie, kurie savo gyvenimu ir žodžiais moka vesti žmones Mano nubrėžtu keliu, - tie, kurie moka 

išlaikyti nepriekaištingus Mano pamokymų puslapius. 

72 Kas yra tie tvirtų pažiūrų žmonės, apie kuriuos jums kalbu? Sakau jums tik tiek, kad šiuo metu 

rengiu juos savo žodžiu, kad, atėjus šios apraiškos pabaigai, jie galėtų pakilti, padrąsinti žmones ir savo 

tikėjimu neleisti miniai išsisklaidyti. 

73 Žodis, sklindantis iš jų lūpų, visada primins jums, kad palikau jus kaip savo bendravimo su 

žmonėmis liudytojus, ir jie nuolat jums sakys, kad jums skirta skelbti žmonijai, jog Aš atėjau Dvasioje. 

74 Daugiau nebeateisiu tapti žmogumi ar įsikūnyti tarp žmonių, nebeateisiu įsikūnyti šioje žemėje. 

Kalbėkite apie tai savo bičiuliams, tai yra jūsų kryžiaus dalis. Bet aš žinau, kad sugebėsite tai ištverti. 

75 Būkite ramūs, nes jau sakiau jums, kad tai, ką Kirėnietis padarė Jėzui, matydamas Jį išsekusį nuo 

kryžiaus naštos, šiandien darau visiems, kuriems reikia Mano pagalbos, lydėdamas juos žingsnis po 

žingsnio į kalno, kuris yra jūsų gyvenimas, viršūnę, kur pakilsite prie savo likimo kryžiaus. 

76 Tuomet patirsite, kaip malonu užbaigti darbą leidžiant savo širdžiai atsiverti tą akimirką, kaip 

atsivėrė Mokytojo šonas, kad pralietų kraują, kuris kalbėjo apie meilę, gyvybę ir atleidimą. 

77 Šį mokymą šiuo metu sėjam į spiritualistinių trinitaristų-marijonų žmonių širdis. 

78 "Dvasiniai žmonės", nes jie priima Dieviškosios Dvasios šviesą; "trejybiniai", nes atpažįstate 

Dievą trijose apreiškimo pakopose, kuriomis Jis apsireiškė žmonijai; ir "marijiniai", nes atpažįstate šį 

Dieviškąjį švelnumą kaip kopėčias, vedančias pas Tėvą, kaip Užtarėją, kuris jus stiprina, guodžia ir 

skaistina, pašalindamas iš jūsų aroganciją ir paversdamas jus vaikais, kupinais klusnumo ir nuolankumo 

Viešpaties akivaizdoje. 

79 Nepamirškite šios švelniausios meilės, nes ne visada esate pakankamai pasirengę mane pasiekti. 

Tačiau jei pasitikėsite Ja, netrukus pajusite Jos pagalbą. 

80 Atminkite: "Jei nepasidarysite kaip vaikai, negalėsite įeiti į dangaus karalystę". 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 266 
1 Aš esu Mokytojas. Ateikite pasimėgauti amžinojo mokymo žodžiu. Net ir tada, kai nesireiškiu per 

šias smegenis, Mano mokomasis žodis yra šalia. 

2 Jums duodu savo žodį tik trumpoms akimirkoms, nes esate tokie nesubrendę, kad neišlaikytumėte 

ir neišgirstumėte amžino pamokymo, kuris nepaliaujamai skamba begalybėje ir kalba visoms būtybėms, 

visoms sieloms skirtinguose jų gyvenimo pasauliuose. 

3 Aš jums sakau tik tiesą. Kodėl daugelis abejoja tuo, ką jums atskleidžiu? Jūs taip pat esate tiesa. 

Kaip atsitiko, kad nors tikite savo tiesa ir savo egzistencija, netikite manąja? Argi nežinote, kad tiesa yra 

viena? 

4 Pateikiu jums trumpą, nedidelį pamokymą, kad galėtumėte jį suvokti ir suprasti. Tačiau net ir tokiu 

pavidalu jį laikote tik trumpą laiką, kad vėliau pamirštumėte. 

5 Ten, dvasinėje karalystėje, kur visada dega tiesos šviesa, mano mokymo žodis yra amžinas, ir tie, 

kurie jį girdi, niekada nenustoja jo klausytis, nes jiems mano mokymas yra jų gyvenimas, kaip jums jis yra 

oras, kuriuo kvėpuojate. Vargas tiems, kurie gyvena čia, pasaulyje, neturėdami mano mokomojo žodžio 

savo sieloje tik todėl, kad nepasirengia jo klausytis! Kiek daug tarp jų yra tokių, kurie dėl pagalbos 

stygiaus žlunga dėl užgesusios vilties - be Dievo idėjų savo širdyse, pasimetę, akli, kurtieji. Bet aš jūsų 

klausiu: Kur nueina tie, kurie išbraukė iš savo būties dieviškuosius įsakymus, kurie yra sielos kelias ir 

šviesa? 

6 Vargšės būtybės, kurios sudužo, nes jų laivas nesiorientuoja ir jie negali atrasti švyturio šviesos. 

7 Aš ieškau tavęs ir duodu tau savo šviesą, kad galėtum įžengti į kelią ir iš jo suprasti, koks yra 

mokymas, kurį Mokytojas tau nepaliaujamai duoda per gyvenimą. 

8 Kokia nauda žmogui būti fiziškai stipriam, jei jis nėra stiprus psichiškai? 

9 Aš priartinu jus prie tikrovės, prie tiesos, nuo kurios nusigręžėte. Juk atmetę aukštesnįjį - dvasinį - 

gyvenimą, atsidavėte žemesniajam - materialaus pasaulio - gyvenimui. 

10 Grįžkite į tikrojo gyvenimo kelią ir vėl būsite arti savo tikrosios būties. Kelias, apie kurį jums 

kalbu, yra tas, kurį rasite, kai suderinsite dvasinį ir fizinį gyvenimą, kai pažinsite tiesą, kurią nešiojate 

savyje. Tada jūsų aukštesnioji esybės dalis, kuri yra dvasia, sakys: "Aš esu tas, kuris neša šviesą, kuris 

žino kelią, kuris turi įstatymą. Todėl aš pats nustatysiu ir valdysiu savo kūno veiksmus." Kai taip kalbate, 

taip yra todėl, kad šviesa nušvito jūsų esybėje ir jos atspindys pasiekė žmogaus širdį. 

11 O, jei tik jūsų kūnas galėtų sugerti tai, ką jūsų dvasinė siela gauna dėl savo regėjimo gebėjimų! Juk 

dvasinė siela niekada nenustoja matyti, net jei kūnas dėl savo materializacijos nieko nepastebi. Kada 

žinosite, kaip aiškinti savo dvasinę sielą? 

12 Klausykitės mano žodžio, priimkite mano mokymą, kuris moko jus kovoti ir nugalėti nelaimes, 

nebėgti nuo išbandymų, nenusiminti aukos akivaizdoje. 

13 Savo mokiniams nuolat sakau: Nebijokite, supraskite, kad daviau jums Dvasios galią nugalėti 

visuose išbandymuose. Dvasios galia yra aukštesnė už kūno galią. Bet jei dėl tiršto žmogiškųjų problemų 

rūko nieko nematote, išsklaidykite ir išsklaidykite šį rūką tikėjimo šviesa. Tada už šio rūko pamatysite 

horizontą, kuris susijungia su begalybe ir kviečia jus judėti toliau ir būti pripildytiems ramybės. 

14 Tie, kurie išmoksta įveikti savo pačių problemas, vėliau susidurs su savo bendrakeleivių 

problemomis, kad padėtų jiems kovoti. 

15 Žinokite, kad šis gyvenimas yra kova, bet jums lemta laimėti. Nes mano šviesa, kuri yra 

kiekviename iš jūsų, niekada nebus nugalėta tamsiųjų blogio jėgų. 

16 Turite nugalėti, nes tik nugalėję gausite paslapčių, kurios jums bus atskleistos šiame ir dvasiniame 

gyvenime, apreiškimą. 

17 Kovojantys žmonės per amžius: Ateis laikas, kai nebegalėsite taip kovoti. "Miglos", vargai, 

problemos ir išbandymai baigsis - tiek jūsų, tiek kitų. 

18 Nesijaudinkite, kai sakau, kad turite padėti savo artimui jo vargingame gyvenimo kelyje. Stiprios 

sielos gali nešti savo ir kitų kryžių ir mielai padeda mažoms ir silpnoms sieloms. Jie visada ieško žaizdų, 

kurias galėtų užgydyti. 

19 Tebūna palaimintas žodis to, kuris, kalbėdamas kenčiantiems, gydo žaizdas, užveria jas ir leidžia 

pamiršti. Šis žino, kokią užduotį atlieka balzamas, kurį įdėjau į jo širdį. 
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20 Stiprus yra tas, kuris, susidūręs su sunkumais ar pavojais, meldžia savo dvasios galios, įveikia į 

kūną orientuotos sielos baimę, kovoja, nugali ir triumfuoja, nes tikėjimas padėjo jam pažinti, ką gali 

dvasia. 

21 Norėjau jums pasakyti, kad ten, kur jus kviečia kova, turėtumėte nusiteikti visiškai pasitikėdami, 

jog išmintis, teisingumas ir tikėjimas visada įveiks sunkumus ir netyras aistras, stovinčias jų kelyje. 

22 Ar žinote, kiek laiko prireikė jūsų dovanoms atsiskleisti? Aš jums sakau, kad jie yra jumyse nuo 

tos akimirkos, kai dvasia atgijo. Koks didelis bus dvasios džiaugsmas, kai ji galės pasakyti kūnui ir 

pasauliui: Aš tave nugalėjau! 

23 Mokiniai, Aš daviau jums visus mokymus, kurių reikia sielai tobulėti. 

24 Palaiminti tie, kurie atpažįsta tiesą, nes jie greitai ras "kelią". Kiti visada atmeta dieviškąjį 

mokymą, nes jų darbai atrodo pranašesni už mano. 

25 Myliu jus visus. Aš esu ganytojas, kuris šaukia savo avis, jas jungia, skaičiuoja ir kasdien nori, kad 

jų būtų daugiau, jas maitina ir glosto, jomis rūpinasi ir džiaugiasi, kai mato, kad jų daug, nors kartais 

verkia, kai mato, kad ne visos paklūsta. 

26 Tokios yra jūsų širdys: daug jūsų ateina pas Mane, bet nedaug yra tų, kurie iš tiesų seka Manimi.  

27 Žiūrėkite į balso nešėjus, kurių lūpomis jums perduodu savo žodį: Jie prisiėmė savo misijos kryžių. 

Jie žino, kad daugelis abejoja jų dovana, tačiau nuolankiai tęsia savo kelią. Jie prisimena, kad Antrosios 

eros žmonės taip pat abejojo Manimi, sakydami, kad nesu Mesijas, kad nesu Kristus. Jie atsimena, kad tie, 

kurie nenorėjo priimti tiesos, nuvedė mane prie kryžiaus. Todėl jie pasiaukojamai prisiėmė savo misijos 

kryžių. 

28 Žmonės, Aš buvau su jumis, Mano meilės apsiaustas išsiskleidė už susirinkimo vietos, kur jūs 

Mane girdite. Visi be išimties esate pilni Mano Dvasios ir Mano meilės. 

29 Mano žodis yra tyli ramybės vieta. Ieškokite jos, kai jaučiatės pavargę, liūdni, nusilpę ar sergantys. 

Jame rasite padrąsinimo, sveikatos ir tikėjimo gyventi ir kovoti. 

30 Noriu, kad būtumėte uolūs, nuolankūs ir paklusnūs mano valiai ir niekada nebūtumėte kaip tie, 

kurie bando mano galią ar nepasitiki mano teisingumu. Juk žinote, kad tas, kuris taip elgiasi, patiria 

teismą. 

31 Nesvarbu, ar tikite, ar nenorite tikėti, kad Aš apsireiškiu šiuo pavidalu: Klausykitės pagarbiai ir 

švelniai, kol visiškai įsitikinsite, ar tai, kas yra šios apraiškos esmė, yra tiesa, ar melas. 

32 Jei žinotumėte, kiek daug atgailos ašarų išliejo tie, kurie neigė šio apsireiškimo tiesą, kurie 

piktžodžiavo prieš tuos, kurie tiki žodžiu, kurį girdite, ir kurie tyčiojosi iš mano balso nešėjų. Šiandien jie 

nežino, kokiais žodžiais galėtų ištrinti tas įžeidžiančias ir nepagarbias frazes, kurios sklido iš jų lūpų, ir 

nežino, kokiais darbais galėtų sutaikyti savo Mokytoją. 

33 Noriu, kad išmoktumėte neapgalvotai vertinti ir neleistumėte, kad pirmas įspūdis jus nulemtų 

skubotai. Šią užuominą jums duodu tam, kad aiškindami mano Žodį ir vertindami doktrinas, religijas, 

filosofijas, kultus, dvasinius apreiškimus ar mokslus suprastumėte, jog tai, ką žinote, nėra viskas, kas 

egzistuoja, ir kad tiesa, kurią žinote, yra tik minimali absoliučios tiesos dalis, kuri čia atsiskleidžia vienu 

būdu, bet gali atsiskleisti daugybe kitų jums nežinomų būdų. 

34 Paaiškinsiu jums, kodėl šią dieną taip su jumis kalbėjau. Priežastis ta, kad tarp šios minios yra 

širdis, kuri atkakliai klausia Manęs, kodėl, nors tiek daug kalbu šiems žmonėms ir šis žodis ateina iš 

"Žodžio", nepasiekiau nei visiško šių žmonių atsinaujinimo, nei jų sudvasinimo. 

Į tai atsakiau jam išsamiu nurodymu, pridurdamas, kad, jei panorėčiau, savo grynąja galia visus šiuos 

nusidėjėlius akimirksniu paverčiau angelais, tačiau šis darbas Mano akyse nebūtų susijęs su jokiais 

nuopelnais, ir kad šis žodis būtent dėl šios priežasties buvo pasakytas išmintingai ir nepaprastai kantriai, 

siekiant šlifuoti šių žmonių širdis, kol iš jų išsiskleis tikėjimas, meilė ir atgaila. 

35 Žmonės griauna pasaulį naudodami smurtą. Ar manote, kad jų smurtas yra pranašesnis už mano 

galią? Vis dėlto mano valia, kad jie patys pripažintų savo klaidas, jas ištaisytų ir atstatytų viską, ką 

sugriovė ir išniekino, kad jų nuopelnai būtų tikri mano akyse. 

36 Jūs vis dar esate maža tauta. Tačiau aš nelaikau lemiamu mažo skaičiaus, kuris iki šios dienos 

susirinko aplink Mano apsireiškimą. Tai įrodo daugybė mokymų ir apreiškimų, kuriuos jums daviau. 

37 Po 1950 m., kai nebepriimsite Mano žodžio šiuo pavidalu, jūsų širdyse bus tariama tuštuma, kai 

kurie rytiniai pamaldumai bus tylos, liūdesio kupini. Bet po to vėl pasijusite stiprūs ir pripažinsite, kad 
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viską išmintingai suplanavau Aš ir kad per paskutinius savo mokymus, kurių kulminacija bus paskutinis ir 

nepamirštamas mokymas, kurį turiu jums duoti, privertžiau jus kopti į didžiules aukštumas. 

38 Kas galėtų užgesinti jūsų žiburį ar sudžiovinti dvasinę auką, kurią aukojate Man, kai ji nematoma 

žmogaus akiai? Kas išdrįs užgesinti antspaudą, kurį nuo amžių įspaudėte savo sieloje? Tikėjimas giliai 

įsišaknijo jūsų širdyje ir toliau augs bei apšvies visa, kas jus supa. 

39 Tada, po jūsų kovų, po didelių išbandymų, kurių jums teko patirti, ateis atokvėpis ir jūs gausite 

atlygį. Aš nežadėjau jums kito Užtarėjo, nes Tas, kurį jums paskelbiau, yra tarp jūsų. Tai Jis šiandien 

kalbėjo jums tarpininkaujant ir nužengė pas kiekvieną žmogų, kad padėtų jums jūsų varguose. Jis yra 

mano Dvasia, apreikšta šiuo metu ir dvasiniame pasaulyje, kurį sudaro angelai, lydintys jus gyvenimo 

kelionėje, saugantys jus didžiuosiuose mūšiuose, gydantys ir guodžiantys. 

Visas būrys didžiųjų dorybių būtybių susivienijo su Manimi, kad paguostų jus šią išbandymų valandą, 

kurią išgyvenate, kaip buvo pranešta. Laikykite save dideliais laimingaisiais, nes iš daugybės žemėje 

gyvenančių žmonių buvote išrinkti įsiskverbti į šį apreiškimą, į šį Darbą ir turėti didžiųjų jo dovanų. 

40 Paliksiu jus pasirengusius vykdyti savo misiją kaip savo mokinius, ir netrukus pamatysite, kaip 

išsipildys tai, ką jums skelbiau per savo mokymus. Pasaulyje bus daug įvykių, kurie kalbės apie Mano 

buvimą dvasioje, ir žmonės pajus, koks artimas jiems esu. Nes kai baigsis Mano apsireiškimas per žmogų, 

Aš ir toliau lauksiu jų pasiruošimo, jų tikrojo garbinimo, kad galėčiau viešpatauti visų savo vaikų sielose. 

Ten bus šventykla, ten bus apreikštas Įstatymas ir Dvasios dovanos, o aš sulauksiu jūsų garbinimo ir 

meilės. 

41 Jau seniai jums sakiau, kad duosiu savo žodį įvairioms tautoms, kad mano spindulys pasireikš ir 

kitose tautose per žmogaus intelektą, ir iš tiesų mano valia yra tokia, kad jūs žinotumėte, jog kalbėjau 

mažų bendruomenių glėbyje per vyrus ir moteris. Išgirdę Mane, vieni laikė Mane Mokytoju, kiti - tik 

aukštesne dvasine būtybe. Bet aš įvykdžiau savo žodį. 

42 Kai kalbėjau ir sakiau, kad esu Mokytojas, vieni tikėjo, kiti abejojo. Bet kai jie suvokė, kokią 

prasmę ir išmintį atskleidė Mano žodžiai, ištarti per paprastus ir nuolankius kūrinius, jie stebėjosi, ar toks 

Mano Dvasios pasireiškimas yra įmanomas. 

43 Aš taip pat nustačiau valandą, kada tas skelbimas baigsis, ir kai savo liudijimu pasieksite tuos 

žemės taškus, kur buvo girdėtas Mano žodis, patvirtinsite jiems tų skelbimų tiesą. Kai šiandien abejojantys 

vyrai ir moterys išgirs aiškų jūsų liudijimą, jie pamatys, kad Aš buvau su jais. 

44 Kiek nedaug bendruomenių radau pasirengusių! Tačiau Aš buvau šalia, apšviečiau kiekvieną sielą 

ir liudijau apie save, kad vieni pamokytų kitus ir taptų jų vadovais. 

45 Kai sulaukiate svečio, užsieniečio, kuris jums kalba apie mano apsireiškimą, apie mano žodį, gautą 

ir jo tėvynėje, neatmeskite jo. Verčiau įsakau jums jį priimti, kad kartu su džiaugsmu patvirtintumėte, jog 

mano žodis išsipildė ir kad visi, kurie budėjo ir meldėsi laukdami mano sugrįžimo, šiuo metu mane 

priėmė. Aš jus visus pašaukiau, kad tapčiau savo mokiniais. 

46 Todėl iš anksto duodu jums nuorodas, kad nenustebtumėte, kai kas nors jums pasakys, jog net už 

šios tautos ribų Mano Dieviškasis spindulys tapo žodžiais, kuriais maitinu alkstančius. Žinokite, kad Mano 

meilė apima visus ir kad Mano atkūrimo darbas yra visuotinis, kad suprastumėte, jog neapsiriboju malonių 

teikimu tik jūsų tautai, bet visi sudaro Mano šeimą, kurią noriu suvienyti ir vesti į vieną tikslą - 

sudvasinimą. 

47 Šiais laikais jums duotais nurodymais sujungiau ankstesnių amžių apreiškimus į vieną. Imkite 

mokymą iš kiekvieno iš jų ir prieisite prie išvados, kad pranašystėse ir Mokytojo mokyme su jo 

apreiškimais rasite viso Įstatymo santrauką ir kad jie parodo jums kelią, vedantį į sudvasinimą. 

48 Praėjo šimtmečiai ir amžiai, bet tik šiandien jūs supratote įstatymo ir gyvenimo tikslą. 

49 Jei jūsų kelyje padariau daug "stebuklų", kaip jūs vadinate Mano darbus, tai tik tam, kad 

atgaivinčiau jūsų tikėjimą, o jei apipyliau jus malonėmis, tai tik tam, kad suprastumėte, jog ramybė yra tik 

gerumo kelyje. Stebuklai padrąsino žmones keliauti per naująją dykumą. 

50 Šioje ramybėje jūs buvote pasirengę būti stiprūs, kai ateis mūšio metas. Mokiau jus melstis iš 

dvasios į dvasią, kad galėtumėte naudoti maldą kaip ginklą, kaip skydą, kaip įkvėpimo priemonę, kaip 

atramą ir paguodą. 

51 Jūs ne kartą, bet daug kartų manęs klausėte, ar mokydamas savo apaštalus Viešpaties maldos 

maldos daviau jiems maldą visiems laikams, ir aš jums sakau, kad kalbėdamas tą maldą, Aš tai dariau 
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norėdamas išmokyti juos kilnaus kreipimosi į Tėvą būdo, kreipimosi, kuriame būtų meilės, nuolankumo, 

tikėjimo, pagarbos, atsidavimo, pasitikėjimo. 

52 Blogai elgėsi tie, kurie tik mechaniškai kartojo mano žodžius, taip pat tie, kurie nesinaudojo šia 

malda kaip pavyzdžiu savo maldoms. 

53 Kai šiandien jums sakau, kad pakylėtumėte savo sielą, neišbraukiu iš jūsų širdies to maldos 

pavyzdžio, tos tobulos maldos. Aš tik noriu, kad jūs, užuot kalbėję su Manimi lūpomis, darytumėte tai 

savo mintimis ir, užuot apsiriboję viena po kitos kartoję šią maldą sudarančias frazes, įkvėptumėte jomis 

save, kad mintys, kurias formuojate savo dvasioje, kaip ir Tėve mūsų, išreikštų meilę, nuolankumą, 

tikėjimą, pagarbą, atsidavimą ir pasitikėjimą Tėvu. 

54 Kol kas jūsų užduotis - mąstyti ir studijuoti tai, ką ką tik jums pasakiau, ir nebandyti niekam to 

aiškinti, kol nesugebėsite to tinkamai paaiškinti. 

Pamąstykite: jei suprastumėte, kad spiritualistinis mokymas panaikino maldą, kurios Kristus mokė pasaulį, 

būtumėte teisiami kaip eretikai, o šis mokymas būtų laikomas prieštaraujančiu Dieviškojo Mokytojo 

mokymui. 

55 Kita vertus, jei palauksite, kol jūsų mintys išsivalys ir žodžiai sklandžiai sklis iš jūsų lūpų, lengvai 

įtikinsite net tuos, kurie, neįsigilinę į mano mokymą, kartoja mano žodžius, kurie jiems tapo įpročiu, 

rutina, nenaudinga praktika, nes jie niekada nesistengė apmąstyti gražių ir gilių žodžių, kuriuos jų lūpos 

ištaria jų protui jų nesuvokiant. 

56 Mokiniai: Meldžiantis iš dvasios į dvasią, o tai yra mano mokymo tikslas, visa jūsų esybė 

sutelkiama į šį veiksmą, kad kalbėtųsi su Kūrėju - balsu, kylančiu iš visos jūsų esybės, pasitelkiant dvasią 

kaip pasiuntinį ir vertėją. 

57 Taip galite atiduoti savo Tėvui tikrą pagarbą, meilę, dėkingumą, nuolankumą ir pagarbą. 

58 Ne mokslas ir ne šių laikų mokymai atves jus į taiką ir parodys kelią į dvasingumą. Būtina, kad iš 

dangaus ateitų šviesa, kuri apšviestų jūsų protus ir atskleistų tikrąjį kelią. 

59 Mokslas, kaip jį suprato žmogus, niekada nesugebės padaryti žmogaus širdies jautrios taip, kad ji 

galėtų jausti ir matyti dvasinius dalykus. 

60 Turiu jums pasakyti, kad žmonės galėtų pajusti Mano buvimą mokslo priemonėmis, jei norėtų 

ieškoti Manęs jo gelmėse. Bet nors jie Mane mato kiekviename atrastame stebukle, jie neigia Mane, tarsi 

būtų akli. 

61 Gamta, kurią žmogus noriai tyrinėja, nuolat kalba apie Mane, atskleisdama Mano galią, meilę ir 

teisingumą. Žmogus stengiasi tik pažinti ir kaupti galią, nesusimąstydamas, kad meilė turi būti visų jo 

darbų įkvėpėja ir šaltinis, kaip tai buvo Kūrėjo darbuose. 

62 Ar atpažįstate, kaip gamta, jos stichijos ir galios kalba apie Mane? Ji stengsis atverti žmonėms akis 

į tiesą. Iš jos glėbio iki šios dienos išplaukia nesuskaičiuojama daugybė pamokų. Iš jos vidaus skambės 

teisingumo šauksmai, pasaulio erdvėse kils drebėjimas, o toli esantys pasauliai taip pat perduos jai žinią. 

63 Kai visa tai įvyks ir mokslininkas su visa savo galia pasijus per daug bejėgis ir menkas, kad 

sustabdytų griaunamąsias jėgas, kurios visur neša nuosprendžius, jis atsitrauks, pasibaisėjęs savo darbu, ir 

galiausiai sušuks: "Viešpatie, tai Tu, tai Tavo buvimas, tai Tavo balsas, tai Tavo teisingumas, kuris dabar 

atsiskleidžia!" 

64 Daugeliui tai teismo, baimės ir atgailos diena. 

65 Skausmas bus toks didelis, kad žmonėms pasidarys tamsu, tarsi juos dengtų juodas liūdesio ir 

niūrumo apsiaustas. Tuomet malda išsivaduos iš žmonių sielų. Ši malda bus "Sūnaus palaidūno", kuris 

išsekęs ir sergantis nusilenkia prie Tėvo namų vartų, skausmingas maldavimas. 

66 Tebūnie palaiminta akimirka, kai žmonės pagaliau atvers savo dvasios akis tiesos šviesai. Juk jų 

praeitis bus atleista ir jų gyvenimuose nušvis nauja saulė, perkeisdama, atnaujindama ir taurindama juos! 

67 Su kokia pagarba žmogus žengs mokslo keliais, kai iki dugno ištuštins kančios taurę! Ir kokie 

kilnūs ketinimai ir idealai įkvėps jį, kai jis tyrinės gamtos paslaptis! 

68 Po tamsos vėl pasirodys šviesa, ir toje šviesoje žmonės į gyvenimą žvelgs dvasingesniu ir 

aukštesniu požiūriu. Religinio fanatizmo tvarstis nukris ir žmonija pajus mano buvimą. Atmestas ir 

persekiojamas šis mokymas bus priimtas kaip tikras dieviškas apreiškimas ir išplis po visą pasaulį, 

stiprindamas žmones šviesos, tikėjimo, gėrio ir teisingumo keliu. 
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69 Kodėl abejojate tokia didžia palaima, kokią jums skelbiu? Ar viskas, su kuo susiduriate, turi nutikti 

taip, kad jūsų egzistencija taptų be galo blogesnė ar liūdnesnė? Ne, žmonės, kaip aš jums pranašaučiau 

liūdesio, skausmo, kartėlio ir kančios dienas, taip pat pranašau jums dienas, kai į protus sugrįš šviesa, į 

širdis - ramybė, į sielas - meilės galia. 

70 Jūs taip pripratote gauti vieną blogį po kito ir vieną nelaimę po kitos, kad nebesitikite nieko gero, 

nebetikite palankiais pokyčiais, nes praradote tikėjimą. Bet jei turite gyvą viltį, kad žmonija grįš į gėrio, 

brolybės kelią, prisidėkite prie to vykdydami misiją, nelaukdami, kol kiti imsis jus mokyti, kaip tai daryti 

patiems. 

71 Aš esu jūsų gydytojas, mylimi žmonės, iš tiesų sakau jums: niekas taip nesirūpina jūsų sveikata, 

kaip aš, ir niekas nejaučia jūsų skausmo, kaip aš jį jaučiu. 

72 Ar norite šią akimirką pajusti, kaip Mano gydomasis balzamas teka per jūsų kūną ir sielą? Tada 

eikite melstis, pakelkite save į Mane, apvalykite savo širdį ir protą, ir pajusite geriausio Gydytojo balzamą. 

73 Aš jums sakiau, kad po šio gyvenimo, kai įveiksite ilgą sielos kelionę, kai pereisite išbandymų 

dykumą ir įžengsite į savo Kalvariją, atsidursite skaisčiai spindinčiame mieste, tikrajame Amžinajame 

Dvasios mieste, kuris visada jūsų laukė. Ten daugiau nepatirsite skausmo, nes ten gyvena tik tobulybę 

pasiekusios sielos. Nepamirškite, kad skausmas, ligos, sunkumai ir nelaimės būdingi netobuloms sieloms, 

kurios kenčia tam, kad išpirktų kaltę arba pasimokytų. 

74 Kodėl nesusivienijate čia kaip broliai ir seserys, kad sukurtumėte jei ne spindintį miestą, tai bent 

spindinčius dvasinius namus, kuriuose galėtumėte priimti savo Tėvą? Eičiau iš širdies į širdį, drąsindamas 

tave, gydydamas tave, glostydamas tave. Tada sakytumėte, kad geriate ne mano kraują, o mano dieviškąją 

esmę. 

75 Myliu jus, žmonija, todėl niekada nenustosiu "saugoti" jūsų vaikų. Kai gyvenau tarp žmonių, 

pasitraukdavau į dykumą melstis ir galvoti apie tuos, kuriuos taip mylėjau ir dėl kurių prisiėmiau aukos 

mirtį, kad juos išgelbėčiau. Šiandien jums sakau, kad net nematomoje vietoje, į kurią jūs dar negalite 

prasiskverbti, atrandu dykumos vienatvę, iš kurios meldžiuosi, užtariu ir galvoju apie jus - jus, kuriuos, 

išgelbėjęs, atvesiu į savo Karalystę. 

76 Vyrai! Nesigėdinkite verkti, nes verksmas taip pat yra dovana. Melskitės, visi būkite kaip maži 

vaikai priešais mane, tegul ašaros teka, tegul išnyksta skausmas ir įžengia džiaugsmas. 

77 Moterys, motinos, mergelės, mergaitės, aš esu su jumis ir glostau kiekvieną širdį. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 267 
1 Būkite palaiminti, mylimi vaikai, jūs, kurie suvienijate savo sielas, kad lauktumėte mano buvimo 

tarp jūsų. 

2 Jūs ieškote vaisių ant gyvybės medžio, o Aš duodu vaisių kiekvienam iš jūsų. 

3 Mano meilės spindesys yra oro gūsis, kuris lengvai judina šiuos medžius. 

4 Gyvenimas, mokinys, yra gražiausia ir reikšmingiausia knyga, kurią Kūrėjas paliko savo vaikams. 

Tačiau reikia išmokti ją skaityti, kad sužinotume, kiek daug joje yra grožybių ir stebuklų. Kas geriau už 

mane, Dieviškąjį Mokytoją, gali jums parodyti puslapį po puslapio ir pamoką po pamokos šios knygos 

turinį? 

5 Ilgą laiką ji liko atvira iš vienos pusės, nes jūsų abejingumas neleido Man pasiūlyti jums naujos 

pamokos. Jūs stovėjote nejudėdamas. Tačiau atėjo laikas, kai atsigręžėte į knygą, kurioje kalbama apie 

gyvenimą, amžinybę ir šviesą, ir pamatėte, kaip Mokytojas verčia jau žinomą puslapį, kad parodytų jums 

naują mokymą. 

6 Žinios, kurias jums suteikia ši knyga, įrodo, kad jūsų praeitis nebuvo nevaisinga jūsų sielai. Dabar, 

nušviesti pažinimo šviesos, jūs atrandate daugelio mokymų priežastį, randate gyvenimo prasmę ir Dievo, 

kuris egzistuoja visame, kas sukurta, esmę. 

7 Palaimintos sielos, kurios savo ilgoje kelionėje jau perėjo didžiules išbandymų dykumas, kelio 

kryžkeles ir už nugaros paliko tamsius miškus su jų pasalomis ir pavojais. Tie, kurie išgyveno didžiuosius 

išbandymus, bus tie, kurie aiškiausiai supranta mano žodį ir vargiai gali nukristi į bedugnę. 

8 Kiekviename iš jūsų esanti knyga taip pat yra puiki. Ar suprantate, apie kokią knygą jums kalbu? 

Tą, kuris nurodo jūsų praeitį, viską, ką jūsų siela patyrė, ir kurio istorija auga diena iš dienos. Kai būsite 

"mano glėbyje", džiaugsitės, kad dar kartą jį išvysite prieš savo dvasines akis ir pamatysite, kaip sunkiai 

kopėte į savo tobulumo kalną. 

9 Dabar išgyvenate skausmo epochą, todėl būtina suprasti jo prasmę, nes taip galiausiai suprasite, 

kad skausmo poveikis nusidėjėliams yra apvalantis. Vėliau visi sužinosite, kad kiekvienam savo vaikui 

paskyriau po drabužį, bet norint jį turėti, būtina išvalyti "indą" iš vidaus ir iš išorės, kol jis taps švarus. Ar 

žinote, kas yra šis drabužis? Pasakysiu jums: šis drabužis yra tiesa. 

10 Kas gali sakyti, kad jis nesugeba būti mano mokiniu arba kad jis nepakankamai stiprus, kad galėtų 

nešti mano žinią žmonėms, prieštaraudamas, jog neturi patirties, kad yra patyręs per mažai arba kad 

nesupranta savo bendrakeleivių? 

11 Ne, mano vaikai, jūs negyvenote per trumpai, ir tai, ką patyrėte, nėra per mažai. Abejonės ir 

nepasitikėjimas kyla iš kūno kiauto, iš širdies, kuri nevilties apimta nepažįsta jėgos ir šviesos, kurią jos 

dvasinė siela sukaupė evoliucijos kelyje. 

12 Ką žinote apie savo praeitį ir kaip toli siekia jūsų kilmė? Ką žinote apie tai, iš kur atvykote, kokius 

kelius jau nuėjote ir kur einate? 

13 Tegul niekas, pasiekęs šį Trečiąjį laiką, nemano esąs nesubrendęs ar neišmanantis, o mažiausiai 

jūs, kuriuos pavadinau "pirmagimiais". 

14 Kodėl bijote ateities? Ar norite, kad visa patirtis, kurią jūsų siela sukaupė praeityje, liktų 

nepanaudota? Ar norite palikti sėklą ir negauti derliaus? Ne, mokiniai. Atminkite, kad niekas negali 

pakeisti savo likimo, bet gali atitolinti savo pergalės valandą ir padidinti kentėjimus, kurių yra 

kiekviename kelyje. 

15 Kol nebūsite įsitikinę šia tiesa, nesiųsiu jūsų su Gerąja Naujiena į kraštus ir tautas, nes tuomet jūsų 

žodžiai neturės įtikinimo galios ir pasaulis negalės jūsų pripažinti Kristaus pasiuntiniais. 

16 Šiuo metu priartinu jus prie paprasto, dvasinio ir paprasto Dievo garbinimo, kad, užuot užsiėmę 

išoriniais garbinimo veiksmais ir taip švaistę laiką, galėtumėte užsiimti tik tuo, kas svarbiausia, t. y. 

aktyvia artimo meile, kaip dažnai jums sakiau. 

17 Jūs jau išgyvenote dvasinę vaikystę ir jaunystę, o šiandien stovite prie naujo amžiaus slenksčio, 

kuriame pasieksite pilnatvės brandą. 

18 Nedaug yra tų, kurie Mane girdi, nedaug yra tų, kurie žino. Pažvelkite į žmoniją, kuri gyvena 

šviesos laikais, bet klumpa ir krenta, tarsi vaikščiotų tamsoje. Apžiūrėkite jų taurę, pažvelkite į jų žaizdas, 

pajuskite jų neviltį, iš tolo prisipažinkite jų dvasiai ir, jei turite gailestingumo ir meilės savo bičiuliams, 
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verkite iš sielvarto, ir pasijusite kupini užuojautos. Tuomet jūsų širdyje kils kilnus ir dosnus impulsas, 

kuris paskatins jus būti nenuilstančiais meilės, balzamo ir šviesos sėjėjais. Bet jei ir toliau baimingai 

slėpsitės nuo pasaulio žvilgsnio, ar manote, kad tada jūsų širdis taps jautri ir išgryninta atjautos artimui 

jausmu? 

19 Ar norite laimėti sau sielų? Tuomet ateik su mano žodžio balzamu ir savo gailestingumo patepimu. 

20 Nesistenkite niekam įrodyti, kad jo įsitikinimai ar apeigos yra netobuli, nes rezultatas bus 

neigiamas. Eikite pas kenčiantį žmogų, ieškokite jo skausmo priežasties ir paguoskite jį. Tuomet patirsite 

nuoširdų išpažinimą iš jo lūpų, sakantį, kad esate tiesos nešėjai. 

21 Iš tiesų sakau jums, kad ir aš esu artimesnis savo vaikams skausmo akimirkomis, kartėlio 

akimirkomis, nei per apeigas ir ceremonijas, kurias jie švenčia mano garbei. Juk iš gilaus skausmo kyla 

tiesos kupinas šauksmas, o iš ceremonijos kyla tradicija, įpročio, rutinos ir net tuštybės galia. 

22 Atėjo metas, kai visi iš naujo išgirsite mano Žodį, kuris jums kalba visiškai aiškiai. Mano užduotis 

- išgelbėti jus, bet ne atskleisti jūsų klaidas. 

23 Būtina, kad viskas grįžtų į savo pirminę tiesą, todėl tarp žmonių prasidės pasaulėžiūrų kova. Tarp 

šiame pasaulyje vyraujančio materializmo atsiras žmonių su didžiuliu įkvėpimu, ir šie žiburiai bus pirmieji 

spiritizmo atėjimo į žemę ženklai. 

24 Regėtojai, pranašai, apšviestieji ir įkvėptieji - jie visi skelbs žmonijai mano buvimą dvasioje. Jiems 

teks užduotis pakloti pamatus Viešpaties šventyklos statybai - ne akmenų, o širdžių šventyklos, kurioje 

dega tikėjimo liepsna. 

25 Ši šventykla bus šlovinga, ir iš jos matysite šventyklą, kurią mano visagalybė sukūrė nuo pat 

pradžių, kad joje gyventų visi mano vaikai. 

26 Šiandien, kai matote tiek daug kietumo širdyse, kai matote, kaip žmonių širdyse įsišaknijusios 

tradicijos ir fanatizmas, galbūt jums atrodo, kad jų atsinaujinimas, jų transformacija yra neįmanomi, ir kad 

dvasingumo doktrina virsta tikrove. Vis dėlto sakau jums, kad, kadangi visiems skirta ateiti pas Mane, kad 

gyventų šviesoje ir pažintų tiesą, Mano valia ir toliau bus vykdoma, nes priešingu atveju, užuot išgelbėti, 

turėtumėte pražūti. Pagalvokite apie tai ir suprasite, kad blogosios jūsų savybės, t. y. jūsų netobulumai, 

nors ir yra nuolatiniai, praeis. 

27 Didelis išbandymas slegia žmoniją. Intuicija jums sako, kad pasaulis patiria mano Dieviškąjį 

teismą, kad Tėvas nubaudė žmogaus aroganciją ir kad šio teismo galia kasdien didėja. Bet pažiūrėkite, 

kaip žmogus nenusileidžia savo arogancijai, neišpažįsta savo nusikaltimų, neatgailauja dėl padarytų 

nusižengimų, žodžiu, nenusilenkia dieviškajam teisingumui. Jie patys prailgina kančios laiką ir su savimi į 

pražūtį tempia daug nekaltų žmonių. Kiek laiko truks šis kančios laikas? Kol žmonės atvers akis tiesai ir 

nusilenks vienintelei egzistuojančiai galiai - Man. 

28 Žmonės, argi nesijaučiate laimingi, kad žinote, kas vyksta aplink jus, ir kad radote būdą, kaip 

prisidėti prie savo bendrakeleivių išganymo ir taikos? 

29 Jei patiriate šią laimę, taip yra todėl, kad supratote mano žodį ir žinote, kaip su meile atlikti savo 

sunkią misiją. 

30 Nuo 1866 m. iki 1950 m. mano Žodis, ši Dvasios šviesa, skambėjo tarp jūsų tokiu pat pavidalu, 

kaip ir jūs jį patiriate. Per šį laiką daugelis balso nešėjų atskleidė savo dovanas, pasiruošė vyrai ir moterys, 

kurie sudarė pagrindinį mano tarnų, mano "darbininkų" būrį. 

31 Mano išrinktųjų protais mano dvasia tapo žinoma. Bet ar galėtumėte patikėti, kad šie kūriniai, per 

kuriuos kalbėjo Mokytojas, puikiai supranta tai, kas sklinda iš jų lūpų? Sakau jums, nors jie ir jaučia, kad į 

jų protus nusileido kažkas begalinio, jie negali įvertinti ir suvokti to, ką jų lūpos ištarė be jų žinios, 

didybės ir masto. 

32 Po 1950 m., t. y. po mano išvykimo, ši tauta paskelbs žmonijai apie mano darbą, bet ne pagal 

žmonių valią, o pagal mano valią. Balso nešėjai, per kuriuos kalbėjau, negalėjo suprasti, kas sklido iš jų 

lūpų tą akimirką, kai jie išreiškė mano švitinimą. Rytoj jie nustebs, kai sužinos, kad išsipildė mano 

pranašystės ir visa tai, ką per juos paskelbiau. Tada tie, kurie visada buvo karšti, su dar didesne meile 

priims savo misiją, o tie, kuriems kartais pritrūkdavo tikėjimo, atsiklaups ir atgailaus už tai, kad 

akimirkomis abejojo. Jų tikėjimas užsidegs, ir jie bus man ištikimi iki galo. 
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33 Kažkas iš minios, kuri Mane girdi, klausia: "Mokytojau, ar gali būti, kad tas, kuris yra Tavo balso 

nešėjas ir ant kurio supratimo organo laikosi Tavo spindulys, abejoja, jog tai Tu jam tarpininkaujant 

apsireiški? 

Į tai jums atsakau: taip, yra tokių, kurie gyveno abejodami, nors jie yra mano balso nešėjai ir abejojo 

net apsireiškimo akimirką. Vis dėlto koks didelis buvo žodis, šviesa, tiesa ir paguoda, kuriuos išliejo tos 

nerangios lūpos, pasikeitusios tą akimirką, kai į jas įsiliejo įkvėpimas. 

34 Kaip manote, kodėl nurodymai buvo puikūs, kai į juos išliejau save? Nes jie labiausiai kankinosi, 

jie daugybę kartų labiausiai stengėsi pakilti, kad rastų geriausią būdą, kaip Man įtikti, - nes jie yra tie, 

kurie į Mane kreipiasi su didesniu tyrumu ir visada stengiasi, kad būtų verti užimamų pareigų. 

35 Kaip dažnai jų abejonės kyla iš jų nuolankumo, nes būtent jie nuo tos akimirkos, kai juos 

pašventinau šiai tarnystei, jautėsi sutrikę ir klausė savęs: Ar gali būti, kad mane, mažą kūrinį, nevertą 

nusidėjėlį, nereikšmingą būtybę, Dievas išsirinktų tokiai didingai užduočiai? 

36 Ar, be šios abejonės, atpažįstate mano mažųjų vaikų meilę ir pagarbą? Ar dabar suprantate, kodėl 

kai kurie abejoja ir kodėl Aš vis dėlto apsireiškiu per jų perdavimą? 

37 Kaip dažnai balsas nešėjas, kuris tiki mano buvimu, jau tuo pasitenkina ir neįdeda į savo 

pasiruošimą reikiamo jausmo, kad būtų įkvėptas, todėl jo išraiška būna šalta arba monotoniška, kaip ir tas, 

kuris leido, kad jį užvaldytų tuštybė, visada buvo skurdžiausias savo esme ir menkiausias šviesa. 

38 Tobuliausiai ir pilnatviškiausiai Aš jums apsireiškiau per tuos balso nešėjus, kurie, visiškai 

atsiduodami savo Mokytojui, apimti tikėjimo, meilės ir nuolankumo Jo atžvilgiu ekstazės, atmetė pasaulį 

ir kūno apvalkalą su idealu būti naudingi, su mintimis, nukreiptomis į savo brolius ir seseris, kuriems 

reikia šviesos. Kaip nedaugelis sugebėjo taip pasiruošti ir priimti Mane! 

39 Argi neatradote įkvėpto balso nešėjo transformacijos? Argi nepatyrėte dvasinio pojūčio, kad 

dieviškoji šviesa spindi pro tas lūpas aukščiausiais mokymo kalbos momentais? Šiomis valandomis buvo 

užrašyti šlovingiausi Trečiojo Testamento puslapiai. 

40 Būkite palaiminti - jūs, kurie vienijate savo sielas išbandymų metu. Nuo pirmojo iki paskutiniojo 

jūs visi buvote varginami, kad neužmigtumėte ir nepatektumėte į pagundą. 

41 Jau artėja valanda, kai duosiu jums paskutinį nurodymą, ir jūs turite būti pasiruošę tai dienai, nes 

tada pareikalausiu iš jūsų pirmojo derliaus, o tuo pat metu duosiu jums sėklos ir nurodymų, kad ir toliau 

dirbtumėte Mano laukus. 

42 Vieni supranta išbandymų prasmę ir laimina mano valią, kiti nežino jų priežasties ir prieš juos 

maištauja. 

43 Prisiminkite, kad jau seniai jums paskelbiau apie šias dienas, kai siaučia viesulai ir jūsų tautos 

glėbyje viešpatauja chaosas. 

44 Buvo labai nedaug tų, kuriems mano žodis liko aktualus ir kurie "budėjo", todėl jie buvo panašūs į 

išmintingas mergeles iš mano palyginimo. Dauguma jų pamiršo mano pranašystes ir leido sau nustebti, 

taip leisdami, kad juos užvaldytų siaubas. 

45 Tai audringas vėjas, apie kurį skelbiau, kaip ir Krikštytojas, į kurį įsikūnijo Elijas ir kuris ateis 

išrauti visų blogų medžių, o nuo gerų medžių nuplėšti menkų lapų ar nesunokusių vaisių. 

46 "Ar ši sumaištis praeis?" - baimingai manęs klausiate, o aš sakau: "Taip. Tačiau prieš tai turėsite 

daug kovoti ir verkti. 

47 Tiems, kurie tikrai trokšta šviesos ir vienybės pergalės, sakau, kad pasiliktumėte maldoje, 

studijuodami Mano Žodį ir praktikuodami tai, ko jus mokiau, kad įvyktų ne jūsų, bet Mano valia. Tuomet 

tikrai triumfuosite. 

48 Aš duosiu pergalę tiems, kurie siekia dvasingumo, kurie pašalina iš savo širdžių net paskutinius 

materializmo ir stabmeldystės pėdsakus - tiems, kurie paklūsta mano valiai ir teisingai aiškina mano 

doktriną. Vienus ir kitus padrąsinsiu, ir jie, apmąstydami ir ruošdamiesi, lauks tinkamo momento kalbėti ir 

sakyti: "Tai yra Tėvo darbas, tai yra spiritualizmas." 

49 Aš apsireikšiu tarp jų būtent jų studijų ir meditacijų akimirkomis ir suteiksiu jiems naujų 

apreiškimų kaip paskatą atkakliai eiti dvasingumo keliu. 

50 Mano apsireiškimo metu jūs atlikote įvairias užduotis, kai kurias iš jų šiose susirinkimo vietose, o 

kitas - ten, kur buvote paprašyti: Kiekvienai iš šių užduočių suteikiau skirtingą pavadinimą, todėl buvo 

vadovai, balso nešėjai, dovanų nešėjai ir kiti paskyrimai. 
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51 Aš noriu, kad, kai 1950 m. pabaigoje baigsis mano ir dvasinio pasaulio pasireiškimas, iki tol buvę 

pavadinimai tarp jūsų išnyktų ir jūs artėtumėte vienas prie kito, kad niekas nelaikytų savęs pranašesniu ir 

niekas nesijaustų prastesnis. 

52 Per tą laiką jums tų vardų nebereikės. Nebūsite mažiau gerbiami ar mylimi dėl to, kad oficialiai 

nebeužimate šių pareigų. Svarbiausia, kad išliktumėte tiesoje ir kad jūsų meilės darbai nusipelnytų bičiulių 

dėkingumo. 

53 Visiems žmonėms sakau, kad aukščiausias ir gražiausias titulas, kurį turi žmogus, yra "Dievo 

vaikas", nors jį reikia užsitarnauti. 

Toks yra Įstatymo ir mokymų tikslas: įkvėpti jums Mano tiesos pažinimą, kad taptumėte vertais vaikais 

to Dieviškojo Tėvo, kuris yra aukščiausias tobulumas. 

54 Šiuo žodžiu raginu jus atkakliai eiti keliu, kurį jums nubrėžiau. 

55 Taip guodžiu jus šią išbandymų valandą, kad nenusimintumėte ir jūsų tikėjimas neužgestų. 

56 Savo malda palikite man daugybę kančių, rūpesčių, troškimų ir prašymų, kuriuos talpina jūsų 

širdis. 

57 Aš visa tai žinau, viskas ateina pas mane. Bet aš jums duosiu pagal savo valią ir tinkamu laiku. 

58 Jei Aš siunčiu rasą ant gėlių, kaipgi galiu nesiųsti savo spindesio į jūsų sielą? 

59 Aš esu su jumis iš esmės ir atskleidžiu jums naują žinią. 

60 Šiuo metu mokau jus dvasingumo, kuris pakeis melagingą meilę, kuria mane patikino žmonės. 

61 Suteikiu jums galimybę iš tiesų Mane mylėti tarnaujant jums ir jus mylint, kad Mano pavyzdys 

išmokytų jus mylėti vieni kitus ir parodytų, jog gailestingumui vykdyti nebūtina duoti monetą, nes leidžia 

suprasti, kad tas, kuris laiko save vargingiausiu, turi neišsenkančius gėrybių turtus, kuriuos gali pasiūlyti 

savo bičiuliams. 

62 Šiam dideliam laukui, kuriame galite sėti meilės sėklą, buvo suteiktas "dvasinės žemės ūkio 

paskirties žemės" vardas, kurioje kviečiu jus visus dirbti, kad pamatytumėte, kaip jūsų dovanos 

atsiskleidžia, kai jas išskleidžiate praktikuodami gėrį. 

63 Padovanojau jums įkvėpimo, gydomojo balzamo, intuicijos, sielos stiprybės ir ramybės. Tačiau 

savo klausytojams taip pat paskirstiau įvairias užduotis. Kai kurie gavo užduotį priimti mano šviesą savo 

protuose ir perduoti ją per Žodį. Kitiems suteikta dovana priimti dvasinį pasaulį per protą. Dar kitiems 

buvo suteikta galimybė įžvelgti kažką iš anapus ir į ateitį per regėjimo dovaną, t. y. per dvasinį regėjimą. 

64 Vieni gavo įžvalgumo dovaną, kiti - žodžio dovaną. 

65 Nuo tada, kai prasidėjo Mano skelbimas per žmogiškąjį intelektą, Aš norėjau, kad jūs 

panaudotumėte savo dovanas ir pradėtumėte savo dvasinę misiją, kad atėjus Mano išėjimo dienai jau 

būtumėte nuėję dalį kelio ir nesijaustumėte per silpni pradėti vykdyti tokią sunkią misiją. 

66 Kai kurie sugebėjo teisingai išaiškinti dieviškąjį troškimą ir stengėsi jį išpildyti. Tačiau yra ir 

tokių, kurie neteisingai supranta šio kūrinio prasmę, ir jų yra dauguma. 

67 Tai yra klaidos, dėl kurių priekaištauju šiems žmonėms, nes nenoriu, kad žmonės tyčiotųsi iš tų, 

kurie taip ilgai buvo mokomi. 

68 Kodėl materializuojate Mane, išvardydami vieną po kitos visas jūsų klaidas, kurios buvo ir yra 

daromos jūsų garbinimo veiksmuose? Tavo sąžinės ir dvasinio pasaulio patarimų pakanka, kad tau 

netrūktų pataisymo ir pamokymo. 

69 Sakau jums, kad tie, kurie nesavanaudiškiausiai myli mano Darbą, greičiausiai atsisakys jusles 

įkvepiančių kulto praktikų ir lengviausiai ištaisys savo klaidas, nes jie visada troško dvasiškai tobulėti ir 

jiems nėra jokia auka atsisakyti savo įprastų praktikų, nes jie žino, kad taip žengia žingsnį į priekį. Kita 

vertus, tas, kuris siekė susikurti asmenybę mano Darbe, pragyvenimo šaltinį ar paglostyti savo tuštybę, 

pasitelkdamas kulto formas, kulto praktikas ir apeigas, turės daug kovoti su savimi, kad galėtų atsisakyti 

to, kas jam yra dvasinis Darbas, bet juo nebūti. Juk mano darbe galite pripažinti tik tai, kas tyra, kas 

aukšta, kas tobula. Tačiau visa tai, kas nesąžininga, materializuota ir netikra, yra žmogaus darbas. 

70 Kada suprasite šio darbo prasmę ir tikslą? Kada suprasite, kad dėl to, jog ji yra mano ir jums 

patikėta, turite ją gerbti tokią, kokia ji yra, nepridėdami prie jos nieko savo? 

71 O mylimi žmonės! Aš ištraukiau jus iš purvo į šviesą. Tačiau yra daug žmonių, pasiryžusių ir 

toliau gyventi tamsoje. Jiems teks nustebti dėl jau dabar iš tolo besiartinančių išbandymų. 
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72 Kaip Tėvas ir Mokytojas, Aš įvykdžiau savo užduotį tarp jūsų. Žmonės turi melstis, medituoti ir 

veikti pagal Dievo valią. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 268 
1 Mylimi mokiniai: Jei Mano žodis nebebus išgirstas Mano paskirtą dieną, būkite atsargūs, kad 

neužmigdytumėte savo misijos vykdymo, nes jūsų gebėjimai pabus per vėlai. Žinokite, kad nuo tos dienos, 

kai nebegirdėsite Manęs, jums prasidės naujas atsiskleidimas, kurio dėka užmegsite dvasios dialogą su 

dvasia. 

2 Jūsų jautrumas kasdien turės būti didesnis, kad pajustumėte mano buvimą savo įkvėpime ir 

netrukus užpildytumėte tuštumą, kurią jumyse paliks mano Žodžio nebuvimas. 

3 Jei kas nors taptų šios silpnybės, apie kurią jums kalbu, auka, prisiminkite šį nurodymą, kad 

galėtumėte nedelsdami atsidėti maldai. Melsdamiesi prisiminsite mano žodžius, kurie bus išsaugoti jūsų 

sieloje. Tada su džiaugsmu pamatysite, kad vėl atsiranda jūsų dovanos, kurias manėte praradę visiems 

laikams. 

4 Būkite ramūs, nes jei tikrai meldžiatės, išsivaduosite iš visų pagundų. 

5 Žmonės: Kai nugalėsite išbandymuose, kurie atima jums sielos laisvę, savo nepaklusnumu 

nesukelkite sau naujo išbandymo, kuris galėtų sustabdyti jūsų sielos pakilimą. 

6 Pagalvokite, kad artėja jūsų liudijimo valanda, todėl turite kruopščiai pasiruošti, kad būtumėte tikri 

mano liudytojai. 

7 Žmonija nežino, kad buvau tarp jūsų, kad dvasiškai apsireiškiau nuolankaus vyrų ir moterų 

susirinkimo glėbyje. Kai jie sužinos Mano žinią, tai bus todėl, kad Mano žodis jau nebebus girdimas Mano 

balso nešėjų lūpomis. 

8 Mano valia nėra tokia, kad visos tautos išgirstų Mane tokiu pavidalu, nes ne visi būtų pasirengę 

priimti Mane tokiu būdu. Jiems bus lengviau priimti žinią per tuos, kurie matė Mano naująjį apreiškimą, ir 

patikėti jų liudijimu, negu jei jie būtų matę balso nešėją, kai jis perdavė Mano Žodį. 

9 Būtent tokia misija laukia šios tautos: teisingai ir dvasingai kalbėti apie mokymą, pamokymus ir 

nurodymus, kuriuos jie dvasiškai gavo iš Mokytojo. 

10 Yra žmonių, kurių protas pamiršo mano pamokas, nes jie atsidavė tik proto lavinimui. Tai tautos, 

kurios garbina mokslą. Kiti, kurių materialistinis mokymas pavertė dvasią pasaulio verge, svajoja apie 

žemės galią. Taip pat yra tautų, kurios, nors ir religingos, neturi krikščioniškos sėklos, kuri yra pagrindas 

dvasingumui, kurio jus mokau šiuo metu. 

11 Visos šios tautos yra tarsi dideli laukai, kuriuos Viešpats patiki savo darbininkams. Tačiau prieš 

mano naujajai žiniai pasiekiant pasaulį, visi žmonės ir tautos turės pasiruošti. Vienus kankins karas, kitus - 

pasaulėžiūrų susidūrimas. Bet jei jie trokšta šviesos, tiesos ir taikos, tai bus tinkama valanda mano 

sėjėjams ateiti ir su meile bei gailestingumu paskleisti jiems patikėtą dieviškąją sėklą. 

12 Taip pat yra tautų, kurios pirmiausia turi žinoti, koks buvo mano atėjimas Antrojoje eroje ir ką 

atskleidė mano žodis bei darbai, kad galėtų priimti mano naująją žinią kaip Trečiosios eros apreiškimą. 

13 Žmonija išgyvens kovos, sumaišties ir apsivalymo laikus, kol ateis šviesa, dvasingumas ir tikroji 

garbinimo bei tikėjimo laisvė. 

14 Izraelis: Jūs minite triumfuojantį Mokytojo įžengimą į Jeruzalės miestą. Per amžius saugojote 

mano pavyzdžius savo širdyse ir tai padėjo jums šiandien, kai gyvenate šviesos laikais, atrasti begalinį šių 

mokymų turinį. 

15 Žemė neišsaugojo jokių mano gyvenimo būdo pėdsakų, nes aš ištryniau visas jo žymes. Norėjau, 

kad mano pėdsakas liktų įspaustas mano vaikų dvasioje, kad tas meilės, šviesos ir pasiaukojimo kelias 

spindėtų kiekvieno žmogaus tyruose. 

16 Kraujas užantspaudavo Mano darbą šiame pasaulyje, kad jo atmintis būtų neišdildoma, ir dabar 

matote: praėjo maždaug 2000 metų nuo tada, kai buvau tarp jūsų, o jūs prisimenate Mano kančią, tarsi ji 

būtų buvusi vakar. Laiminu jus, nes su jumis išsipildė žodžiai, kad "nė viena sėkla nėra prarasta, nes 

anksčiau ar vėliau ji turi sudygti". 

17 Džiūgaudamos minios pasitiko mane, kai įžengiau į Jeruzalės miestą. Iš kaimų ir gatvelių būriai 

vyrų, moterų ir vaikų atėjo stebėti Mokytojo įžengimo į miestą. Jie buvo tie, kurie patyrė stebuklą ir Dievo 

Sūnaus galios įrodymą. - Aklieji, kurie dabar matė, nebyliai, kurie dabar galėjo giedoti hosannas, raišieji, 

kurie paliko savo lovas ir skubiai atėjo pamatyti Mokytojo per Paschą. 
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18 Žinojau, kad šis triumfas trumpalaikis, jau buvau išpranašavęs savo mokiniams, kas bus vėliau. Tai 

buvo vos daugiau nei Mano kovos pradžia, o šiandien, būdamas toli nuo tų įvykių, sakau jums, kad Mano 

tiesos šviesa ir toliau kovoja su neišmanymo, nuodėmės ir apgaulės tamsa, todėl turiu pridurti, kad Mano 

galutinis triumfas dar neįvyko. 

19 Kaip galite tikėti, kad tas įžengimas į Jeruzalę reiškė Mano bylos pergalę, kai tik nedaugelis 

atsivertė ir daugybė neatpažino, kas Aš esu? 

20 Ir net jei visi tie žmonės atsiverstų į mano žodžius, argi dar daug kartų turėtų sekti paskui mane? 

21 Ta džiaugsmo akimirka, tas trumpas, triumfuojantis įžengimas buvo tik šviesos, gėrio, tiesos, 

meilės ir teisingumo pergalės simbolis - dienos, kuri turi ateiti ir į kurią visi esate pakviesti. Žinokite, kad 

jei nors vienas iš mano vaikų būtų už Naujosios Jeruzalės ribų, nebūtų jokios šventės, nes Dievas negalėtų 

kalbėti apie triumfą, Jis negalėtų švęsti pergalės, jei Jo galybė nesugebėtų išgelbėti net paskutinio iš Jo 

vaikų. 

22 Dabar, šiuo metu, jūs, kurie jaučiate Mano artumą ir girdėjote Mano žodį, paruoškite ir puošite 

savo sielą, kad Aš galėčiau įžengti į jūsų širdį kaip į miestą, kuris Mane priima. Laiminu jus už 

pasiruošimą ir sakau, kad siektumėte dvasingumo, bet nepriimkite savo minėjimo taip, tarsi tai jau būtų 

tikra tiesos pergalės šventė. 

23 Tai tik naujo kovos laiko pradžia, galutinė pergalė dėl jūsų sielos išgelbėjimo, išlaisvinimo ir 

išaukštinimo. 

24 Suvienykite visus jus giedoti himną, kuris išreikštų džiaugsmą, pergalės viltį ir darną tarp jūsų. 

25 Žmonės, jūs esate išrinktieji šiuo metu, kad per jus mano Žodis kaip malonės rasa nusileistų ant 

žmonijos. Kelkitės ir stenkitės tobulėti, kad pasibaigus jūsų misijai ir kovai galėtumėte ateiti į mano 

akivaizdą ir kartu su Mokytoju giedoti triumfo giesmę, kurios aidas skambės amžinai. 

26 Tik žmogus įkūnija Mane žemėje, nes jis sukurtas pagal Mano Dvasios paveikslą ir panašumą. Bet 

kad galėtumėte sakyti, jog esate Mano atstovai, turite nuolat ruoštis ir laikytis Mano Įstatymo. Jei norite 

būti mano mokiniai, imkite savo kryžių ir sekite paskui mane. Taip jūsų siela bus tobulinama. Kas galėtų 

susilpninti jūsų ryžtą, jei tikite manimi? 

27 Išbandžiau jūsų nuolankumą, meilę ir švelnumą, kad pažintumėte savo vidų. Aš jus pažįstu, bet 

būtina, kad sužinotumėte, ką sugebate, ir tik išbandymai suteiks jums galimybę pažinti save. 

28 Jūs dažnai manęs klausiate: "Kam reikalingas šis gyvenimas ir kodėl mes turime tiek daug kentėti? 

O aš jums atsakau: siela savo nuopelnais turi pakilti nuo žemiausio gyvenimo lygio iki tobulumo viršūnės. 

Visoms būtybėms galioja evoliucijos dėsnis. Be to, sakau jums, kad jūsų siela atlygina žalą šiuo metu, 

kai mano teismas Visatoje atskleidė visus nusikaltimus, padarytus ne tik jūsų pasaulyje, bet ir visuose 

gyvenimo pasauliuose, kuriuose gyvena mano vaikai. 

Bet neverkite, verčiau padėkokite man. Nes po šio laiko, kai siela bus apvalyta, jūs būsite arčiau Manęs 

ir turėsite geresnes sąlygas vykdyti įstatymą, nes būsite grįžę į kelią. Aš esu su jumis kaip kryžiaus nešėjas, 

kad išbandymo metu nenusimintumėte. 

29 Šiuo metu prisimenate mano kančią, jaučiate, kad ta pasiaukojanti mirtis yra atnaujinta. Kiekvieną 

akimirką apie tai galvojate ir priimate nutarimus įveikti kūno silpnumą ir pakilti virš šio pasaulio 

sunkumų, o aš jums sakau: Stebėkite, nes vis dar esate silpni. Antrojoje eroje didžiulės minios sekė paskui 

Mane, tvirtindamos, kad myli Mane ir yra Man ištikimos. Bet kai pasaulis pasmerkė Mano veiksmus, 

paskelbė nuosprendį ir persekiojo tuos, kurie sekė paskui Mane, tos pačios sielos, kurias buvau užtvindęs 

savo meile, išsižadėjo Manęs ir pasitraukė nuo Manęs. 

30 Šiandien jūs man sakote, kad mane mylite ir tikite mano žodžiu. Tačiau žinau, kad daugelis iš jūsų, 

jei patirtų didelius išbandymus, Mane paliktų. Tačiau jūsų likimas - kovoti tol, kol pasieksite sielos 

pakilimą, kuris yra didžiausia laimė. 

31 Štai aš esu tarp jūsų ir plaku jūsų širdį. Ar manote, kad Mano ramybė yra visiška, kai matau jus 

įsipainiojusius į nuolatinį priešiškumą? Štai kodėl Aš atėjau kaip Didysis Karys kovoti su tamsa ir blogiu, 

o kartu su Manimi atėjo ir gėrio dvasios, dvasinis pasaulis, kad užbaigtų Mano darbą. Kiek laiko truks šis 

mūšis? Kol visi mano vaikai bus išgelbėti. Tačiau Aš neatnešiau su savimi skausmo, Aš tik noriu jus 

perkeisti per meilę. 

32 Kai tie, kurie praeityje studijavo Mano Žodį, tampa liudininkais Mano apsireiškimo šiuo metu, kai 

sugrįžau pas žmoniją, jie dėkoja Man už tai, kad suteikiau jiems galimybę būti šių mokymų liudininkais. 
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Bet visiems sakau: kaip matėte mane pasirodant pilną šlovės, taip 1950 metų pabaigoje vėl pamatysite 

mane išeinantį. Kasdien kilsite į šį lygį, kad susijungtumėte su savo Mokytoju. 

33 Vėliau jums teks susidurti su pasauliu, ir tada pamatysite, kaip dvasininkai, sektų ir bažnyčių 

pastoriai pakils kovoti su jumis. Tarp jų bus tokių, kurie ieškos tik tiesos, ir kai jie pažins mano žodį, jų 

tikėjimas užsidegs ir jie įtikės mane. 

34 Kai pažinsite Mane, įvertinsite, koks mylintis yra Tėvas, koks išmintingas Mokytojas, koks dosnus 

ir teisingas Teisėjas. 

35 Mylimi žmonės, pasaulis iš jūsų reikalauja tobulumo darbų, nes esate dieviškojo Mokytojo 

mokiniai. Vykdykite mano įsakymus, kad šis mokytojas nebūtų blogai įvertintas. 

36 Kai artėja mano pasireiškimo akimirka 

jūsų širdis pagyvėja. Vieni tai daro iš džiaugsmo, kiti - iš baimės. Bet jūs visi jaučiate mano dieviškąjį 

buvimą. 

37 Ateinu tik tam, kad atneščiau jus į saugią vietą, suteikčiau jums naują gyvenimą, pasiūlyčiau jums 

lazdą, į kurią galėtumėte atsiremti savo klajonėse. 

38 Su jumis kalba tas, kuris, kovodamas su mirtimi ant kryžiaus, kankinamas ir kankinamas 

egzekutorių, pakėlė akis į begalybę ir tarė: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro." 

39 Į tą dieviškąjį atleidimą įtraukiau visus visų laikų žmones, nes mačiau žmonijos praeitį, dabartį ir 

ateitį. Tiesa ir dvasia galiu jums pasakyti, kad ir jus mačiau tą palaimingą valandą, kai šiuo metu girdite 

Mano naująjį Žodį. 

40 Šiandien atėjau jūsų ištraukti iš dvasinio sąstingio. Ilgą laiką ši žmonija giliai miegojo religinio 

fanatizmo, stabmeldystės, klaidingų garbinimo formų ir materializmo stovykloje, kuria norėjo pakeisti 

tarpusavio meilės, gailestingumo, atleidimo ir visko, kas kyla iš šio vienintelio įstatymo, praktiką. 

41 Šio žodžio prasmėje yra viskas, ko reikia pasauliui, kad jis atsinaujintų, grįžtų į tikrąjį kelią ir 

pakiltų iš meilės Man. Kas atsitiks šiai tautai, jei ji atidžiai negirdės ir teisingai nesupras pamokos, kurią 

jai atnešiau Trečiojoje eroje? Jos laukia dideli išbandymai, jei ji netvirtės Mano Žodyje ir nesuras 

prieglobsčio dieviškoje Mano gailestingumo skrynioje. 

42 Ar manote, kad Man malonu matyti jus kenčiančius nelaimes ir geriančius tulžį bei actą žemėje? 

Ne, žmonės. Nenoriu, kad gyvenimas su jumis elgtųsi kaip su nusikaltėliais ar tremtiniais, bet kaip su 

visais atžvilgiais vertais Dievo vaikais. 

43 Matau, kad jūs pripratote prie mano Žodžio šlovės ir iš jo kylančio atleidimo, nenorėdami suvokti, 

kad artėja išbandymų valanda, ir nenorėdami pasiruošti jai. 

44 Jūs teigiate esą nuolankūs, bet Tėvui esate nedėkingi ir išdidūs. Ar tokį pavyzdį norite rodyti 

pasauliui kaip mano tiesos liudytojai? Visa tai įsidėmėkite ir ištirkite savo elgesį, kad neteistumėte mano 

žodžio. 

45 Laikas palankus nuopelnams, o mylimi žmonės. Mano darbuose galite rasti pavyzdžių, reikalingų 

jūsų veikimo būdams pataisyti ir pagražinti juos šviesa, kurią jūsų Mokytojas skleidžia kiekviename savo 

mokyme. 

46 Pasakyk man: ar aš tave atstūmiau, kai nusižengei? Ar aš palikau tave, apleidau tave, kai tave 

sustabdė koks nors suklupimas? Ar parodžiau, kad esu karštas su jumis, kai nugalėti skausmo kritote? 

Tačiau matau, kad tie, kuriuos su tokia didele meile vadinu savo mokiniais, apleidžia savo bičiulius 

nelaimėje, atmeta nuklydusį nuo teisingo kelio, užuot su meile patraukę jį prie savęs ir padėję jam 

pasitaisyti, o kartais tampa teisėjais, kai kišasi į dalykus, kuriuos spręsti jiems nepriklauso. Ar tai atitinka 

mano mokymą? Ne, pasakykite man apie savo sąžinę, nes noriu, kad tiksliai save įvertintumėte, kad 

galėtumėte nušveisti daugybę jūsų jausmus žeidžiančių šiurkštumų ir pradėtumėte tapti mano mokiniais. 

47 Ar norite mokyti Mano doktrinos, nors jūsų širdis pilna aistrų, silpnybių ir žmogiškų nelaimių? 

Prisiminkite, kad dažnai jums sakiau, jog aklas žmogus negali vesti kito aklo žmogaus, jei abu suklups 

arba nenukris į bedugnę. 

48 Tai balsas, sklindantis iš Šeštojo antspaudo - Dievo knygos, kurios priešpaskutinis skyrius atsivėrė, 

kad išmintimi užlietų kiekvieną sielą ir protą. 

49 Ši šviesa - tai nauja aušra, kurioje Dievo vaikai įgaus dvasinę darną Trečiojoje eroje, kai baigsis 

didysis išbandymas, apvalantis ir atnaujinantis pasaulį. Todėl, perduodamas savo žinią šiai tautai, turėjau 
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būti išsamus. Noriu, kad jie būtų stiprūs kovoje. Todėl aš juos pašaukiau ir teisiau. Nenoriu, kad tai būtų 

pasaulis, kuris taiso savo trūkumus. Juk siunčiu jį ne mokytis, bet mokyti. 

50 Žmonės, ar buvote nustebę kelias akimirkas, kol mano šviesa tapo žodžiais iš balso nešėjo lūpų? 

Turėjote pagrindo būti, aš laiminu jūsų nuojautą. 

51 Mano ramybė jums, Izraelio tauta - tauta, kuri savo dvasioje nešioja Įstatymą, kurį Jehova jums 

davė per Mozę, kurios dvasioje užrašytas Jėzaus žodis ir kuri dabar gauna Šventosios Dvasios apreiškimą. 

Iš tiesų sakau jums: jūs esate šviesos vaikai, ir nė dėl vienos priežasties negalėsite išklysti iš kelio. 

52 Ši dvasia, kurią jaučiate užliejant jūsų protus kaip šviesą, yra Tėvas - Tas, kuris jums apreiškė 

įstatymą, kuriame sakoma: "Aš esu Jehova, sukūręs dangų, žemę ir visus sukurtus daiktus". Dvasia, kuri 

pripildo jūsų protus įkvėpimo ir į jūsų lūpas įdeda išminties žodžių, yra Mokytojo, kuris žemėje darė 

galingus darbus ir paliko jums meilės mokymą, Dvasia. 

53 Šiandien ateinu pas žmones, kad apreikščiau save per jų dvasią. Aš ateinu su šviesa, kuri apšviečia 

protą, su spindesiu, kurį gali pajusti tik širdis, su esybe, kuri yra sielos duona. 

54 Tai dvasinio pabudimo, dvasinės pilnatvės metas, kai visi būsite kariai, visi būsite "darbininkai", 

visi būsite mokiniai. 

55 Praeityje jums pakakdavo valgyti Mano žodžio duoną. Jūs ieškojote Manęs, kad padaryčiau jūsų 

širdis meilesnes ir atgautumėte ramybę, nesusimąstydami, kad kiekviena siela atneša žinią, kurią reikia 

paskelbti, ir gėrybių, kurias reikia išdalyti vargstantiems bičiuliams. 

56 Šiuo metu mano žodis nori išvesti jus iš savanaudiško, užsidariusio ir nevaisingo gyvenimo 

nuošalės, atverti jums šviesos kelius ir pasiūlyti sėti laukus. Žinau, kad nors galite atrodyti neišsilavinę, 

neišmanėliai ir vargšai, dvasiškai turite daug patirties, kurią jums suteikė ilgas evoliucijos kelias. 

57 Šviesos aureolė turės apgaubti mano žmones, kai jie kaip apaštalai pradės skleisti žinias, kurias 

jiems apreiškiau. Iki to laiko jau būsite pažinę Mano žodžio galią ir visiškai pažinsite savo dovanas, kurios 

ilgai buvo paslėptos jūsų viduje ir laukė tinkamo laiko Man atsiskleisti. 

58 Kiek daug mokymų, kiek daug Dievo garbinimo formų ir kiek daug naujų dvasinio ir žmogiškojo 

gyvenimo idėjų rasite. Jei mokate į juos įsigilinti ir juos įvertinti, kiekvienas parodys jums gerą ir teisingą 

dalį ir kitą, klaidingą, toli nuo tiesos, kuri yra teisingumas, meilė ir tobulumas. 

59 Kur tik aptiksite klaidų, neišmanymo ar blogio, skleiskite mano mokymo esmę, kuri, kadangi yra 

mano, neturi būti sumaišyta su jokia priemaiša ar klaida. 

60 Mano nurodymai yra absoliutūs, išsamūs ir tobuli. 

61 Tas, kuris visiškai įsitikinęs mano tiesa, niekada nepridės prie mano darbo svetimų liturgijų, kurias 

jis mato kituose, nes pripažįsta, kad mano mokyme yra viskas, ką jis gali rasti gero ir tiesos kituose 

mokymuose. 

62 Visi mano mokymai, kad ir kokie paprasti būtų, yra žinių puslapiai jūsų dvasiai, kuri netrukus 

surinks mano žodį ir atneš jį žmonijai kaip gyvybės sėklą. 

63 Jūs dar nežinote, kaip kreiptis į savo artimuosius, kad juos išgirstų visi. Sakau jums, kad 

netaptumėte nekantrūs. Kai pamatysiu, kad esi stiprus, paruošiu tau kelią ir duosiu priemonių. 

64 Palaiminti, kurie melsdamiesi ieškote Marijos kaip Užtarėjos ir Tarpininkės. Dvasine prasme Ji yra 

jūsų Motina - ta, kurią palikau kryžiaus papėdėje, kad Ji užtartų visus žmones, kad jūs Ją mylėtumėte ir 

jaustumėte paguodą Jos glėbyje. 

65 Marija išėjo iš Dieviškųjų įsčių, kad taptų žmogumi pasaulyje ir atliktų moters ir motinos misiją. 

66 Tik iš tokios tyros gėlės kaip ji galėjo išaugti vaisius, kuris atpirks žmoniją - vaisius, kurį Tėvas 

pažadėjo pirmųjų laikų patriarchams ir kuriam davė Mesijo vardą. 

67 Kai Marijos dvasinė siela įvykdė savo meilės, klusnumo ir pasiaukojimo misiją žemėje, ji sugrįžo į 

tobulumo įsčias, iš kurių buvo kilusi. Juk Marija nėra tokia pat evoliucionuojanti būtybė kaip kitos sielos. 

Marija yra dieviškoji išraiška, yra Dievo klusnumas. 

68 Šis mokymas įžiebia šviesą tiems, kurie negalėjo įžvelgti šio apreiškimo tiesos. 

69 Spiritualizmas atveria be galo platų proto ir širdies tobulėjimo lauką, kad galėtumėte tobulėti 

išminties keliu. 

70 Jūs, žmonės, kurie, klausydamiesi mano žodžių, įžengėte į tą dvasios pasaulį, jau pradedate aiškiai 

matyti tai, ką iki šiol matėte tik apgaubtą paslapties ir mįslių. 
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71 Šiais laikais jūs nebebūsite aklo tikėjimo žmonės - tikėjimo, kuris nei mąsto, nei tiria. Jūsų siela 

auga ir nori žinoti, nori suprasti, ir aš pamačiau, kad atėjo palankus metas atsiųsti jums savo šviesą kaip 

tiesos dvasią, kad paaiškinčiau ir išaiškinčiau visas paslaptis, kaip buvau jums pažadėjęs per Jėzų. 

72 Rytoj, kai suprasite esminius Mano doktrinos dalykus ir galėsite visa tai paaiškinti tam, kuris 

klausia, pamatysite, kad šis pasaulis, pašalinęs Mano vardą iš savo širdies, apakintas savo žemiškosios 

šlovės tuštybės ir mokslo triumfo, vėl atkreips į Mane savo žvilgsnį, nes atpažins Kristaus doktriną kaip 

raktą, atveriantį vartus į tiesą. 

73 Tačiau ši naujoji žmonija, intelektualiai išsivysčiusi ir pabudusi, reikalaus paaiškinti apreiškimus, 

išaiškinti paslaptis, išaiškinti tai, ką gavote perkeltine prasme, ir Aš noriu, kad būtent šie paprasti žmonės 

aiškintų Mano Žodžio prasmę ir nuolankiai mokytų to, ką jiems apreiškiau. Ar sakiau jums, kad būtent šie 

žmonės teisingai aiškins senovės Raštus? Nes jei jie moka paaiškinti praeitį, jie mokės paaiškinti ir dabartį 

taip paprastai, kad nustebins daugelį. 

74 Mozaikos religija, krikščionybė, spiritizmas - tai trys skirtingos pamokos apie vieną vienintelį 

mokymą - meilės mokymą. 

75 Mažai yra tų, kurie eis skleisti šią sėklą. Bet kodėl gi jų neturėtų pakakti, juk mano mokinių 

skaičius Antrojoje eroje taip pat buvo nedidelis, ir vis dėlto jie leido žmonijai pažinti Jėzaus Žodį? 

    76 Stiprinkite savo sielą mano mokyme, mano naujieji mokiniai, ir trokškite rytoj būti verti būti 

siunčiami pas tautas. Jūsų troškimas bus meilės, tikėjimo ir geros valios įrodymas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 269 

140 

Instrukcija 269 
1 Izraelio tauta, kuri savo sielose nešiojasi Jehovos Įstatymą ir Jėzaus pamokymus, - priimkite mano 

žodį, kurį jums duodu tarpininkaujant žmogui. Atverkite akis ir pamatykite šio laiko įvykius, kad 

žinotumėte, jog Aš atėjau kitą kartą, kad apsireikščiau jums. Klausykitės mano žodžio ir studijuokite jį, 

įsisavinkite jo prasmę, kad kartu su dviem ankstesniais Testamentais sukurtumėte vieną knygą, kurioje 

galėtumėte mokytis amžinai. 

2 Aš glostau tavo širdį, per išbandymus ruošiu ją ateinantiems laikams. Man išvykus, jūs liksite 

mano vietoje. 

Šiose rytinėse pamaldose prisiminėte mano kančią, prisiminėte ir apmąstėte to Mokytojo elgesį, 

nevaizduodami šių šventų įvykių. Jūs iš naujo išgyvenote tas dienas, nes esate tos pačios sielos, kurios tuo 

metu stebėjosi ir stebėjosi mano gyvenimu nuo pradžios iki galo. Jus nustebino mano nuolankumas, 

susimąstėte apie mano gimimą vargingoje šeimoje, kuri neturėjo net savo stogo. Aš tik mokiau jus gyventi 

pagal dieviškuosius įstatymus. 

Daugelis iš jūsų suprato mano žodžių ir darbų prasmę tik praėjus kuriam laikui, kai prisiminėte mane, o 

mano pavyzdžiai buvo tarsi atversta knyga jūsų gyvenime. 

Šiandien jūs sugrįžote į žemę, ir aš vėl esu labai arti jūsų. Jūs suabejojote šiuo žodžiu, kurį jums duodu 

tarpininkaujant žmonėms. Jūs nepatikliai klausėte Manęs, kodėl pasirinkau tokį būdą ir kodėl Mano 

Darbas vystosi tokiu pavidalu, toli nuo bet kokios bažnyčios. 

Bet aš jums sakau: Nusileidau į Izraelio tautos glėbį, kurios dauguma yra šios tautos namuose. Likusieji 

yra išsibarstę po tautas, mano siųsti, ir jiems aš dvasiškai apsireiškiau. Tai mano išrinktieji, kurie liko man 

ištikimi. Jų širdis nėra užkrėsta ir jų dvasia gali priimti Mano įkvėpimus. Jiems tarpininkaujant šiuo metu 

pasauliui dovanoju didžiulį išminties lobį.  

3 Mano balsas nenustoja šaukti širdžių. Mano šviesa atsiskleidžia dvasioje ir suteikia jai jėgų 

pažadinti ir pritraukti kiekvieną sielą. Neleisiu, kad ši žmonija, kurią taip myliu, nueitų per toli į 

materializmą. Išbandymai ją sustabdys, o kai ją pasieks Mano žodis, pabus žmonių dovanos, jų širdys taps 

jautrios ir jų kelias bus nužymėtas. Tada jie žinos, kaip manęs šauktis, ieškos iš manęs gydomojo balzamo 

ir taps mano mokiniais. 

4 Jūsų aplinkoje sukursiu dvasinę gerovės atmosferą, kuri jus apgaubs, ir viskas bus palanku jūsų 

dvasiniam tobulėjimui. Būkite kantrūs su netikinčiaisiais, ir jūs patirsite, kad po kurio laiko Mano 

apraiškos bus priimtos kaip tiesa, o Mano žodis bus įvertintas. 

5 Kaip aš jus myliu, žmonės, ir kaip trokštu, kad pasiektumėte brolybę ir santarvę! 

6 Būkite nenuilstantys, naujieji mokiniai, kalbėdami apie šią tiesą. Neišlavintos lūpos, jūs, kurie iš 

baimės nekalbate mano žodžio, atsiverkite savo sprendimo akimirką. Vienintelis žodis, ištartas mano 

vardu, gali išgelbėti nusidėjėlį, užverti bedugnes, sustabdyti blogiui maištaujančius žmones. Ar žinote 

mano žodžio galią? Ar žinote savo valdžios galią? Kalbėkite pavyzdingais darbais ir teisingai atlikite tą 

Mano darbo dalį, kurią jums patikėjau. Likusią dalį padarysiu aš. 

7 Jumyse matau savo Antrosios eros mokinius. Tarp jūsų yra tie, kurie įkūnija Joną, Petrą, Tomą ir 

Judą. Nors jie buvo neišsilavinę, jie kalbėjo žavias doktrinas ir darė stebuklus, imdami iš manęs pavyzdį. 

8 Palaiminti tie, kurie tiki nematydami. Palaimintas tas, kuris neprašė manęs regėjimo dovanos, kad 

galėtų tikėti. Nes šis matė mane savo tikėjimo akimis, pažino gerą mano žodžio vaisių skonį ir maitinosi 

jais. Aš taip pat laiminu tuos, kurie, gavę šią brangią dovaną kaip užduotį, žino, kaip liudyti mane. 

9 Aš surinksiu jūsų sėjos vaisius. Aš padauginsiu net ir mažiausią jūsų auką, nes tokia yra Mano 

valia. 

10 Šeštame skyriuje atversta danguje užantspauduota knyga. Tai yra Septynių antspaudų knyga, 

kurioje yra išminties ir nuosprendžio ir kuri buvo atplėšta dėl mano meilės jums, kad atskleisčiau jums jos 

gilius mokymus. 

11 Žmogus gyveno žemėje penkis laikotarpius, skatinamas dieviškojo dvasios dvelksmo. Vis dėlto jis 

nesuprato dvasinės gyvenimo prasmės, savo egzistencijos tikslo, savo likimo ir būties esmės. Jo protui ir 

sielai viskas buvo neįmenama paslaptis, užantspauduota knyga, kurios turinio jis negalėjo išaiškinti. Jis 

miglotai nujautė dvasinį gyvenimą, bet iš tikrųjų nežinojo, kaip tobulėti, kad priartėtų prie Dievo. Jis 
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nežinojo savo labai aukštos misijos žemėje, savo dvasios dorybių ir dovanų, kad galėtų nugalėti kovose, 

pakilti virš žmogiškųjų sunkumų ir dvasiškai tobulėti, kad galėtų gyventi Amžinojoje Šviesoje. 

12 Reikėjo atversti dieviškąją knygą ir apmąstyti jos turinį, kad žmonės galėtų išsigelbėti iš 

neišmanymo tamsos, kuri yra visų pasaulyje egzistuojančių blogybių šaltinis. Kas galėtų atversti šią 

knygą? Teologas, mokslininkas ar filosofas? Ne, niekas, net teisiosios sielos, negalėjo atskleisti jos turinio, 

nes tai, ką saugojo knyga, buvo Dievo išmintis. 

13 Tai galėjo padaryti tik Kristus, "Žodis", Jis vienas, Dieviškoji Meilė; bet net ir tada reikėjo laukti, 

kol žmonės sugebės priimti Dieviškąją žinią ir nebus apakinti Mano dvasinio Buvimo spindesio. Taigi 

žmonija turėjo pereiti penkis išbandymų, mokymų, patirties ir tobulėjimo etapus, kad pasiektų tinkamą 

išsivystymą, kuris leistų jai pažinti paslaptis, saugomas Dievo Išminties knygoje. 

14 Dievo įstatymas, Jo dieviškasis žodis, duotas per Kristų, ir visos pranašų, pasiuntinių ir pasiuntinių 

žinios buvo sėkla, palaikiusi žmonijos tikėjimą dieviškuoju pažadu, kuris visada skelbė šviesą, išgelbėjimą 

ir teisingumą visiems žmonėms. 

15 Dabar atėjo laukiamas Didžiojo Apreiškimo metas, per kurį jūs suprasite viską, ką jums per amžius 

atskleidžiau, ir sužinosite, kas yra jūsų Tėvas, kas jūs patys esate ir kokia yra jūsų egzistavimo priežastis. 

16 Dabar atėjo metas, kai dėl savo dvasinio tobulėjimo, išgyventų išbandymų ir įgytos patirties galite 

gauti iš mano Dvasios išminties šviesą, kuri saugoma mano lobynuose ir laukia, kol jus aprūpinsiu. 

Kadangi žmonija pasiekė reikiamą evoliucijos lygį, kad galėtų priimti mano žinią, aš jai pasiunčiau 

pirmąjį savo šviesos spindulį, kuris yra šis, privertęs neišsilavinusius ir paprastus žmones kalbėti su 

pasigėrėjimu ir tarnauti kaip mano užtarimo nešėjams. 

17 Šis šviesos spindulys buvo tik parengiamasis, jis panašus į aušros šviesą, skelbiančią naują dieną. 

Vėliau mano šviesa visiškai pasieks jus, nušvies jūsų egzistenciją ir pašalins net paskutinį neišmanymo, 

nuodėmės ir kančios šešėlį. 

18 Šis laikas, kurio aušra žavitės Begalybėje, yra šeštoji žmonijos dvasinio gyvenimo epocha - 

Šviesos, Apreiškimų, senųjų pranašysčių ir pamirštų pažadų išsipildymo epocha. Tai šeštasis antspaudas, 

kuris, kai bus išlaisvintas, į jūsų sielą įlies savo išminties turinį, kupiną teisingumo, nušvitimo ir 

apreiškimo. 

19 Jums tai šeštasis laikotarpis, tai "Trečiasis laikas", kai Aš kalbėjau jums iš dar didesnio artumo nei 

per "Pirmąjį laiką", kai padariau savo Buvimą ir savo Žodį suvokiamą įvairiais pavidalais, taip pat per 

"Antrąjį laiką", kai leidau "savo Žodžiui" tapti žmogumi, kad prabiltų į jūsų širdis. 

20 Šiandien aš dar kartą girdžiu save. Tačiau Aš jau nebe juslėms, net ne jūsų širdžiai, kuriai kalbu, 

bet jūsų dvasinei sielai, kuriai prisistatau, kad pamokyčiau ją pakilimo kelio, vedančio į šviesos karalystę, 

amžiną ir laimingą dvasios karalystę. 

21 Ką slepia šeštasis Dievo knygos antspaudas, kuriame įrašyti jūsų vardai ir likimai? Jame yra 

mokymų, labai didelių išbandymų, išminties apreiškimų. 

22 Kokia yra mano tarnų užduotis šiuo laikotarpiu? Melstis, medituoti, atsinaujinti, sėti vienybę, taiką 

ir dvasinę šviesą, ugdyti savo galimybes ir gebėjimus, kovoti už savo išaukštinimą, šalinti neišmanymą, 

ydas, fanatizmą - žodžiu, blogį, kuris tarp žmonių pasireiškia tiek daug formų. 

Kai žmonės nustos vieni kitų neapkęsti, žudyti ir išduoti, kai atleidimas ir gailestingumas sklis iš 

širdies į širdį ir iš tautos į tautą, kai nustos tekėti kraujas ir ašaros, tada ateis didžioji tyla, kuri yra dvasios 

pokalbis su dvasia. Tuomet Aš atplėšiu paskutinį, septintąjį, antspaudą, per kurį žmonės mylės vieni kitus 

taip, kaip mokiau jus, kai atėjau į žemę. 

23 Tai trumpai ir paprastai - taip, kaip Dievo "žodis" visuomet save atskleidė, - kai kas iš to, ką norite 

žinoti apie Išminties ir dieviškojo teisingumo knygos septintąjį antspaudą. 

24 Jūs girdėjote ir dabar suprasite, nes vėliau turėsite pranašauti, atskleisti ir pamokyti. 

25 Dieviškasis medis išskleidžia savo šakas provincijose ir miestuose ir suteikia pavėsį pavargusiems 

klajokliams. Taigi šiuo metu turėjo atsitikti taip, kad leisčiau jums girdėti Mano žodį skirtingose vietose 

tuo pačiu metu, nes dabar ateinu Dvasioje. 

26 Ši vieta, kurioje dabar girdite Mano žodį, turėjo būti paruošta, kad galėtumėte Mane priimti. 

Išbandymai, skausmas ir kartėlis buvo tai, kas sustabdė jūsų žingsnius ir privertė atverti akis į tikrovę. 

Skausmas suarė sausą jūsų širdžių dirvą, o ašaros ją palaistė. Todėl jūs buvote paruošti laukti sėklos, kuri 

yra mano Žodis. 
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27 Dabar žinote, kam jus pašaukiau: Noriu, kad būtumėte darbininkai Mano laukuose ir visur 

skleistumėte šią sėklą. 

28 Mylimi "darbuotojai": pabuskite! Žiūrėkite! Saulė pakilo horizonte, ji kviečia jus į darbą. 

29 Aš esu ta saulė, ir mano atėjimas šiuo metu jums yra nauja aušra. 

30 Tegul niekas neabejoja, ar jis gali būti naudingas mano valdose, ar ne. Kadangi jus pašaukiau, 

atminkite, kad negaliu klysti. 

31 Aš jums patikėjau ne jūsų jėgoms nepavaldų darbą. Bet sakau jums, kad kuo didesnis bus jūsų 

skaičius ir vienybė, tuo mažesnis bus jūsų kryžius. 

32 Prieš siunčiant jūsų sielą į šią planetą, jai buvo parodyti "laukai", pasakyta, kad jos misija yra sėti 

taiką, kad jos žinia yra dvasinė, o jūsų siela laukė jos ir pažadėjo būti ištikima ir paklusni savo misijai. 

33 Kodėl dabar bijote sėti? Kodėl dabar jaučiatės nevertas ar nepajėgus atlikti darbą, kuris taip 

džiugino jūsų sielą, kai jai buvo paskirtas? Nes leidote aistroms užtverti jums kelią ir taip neleidote sielai 

praeiti, bandydami pateisinti savo neryžtingumą vaikiškomis priežastimis. 

34 Į "Pasaką", iš kurios atvykote, negrįžkite tuščiomis rankomis. Žinau, kad tada jūsų kančia būtų 

labai didelė. 

35 Ką turite padaryti, kad žengtumėte pirmą užtikrintą žingsnį? Giliai apmąstykite mano Žodį, o tada 

melskitės visu savo tikėjimu ir visais jausmais. Iš šio pasiruošimo palaipsniui atsiras vidinė jėga, kuri 

pradės nuolatinę kovą su savo kūno apvalkalu. Dvasinė siela priešinsis materialiam kūnui ir stengsis, kad 

sąžinės balsas būtų išgirstas, o kūno balsas nutildytas. 

36 Taip dvasinė siela pamažu galės užimti savo vietą žmogaus gyvenime, o kai atsigręšite atgal, 

pamatysite, kad kliūtys, trukdžiusios jums paimti savo kryžių ir sekti paskui Mane, yra labai toli. 

37 Argi mano mokymas nedžiugina jūsų, vaikeliai, argi mano žodis nepabudina jūsų tikrovei, argi 

nesijaučiate atgaivinti savo sieloje? 

38 Atkreipkite dėmesį, kad mano Žodyje nebuvo nė vieno priekaišto ar kaltinimo jums, jis tik 

šviesiais sakiniais įspėjo jus atlikti dvasinę misiją, kurią atsinešėte su savimi į žemę, ir leido suprasti, kad 

neturite neteisingai naudotis savo valios laisve, kad siela neturi kištis į kūno pareigas, o pastarasis neturi 

trukdyti sielai atlikti savo misiją. 

39 Tik mano mokymas galės suteikti jums standartą, kaip pasiekti sielos ir kūno harmoniją, ir 

vienintelį būdą, kaip Tėvo pasaulyje atlikti vertingus darbus - mokinių darbus kelyje į mokytojus. 

40 Kada laimėsite šią vidinę kovą? 

41 Vieni dar net nepradėjo kovos, kiti yra pačiame jos įkarštyje, treti - labai nedaug - nugalėjo kūną. 

Tačiau matau ir kitus, kurie pradėjo kovoti, bet leidosi nugalimi priešų, kuriuos nešiojosi savyje, ir dabar 

eina ne mano keliais. 

42 Aš ir toliau jų ieškosiu, bet noriu, kad jie patys atrastų, kur yra tiesa ir gyvenimo esmė, o kur - 

apsimetinėjimas, pinklės ir apgaulė. Žinau, kad kai jie sugrįš pas Mane nuskriausti, su kraujuojančiomis 

širdimis ir nuskriaustomis sielomis, man nebereikės jiems nieko aiškinti, nes jie patys save apgaudinėjo. 

43 Kada nustosite būti užsispyrusiais ir įžūliais vaikais? 

44 Ateikite prie mano stalo ir, kol gaivinsitės mano žodžio skoniu, tegul jūsų siela prisipildo šviesos. 

Patirsite, kad pagal mano mokomąjį žodį pajusite, jog jūsų siela yra stipresnė, o "kūnas" - paklusnesnis ir 

noresnis. 

45 Mano mokymas netenka prasmės, jei jo netaikysite. Gerai žinote, mylimi mokiniai, kad Mano 

Įstatymo ir Mano Mokymo tikslas yra daryti gera, todėl tas, kuris juos nešiojasi tik atmintyje ar lūpose, bet 

netaiko jų savo darbuose, elgiasi priešingai savo pareigai. 

46 Prieš pradėdami mokyti mano gyvenimo principų ir aiškinti jų turinį, turite pradėti laikytis jums 

apreikšto mokymo - mylėti savo artimą, gyventi į dvasinį gyvenimą ir sėti savo kelyje meilės veiklą bei 

šviesą. Jei to nedarote, jau dabar sakau, kad nesupratote spiritualizmo. Ji atskleidžia jums tikrąją jūsų 

prigimtį, per ją galite susidaryti aiškų vaizdą apie savo Tėvą ir atpažinti save. 

47 Tiesa, kad pasiektumėte dvasingumą, reikia tam tikro atsižadėjimo, pastangų ir pasiaukojimo. Bet 

kai jumyse pabunda aukštesnės egzistencijos troškimas, kai jūsų esybėje ima spindėti meilė arba kai 

įsivyrauja dvasinis troškimas, jums bus malonu ne aukotis ar atsižadėti, o atsikratyti visko, ką turite savyje 

nenaudingo, žalingo ar blogo. 
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48 Kai mane išgirdote, jūsų siela pabudo. Juk tai nebuvo įprastinė liturgija ir Žodis nebuvo kartojamas 

taip, kaip jūs girdėjote. Mano mokymas sužavėjo jūsų sielą, todėl visada ateidavote su troškimu sužinoti, 

ką pasakysiu, ką atskleisiu. Tačiau tegul niekas nemano, kad klausydamasis manęs ar mokydamasis mano 

žodžio jis jau įvykdė savo užduotį. 

49 Tuo metu, kai buvau žmogus Jėzuje, visada lydėjau savo Žodį meilės darbais, kurie liko užrašyti 

kiekvienoje dvasioje, kad kiekvienas, norintis sekti Mano pėdomis, imtų iš Manęs pavyzdį dėl Žodžio 

šviesos ir darbų tikrumo. 

50 Žmonės, dabar gerai klausykite Manęs ir vertingai bei nuoširdžiai laikykitės Mano žodžio. Matau, 

kad jūsų širdyse liūdna, nes numanote, jog ne visos šios minios laikysis Įstatymo, kurį įrašiau jūsų sieloje. 

Tačiau sakau jums, kad šiandien, kaip ir "Pirmoje eroje", žmonės susiskaldys. 

51 Daug jums kalbėjau ir visiems nubrėžiau vieną kelią. Todėl sakau jums: Jei kai kurie Mano vaikai 

nepaklus Man, šiai tautai bus paskelbtas nuosprendis, kai ateis Tėvo valia nustatyta diena, kai baigsis šis 

apsireiškimas. 

Šiuo metu atėjau pas jus kaip Išganytojas, rodantis jums kelią per dykumą, dvasinį "dienos darbą" 

kovoje už išlaisvinimą ir išgelbėjimą, ir galiausiai žadantis jums naują pažadėtąją žemę, kuri yra taika, 

šviesa ir dvasios palaima. 

Palaiminti tie, kurie leidžiasi į šią kelionę ir seka paskui Mane, trokšdami išsilaisvinti ir sudvasinti, nes 

jie niekada nesijaus apleisti ar silpni išbandymuose, kuriuos jiems atneš didžiulė dykuma. 

Vargas tiems, kurie nusižengia tikėjimui, kurie pasaulio dalykus myli labiau už dvasinius - tiems, kurie 

ir toliau laikosi savo stabų ir tradicijų! Manydami, kad tarnauja Man, jie bus "faraono", kuris yra "kūnas", 

materializmas, stabmeldystė, pavaldiniai. 

Kas nori ateiti į Pažadėtąją žemę, į Dvasios Tėvynę, turi palikti gerumo pėdsaką, eidamas per pasaulį. 

Eikite šiuo keliu ir nebijokite. Nes jei tikėsitės manimi, jums neįmanoma paklysti. Jei bijote ar nepasitikite 

savimi, vadinasi, jūsų tikėjimas nėra absoliutus, o Aš jums sakau, kad kiekvienas, kuris nori sekti paskui 

Mane, turi būti įsitikinęs Mano tiesa. 

52 Aš laiminu jus visus, atleidžiu jums, vieniju jus savo meile. 

53 Įvertinkite save taip, kad savo sąmonėje visiškai pasitikėtumėte kiekvienu savo žingsniu. 

54 Išnagrinėkite savo tikėjimą ir veiklos būdus, kad žinotumėte, ar esate verti vadintis dvasininkais, ar 

dar turėsite palaukti, kol galėsite nešioti šį vardą. 

55 Daugelis iš jūsų vadinate save dvasininkais, nes tikite mano buvimu, kai aš pasireiškiu per 

žmogaus protą, ir todėl, kad dažnai dalyvaujate klausydamiesi mano žodžių. Bet aš noriu, kad jūs 

būtumėte dvasingi per 

Praktikuokite gėrį, pažindami gyvenimo esmę, mylėdami savo artimą, garbindami jį dosniu, vaisingu ir 

dorybingu gyvenimu. 

56 Leiskite mano Žodžiui jus pažadinti ir pakylėti, atskleisti jums visas dovanas, gebėjimus, galias ir 

dorybes, kurias jūsų dvasinė siela turi savyje. Juk jūs esate tarp tų, kurie, nors ir turi palikimą, laiko save 

vargšais dėl savo neišmanymo. 

Kai jūsų Viešpats pamatė, kad gyvenate priklausomi nuo materialaus gyvenimo, nors Jis apdovanojo 

jus dvasine šviesa ir malone, Jis atėjo pas jus, kad pažadintų jus ir pasakytų, jog jums nedera kentėti 

dvasinį alkį ir troškulį, nors dieviškasis išminties šaltinis yra jums pasiekiamas ir jį galima pasiekti 

dvasingumo keliu. Nes prasidėjus šiai erai, jūs taip pat tarsi pradedate kelionę. 

Bet iš tiesų sakau jums: visa, ką jūsų siela sukaupė praeityje, yra patirties šviesa, padedanti atlaikyti 

išbandymus ir pamokas, kurias atneša Trečiasis laikas. 

57 Traukiu jus prie savęs, kad galėtumėte išmokti mano pamokas. Būkite pasveikinti, visi priešais 

mano Kėdę, būkite palaiminti, ištvermingieji. Jūsų buvimas prie mano žodžio turi didelę reikšmę, tai yra 

jūsų troškimas priartėti prie manęs. 

Tik aš vienas galėsiu atskleisti jums turimas dovanas ir padėti pajusti atsakomybę už savo artimuosius. 

Dabar yra teismo metas, laikas sumokėti visas skolas, laikas atlyginti nuostolius. 

58 Mano dieviškasis darbas yra šviesa, kuri, apšviesdama žmones, apšviečia juos dvasia. Vieniems 

dieviškoji žinia ateis tiesiogiai per įkvėpimą, kitiems - per mano mokinių žodį, tretiems - per raštus, kurių 

puslapiuose yra mano mokymo prasmė. 
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59 Žingsnis po žingsnio ir po truputį žmonės prabunda Dvasios gyvenimui. Tai jiems bus tarsi nauja 

egzistencija, tarsi naujo gyvenimo, kupino pažadų, kupino nuostabių staigmenų ir nušviesto didžiausio 

idealo - Dievo - šviesos pradžia. 

60 Taip, mylimi žmonės, Dievas yra sielų idealas, kai jos turi pakilti. Juk pasakyti "Dievas" reiškia 

tobulumą, harmoniją, išmintį, palaimą, šviesą, begalinę ramybę, meilę, amžinybę. 

Kai siela ištrūksta iš išbandymų karsto, kai ji kovoja su kūnu ir pasauliu didžiulėje aistrų jūroje, ji 

akimirkai stabteli, kad apmąstytų viską, kas įvyko, - kaip skęstantis žmogus, kuris, beviltiškai kovodamas 

su bangomis, galiausiai pasiekia žemyną, įsikibęs į medžio gabalą, savo tikėjimo ir vilties simbolį, ir, 

žvelgdamas į ramią audringą jūrą, sušunka: "Laivas nuskendo, bet aš išsigelbėjau! Tebūna palaimintas 

dangaus Viešpats!" 

Toks likimas ištinka sielą, kuri, tarsi audros nusiaubtas keleivis, stabteli, susimąsto, apmąsto savo 

aistras, mato, kaip jos žemiškoji šlovė ir tuštybės nugrimzta į praeitį, kaip sudužęs keleivio laivas. Bet kai 

jis pastebi, kad jame kyla tikėjimo šviesa, jis džiaugsmingai sušunka: "Tėve, dėkoju Tau, kad, nepaisant 

tokių didelių kančių, Tavęs nepamiršau!" 

61 Tai sielos prabudimo valanda ir akimirka, kai prasideda jos pakilimas. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 270 
1 Palaiminti tie, kurie yra pasirengę paskutinę Mano apsireiškimo dieną. Iš tiesų sakau jums: jų siela 

dalyvaus mano naujojoje vakarienėje. Ten, paskutinį kartą priimdama šią nematomą, tikrą duoną be raugo, 

jūsų siela sustiprės, prisipildys dvasingumo ir šviesos, per kurią netrukus supras šios Doktrinos prasmę. 

2 Koks iškilmingumas viešpatauja šią paskutinę valandą! Kiek daug šviesos šviečia šiems žmonėms! 

3 Dangaus karalystė priartės prie jūsų sielos su amžinu kvietimu apsigyventi joje. Tomis 

akimirkomis dalyvaus didžiosios, stipriosios dvasios, šviesos dvasios, tikrieji dvasinės srities išminčiai. 

4 Taip pat dalyvaus ir kelio ieškotojai - pranašai, kurie kitais laikais į žemę nešė dieviškąsias žinutes. 

Mano žodis skirtas visoms sieloms, nesvarbu, ar jos įsikūnijusios, ar laisvos nuo materijos. 

5 Šios būtybės bus begalinių visatoje egzistuojančių gyvybės pasaulių atstovai ir dalyvaus 

paskutinėse mano apraiškose, kurios šiuo metu egzistuoja šiuo pavidalu. 

6 Ką jie pamatys tarp šių žmonių? Ką jie atras? Tik aš vienas žinau. Tačiau aš raginu jus "budėti" ir 

melstis, kad būtumėte iš tų, kurie sėdi prie stalo, iš tų, kurie valgo ir verkia su Mokytoju, iš tų, kurie valgo 

ir geria dangaus duoną ir vyną. 

Neateikite prie stalo, kai darote išdavystes, nes tada būsite su Manimi tik iš pažiūros. Nes iš tikrųjų 

jūsų sąžinė neleis jums mėgautis Tėvo buvimu. 

7 Ar žinote, kodėl taip su jumis kalbu? Nes Aš žinau, kas nutiks, nes pažįstu jus tobulai ir žinau, kas 

Manęs išsižadės, kas bus ištikimi Man, nes studijavo Mano Žodį, o kas paklydo, nes niekada nesuprato 

Mano Darbo esmės. 

8 Vieni domėjosi tik mano žodžio prasme ir visada troško savo sielos pažangos ir tobulėjimo, o 

kitiems labiau rūpėjo išorinis garbinimas. Taip pat, nors pirmieji mielai priimdavo mokymus apie 

dvasingumą, antrieji sutriko, kai buvo paminėtos jų ydos. 

9 Tik Aš vienas žinau, kas turės atsakyti prieš Mane už viską, kas turėjo būti žinoma per Mano balso 

nešėjus ir kas buvo nuslėpta.  

10 Supraskite, žmonės: šioje "Trečiojoje eroje" jums, kaip liudytojams, patyrusiems šį dieviškąjį 

pasireiškimą, tenka užduotis ištikimai ir teisingai skleisti šią žinią. Jūs buvote pašaukti ir išrinkti nešti 

Gerąją Naujieną žmonijai, mokyti savo bičiulius dvasinio kelio - vienintelio, kuris veda į taiką, tikrąją 

šviesą ir visa apimančią brolystę.  

11 Jau daug laiko skyriau tam, kad jus pamokyčiau. Bet kadangi tie, kurie atėjo paskutiniai, mažai 

Mane girdėjo, Aš jiems palieku savo užrašytą Žodį, kad jie galėtų jame ieškoti dieviškosios prasmės ir visi 

pasiektų tą patį supratimą ir tą patį sudvasinimą. 

12 Jei einate šiuo keliu, siekite tik savo sielos tobulumo - tobulumo, kurį galite pasiekti taikydami 

mano mokymą, gyvendami pagal mano mokymą, savo egzistenciją skirdami tarnystei artimui, 

dieviškiesiems ir žmogiškiesiems įstatymams, nepaliaujamai atsiduodami pareigai. 

13 Jūs jau daug kovojote dėl savo materialaus gyvenimo. Dabar laikas dirbti sielos labui. 

14 Abi pastangos skiriasi savo pobūdžiu. Žmogiškoji kova yra savanaudiška, nes ji dirba sau, o 

dvasinė kova turi būti absoliučiai nesavanaudiška, turite sėti savo kelią su meile ir gailestingumu, 

nesitikėdami atlygio. 

15 Stenkitės įsigilinti ir suprasti mano mokymus taip, kad suprastumėte, jog praktikuojant aukštą, tyrą 

ir dvasinį gyvenimą patiriamas didesnis pasitenkinimas, didžiausi džiaugsmai, tikri ir amžini laimėjimai. 

16 Kai siela pakyla virš pasaulio materializacijos ir kūno nebrandumo, ji pamatys gyvenimą tiesos 

šviesoje. Tik tada jis sužinos, kas yra tikra, o kas - netikra. 

17 Man malonu, kai Mano vaikų sieloje yra ramybė, ir Mane pripildo džiaugsmas, kai žmogaus širdis 

patiria džiaugsmą. Aš tik noriu, kad jūs siektumėte to, kas tikra, ir duodu jums priemones savo Žodyje. 

18 Iš tiesų sakau jums: Palaiminti tie, kurie nebuvo pripratę prie mano žodžio. Palaiminti, kurie 

paklūsta mano nutarimams ir juos gerbia. Jie bus tie, kurie liudys apie mano darbą. Tai bus tie, kurie su 

meile atsilieps į meilę, kurią jiems rodau savo Žodyje. Būtent jie atjaus ir bus dėkingi šiems balso 

nešiotojams, kurie vis daugiau ir daugiau savo gyvenimo atiduoda šiai tautai. 

19 Bet kiek daug žmonių priprato prie mano pasireiškimo! Jie dalyvauja mano mokymuose kaip 

apeigų dalyviai arba vykdo tradicijas, o aš nesitikiu tokio elgesio iš savo žmonių. 
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20 Dar neatėjo laikas, kad visi jūs dvasiškai suvoktumėte mano darbą. Atkreipkite dėmesį, kad vieni 

mano "darbininkai" tampa nuolankūs ir geranoriški, nes aš jiems suteikiu lengvatų, o kiti tampa išdidūs ir 

savanaudiški, manydami, kad tampa vis pranašesni už savo brolius ir seseris. 

21 Pirmieji dirba tyloje, nuolankume, dvasiniame vidujiškume. Pastarieji negali būti patenkinti, jei 

negyvena apsupti liaupsių, pagyrimų ir pagarbos bei mėgaujasi savo mažų ir silpnų brolių ir seserų 

pažeminimu. Jie nėra Mano mokiniai, nes niekada Mano mokymo pavyzdžiai, Mano doktrina ar Mano 

apreiškimai nemokė jų taip elgtis. 

22 Tiems iš jūsų, kurie pasistatėte tokį pjedestalą, su meile sakau, kad turėtumėte nuo jo nusileisti - iš 

įsitikinimo, iš atgailos - jei nenorite, kad rytoj jus nustumtų žemyn tie patys, kurie šiandien jus iškėlė, kaip 

visada atsitikdavo žmonėms, kurie užlipdavo ant netikros valdžios sosto, kad nuo jo pažemintų savo 

kaimynus. 

23 Tiems iš jūsų, kurie nuolankiai darbavotės, su meile sėdami palaimintą dvasinės meilės sėklą, 

sakau, kad ir toliau sėjate, kad ir toliau renkate kenčiančiųjų ašaras, kad ir toliau nešate šviesą į tamsos, 

neišmanymo, ydų ir sumaišties kelius. Toks yra kelias, tokia yra Jėzaus "darbininko" misija. 

24 Noriu, kad vienus ir kitus vienytų mano darbas - vienytų tikėjimas, vienytų dvasingumas, kad jie 

eitų tuo pačiu keliu, nešami to paties kryžiaus naštos. 

25 Neskelbkite pasauliui, kad esate dvasingumo meistrai, net nesakykite, kad esate mokiniai. Tačiau 

žiūrėkite, kad jūsų darbai kuo tiksliau atitiktų mano tiesą, tada jie liudys apie jus. 

26 Šaukitės Manęs dvasia sunkiomis savo gyvenimo valandomis per didžiuosius išbandymus, 

išoriškai neatkreipdami niekieno dėmesio, ir Aš leisiu pajusti savo buvimą ir galią. 

27 Mano žemės yra begalinės. Kaip kas nors gali manyti, kad jie apsiriboja tik tomis susirinkimų 

vietomis, kur girdite mano žodį? 

28 Mano darbo laukai yra visoje žemėje, kur pagal mano valią gyvena žmogus arba egzistuoja siela. 

Mano ūkis tęsiasi už šio pasaulio ribų ir pasiekia visus gyvenimo pasaulius, kuriuose trokštama šviesos, 

taikos, dvasinės kultūros, apsivalymo ir tobulumo. 

29 Tegul išsiplečia jūsų vaizduotė, tegul jūsų protas ištrūksta iš rato, į kurį jis save uždarė, ir tegul 

jūsų siela išsilaisvina iš grandinių, kuriomis ją pavergė kūnas, kad galėtų žvelgti į Begalybę ir sotintis 

Amžinybe. 

30 Artėja metas, kai žmonės ateis pas jus ištirti šio mokymo. Tuomet nebus jokio nuopelno rodyti 

jiems Mano Žodį, kad apsigintumėte, nes jis, kilęs iš Manęs, yra tyras ir tobulas savo prasme. Tai bus 

nuopelnas, jei ieškodami jūsų jie mano tautoje atras paprastą ir tyrą gyvenimą - vyrus ir moteris, kurie 

moka dalį savo laiko skirti gailestingumui, kurie savo gyvenimo kelyje palieka paguodos ir šviesos 

pėdsaką. Tai bus gyvas liudijimas, kurį turėsite duoti pasauliui - liudijimas, duodamas darbais, o ne 

žodžiais. 

31 Tiesa, kad žodžio dovana žydės jūsų lūpose, kad sujaudintų jūsų bičiulių širdis. Tačiau tegul tai 

būna darbai, patvirtinantys kiekvieną jūsų žodį. 

32 Ar manote, kad Antrosios eros mokiniai pasitenkino tik tuo, ką girdėjo iš savo Mokytojo? Ne, 

žmonės. Tiesa, šviesa gausiai sklido iš jų lūpų sklindančiame žodyje. Tačiau jų darbai ir poelgiai buvo 

tokie pat gausūs kaip ir jų žodžiai. Todėl jų sėkla buvo vaisinga ir derlinga. 

33 Todėl sakau jums: "Tauta, pailsinkite savo sielas mano žodyje. Šia malone galite mėgautis dar 

neilgai. Padarykite iš savo širdžių skrynią, kurioje laikysite visą mano mokymų esmę, o jūsų siela bus 

skrynia, kurioje saugoma mano išmintis. 

34 Jau artėja diena, kai šios naktigonės nebeskambės šio medžio šakose, ir aš nenoriu, kad vėliau 

liedavote ašaras dėl neišnaudotų laikų. 

35 Kai ateis valanda užbaigti šį apraiškų laikotarpį, Aš jums duosiu viską, ko reikia jūsų dvasinei 

kelionei. Nieko netrūks. 

36 Suteikiau jums šviesos ginklų, kad galėtumėte pasipriešinti šiam mano paskelbtam laikui, kai, kaip 

jau sakiau, žmonės bandys sunaikinti tikėjimą savimi, kai su meile Dievui bus kovojama kaip niekada 

anksčiau. Bet aš palieku jums šią gyvybės duoną, kad galėtumėte atnešti balzamą tiems, kurie trokšta 

šviesos, kad išgydytumėte kūno ir sielos skausmą, kad galėtumėte sustabdyti tuos, kurie nuklydo nuo 

tikrojo kelio. 
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37 Pasiruoškite, kad šie laikai jums nebūtų staigmena. Nes jei miegate, jus iš miego prikels skaudūs 

įvykiai. Tuomet negalėsite galvoti apie kitus, o tik apie save, daugiausia apie savo vaikus, tėvus, 

sutuoktinius ar brolius ir seseris. Tačiau noriu, kad pamirštumėte save, tai, kas esate ir ką turite, kad jūsų 

siela galėtų atsiduoti savo aukščiausiam uždaviniui - mylėti Dievą savo artime. 

38 Noriu, kad mylėtumėte savo artimuosius taip, tarsi juos pažinotumėte, o tam pakanka žinoti, kad 

jie egzistuoja. 

39 Susivienykite, kad sukurtumėte stiprią tautą, Naująjį Izraelį, kuris žino, kaip įveikti persekiojimus, 

apsilankymus ir pasipriešinimą, žingsnis po žingsnio eidamas šviesiu mano Įstatymo keliu ir skatinamas 

dieviškojo mano taikos pažado. 

40 Dvasia ir krauju esate už taiką ir laisvę kovojanti tauta, patyrusi daug priespaudos, pagundų ir 

pažeminimų. Iš tiesų, sakau jums, per šią kančios taurę, tokią karčią, jūsų siela buvo apvalyta ir sutvirtinta. 

41 Neleiskite šviesos, laisvės ir taikos idealui mirti. Turite suprasti, kad šis dvasinis kelias, kurį jums 

rodau, saugiai atves tikinčius ir geros valios žmones į tikslą. 

42 Kai mano teisingumas visiškai pasireikš pasaulyje, jis padės jums liudyti, atsiversti ir išlyginti 

kelius. 

43 Tiesos troškulys žmonijoje taps labai didelis, todėl jai reikia duoti krištolinio skaidrumo mano 

mokymo vandens, kad ji nepražūtų. Visada žinokite, kad šių laikų žmonės dėl savo dvasinės evoliucijos 

nebegali būti apgaudinėjami, kad pasaulis netrukus visiškai atvers akis šviesai ir pasakys: "Tai yra gėris, o 

tai - blogis, tai yra šviesa, o tai - tamsa." Jis nebenori vaikščioti kreivais takais, pasiklysti apeigose ir 

tradicijose. 

44 Ilgą patirties, laisvos valios, nepaklusnumo ir blogio kelią žmonija jau įveikė ir artėja prie savo 

tikslo, į kurį ateis sutrikusi, bet taip pat patirs joje nušvitusią šviesą. 

45 Dvasia kaip aštrus šviesos kalavijas kovos prieš tamsą ir neleis sielai pasimesti, o kai ji nurims ir 

galės pažvelgti į savo praeitį bei ją įvertinti, pro jos protą praslinks daugybė vizijų, skatinančių niekada 

nebegrįžti atgal. 

46 Mano žodis šiomis akimirkomis spindės kaip švyturys audringomis naktimis ir nušvies 

paklydusiųjų kelią. 

47 Ar būtų teisinga, jei iki to laiko nebūtumėte įgiję reikiamos įrangos? 

48 Jūs žinote, kad nesate absoliučiai būtini dvasiniam žmonijos išgelbėjimui. Bet kas tada bus su jūsų 

misija? 

49 Viską galiu padaryti ir be tavęs. Bet ką galėtum man atsakyti, jei tave pašaukčiau? 

50 Mokiniai: Pasimeldę pagalvokite apie savo atsakomybę ir įvertinkite savo misijos mastą. Jūs tai 

puikiai žinote, nes aš jums apie tai išsamiai kalbėjau. 

51 Ateinu pas jus padrąsinti jus meilės ir išminties žodžiais. Esate didžiųjų įvykių išvakarėse. 

Paskelbiau jums, kad 1950 m. pasaulis bus sukrėstas. Šie įvykiai pažymės paskutiniuosius mano skelbimo 

metus ir mano išvykimą, todėl žmonės, jei jiems įdomu sužinoti mano skelbimo tiesą ir su juo susijusias 

aplinkybes, gali atrasti, kad tiek mano skelbimo pradžioje 1866 m., tiek jo pabaigoje 1950 m. dangus, 

gamta ir žmonių gyvenimas buvo sukrėsti. 

52 Pagalvokite apie rytojaus pasaulį, mylimi žmonės, apie žmones, kurie su nerimu ieškos Mano 

buvimo ženklų. Atminkite, kad liksite ištikimi liudytojai viso to, ką matėte ir girdėjote iš Manęs. 

53 Kaip mano nurodymai buvo išsamūs, taip ir jūsų liudijimas turi būti toks, kad nė vienam iš jūsų 

bičiulių neliktų nė menkiausios abejonės ar klaidos. 

54 Giliai įsileiskite į savo širdis, kad ne išoriniais ir įspūdingais darbais sieksite įtikinti savo bičiulius, 

bet dvasine mano mokymo esme. 

Jūs iš tiesų galite padaryti įspūdį tiems, kurie, trokšdami paguodos, atvyksta čia su savo kančios našta 

ir kurie, trokšdami rasti palengvėjimą savo skausmui, net nekreipia dėmesio į tai, kokiu būdu gauna 

balzamą. Tačiau atminkite, kad jie atvers akis ir supras, jog balzamas, kurį "darbininkai" gavo iš Manęs, 

nebuvo jiems duotas grynas. Iš tiesų sakau jums: šitaip pasėta sėkla duos daug kurčių vaisių. 

55 Tas "darbininkas", kuris savo darbą grindžia teisingai suprasta tikra meile, kuris ne tik padeda 

gydyti kūno ligas, bet ir uždega tikėjimo į Dievą šviesą bei perduoda dvasinį pažinimą, - tas, kuris 
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pamiršta save ir kelias akimirkas skiria tarnystei artimui, padarys savo artimuosius dvasingesnius, savo 

darbais leis pajusti mano buvimą, todėl jo laukas bus derlingas, o derlius geras ir gausus. 

56 Turiu priminti jūsų sielai apie jai suteiktą misiją, kad neapgaudinėtumėte savęs, kad iš anksto 

išstudijuotumėte savo ketinimus, savo darbų tikslą ir kad suprastumėte, kokį rezultatą gausite. 

57 Jūs esate mano mokiniai ir privalote gyventi budriai, kad prieš atlikdami kokį nors darbą 

išgirstumėte sąžinės balsą. Tada nustatysite tikslą, kurį norite pasiekti po šio gyvenimo, žinodami, kad čia 

turėtumėte tik kaupti nuopelnus, kad taptumėte verti gyventi šviesos pasauliuose. 

Kas iš to, kad kiti atvyksta anksčiau už jus su jūsų pagalba. Tuo didesnis bus jūsų nuopelnas, nes tai 

reiškia, kad apie juos galvojote labiau nei apie save. 

58 Dvasininko gyvenimas yra sunkus. Nes tas, kuris, priėmęs šį mokymą, jaučia neapykantą, 

savanaudiškumą, veidmainystę ar piktą valią, negalės teisingai vadintis šio mokymo mokiniu. 

59 Dvasininkui turi būti ramybė, tikėjimas, meilė, atleidimas, šypsena, supratimas, pakantumas ir 

švelnumas, kurie turi būti naudojami kaip balzamas kenčiantiems. Kita vertus, jo širdyje turėtų būti 

karštumo, stiprybės ir griežtumo tiems, kurie keičia tiesą, ją slepia ar išduoda. 

60 Duodu jums gryną sėklą ir siūlau jums paruoštus laukus jai sėti. Todėl nėra jokios priežasties, dėl 

kurios grįžę turėtumėte pateikti Man blogų vaisių. 

61 Vartokite mano žodį, rimtai apie jį mąstykite ir pajusite, kaip jis taps plonu kaltu, kuris įsiskverbs į 

jūsų būties paslėptį ir pradės gludinimo darbą jūsų širdyje. 

62 Supraskite, žmonės, kad mano kvietimas buvo skirtas ir tam, kad atskleistų užduotį, kurią turite 

atlikti žemėje. Jūsų dvasia jau žinojo, kam ji buvo pasiųsta, tačiau vis dar trūko, kad šį apreiškimą gautų ir 

jūsų materialioji prigimtis, kad ji būtų pasirengusi dirbti kartu su dvasia ir abi sudarytų vieną būtybę ir 

vieną valią. 

63 Išgirdęs šiuos apreiškimus - ar kas nors iš jūsų galėtų atsisakyti jo misijos? Ar jūsų dvasia galėtų 

pabėgti ir atsisakyti kovoti? Būtų vaikiška bėgti nuo savo likimo ir bėgti nuo savęs. Kokią vietą 

galėtumėte atrasti šiame ar kituose pasauliuose, kurios nepasiektų mano balsas? Nėra. Nes mano balsas yra 

jūsų šviesa. Be to, kas galėtų pabėgti nuo šio išbandymų meto? Kiekvienoje vietoje, į kurią 

pasitrauktumėte, jus lydėtų apsivalymas. 

64 Iš tiesų sakau jums, kad saugumą ir ramybę rasite tik vykdydami ir laikydamiesi įstatymo, kurį 

jums patikėjau. Meilės kelyje jūsų siela įgyja nuopelnus, kurie yra gailestingumas ir brolybė, ir tai 

atsispindės jūsų žmogiškame gyvenime kaip taika, ramybė, pasitikėjimas ir sveikata. 

65 Pirmoje eroje žmonės sudarė sandorą su savo Viešpačiu ir prisiekė vykdyti Įstatymą. Šiandien 

nenoriu, kad prisiekinėtumėte - noriu, kad jūsų impulsas sekti paskui Mane būtų spontaniškas, o jūsų 

išsipildymas - iš meilės. 

66 Mačiau, kaip šiuo metu visos bažnyčios susirenka ir sudaro vieną minią, kad paminėtų datą, kai ši 

tauta prisiekė man paklusnumą ir vienybę. Bet aš jūsų klausiu: Ar laikėtės priesaikos? Ar paklusote mano 

nurodymams ir ar susivienijote? Ne, žmonės, jūs nesilaikėte priesaikos, jūsų priesaika buvo negaliojanti. 

Kodėl tuomet minite šią datą? Man daug labiau patiktų, jei jūs būtumėte fiziškai atskirti, net jei tada 

niekada nesusivienytumėte, kad paminėtumėte tas tradicijas, bet norėčiau, kad būtumėte dvasiškai 

suvienyti, vienodai praktikuojantys mano mokymą ir paklūstantys mano žodžiui. Tuomet jus vienytų mano 

Darbas, o jūsų sąjunga būtų stipri iš meilės ir tiesos, nereikėtų jos vykdyti vien dėl to, kad sieloje nešiojate 

priesaikos naštą. 

67 Noriu, kad kai naujoji Izraelio tauta pakils sekti Manimi, jos sandora būtų meilės ir tikėjimo 

sandora. 

68 Ar suprantate, kodėl aš panaikinu visas jūsų tradicijas? Nes stengdamiesi jų laikytis pamirštate 

tikrąją savo gyvenimo prasmę - vadovautis meilės įstatymu. 

69 Sakau jums, kad jei nesusivienysite ir neatleisite sau, kol nesibaigė mano skelbimas, jūs nežinote, 

kokie išbandymai jus sukrės ir primins apie jūsų neteisybę ir susiskaldymą. 

70 Matau, kad jūs pripratote prie Mano žodžio ir užsikimšate ausis, kai kalbu jums priekaištaujančiu 

ar smerkiančiu tonu, tikėdamiesi, kad po truputį jums atleisiu ir kalbėsiu su jumis su begaline meile. 

71 Ak, žmonės, jūs nenorėjote išsaugoti sėklos ir troškote tik malonumo valgyti vaisius! Kas bus su 

jumis, kai jums trūks mano žodžio? Ar tada sugalvosite kokią nors formą, kad užpildytumėte savo 

tuštumą? 
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Ne, žmonės, nebandykite savęs apgaudinėti, verčiau jau dabar laikykite mano žodį savo širdyje, 

kaupkite jį, ir kai nebeturėsite mano skelbimo, tapsite neišsemiamo išminties lobio, sveikatos ir ramybės 

šaltinio, neišsemiamo palaiminimų šulinio savininkais. 

72 Mano žodis tampa vis aiškesnis ir aiškesnis, nes artėja išpranašauta diena, kai jo nebegirdėsite. Kai 

kurie Mano balso nešėjai pasiekė brandą, ir kaip atlygį už jų ir žmonių pasiruošimą Aš išlieju savo Žodį, 

kupiną aiškumo ir paprastumo. 

73 Anksčiau su jumis reikėjo kalbėti perkeltine prasme, nes balso nešėjai tik tokia forma galėjo 

kalbėti apie gilius mano tiesos mokymus. Už kiekvieno palyginimo ar įvaizdžio slypėjo kažkas dieviško ar 

paslaptingo, ko balso nešėjas negalėjo išreikšti. 

Vėliau, kai dėl jo sudvasinimo ir pakylėjimo užduotis jam tapo suprantama, perkeltinė prasmė išnyko 

iš jo lūpų, nes jo intelektas dabar galėjo išreikšti aukštumą paprasta kalba, suprantama visiems intelekto 

organams ir visoms sieloms. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 271 
1 Aš laiminu jus, žmonės, ir jumyse laiminu būsimas kartas. 

2 Matau, kad užsikrėtėte pasaulio ligomis, kad susirgote kaip ir visos silpnos būtybės. Tačiau Aš jus 

apvalysiu, nes jūsų laukia didi, kilni ir sunki dvasinė misija, kad ją įvykdytumėte. 

3 Savo Žodyje jus pavadinau Izraeliu, ir kai išgirdote šį vardą, sudrebėjote nuo atsakomybės, kurios 

niekada neįsivaizdavote, kad jums teks prisiimti. 

4 Šis Vardas privertė jus pabusti, ir nuo tada nustojote maitintis amoraliu, žalingu ar blogu maistu, 

kad širdį ir sielą palaikytumėte svariu, sveiku ir tyru maistu. 

5 Žemąsias aistras pamažu keičiate tikrąja meile, beprasmiškus malonumus keičiate sielos 

pasitenkinimu, ir visa tai, kas yra atsinaujinimas ir apsivalymas, suteikia jūsų širdžiai jautrumo ir leidžia 

jūsų gyvenime atsiskleisti snaudžiančioms dvasinės sielos galioms. 

6 Kai mano žodžiai pasiekė jūsų protą, tarsi saulės spindulys, nušviečiantis sodybą, pagaliau 

prisipažinote, kad jūsų siela gali maitintis tik meile Tėvui ir artimiesiems. 

7 Taip pamažu šviesa skverbiasi į šią tautą, kuriai lemta pradėti dvasingumo erą. Todėl sakau jums, 

kad laimėję šį mūšį prieš save, nesileisite nuleidžiami nė per žingsnį, nesitrauksite. 

8 Kai nustosite jausti savo skausmą ir imsite jausti kitų kančią, žengsite dar vieną žingsnį mano 

mokymo keliu. 

9 Dabar atėjo pranašų žmonijai paskelbti laikai, kai skausmas taps labai aštrus, bet praeis ir pamažu 

virs taika. 

10 Dauguma žmonių nieko nežino apie Mano atėjimą ir Mano, kaip Paguodos Dvasios, buvimą, 

tačiau savyje jie kažką įtaria ir laukia Manęs. 

11 Šie žmonės čia pasiryžo suteikti žmonėms mano naujojo apreiškimo tikrumą. Dėl šios priežasties 

Aš išlieju savo šviesą ant jūsų sielų. 

12 Daugiau jokio nepastovumo, žmonės, jokių abejonių ir nepaklusnumo! Leiskite tikėjimui ir 

pasitikėjimui užvaldyti visą jūsų esybę. 

13 Nebėkite nuo gyvenimo išbandymų, nes jie yra pamokos, kurias turite išmokti. Žinokite, kad šiuo 

metu esate pasiųsti apvalyti savo sielą, kad atliktumėte aukštą, kilnią ir brangią misiją. 

14 Neatidėliokite savo misijos vykdymo sakydami, kad šiandien yra per daug kliūčių, kad galėtumėte 

sekti paskui Mane, kad verčiau palauksite, kol rytojaus saulė visiškai nušvies jūsų kelią, ir tik tada leisitės į 

kovą. 

15 Žiūrėkite, kaip dieviškosios Dvasios šviesa nepaliaujamai apšviečia jūsų sielą, kad neleistų jums 

užmigti ar užmigti. 

16 Kartais jūsų meditacijų tyloje nustebinu jus klausdamas, kodėl yra tokie dideli įsipareigojimai 

žmonijai. Bet aš jums sakau, kad jūsų klausimas kyla dėl to, kad jūs nežinote savo dvasinės praeities, todėl 

nežinote, kokias skolas turite savo bendrakeleiviams. 

17 Kai įsitikinsite, kad esate visiškai atsakingi už žemės tautas, su didele meile imsite savo kryžių ir 

su džiaugsmu kopsite į dvasinio pakilimo kalną. 

18 Jūsų sielos praeitis gali būti ištrinta iš jūsų atminties, ankstesnės egzistencijos gali būti 

išsprūdusios iš jūsų atminties, tačiau gyvenimo knyga, kurioje viską užrašė Dievas, neleidžia niekam 

nugrimzti į praeitį, niekas nėra nei ištrinama, nei pamirštama. Ten viskas yra dabartis ir amžinai gyva. 

19 Toks yra Tėvo teisingumas: tobulas, mylintis. 

20 Kai žmogus paklysta ir pasineria į pasaulio purvą, Viešpats parodo savo gailestingumą ir išgelbsti 

sielą. Jei manote, kad jūsų darbai žemėje negrįžtamai sugadino jus amžinajam gyvenimui, Amžinasis 

Teisėjas suteikia jums naują galimybę ištaisyti savo klaidas ir taip, pasitelkus pastangas, valią ir atkaklumą 

siekiant gėrio, pasiekti išganymą. 

21 Dabar, turėdami šią palaimingą galimybę, galite visa tai apmąstyti ir pasistengti įvykdyti savo 

misiją, kad sugrįžę į "Pasaką", iš kurios sielos iškeliauja gyventi į materialųjį pasaulį, atvyktumėte be 

neįvykdytų įsakymų ir misijų, o patirtumėte tikrąją palaimą, kad nugalėjote kūniškojo apvalkalo, kuriame 

gyvenote, vargingumą ir nepatogumą. 
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22 Jūsų siela pabudo kaip niekada anksčiau. Todėl sakau jums, kad esate atsakingi už tai, kokių 

žingsnių imsitės šiuo metu, nes laikotarpis, per kurį jums daviau savo mokymus, buvo labai ilgas, o žodis, 

kuriuo jums daviau savo pamokas, buvo labai išsamus. 

23 Nepamirškite, kad pagundos jus labiausiai užklumpa iškilmingiausiomis akimirkomis ir 

svarbiausiomis valandomis, kai širdis nusilpsta, drąsa sumažėja, kyla abejonių, neaiškumų ir 

neapsisprendimo. 

24 Įkvėpkite save mano darbo tyrumu, klauskite savęs, kas labiausiai patinka jūsų Tėvui, ką darote 

gerai ir ką blogai. 

25 Prieš vertindami kitų darbus, išstudijuokite savo darbus, ir pamatysite daugybę trūkumų, kurių jūsų 

akys nepastebėjo dėl studijų ir meilės stokos. 

26 Išmeskite iš savo tarpo viską, kas susiję su fanatizmu, stabmeldyste, prietarais, materializmu ir 

nereikalingais, nenaudingais ritualais. Bus taip, tarsi išvalytumėte žemę nuo piktžolių ir paskui ją 

apsėtumėte gražiais kviečiais. 

27 Išnaudokite laiką, kurį dar turite, ir klausykitės mano mokymo, kad jis pripildytų jus šviesos ir 

malonės, kad žengtumėte tvirtą žingsnį dvasingumo link - žingsnio, kurio nežengėte, nes toliau laikėtės 

materializmo ir klaidų kulto. 

28 Iki šios dienos jums trūko tikėjimo atsisakyti savo figūrų, apeigų ir simbolių ir dvasiškai ieškoti 

Manęs Begalybėje. Jums pritrūko drąsos būti dvasingais, todėl sukūrėte apsimestinį dvasingumą, už kurio 

slepiate savo materialistines nuostatas ir klaidas. 

29 Nenoriu, kad būtumėte veidmainiai, bet nuoširdūs ir teisingi. Štai kodėl kalbu su jumis labai 

aiškiai, kad galėtumėte kruopščiai išvalyti savo gyvenimus ir parodyti pasauliui šio Darbo tiesą. Jūs 

vadinate save spiritualistais? Tuomet iš tiesų taip ir būkite. Nekalbėkite apie Mano mokymą, kol darote 

visiškai priešingus dalykus, nes tada tik klaidinsite žmones savo darbais. 

30 Visų pirma žinokite, kas yra mano Darbas, ką reiškia mano Įstatymas, kokia yra jūsų užduotis ir 

kaip ją turite atlikti, kad, jei neturite savo kelyje vadovo, kuris būtų vertas nukreipti jūsų žingsnius, 

galėtumėte vadovautis sąžine ir žiniomis, kurias įgijote iš mano Mokymo. Tokiu būdu negalėsite niekam 

suversti atsakomybės už bet kokią klaidą ar nusižengimą. 

31 Taip pat sakau jums: Jei tas, kuris savo patarimais veda jūsų dvasinius žingsnius, eina pagal mano 

įstatymą, jūs ištikimai juo seksite, nes jis yra vertas jūsų pasitikėjimo. 

32 Kai ateis valanda pareikalauti iš šios tautos atsiskaityti, mano balsas pasieks kiekvieną sielą 

vienodai teisingai, nes mano žodį visi girdėjo vienodai. Tada niekas nesakys: "Viešpatie, pareikalauk 

atsakomybės iš tų, kurie žino daugiau, ir atleisk mums, kurie darėme tik tai, ką mums liepė." 

33 Ar manote, kad vaikas, matydamas blogą žemiškojo tėvo, kuris yra piktas ar nedoras, pavyzdį, 

daro klaidą, jei neseka jo gyvenimo būdu? O gal manote, kad vaikas privalo sekti tėvų pėdomis? 

34 Iš tiesų sakau jums: tegul sąžinė ir protas būna jūsų vedliai teisingu keliu.  

35 Bet kadangi jūs nukrypstate nuo blogo kelio, kurį jums nubrėžė tie, kurių pareiga vesti jus per 

gyvenimą, neturėtumėte jų nepaisyti ar nustoti juos mylėti - priešingai. Iš tos vietos, kurioje radote 

išgelbėjimą, turėtumėte daryti viską, kad padėtumėte paklydusiems. Tai reiškia, kad jūsų gailestingumas ir 

meilė niekada neturėtų keistis. 

36 Mielieji mokiniai, stenkitės iki galo suprasti mano žodį, kad jūsų nekamuotų abejonės, kai jus 

nustebins išbandymai. 

37 Materializmas yra didžiulė kliūtis sielos vystymuisi. Žmonija sustojo priešais šią sieną. 

38 Esate pasaulyje, kuriame žmogus sugebėjo išvystyti savo intelekto galias ir pritaikyti jas su 

materija susijusiems mokslams. Tačiau jo supratimas apie dvasinių dalykų egzistavimą tebėra ribotas, jo 

žinios apie visa tai, kas nepriklauso vien tik materijai, yra ribotos. 

39 Šis amžius, kuriame gyvenate, turi du aspektus: vienas iš jų - proto vystymasis, kitas - dvasinis 

sąstingis. 

40 Iš tiesų dieviškoji šviesa nušviečia intelekto gebėjimus ir iš jų kyla mano didysis įkvėpimas, kurio 

vaisiai stebina žmoniją, nes intelektas dabar reikalauja laisvės ir žinių plėtros. Žmogus pasineria į gamtos 

studijas, tyrinėja, atranda, džiaugiasi, stebisi, bet niekada neapsisprendžia. Tačiau kai jam kyla mintis 

išsiaiškinti santykį su dvasiniu pasauliu, su tiesa, esančia už jam žinomos materijos ribų, jis baiminasi, bijo 
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žengti į nežinomybę, į tai, kas, jo manymu, yra uždrausta, į tai, kas (jo manymu) priklauso tik aukštoms 

būtybėms, vertoms tyrinėti Dievo paslaptis. 

41 Ten jis pasirodė esąs silpnas ir kvailas, nesugebantis valios pastangomis įveikti jį varžančių 

prietarų. Čia jis pasirodė esąs iškreiptų interpretacijų vergas. 

42 Žmogaus intelekto vystymasis niekada nebus užbaigtas, kol jis neišsivystys ir sielos lygmeniu. 

Suvokite, koks didelis jūsų sielos atsilikimas, nes esate atsidavę tik žemiškojo gyvenimo pažinimui. 

43 Žmogus yra kitų žmonių valios vergas, burtų, pasmerkimų ir grasinimų auka. Bet ką jis pasiekė? 

Kad atsisakė visų savo troškimų suvokti ir pasiekti aukščiausią žinojimą, kurį turėtų turėti žmogus; kad 

neleido sau išsiaiškinti to, ką absurdiškai visada laikė paslaptimi - Dvasinio gyvenimo. 

44 Ar manote, kad sielos gyvenimas žmogui žemėje amžinai liks paslaptis? Jei taip manote, labai 

klystate. Iš tiesų sakau jums: kol nežinosite savo kilmės ir nieko nežinosite apie tai, kas susiję su dvasia, 

tol, nepaisant visos jūsų mokslų pažangos, būsite paprasti padarai, gyvenantys apgailėtiname pasaulyje 

tarp augalų ir gyvūnų. Jūs ir toliau kariausite vieni su kitais savo karuose, o skausmas ir toliau valdys jūsų 

gyvenimus. 

45 Jei neatrandate to, ką nešiojate savo esybėje, ir neatrandate savo artimo dvasinio brolio, kuris 

gyvena kiekviename žmoguje, - ar tikrai galite mylėti save? Ne, žmonių vaikai, net jei sakote, kad 

pažįstate mane ir sekate manimi. Jei paviršutiniškai suprasite mano mokymą, jūsų tikėjimas, žinios ir 

meilė bus klaidingi. 

46 Šiandien mano šviesa spinduliuojančiai ir įkvepiančiai nusileidžia ant kiekvieno proto organo. Kai 

ji pasireiškia per šias vokalines priemones žmogiškuoju žodžiu, ji tampa Mano doktrina tam, kuris ją 

išgirdo. Kadangi visa tai skirta jūsų sielai pakylėti, pavadinau tai "spiritualizmu". Tačiau niekada 

nesureikšminkite pavadinimų ar apibrėžimų. Mano mokyme svarbi jo prasmė ir tiesa. 

47 Dabar palankus metas, kai mano Žodžio šviesa, aukštesnioji moralė ir dvasingumo išmintis užlieja 

širdis - tarsi gaivinantis ir geranoriškas lietus po ilgo dykumos sausros laikotarpio, per kurį keliavote. 

48 Šis Mokymas yra tobulas, kaip tobulas buvo mano Žodis, išreikštas Antrojoje eroje, ir kaip tobulas 

yra kiekvienas mano įkvėpimas. Tobulumas būtų neįmanomas, jei jis kiltų iš proto organų, per kuriuos jis 

suteikiamas. Tačiau ji kyla iš Dieviškosios Dvasios, kuri ją įkvėpė. 

49 Šis mokymas yra paprastas, kaip ir viskas, kas tyra ir dieviška, todėl jį lengva suprasti. Tačiau 

kartais jums atrodys, kad ją taikyti sunku. Jūsų sielos pastangos reikalauja jūsų kūno pastangų, 

išsižadėjimo ar pasiaukojimo, ir jei jums trūksta dvasinio išsilavinimo ar disciplinos, turite kentėti. 

50 Nuo amžių pradžios tarp sielos ir kūno vyko kova, siekiant suprasti, kas teisinga, kas leistina, kas 

gera, kaip gyventi pagal Dievo duotą įstatymą. Šioje sunkioje kovoje jums atrodo, kad keista ir 

piktavališka jėga nuolat vilioja jus nusigręžti nuo kovos ir kviečia pasinaudoti savo laisva valia bei tęsti 

materializmo kelią. Sakau jums, kad nėra didesnės pagundos už jūsų kūno silpnumą: jis jautrus viskam, 

kas jį supa, pakankamai silpnas, kad pasiduotų, lengvai pasiduoda ir yra gundomas. Tačiau tas, kuris 

išmoko suvaldyti kūno potraukį, aistras ir silpnybes, nugalėjo pagundą, kurią nešiojasi savyje. 

51 Ko naujo jus moko spiritualizmas, nes meilės mokymas, kurį atnešė Jėzus Antrojoje eroje, parodė 

kelią, kuriuo reikia eiti? Jis padėjo jums suprasti tą Žodį, išsamiai jį paaiškino ir nurodė jį dvasiškai 

praktikuoti. 

52 Jėzaus mokymas buvo tobulas, nes jis jums buvo apreikštas per įsikūnijusį "Žodį", kuriame 

pasislėpė Dievas. Tas Žodis, kuris kalbėjo pasauliui Jėzuje, yra tas pats Žodis, kuris dabar kalba jums 

Dvasioje ir liepia jums taikyti savo gyvenime tą mokymą, tuos darbus ir pavyzdžius, kuriuos palikau 

gyvendamas tarp jūsų, kad dėl to, jog laikote save labai išsivysčiusiais ir gyvenate epochoje, labai 

nutolusioje nuo tos epochos, neturėtumėte manyti, kad mano Žodis nėra šiuolaikiškas. Spiritualizme galite 

rasti būdą, kaip pritaikyti mano mokymą ir mano pavyzdžius epochai, kurioje gyvenate, ir savo raidai. 

53 Šiandienos Žodis skiriasi nuo Jėzaus žodžio Antrojoje eroje, nes jis perduodamas per 

žmogiškuosius balso nešėjus, o šių supratimo organų gebėjimas priimti yra ribotas. Tačiau iš jų lūpų 

sklindančio žodžio prasmė yra tobula. 

54 Tegul niekas mano naudojamuose žmogiškuose kūnuose nemato Dieviškojo buvimo, o jų 

žmogiškame balse - Dievo balso. Dievas neturi nei formos, nei žmogiškojo balso išraiškos, kaip jūs. Todėl 

tas, kuris klausosi mano žodžio, suras Dievą ne išorinėje žmogiškojo žodžio išraiškoje, bet jo prasmėje. 

Būtent tai apreiškiau visose bažnyčiose. 
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55 Mokytojas vėl yra kartu su savo mokiniais, kad primintų jiems tuos dieviškuosius mokymus, 

kuriuos Jis atnešė žmonijai Antrojoje eroje kaip meilės ir taikos žinią. 

56 Aš sugrįžau, nes dabartinės kartos nesinaudojo mano Žodžiu kaip savo gyvenimo norma ir 

įstatymu, todėl būtina juos išmokyti kelio per naujas pamokas, kuriose jiems paaiškinama tai, ko jie 

nesuprato. 

57 Žmogus užsispyręs eina savo keliu, vadovaudamasis laisvos valios impulsais, toli nuo daugelio 

gyvenimo realijų. 

58 Būtų laikas, kad žemėje nebeliktų imperijų ar stiprių tautų, kurios engtų silpnuosius, tačiau jos 

egzistuoja kaip įrodymas, kad žmoguje vis dar vyrauja primityvios tendencijos apiplėšti silpnuosius 

piktnaudžiaujant valdžia ir užkariauti jėga. 

59 Tiesa, kad Aš įkurdinau žmogų žemėje, kad jis taptų jos valdovu ir viešpatautų, kad viešpatautų 

taikos, supratimo ir harmonijos pasaulyje, kur jis būtų princas, paklusnus ir ištikimas Karaliui, kuris yra jo 

Kūrėjas. 

60 Tačiau žemėje žmonių įsigalėjusi valdžia yra kitokia - tai netikros didybės, tuštybių, netikros 

šlovės valdžia. Todėl pasaulis prie didžiausių savo turtų nepriskiria dvasinių turtų, tokių kaip taika, 

išmintis ir dvasinis pakilimas. 

61 Žmonija trokšta nors trupučio taikos, bet niekada nesiekia jos pasiekti turimomis priemonėmis, 

tokiomis kaip apdairumas, atlaidumas, gailestingumas, susitaikymas ir meilė. 

62 Dabar skelbiu jums didelę, nuožmią kovą tarp tų, kurie siekia įkurti Taikos Karalystę, ir tų, kurie 

kovoja, kad apgintų ar padidintų savo žemiškąją valdžią. 

63 Tai kova tarp dvasios ir materijos, senovinė kova tarp amžinojo ir laikinojo, dvasios priešprieša 

materialiajam. Kas ką nugalės? Vieni sako: dvasia, kiti - medžiaga. Sakau jums: nė vienas iš jų nenugalės. 

64 Ši kova nėra susijusi su dvasios pergale ir kūno pažeminimu. Jei taip būtų, jos pergalė būtų netikra. 

Galutinę pergalę abu pasieks tada, kai kūnas ir siela eis kartu, darniai ir darniai įgyvendindami savo likimą 

pagal vieną idealą teisingumo ir meilės keliu, kuris yra mano Įstatymo nubrėžtas kelias. Kiek daug žalos 

žmonės padaro patys sau savo žudikiškais karais! Dienos, mėnesiai ir metai bėga be menkiausios ramybės 

jų širdyse, jie gyvena nuolatinėje baimėje ir patiria grėsmę iš savo brolių, tapusių priešais. Ar tai reiškia 

gyventi dėl aukšto idealo, ar bent jau kovoti už jį? Ne, žmonės: žmonės žudo vieni kitus dėl savo 

žmogiškosios galios tikslų, kurie verti daug mažiau nei jų gyvybės. Tačiau jie nenori pripažinti gyvybės 

vertės, nenori žinoti, kad žmogaus egzistencija yra šventa ir kad tik Tas, kuris ją sukūrė, gali ja disponuoti. 

65 Tas pats pasaulis, kuriame dabar gyvenate, ilgą laiką buvo mūšio laukas. Tačiau žmogus 

nepasitenkino didžiule patirtimi, kurią jam paliko protėviai, - karčia ir skausminga patirtimi, kuri guli prieš 

šių laikų žmones kaip sąžinės atversta knyga. Tačiau žmogaus širdis per daug kieta, kad priimtų tą patirties 

vaisių, kuris yra tarsi šviesos palikimas. Vienintelis dalykas, kurį jie paveldėjo iš savo protėvių, buvo 

krauju perduota neapykanta, išdidumas, nuoskauda, godumas, arogancija ir kerštas. 

66 Žemei reikės nusidažyti raudonai nuo daugelio nekaltųjų kraujo, o paskui tapti juodai nuo 

išgyvenusiųjų sielvarto. 

67 Visos imperijos, žmonių pastatytos ant išdidumo ir arogancijos pamatų, sugriuvo, nes jų iš 

pažiūros tvirti pamatai buvo netikri ir neatlaikė mano teisingumo. 

68 Tos galios, kurios šiandien stebina žmones, netrukus žlugs, ir kai kiti pakils paskui jas, jos taip pat 

žlugs. 

69 Kai žmonės suvienys savo tautas ir dvasiškai bei žmogiškai vadovausis meilės ir teisingumo 

įstatymais, kuriuos Tėvas jiems apreiškė nuo amžių pradžios, jie padės tvirtus pamatus taikos karalystei, 

kurioje pirmą kartą pasaulyje įsivyraus harmonija, brolybė, tikra pažanga, sielos ir žmogaus žydėjimas, 

išmintis, pažinimas ir gerovė. 

70 Mylimi žmonės, sutelkite savo mintis į šį malonės rytą ir įsiklausykite į savo jausmus, kad 

žinotumėte, kokią galią turi jūsų tikėjimas, palyginti su šiuo metu gaunamu mokymu. 

71 Jei jaučiatės pasirengę ir pakankamai stiprūs dirbti Mano darbui, keliaukite ir skelbkite Mano Žodį, 

kuris taps tvirtu naujo pasaulio, tos taikos ir tiesos karalystės, kurią jums paskelbiau, pagrindu. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 272 
1 Aš laiminu tave, Izraeli, ir tavyje laiminu dabartines ir būsimas kartas. Jūs esate Mano mylimi 

mokiniai, kurie visais laikais patyrėte Mano apreiškimus ir įsakymus. 

Aš pasiunčiau jus į naują reinkarnaciją žemėje. Tačiau prieš tai jus paruošiau ir įspėjau, pasakydamas, 

kokioje būklėje šiuo metu yra žmonija. Kalbėjau jums apie jų materializmą ir išsiblaškymą, ir jūs klausėte 

savęs, ar galėsite atlikti savo misiją ir kaip leisite mano žodžiui, kuris yra subtili esmė, švelnumas ir šviesa, 

prasiskverbti į tas širdis, kietas kaip uola. 

Mokytojas išmokė jus kovoti, padarė jus "darbininkais" ir davė jums širdis kaip laukus, kuriuos turite 

paruošti, įdirbti ir padaryti vaisingus. 

2 Kai per žmogų išgirdote mano žodį ir Aš jus pavadinau Izraeliu, jūsų siela sudrebėjo. Tavo trapus 

kūnas nežinojo šių apreiškimų, bet dvasinė siela žino ir išmano savo misiją. Aš jums sakau: Jums lemta 

bendradarbiauti mano darbe, todėl turite būti atsargūs savo žingsniuose. Nesileiskite žemyn, 

nematerializuokitės, nesimaišykite su minia, nes jūs nesate pranašesni už savo bičiulius. Dirbkite tyliai, 

kad jus skirtų tik meilė ir gailestingumas artimui. 

3 Jūsų buvimas išsklaidys tamsą, ir jei užčiaupsite lūpas, nes nerasite tinkamos progos kalbėti apie 

mano pamokymus, jūsų dvasinė siela prabils, ir taip sukursite šviesą ir teisingumą tarp savo bičiulių. 

4 Šiuo skausmo metu atėjau jūsų paguosti. Visos sielos žino, kad ateis jų išlaisvinimo diena, ir tikisi 

išvysti savo Gelbėtoją. Jie nežino, kokiu būdu jis ateis, bet laukia ir konsultuojasi su paslėpta dieviškąja 

išmintimi. 

5 Jūs, žmonės, turite patvirtinti viską, kas buvo pranašauta, ir nešite šią šviesą žmonėms. Pasakykite 

jiems, kad juos myliu ir kad kiekvieną jiems duoto gyvenimo akimirką atskleidžiu savo gailestingumą ir 

galią. Padėkite jiems tobulėti, liepkite jiems tyrai ieškoti Manęs, ieškoti Manęs dvasiškai. Aš su jais 

bendrausiu, kai tik jūs, mano darbininkai, paruošite jų širdis. Aš paskirsiu jus ir įdėsiu į jus savo Dvasią, 

kad mano žodis pasiektų visų rasių ir tikėjimų žmones. Aš vedu žmones į vieną tikslą, į vienintelę tiesą. 

6 Žmonės suklumpa ant kelio riedulių, liūdi ir kenčia. Tačiau visa tai paklūsta Sutaikinimo įstatymui 

ir teisingumui, atėjusiam jų perkeisti, kaip ir yra Mano valia. Noriu, kad mano vaikai mylėtų mane kaip 

Tėvą ir dvasingėtų, kad galėtų gyventi taikoje. 

7 Kai tavo širdį ištinka sunkus išbandymas, tu maištingai klausi Manęs: "Ar mano likime įrašyta, kad 

turiu ištuštinti šią kančios taurę? Ar tai mano atpirkimas? Ar tai tikrai Tavo valia, tėve?" Bet aš jums 

sakau: "Niekas nejuda be mano valios". Jūsų likime yra daug išbandymų, kuriuos turėsite ištverti. Vieni iš 

jų bus jūsų padarytų Mano Įstatymo pažeidimų pasekmės, kiti pereis iš Mano Dvasios į jūsų. Vis dėlto visi 

jie yra teisingi, net jei manote, kad jie nereikalingi. Jei žiūrėsite ir studijuosite, jie kalbės apie mano 

tobulumą ir mano meilę. Išlaikykite viltį ir tikėjimą net didžiausio kartėlio dienomis ir tikėkite, kad kita 

diena bus geresnė, kad mano meilės saulė apšvies jūsų sielą ir kūną, kad jūsų protas ir intuicija bus aiškūs 

ir jus ves į gerą tikslą. Tada, kai baigsite savo gyvenimo kelionę, jumyse bus ramybė ir džiaugsmas Tėve. 

Po kiekvieno išbandymo jūs sužinosite savo jėgas, o Aš gausiu jų vaisių pagal tai, kokią meilę man 

rodysite. 

8 Žmonija, pasveikinkite Trečiąją erą, kai žmonės atras dvasinę išmintį. Tai Era, kai pajusite Mane 

per tikėjimą, intuiciją ir dvasingumą. Nesitikėkite Mano buvimo žmogaus pavidalu ir neieškokite Mano 

žaizdų, kad galėtumėte į jas įsipjauti pirštais, kad tikėtumėte Manimi. 

9 Šiuo metu viskas bus dvasinga. 

10 Atėjo valanda jums suprasti ir pajusti Mane kaip Dvasią, atsisakant viso materializmo. 

11 Vargas tautoms, kurios atkakliai laikosi savo stabmeldystės, fanatizmo ir tradicijų! Jie negalės 

matyti mano šviesos ir nepajus begalinės sielos pabudimo palaimos. 

12 Tiesa, kad mano mokymas sudrebins pasaulį. Bet kai mūšis baigsis, žemėje bus jaučiama tikroji 

taika, kylanti iš mano dvasios. Tik kvaili, užsispyrę ir kietaširdžiai ir toliau kentės. 

13 Virš žmonijos sklando ir gyvena nematomas pasaulis, šviesos būtybių pasaulis, kuriam vadovauja 

ir viską lemia Elijas. 

14 Palaiminti tie, kurie pasirodo esą imlūs šiai dangiškajai įtakai. 
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15 Visose žemės tautose yra žmonių, kurių dvasia buvo pasiųsta padėti dvasiniam pasauliui dirbti. 

Kas jiems nutiks, jei jie leis savo širdis paversti uola, neatsparia dvasiniams įkvėpimams? Jiems tektų 

išgerti labai karčią taurę, kad sugrįžtų į kelią, iš kurio buvo nuėję. 

16 Man žmogaus atgaila, jo atsinaujinimas ir išgelbėjimas negali būti neįmanomi. Tuomet Aš 

nebūčiau visagalis, o žmogus būtų stipresnis už Mane. Ar manote, kad mano galia yra menkesnė už blogio 

galią žmoguje? Ar manote, kad žmogaus tamsa yra pranašesnė už dieviškąją šviesą? Niekada! sakyk man 

savo širdį. 

17 Atminkite: Mano užduotis, davusi jums būtį, yra vesti jus į tobulybę ir visus jus suvienyti į vieną 

dvasinę šeimą; ir nepamirškite, kad Mano valia vykdoma visų pirma. 

18 Aš, Dieviškasis Sėjėjas, nepastebimai įterpiu savo meilės sėklą į kiekvieną sielą. Tik aš vienas 

žinau, kada ši sėkla sudygs visoje žmonijoje, ir tik aš vienas galiu su begaline kantrybe laukti savo darbų 

vaisių. 

19 Pasinaudokite šio mokymo reikšme ir pradėkite sėti darną savo šeimose. Vėliau užtikrinkite darną 

tarp bendruomenių, kurios sudaro jūsų tautą. Tada, kai juos sujungs dvasiniai ryšiai, leiskite savo ramybei 

ir laimei sklisti iš jūsų tarpo. 

20 Kai pradėsite matuoti, kiek pastangų prireiks, kad atsiverstų visa žmonija, ir kai pagalvosite apie 

egzistuojančios nuodėmės mastą ir visur esantį vargą, neišvengiamai pajusite depresiją. Bet kas jums 

pasakė, kad tik jūs turite išgelbėti pasaulį? Pasitenkinkite tuo, kas priklauso kiekvienam iš jūsų, ir leiskite 

kitiems atlikti savo dalį, ir pamatysite, kaip diena po dienos, žingsnis po žingsnio, padedami savo Tėvo, 

tapsite mano žodžio išsipildymo liudytojais. 

21 Jums buvo lemta gyventi žemėje šiais sunkiais žmonijai momentais - tai Trečiosios eros pradžia. 

Tačiau nesiskųskite dėl savo likimo, nes tai būtų priekaištas Man. Atminkite, kad kiekvienas iš jūsų - čia 

kalbu apie jūsų dvasinę sielą - žemėje buvote kelis kartus ir kad kai kurių iš tų egzistencijų metu 

džiaugėtės viskuo, ko trokšta žmogaus širdis. 

22 Būkite tikri, kad tie, kurie šiuo metu kenčia labiausiai, anksčiau iki dugno ištuštino malonumų, 

žmogiškų pasitenkinimų ir pasaulio šlovės taurę, todėl nukrypo nuo dvasinio kelio ir susitepė. 

23 Turėjo ateiti atpirkimo ir apsivalymo metas, net jei pasaulyje turėjo praeiti šimtmečiai ir jūsų siela 

turėjo laukti tos valandos. Tačiau šis laikas atėjo, jis atėjo šiandien. Supraskite tai, patirkite ir naudokite. 

24 Priimkite Užtarėjo Dvasios šviesą - tos, kuri turėjo ateiti pagal mano pažadą, duotą žmonėms. 

25 Dabar supraskite, kodėl mano buvimas nematomu pavidalu išpildo šį pažadą. Šiandien aš esu ne 

Kristus, atėjęs kūnu, bet Kristus Dvasioje, kuris išlieja šviesą, meilę, išmintį ir paguodą visiems 

kenčiantiems. 

26 Meilė iš naujo nušviečia jūsų gyvenimą, žmonija. Parodau jums dvasinį kelią ir atskleidžiu jums 

tiesą, kuri egzistuoja jumyse, kad galėtumėte pažinti Dieviškąją Šviesą. Ar nesuvokiate, kad klystate, kai 

manote, jog esate didesni nei esate? Jūs tikite savimi pagal "kūną", pagal žmogiškąjį asmenį. Bet ar žinote, 

kad šis įsitikinimas klaidingas, nes žmogus yra laikinas? Aš mokiau jus grįsti savo tikėjimą ir pažangą 

savo dvasinės sielos vertybėmis, nes jos yra tvirtos ir amžinos. 

27 Jūs tikėjote, kad esate tik materija ir kad egzistuoja tik šis pasaulis, todėl gyvenime išliejote tiek 

daug ašarų, o jūsų gyvenimo kova yra baiminga ir beviltiška. 

28 Jūsų materializmas pavertė rojų, kurį patikėjau žmogui, pragaru. 

29 Neteisingas yra žmonių gyvenimas, neteisingi jų malonumai, valdžia ir turtai, neteisingas jų 

mokymasis ir mokslas. 

30 Turtingi ir vargšai - visi esate susirūpinę pinigais, kurių turėjimas yra apgaulingas. Nerimaujate dėl 

skausmų ir ligų, drebate nuo minties apie mirtį. Vieni bijo prarasti tai, ką turi, o kiti trokšta turėti tai, ko 

niekada neturėjo. Vieni turi visko daug, o kitiems visko trūksta. Tačiau visos šios pastangos, aistros, 

poreikiai ir ambicingi tikslai susiję tik su materialiu gyvenimu, kūno alkiu, žemosiomis aistromis, 

žmogiškaisiais troškimais, tarsi žmogus iš tiesų neturėtų sielos. 

31 Pasaulis ir materija laikinai užkariavo sielą, palaipsniui ją vėl įtraukė į vergiją ir galiausiai 

sužlugdė jos misiją žmogaus gyvenime. Kodėl jūs patys pamažu nesuvokiate, kad tas alkis, vargas, 

skausmas ir kančia, kurie slegia jūsų gyvenimus, yra ne kas kita, kaip ištikimas jūsų sielų vargo ir skausmo 

atspindys? 

32 Buvo būtina, kad atskleisčiau jums tiesą, kuri yra jumyse ir kurios nenorėjote matyti. Bet dabar aš 

atėjau, dabar esu su jumis ir iš esmės išmokysiu jus išgirsti savo dvasios žinią, kurią ilgai slėpėte. 
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33 Netrukus suprasite, kad ne gyvenimas yra žiaurus jums, žmonėms, o jūs patys esate žiaurūs sau. 

Jūs kenčiate ir verčiate aplinkinius kentėti dėl nesupratimo. Jautiesi vienišas, matai, kad niekas tavęs 

nemyli, todėl tampi savanaudis ir kietaširdis.  

34 Tada leisiu jums išgirsti Mano balsą, liepiantį jums pakilti, kad jūsų jausmai taptų kilnesni, kad 

žvelgtumėte ne į žemumą ir nešvarą, bet į vargą ir sunkumus, kuriuos turėtumėte atleisti ir palengvinti. 

35 Pakelkite savo protą ir žvilgsnį į Amžinąjį, kad būtumėte pripildyti tyrų minčių. 

36 Begalybėje, kuri yra sielos gyvenamoji erdvė, vibruoja šviesa, aukštos mintys ir amžina ramybė. 

Iki to laiko pakilkite ir sustiprėkite tuose regionuose. Kol nepakilsite, tol ir toliau sirgsite, toliau ginčysitės, 

nepripažindami savęs broliais ir seserimis. 

37 Šis materializmas suskaldė žmones. Nesantaikos sėkla taip sustiprėjo, kad ne tik tautos, bet net ir 

tėvai, vaikai, broliai ir seserys atstumia vieni kitus. 

38 Bent jau jūs, žmonės, kurie maitinatės mano mokymu, pakylate iš purvo, mokotės mylėti ir atleisti. 

Nesiekite visos ramybės ir laimės materijos pasaulyje, padalykite savo siekius ir tikslus tarp dvasinio ir 

materialaus pasaulio ir stenkitės būti teisingi kiekvienai pusei. 

39 Nustokite tikėti, kad viską galite pasiekti materijos pagalba. Supraskite, kad pakilti iki Dievo galite 

tik siela. 

40 Kaip gali būti teisinga, kad jūs atkakliai manote, jog materialiais darbais pasieksite palaimą savo 

sielai? Supraskite visas savo klaidas ir klystkelius. Jei materializavęsi taip, kaip esate, tikite, kad būtent 

tam ir buvote sukurti, iš tiesų sakau jums, kad jūsų sielos prabudimas tiesai bus labai skaudus. 

41 Dievas nori paklusnių vaikų, o ne vergų, bet jūs esate savo ir kitų aistrų vergai. 

42 Esate tarsi pasiklydę paukšteliai, kurie, užuot čiulbėję, čiulba baugščiai. Jūs nebegarbinate mano 

teikiamų gėrybių per dieną, nebegarbinate mano vardo kaskart, kai mano gėrybės pasiekia jus. 

43 Jūs jaučiate, kad nusivylėte, nes pasikliaujate kūno jėgomis, bet jos yra silpnos. Būsite stiprūs, jei 

suprasite, kad didžioji klaida yra laikyti pasaulį tikrąja palaimos karalyste. 

Nušvitimo ir įžvalgos akimirką siela gėdysis tokio didelio vargingumo, nes ji tapo vargšė kūne. Ji 

nenorėjo būti kondoru, užkariaujančiu dangaus aukštybes. Ji norėjo būti kaip tie paukščiai, kuriems reikia 

tamsos, nes šviesa juos apakina. 

44 Mano mokymą reikia suprasti teisingai, kad suprastumėte, jog aš mokau jus ne menkiau vertinti 

žmogiškąjį gyvenimą, bet gyventi tikrąjį, žvilgsniu, protu ir idealu nukreiptą į amžinąjį. 

45 Šiandien jūsų dvasinis neišprusimas toks didelis, kad kai pagalvojate apie tuos, kurie iškeliavo į 

kitą pasaulį, sakote: "Vargšas žmogus, jis mirė, turėjo viską palikti ir iškeliavo amžiams." 

46 Jei tik žinotumėte, su kokiu gailesčiu tos būtybės iš dvasinio pasaulio žvelgia į jus, kai išgirsta jus 

taip kalbant. Gailestis - tai, ką jie jaučia jums dėl jūsų neišmanymo! Nes jei bent akimirkai pamatytumėte 

juos, liktumėte be žodžių ir priblokšti tiesos!  

47 Jūs verkiate dėl žemėje likusių negyvų palaikų, o kol sodinate gėles ir su ašaromis laistote juos 

dengiantį piliakalnį, tie, kurie išsilaisvino iš tų kūnų ir gyvena laisvės ir šviesos karalystėje, sako: "O 

vargšas kūne, kiek aš tave mylėjau ir gyniau, kiek daug tau parūpinau garbės ir malonumų, tuštybių ir 

laikinos šlovės, o dabar esi tik sauja dulkių tamsiame kape." 

48 Pagalvokite, visi, apie mano mokomąjį žodį ir pamatysite, kad jame kuo aiškiausiai paaiškintos 

paslaptys, kurių iki šiol nenorėjote žinoti. 

49 Kuriuo geresniu metu nei dabar galėjau atvykti jūsų paguosti? Be abejo, jūs taip pat galite 

pasakyti, kad tuo metu Kristus nužengė į pragaro karalystę. Juk kas gali būti pragare labiau už jūsų 

nuodėmingą gyvenimą, kuriame pasaulis sukasi? Aš atėjau jūsų išgelbėti, nes einate toli nuo tikrojo kelio - 

taip toli, kad norėjote gyventi be Manęs, nors tiesa yra ta, kad jūsų ir Mano gyvenimas yra viena. 

50 Žmogaus egzistavimas, atskirtas nuo Dievo įstatymų, yra tuščias ir netikras. Žinokite, kodėl atėjau 

atnešti jums šviesos: išgelbėti jus tuo pačiu žodžiu, kurį atnešiau anksčiau. Juk tiesa yra viena, todėl ir 

mokymas vienas. 

Jūsų savimeilė pastatė jums stabmeldystės sostus. Tačiau įsitikinęs, kad karalius, kurį, kaip manėte, 

atvedėte, buvo netikras, jūsų širdis liko sutrikusi. Tačiau savo esybėje galite ieškoti savo Dievo, tikrojo 

Karaliaus, buvimo. Jei rasite Mane ten, neprašau jūsų statyti Man sosto. Man labiau patinka meilės ir 

nuolankumo altorius, kur tikėjimo žvakidė skleidžia šviesą. 

51 Daug ko reikia jūsų sielai. Pagalvokite: kiek kartų per dieną maitinate savo kūną? Jei praleidote 

vieną iš šių valgymų, jaučiatės silpnai. O savo sielą, kiek kartų per dieną ją maitinate mano žodžiais? 
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52 Supraskite, koks didelis yra žmonijos dvasinis alkis ir troškulys tarp jūsų egzistencijos sausros, 

tada jūs pajusite mano buvimą dvasioje, kad paaiškinčiau jums savo tiesą ir paguodžiau jus jūsų 

didžiuosiuose varguose. 

53 Mano mokymas ir atėjimas šiuo metu yra tam, kad mano naujieji mokiniai, kuriais noriu, kad jūs 

visi būtumėte, taptų paguodos dvasiomis, panašiomis į savo Mokytoją, ir iškeliautų į žemės kelius vykdyti 

mano Darbo, sėti mano meilę, uždegti šviesą, atnešti meilę ir supratimą į vaikų širdis, užpildyti didžiulę jų 

būties tuštumą. Atnešti gydomąjį balzamą ligoniams, nugalėtiems savo kūno kiauto skausmo, kurių 

kančios pamažu baigiasi kartu su jų gyvenimu; paguodą vargšams ir apleistiesiems, kurie neturi į ką 

atsiremti. 

54 Kai pamatysite šių didžiųjų kančių tikrovę, palyginsite jas su savo skausmu ir palaiminsite tą, kurį 

laikėte didžiausiu, ir sakysite: "Viešpatie, dėl viso to, ką turiu, turėčiau būti laimingas". 

55 Jums reikės susipažinti su kenčiančiuoju, kad jūsų širdis gautų daug pamokų, kurios ją pamiltų, 

suminkštintų ir atitrauktų nuo netikrų malonumų, kad šiek tiek pagalvotų apie tuos, kurie trokšta meilės, 

kuriems reikia meilės ir paguodos. 

56 Kai tik pajusite tokį pat svetimą skausmą kaip jūsų, nebeturėsiu jums daugiau ką pasakyti. Savo 

noru eisite ieškoti vargstančiųjų, kurie guli ligoninėse ant skausmo lovų. Jūsų ranka, nejausdama jokio 

pasipriešinimo, bus padėta ant raupsuotojo ir švelniai paglostys našlaitį. Jūsų lūpos savo žodžiu įneš 

šviesos į sielą ir jūs žinosite, kaip uždegti tikėjimo liepsną tuose, kurie eina per gyvenimą be tikslo, be 

meilės ir be Dievo. 

57 Dvasininkas nekaups gausybės materialių gėrybių, bet pasirūpins, kad visada būtų turtingas sielos 

lobiais. Jis visada žinos, ką jie turi ir kaip jie laikosi. Jis kentės kaip ir visi mirtingieji, bet niekada 

nenusimins ir nesipriešins. 

58 Kiekvieną kartą turėkite prieš akis mano pavyzdį - tą gyvenimą, kurį paskyriau tam, kad jus 

mylėčiau, guosčiau ir rodyčiau jums kelią į amžinąją palaimą. Apie tai kalbėjau visuose savo mokymuose, 

kad daugelis mane išgirstų. Neturėjau ypatingos vietos, kur galėčiau leisti išgirsti savo žodį. Tiek aikštėse, 

tiek prieangiuose, gatvėse ar šventyklose, keliuose ar kalnuose leidau išgirsti žinią apie Dangaus 

Karalystę. 

59 Visada būkite pasiruošę kelioninį krepšį su nuopelnais, kuriuos įgijote gyvenimo kovoje, kad mano 

pašaukimas į kitą gyvenimą jūsų nenustebintų bet kurią valandą. Visada žvelkite į save ir tikrinkite save. 

Nelaukite, kol praeis ta valanda su siela be nuopelnų. Tada norėsite, kad žemėje būtumėte padarę daug 

gero, bet bus per vėlu. Visada palaikykite ryšį su savo sąžine, nes nežinote, kurią akimirką pereisite. 

60 Nenusiminkite, sielos, kurioms ypač skiriu savo Žodį. Ištvermingai eikite mano keliu ir pažinsite 

ramybę. Iš tiesų sakau jums: jums visiems lemta patirti palaimą. Aš nebūčiau jūsų Tėvas, jei nebūtumėte 

sukurti dalytis Dangaus Karalyste su Manimi. Tačiau nepamirškite: kad jūsų palaima būtų visiška, būtina 

žingsnis po žingsnio prisidėti prie savo nuopelnų, kad jūsų siela jaustųsi verta to dieviškojo atlygio. 

Žinokite, kad esu su jumis ir lydžiu jus visą kelią. Visiškai pasitikėkite Manimi, žinodami, kad Mano 

užduotis yra sujungta su jūsų užduotimi, o Mano likimas - su jūsų! 

61 Kadangi jūs negalėjote pakilti pas Mane, Aš atėjau pas jus, taip įrodydamas savo gailestingumą ir 

paskatindamas jūsų tikėjimą. Vien mintis apie savo misijos vykdymą jus gąsdina, nes esate stiprūs 

pasaulio kovose, bet silpni dvasinės sielos misijoje. 

Jūs man sakote, kad vis dar turite per daug trūkumų, kad galėtumėte save laikyti mano mokiniais. Bet 

aš jums sakau, kad kiekviena yda yra kaip akmuo, o visos kartu - kaip našta. Kol gyvenate prislėgti šios 

naštos, jums neįmanoma pakilti. Tačiau tiek, kiek palaipsniui nusimesite sunkią savo trūkumų naštą, 

pradėsite jausti, kad galite pakilti į dvasios aukštumas. 

62 Leiskite, kad mano žodis jus tobulintų. Žinau, kad ne visi ateinate pasirengę širdimi klausytis 

Manęs, kad kai kurie iš šio apsireiškimo juokiasi, o kai kurie abejoja, lygiai kaip kai kurie mano, kad nors 

Žodis yra išaukštintas, jis ateina ne iš Kristaus, bet iš kokios nors kitos būtybės. Bet aš jums sakau, kad 

mano mintys pasiekia atitinkamus proto organus, kad atsiskleistų kaip išmintis. 

63 Kas turi teisę abejoti Mano buvimu tarp žmonių, nes Aš jums daviau įrodymų, kad tarnauju jums 

dėl savo meilės? Pagalvokite apie Jėzų, kai Jis buvo mušamas ant kryžiaus. Bet ką gi reiškia tas kryžius, 

jei ne žmogiškumą? Iš tiesų sakau jums, kad vis dar esu prisirišęs prie savo meilės kryžiaus, kurį 

simbolizuoja mano meilė savo vaikams. 
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64 Jūs abejojate, teisiate ir net tyčiojatės iš savęs, bet aš jums atleidžiu ir laiminu jus, nes sergate 

neišmanymu. Duodu jums laiko pamąstyti, nes žinau, kad rytoj būsite tarp karščiausiųjų. Dabar jūs dar 

negalite visiškai aiškiai matyti tiesos, kurią jums atskleidžiau, nes kūnas stipresnis už dvasią. Vis dėlto jūs 

pakilsite iki dvasingumo idealo, ir tada tapsite dvasiškai stipriausi. 

65 Kovokite su tuo, kas kenksminga, kovokite su tuo, kas nešvaru. Žinokite, kad pasaulio ydos 

aptemdo sielos pojūčius ir neleidžia jai įžengti į aukštus gyvenimo pasaulius. Jei išmoksite gyventi tikrąjį 

gyvenimą, - sakau jums, - kur bebūtumėte ir kur beeitumėte, savo buvimu viską paversite taikos rojumi. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 273 
1 Jūs nusileidote taip žemai ir taip nutolote nuo dvasinių dalykų, kad visa tai, kas priklauso dvasiai, 

laikote antgamtiniu dalyku ir yra visiškai natūralu. Taip jūs vadinate dieviškąjį antgamtiškumą ir lygiai 

taip pat matote viską, kas priklauso jūsų dvasiai, ir tai yra klaida. Taip yra dėl to, kad jūs matote ir 

suvokiate tik tai, kas prieinama jūsų juslėms arba žmogiškajam protui, o tai, kas yra už juslių ir proto ribų, 

laikote antgamtiška. 

2 Dabar atėjo laikas jums įsiskverbti į mano mokymų, atskleidžiančių jums tiesą, kurioje slypi 

gyvenimas, esmę, kad galėtumėte laikyti save mano mokiniais ir netrukus pradėtumėte būti mokytojais. 

3 Mokinys yra tas, kuris mokosi, o mokytojas - tas, kuris taiko mano mokymą. Taip ir turėtumėte 

elgtis. Juk jei tik išmoktumėte ir paslėptumėte mano išmintį savo širdyje arba pakeistumėte mano 

mokymą, būtumėte panašūs į tuos veidmainius fariziejus, kuriuos anuomet taip pasmerkiau, kad įrodyčiau 

jų klaidingumą. 

4 Kelias ilgas, ir jūs turite eiti atidžiai, kad nepatektumėte į kraštutinumus, t. y. kad dvasiniai dalykai 

jums netaptų kasdienybe, bet kad nepatektumėte ir į fanatizmą. 

5 Kai pasieksite pusiausvyrą, kuri turėtų egzistuoti tarp dvasinės sielos ir "kūno", pamatysite, koks 

lengvas egzistavimas ir koks lygus kelias. Žingsnis po žingsnio eisite savo keliu ir pasinaudosite visomis 

gyvenimo teikiamomis galimybėmis savo sielai tobulinti. 

Tada, kai pasieksite dvasinio gyvenimo slenksčius, kai ateis valanda atsisveikinti su jus priglaudusiu 

pasauliu ir kūnu, kuris buvo jūsų atrama, nebus nė menkiausio pasipriešinimo, siela nenorės pratęsti savo 

kūno gyvenimo, o kūno apvalkalas nebeturės sielos. 

6 Kiek daug džiaugsmo ir šviesos patirs siela, kai įžengs į savo naujuosius namus, ir kiek ramybės 

bei supratimo ji paliks širdyse tų, kurie jai priklausė žemėje! 

7 Matau, kad pasaulyje vyraujanti atmosfera prieštarauja dvasingumui. Todėl bus labai nuopelninga, 

jei sugebėsite išsivaduoti iš kliūčių, trukdančių jums žengti pirmyn kelyje. 

8 Siunčiu jums žinią, kuria naudodamiesi galite gyventi pasaulyje neužsikrėsdami. 

9 Išmokite su mano jėga pakilti virš jos. Stenkitės pakilti virš žmogiškųjų sunkumų. Kai pakylėsite 

savo gyvenimą ir išlaisvinsite sielą, daugiau nenusileiskite. 

10 Mano kelyje nėra jokių spąstų. Tačiau reikia budėti ir melstis, nes šalia kelio auga krūmynai, o 

juose kartais slepiasi klastingas vilkas. Stebėkite ir melskitės, kad nebūtumėte nustebinti, o nustebintumėte 

tuos, kurie slepiasi, norėdami sužlugdyti tą, kuris nori eiti geru keliu, arba atimti iš jo tikėjimą. 

11 Paskelbiau, kad mano žmonės vėl pasirodys žemėje, kai žmonija išgers didžiausią kančios taurę. 

Štai kodėl šiuo metu siunčiu į žemę savo pasiuntinius, darbininkus, karius ir pranašus, nes artėja mūšio 

metas. 

12 Mano tauta yra ne tik šis tas, kas girdėjo mane per balso nešėjus. Mano tauta išplis po visą žemę, o 

jos vaikai bus visi, kurie liudija Mano tiesą - visi, kurie užgniaužia sielos šviesos plyšius, visi, kurie 

kovoja su pelenais ir skelbia Trečiąją erą. 

13 Suvokite save dvasiškai ir galėsite suprasti ir atlikti savo misiją. Tada, kai kituose kraštuose 

pasirodys kiti Mano pasiuntiniai, tegul vieni atkreipia dėmesį į kitus, susivienija ir dvasiškai palaiko, 

minties galia kovodami su pasaulį apėmusia nesantaika, susiskaldymu ir karu. 

14 Nesijaudinkite, žmonės, aš gavau jūsų nuopelnus, įgytus iki šios dienos. Tačiau nesustokite žengę 

pirmuosius žingsnius, nesitenkinkite pirmaisiais nuveiktais darbais. Eikite ramiai ir tvirtai, ir pasieksite 

pergalę. 

15 Už savo nuopelnus ne visada turėsite laukti, kol pasieksite Dvasinę Karalystę, kad sulauktumėte 

atlygio, bet čia, savo pasaulyje, taip pat sulauksite atlygio už juos. 

16 Čia jūsų kūnas bus sveikas ir stiprus, o dvasiniame gyvenime patirsite šviesą ir tikrąją palaimą. 

17 Tie, kurie atėjo pas Mane trokšdami išminties, niekada nesijautė apgauti. Aš mačiau, kad nebuvo 

kliūčių, kurios sustabdytų jūsų troškimą išgirsti Mano žodį. Kaip galėčiau neatlyginti už jūsų pastangas ir 

pasiaukojimą? Tik Aš vienas žinau, kiek daug jums teko patirti, kad galėtumėte atvykti į šias vietas ir 

pasilikti su Manimi, kad išgirstumėte Mane. 

18 Atėjo valanda, kai žmonės savo noru nutrauks grandines, nuplėš nuo akių raiščius ir ieškos tikrojo 

kelio. 
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19 Žmogus siekia turėti šviesą, kuri leistų jam pažinti tai, kas jam leistina, ir žinoti viską, kas jam iš 

tiesų draudžiama. 

20 Dvasine prasme žmogus yra neišmanėlis. Daugybė jį supančių prietarų, grasinimų ir prakeiksmų 

buvo abejingumo dvasiniams dalykams priežastis. 

21 Tik mano šviesa dabar žadina sielas, tik mano balsas kviečia jas susimąstyti, tik mano stiprybė 

daro jas tvirtas ir verčia kovoti, kad pasiektų tikslą. 

22 Žmonija netrukus atsikratys savo prietarų, kaip kas nors atsikrato susidėvėjusio ir seno drabužio, ir 

pakels savo žvilgsnį bei protą virš kliūčių, kurios ilgą laiką trukdė jai vystytis. 

23 Įdiegtos baimės, kurias žmonės šimtmečiais puoselėjo savo širdyse, taip pat išnyks, kai jie 

prisimins, kad būtent Kristus atvėrė dvasinės karalystės vartus ir, kadangi Jis dar neatskleidė visko, ko 

norėjo išmokyti žmoniją, nes tam dar nebuvo atėjęs laikas, pažadėjo sugrįžti į erą, kuri bus kupina šviesos, 

įkvėpimo ir dvasinių apreiškimų. 

24 Manyje žmonės ras drąsos išsilaisvinti iš savo neišmanymo jungo. 

25 Kaip galima tikėtis, kad žemėje pasibaigs taika ir karai, žmonės atsinaujins ir sumažės nuodėmių, 

jei jie neturi dvasinio pažinimo, kuris yra būtina gyvenimo sąlyga, kilmė ir pagrindas? 

26 Iš tiesų sakau jums: kol nesuprasite Mano tiesos ir nesilaikysite jos, jūsų egzistavimas žemėje bus 

panašus į pastatą, pastatytą ant judraus smėlio. 

27 Tų, kurie prabudo, yra mažiau nei tų, kurie lieka šalti ir abejingi dvasiniams dalykams. Jie 

nesijaudina ir nesibaimina dėl vyraujančio chaoso ir viską aiškina paviršutiniškomis priežastimis. Jie 

pasitenkina savo menku supratimu ir sako: "Kokia prasmė aiškintis paslaptis ar bandyti prasiskverbti į tai, 

kas nesuvokiama, nes aš atlieku visas pareigas, kurias man nustato tie, kurie valdo materialiai, ir tie, kurie 

mane dvasiškai veda per religijas? Argi gerumo principas, kurio mokė Kristus, neegzistuoja šiame 

pareigos vykdyme?" Šiomis mintimis jie nusiramina ir įtikina save, kad atlieka savo dvasinę pareigą. 

28 Bet aš jums sakau, kad jūsų pareigų vykdymas yra tik tariamas, o ne tikras, kad tai, ką gero darote, 

yra labai menka jūsų sąžinės ir Dievo akivaizdoje, nes jūsų gyvenimas yra paviršutiniškas, jūsų dvasinis 

pažinimas menkas, o jūsų darbai kupini savanaudiškumo ir tuštybės. 

29 Savo bičiulių, kuriuos galite lengvai apgauti, akyse galite sąžiningai atlikti savo dvasines ir 

žmogiškąsias pareigas. Tačiau prieš savo sąžinę ir Tėvą negalėsite apsimetinėti, nes ten išryškėja tiesa, 

kuri dvasiškai stabdo žmones. 

30 Dėl to kilo nesutarimų tarp vienų ir kitų. Prabudusieji kalba apie sudvasinimą, dvasines dovanas, 

gebėjimus ir apreiškimus, o spiritualistai sako, kad tai skaldo ir klaidina žmoniją, sukelia abejones ir 

netikrumą tikėjimuose. 

31 Ši kova bus neišvengiama, kad pasirodytų šviesa ir nušvistų tiesa. Tik tada suprasite, kad tiesa 

nesukelia susiskaldymo ir kad mano mokymas, kadangi jis pagrįstas tiesa, negali sukelti susiskaldymo ir 

nesantaikos tarp žmonių, net jei iš pradžių verčia juos kovoti tarpusavyje, kad pasiektų šviesą. 

32 Kiekvienas griebsis savo ginklų: vieni - dvasinių, kiti - proto, treti - materialių. 

33 Tie, kurie pasitiki tik savo fizinių ginklų galia, bus nugalėti, nes pergalę pasieks tie, kurie naudoja 

dvasinius ginklus, kurių prigimtis ir galia yra didesnė. 

34 Nors Jėzaus mokymas viską atskleidė Antrojoje eroje, spiritualizmas paaiškina ir išaiškina viską, 

kas žmonėms buvo paslaptis. Be jos pagalbos jie niekada neįsigilintų į apreiškimų esmę. 

35 Iš tiesų sakau jums: tik Avinėlis gali atversti septynių antspaudų knygą ir parodyti jums visą jos 

turinį. 

36 Praktikuokite šį mokymą, žmonės. Atėjo laikas parodyti pasauliui mano žodžio tiesą. Aš pašaukiau 

jus, kad taptumėte pasiuntiniais, kurie atneš žmonijai žinią, kurios jai taip reikia. 

37 Nesakau jums, kad kai mano žodis pasieks žemės tautas, visi žmonės tuoj pat taps spiritualistais. 

Ne - iš pradžių užteks, kad dvasingumas būtų taikomas kiekvienai religinei bendruomenei. Tuomet 

pamatysite, kaip visi žmonės, kai mažiausiai to tikėsis, judės link vieno taško, t. y. link harmonijos, 

vienybės ir supratimo, kurio tarp jų niekada nebuvo. 

38 Piktžolės bus išrautos su šaknimis, o jų vietoje augs kviečiai - gausos, darbo, pažangos ir taikos 

simbolis. 

39 Pasveikinkite visus, kurie ateina trokšdami šviesos, nušviečiančios jų kelią. 
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40 Būkite su manimi, aš esu švyturys, kuris šviečia visuose keliuose. Ši šviesa nėra nauja, nuo pat 

žmogaus gyvenimo pradžios ji spindėjo jo sąžinėje. Bet kadangi žmogus buvo sukurtas tam, kad pats 

galėtų įsiskverbti į dvasinio gyvenimo slėpinius, reikėjo, kad "Žodis" taptų žmogumi Jėzuje ir savo žodžiu 

praskleistų slėpinių uždangą. 

41 Ar visa žmonija įvairiose savo kartose pasiekė Kalvarijos viršūnę, kad apmąstytų begalinę meilę, 

dėl kurios Kristus mirė žmonių rankomis? Ne, žmonija nenorėjo žinoti visko, ką jai atskleidė Dieviškojo 

Mokytojo šviesa. Jis teikė pirmenybę gamtos paslaptis tyrinėjančio mokslo šviesai, teikė pirmenybę 

žemiškai galiai, o ne sielos didybei. 

42 Mano šviesa nė akimirkai nenustojo šviesti sąžinėse. Bet kadangi žmogus dar nesubrendęs ir jam 

reikia, kad Tėvas prie jo priartėtų kokiu nors būdu, atsiunčiau Elijo dvasią su daug žadančia naujojo 

amžiaus žinia. 

Elijas atnešė pasauliui apreiškimą apie tai, kaip Aš ateisiu pranešti apie save žmonėms, ir kaip Mano 

pirmtakas jis atvėrė žmogaus protą, kad jis galėtų kalbėti savo lūpomis. Tačiau jis taip pat apsireiškė per 

vizijas ir įkvėpimus, kad praneštų jums, jog po apsireiškimo per žmogiškąjį intelekto organą ateis dvasios 

dialogas su dvasia. 

43 Kai kurie sakys, kad mano sugrįžimas nebuvo būtinas. Tačiau tie, kurie taip mano, taip mano tik 

todėl, kad nežino, jog Jėzus demaskuoja fariziejų veidmainystę, išvaro pirklius iš šventyklos ir 

nenusilenkia tiems, kurie skelbiasi esą didingi. 

44 Manęs reikia tiems, kurie kenčia, kurie alksta ir trokšta teisingumo, kurie trokšta šviesos ir 

pakilimo, kurie supranta, kad siela turi tobulėti be sustojimo. Jie visi šaukiasi Manęs savo maldoje, 

maldauja Mane savo skausme ir klausia, kada ateisiu. Jie žino, kad žmonijai labai reikia Manęs, Mano 

žodžio, balzamo ir stebuklų. 

45 Ar matote, kad tautos kariauja amžinus karus? Ar matote tuos karus, kurie ryžtingiausiai neigia 

meilę, kurios mokiau? Ar matote religinių bendruomenių, kurios yra priešiškos viena kitai, nors vadina 

save krikščioniškomis ir skelbia mano aukščiausią įsakymą "mylėti vienas kitą"? 

46 Kiek vargo ir kiek kančių žmoniją užgriuvo dėl šių karų, kuriuos išprovokavo žmonių galios siekis 

ir įsitikinimų skirtumai. 

47 Šį kartą jums daviau sėklą, kuri vos pradeda dygti šios tautos širdyje. Tačiau iš tiesų sakau jums, 

kad ši doktrina sukrės žmoniją ir ja bus tikima kaip tikru Dievo apreiškimu. Jūsų visų, gavusių užduotį ar 

misiją Mano darbe, pareiga - pristatyti Mano doktriną visame jos grynume. 

48 Spiritualizmas neturi nieko bendra su apeigomis, tradicijomis ar religinėmis ceremonijomis, jis yra 

aukščiau už bet kokį išorinį Dievo garbinimą. Todėl sakau jums, kad kiekvienas, kuris su mano mokymu 

sumaišo apeigas, išmoktas sektose ar bažnyčiose, tampa piktžodžiautoju. 

49 Kaip jūsų bičiuliai galėtų žavėtis šio apreiškimo šviesa, jei ją slepiate po savo materializacijos ir 

paslapčių šydu? 

50 Spiritualizmas nėra religijų junginys, jis savo paprastumu yra gryniausias ir tobuliausias mokymas, 

Dievo šviesa, nužengusi į žmogaus dvasią šioje Trečiojoje eroje. 

51 Visa tai jums sakau, žmonės, nes jūs esate mano pirmoji sėja šiuo metu, kad priimtumėte tiesą ir 

kad žmonija jūsų neapkaltintų melagingumu ar piktžodžiavimu. 

52 Jei pasinersite į fanatizmą, būsite dėl to kalti. Nes pažinimo knyga buvo prieš jūsų akis ir apšvietė 

sielą. 

53 Jūs, kurie ateinate iš skirtingų kelių, priimkite mano žodį, neškite mano sėklą ir sėkite ją savo 

laukuose. Pažinkite tiesos, kurią jums palieka Mokytojas, prigimtį. 

54 Nemanykite, kad esate tobuli, nes žinote tobulą doktriną. Bet jei stengsitės atlikti savo misiją su 

didžiausiu tyrumu, kokį tik gali būti pajėgus žmogus, aš pastatysiu jūsų kelyje visus tuos, kurie trokšta 

tikros paguodos žodžio. 

55 Žinokite, kad ir kokie švarūs ir meilūs būtų jūsų darbai, vis tiek būsite puolami. Tuomet turėsite 

galimybę mokyti, pasitelkdami atleidimo, kilnumo ir gailestingumo pavyzdžius, kaip ginti tiesą, kurią 

jaučiate nešiojantys savo širdyje. Jūs turite ginti ne savo materialiąsias šventyklas, ne savo vardus ar 

asmenybę, bet tiesą, kuri yra jumyse. 

56 Jūs, kurie ateinate pas Mane su liūdesiu ir nuovargiu širdyje, klausykite Manęs, nes Aš žinau, kad 

per Mano Žodžio esmę rasite kelią atgal į ramybę, tikėjimą ir džiaugsmą. 



U 273 

162 

57 Ateinate basi, skaudančiomis kojomis, nes didžiulėje dykumoje nudėvėjote sandalus, kurie saugojo 

jus nuo akmenukų ir įkaitusio smėlio. Bet čia atgausi viską, ką praradai, nes aš tave myliu ir dar kartą tai 

įrodysiu. 

58 Kaip galėjote leisti, kad jūsų tikėjimo šviesa aptemtų? Kaip galėjote taip toli nuklysti nuo tikrojo 

kelio, kad praradote net vidinį žinojimą, jog turite dvasią? 

59 Tik mano dieviškasis apsireiškimas gali suteikti jums žinių, kad esate naujame laike. Nes tu buvai 

nugrimzdęs į miegą. 

60 Tavo esybės gelmėse jautėsi nežinomas ilgesys, o keistas troškulys vis stiprėjo ir stiprėjo, o tu 

negalėjai nustatyti jo priežasties. Kai šis poreikis tapo bauginantis, tai įvyko todėl, kad atėjo laikas, kai 

turėjote gauti mano naują žinią. 

61 Tave kankino sielos alkis ir troškulys - tiesos ir taikos alkis, meilės ir šviesos troškulys. 

62 Norėjau, kad Mano Žodis būtų tarsi krištolo skaidrumo ir gaivus vanduo, kurio esmė būtų tikrasis 

ir amžinasis sielos maistas, kad atėję Manęs klausytis atsiduotumėte Man kaip tas pavargęs klajūnas, kuris, 

atradęs šaltinį, meta nešiojamą naštą ir godžiai panyra į trokštamą skystį, kad atsigaivintų. 

63 Ne visi iš jūsų atsinešė dvasinį troškulį. Tie, kurie iš tiesų ją jautė, tiesiog numalšino ją Mano 

žodžiais. Tačiau yra daug žmonių, kurie, nors ne kartą girdėjo mane, skundžiasi, kad jų skausmas ir 

problemos išlieka tos pačios. Taip yra todėl, kad jie ieško ne mano esmės, o pasaulio gėrybių. 

64 Gerai tai supraskite, kad niekada savęs neapgaudinėtumėte. 

65 Pažvelkite ir į tai, kad kai kuriems netrūksta būtiniausių dalykų, jie gyvena apsupti patogumų, 

tačiau kažkas temdo jų gyvenimą, kažkas juos gąsdina, kažko trūksta. Jie trokšta dvasinio buvimo savo 

gyvenime. Šios šviesos trūkumas temdo jų gyvenimą. Išgirdę Mane, jie viduje sušuko: "Štai ko ieškojau, 

štai ko tikėjausi, štai ko man trūko! 

Tačiau kiti atvyksta ir skundžiasi, kad prarado turtą, sveikatą, jausmus, o tuštumos jų širdyse neužpildė 

mano žodis. Tačiau atgavę tai, ką buvo praradę, jie iškeliavo bent jau neprisiminę šio dangiško žodžio, 

kurį vieną dieną išgirdo. 

66 Ne visi yra pasirengę pajusti ir suprasti šį apreiškimą. Kol vieni lieka, kiti išeina, nes ne visi trokšta 

Manęs, nes dvasinio troškimo troškimas ne visiems vienodas. 

67 Noriu jums pasakyti, kad atidžiai stebėtumėte žmoniją, žmones ir tautas, kad suvoktumėte, kaip jie 

savo gyvenimą pavertė kankinančia dykuma, kurios deginanti saulė juos slegia, o sausra juos užvaldo ir 

išsekina. Ar neįtariate, koks neišmatuojamas troškulys kaupiasi žmonių širdyse? Dabar taip pat atsiranda 

oazė su maloniu pavėsiu ir gardžia gaiva, su nuolatiniu krištolo skaidrumo vandeniu, kad joje jie galėtų 

numalšinti tiesos troškimą, meilės ir taikos troškulį. 

68 Daugelis ateis prie šaltinio ir, atsigėrę jo vandens, kaip ir jūs, sakys: "Štai ko aš ieškojau." Tačiau 

daugelis kitų taip pat ateis į jį, manydami, kad vėl atras tai, ką prarado pasaulyje. Tačiau nusivylę jie 

nusigręš nuo Manęs ir neigs, kad šiame apreiškime yra bent menkiausia tiesa. 

Jie išvyks, bet viskas numatyta ir parengta, kad jie sugrįžtų, kai pagaliau juos apims tikrasis sielos 

troškulys ir jie šauksis Manęs savo dykumoje, sakydami: "Tėve, atleisk mums ir suteik mums naują 

galimybę pažinti Tavo tiesą." 

Tada Aš, kuris jau atleidau jiems, kai jie pasipūtę atstūmė Mano šaltinio vandenį ir Mano stalo duoną, 

pasiūlysiu jiems savo kelią, kad jie pamirštų jame savo nuovargį, kad atsigautų, būtų pripildyti ramybės ir 

pakylėti Mano šviesos. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 274 
1 Sveiki atvykę visų amžių piligrimai, kurie šią malonės dieną sustojote savo kelyje, kad 

išgirstumėte mano žodį ir dvasiškai susėstumėte prie mano stalo. 

2 Aš suteikiu ramybę ir taiką tavo širdžiai, kad galėtum Mane išgirsti. Iš tiesų sakau jums: mano 

žodis yra kelias, vedantis į ramybę ir gerovę. 

3 Tačiau neieškokite Manęs tik tam, kad prašytumėte to, kas susiję su reikalu. Tiesa, aš turiu 

gydomąjį balzamą nuo visų jus kankinančių ligų ir turiu raktus, kurie atveria vartus į darbą. Bet be to, aš 

atnešu begalę gėrybių dvasiai, išminties srautą, neišsenkantį dvasinių džiaugsmų šaltinį. 

4 Žinau, kad šio mokymo prasmė daugelį nustebina, kai jie jį išgirsta pirmą kartą, nes Mano 

mokymas kalba jų dvasinei sielai. Aš jų ieškau ir kreipiuosi į juos, kad pasiūlyčiau jiems karalystę anapus 

šio pasaulio ir pasakyčiau, koks kelias veda į pažadėtus namus. 

Tačiau žmogus, kuris gyvena dėl savęs, myli tik save, galvoja tik apie save ir visko tikisi iš pasaulio, - 

išgirdęs kalbas apie atsižadėjimą, kantrybę, pasiaukojimą, nesavanaudiškumą ir gailestingumą, klausia 

savęs: "Jei aš viską atiduosiu, kas man duos? Kadangi šiame gyvenime turiu tiek nedaug, kodėl turėčiau jo 

išsižadėti?" 

5 Aš jiems atleidžiu, nes jie negalėjo galvoti kitaip, jų egoizmas kyla iš neišmanymo. Bet kai jie 

išgirsta Mane ne vieną kartą ir jų sielą apšviečia Mano Žodyje esančios šviesos kibirkštis, ji pabunda kaip 

iš ilgo miego, ir jie nustebę ir sumišę klausia savęs: "Kur aš esu, kas su manimi kalbėjo?" 

6 Tuo tarpu mano Žodis toliau liečia sielą ir su meile virpina širdies stygas, kol galiausiai sielos 

skausmas, ilgai kaupęsis tame žmoguje, pralaužia užtvanką ir išsilieja ašaromis, reiškiančiomis išpažintį, 

tikėjimo pažadinimą, dvasinį prisikėlimą ir kilimo į Šviesą, Tiesą ir Amžinybę pradžią. 

7 Taip yra ne visais atvejais. Tačiau tie, kurie kadaise atėjo į mano žodžio apraišką ir savo širdyse 

turėjo savanaudiškumo, materialinės meilės, arogancijos ir argumentų, kad paneigtų mano dvasios 

mokymą, išgirdę šios dienos pamoką, iškart prisiminė tą dieną, kai atėjo čia kupini tamsos, o paskui 

išvydo šviesą, apie kurią niekada nemanė, kad egzistuos. 

8 Daugelis jų dabar yra mano ištikimiausi ir pasiaukojantys darbuotojai. 

9 Žmonės: Mano žodis yra meilės srovė, kuri apvalys žmones ir paruoš juos geresniam gyvenimui. 

10 "Marvel": Dabar duodu jums savo pamokymą, kuris išgelbės nusidėjėlius net tokių nusidėjėlių 

lūpomis. 

11 Jūs negalite suvokti Mano visuotinio išgelbėjimo plano, bet Aš leidžiu jums pažinti jo dalį, kad 

galėtumėte dalyvauti Mano darbe. 

12 Tik aš vienas žinau laiko, kuriuo gyvena pasaulis, prasmę. Nė vienas žmogus negali suvokti šios 

valandos tikrovės. Nuo pat ankstyviausių laikų žmonės nepaliaujamai teršė save, kol aptemdė savo 

jautrumą ir sielą ir susikūrė sau ligotą, neramų ir liūdną gyvenimą. Tačiau dabar atėjo apsivalymo valanda. 

13 Jūs, kurie girdėjote šį dieviškąjį žodį, suprantate, kas vyksta šiuo metu, ir trokštate melstis, 

saugotis daryti bloga, o vietoj to daryti ką nors gera. Tačiau ne visa žmonija supranta šio laiko įvykių 

prasmę, todėl tarp žmonių tvyro sumaištis, neviltis, kančia, neapykanta, nežabotas valdžios troškimas, 

ydos, nusikaltimai ir visos žemos aistros. 

14 Pasauliui reikia mano Žodžio, žmonėms ir tautoms reikia mano meilės mokymų. Valdovui, 

mokslininkui, teisėjui, pastoriui, mokytojui - visiems jiems reikia mano tiesos šviesos, ir kaip tik dėl to aš 

atėjau šiuo metu apšviesti žmogaus sielos, širdies ir proto. 

15 Argi nesijaustumėte patenkinti, jei tarnautumėte mano Dvasiai kaip kelrodžiai, kad paruoštumėte 

mano atėjimą į žemės širdis, žmones ir tautas. Bet jei norite padaryti pažeidimus ir paruošti kelius, kokių 

pavyzdžių ir įrodymų pateiksite? 

16 Nepamirškite, kad mano darbas yra tobulas, amžinas, galingas, skaidrus ir kupinas šviesos. 

17 Jūs, dar nesubrendę mokiniai, nežinote, kaip Mane myli aukštesniųjų pasaulių dvasios - būtybės, 

kurios yra jūsų broliai ir seserys. Jei žinotumėte, kaip jie mane myli, kaip man tarnauja ir man paklūsta, 

giliai apgailestautumėte dėl savo elgesio su Tėvu ir skubėtumėte sukurti savo širdyje šventovę, kad ją 

atiduotumėte Tam, kuris jus myli tobula meile. 

18 Tegul mano meilė būna jūsų širdyje, kad ji taptų jautri žmonių skausmui. Privalote išmokti 

užuojautos, kad galėtumėte praktikuoti atleidimą ir paguosti kenčiančius. 
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19 Tegul mano žodis sukrečia jūsų širdį, kad ji plaktų meile artimui. 

20 Turėkite omenyje mano mokymo žodžius, nes būtent šie žodžiai pasitarnaus jums kaip ginklai 

mūšyje, kai turėsite tapti tikrais mano tiesos sėjėjais. 

21 Ateikite arčiau, nes aš teikiu paguodą tiems, kurie verkia, o jūs verkiate - vieni liedami ašaras, kiti 

- viduje, be verksmo. 

22 Aš išgaunu jūsų skausmus ir paverčiu juos ramybe - Aš, kuris vienintelis prasiskverbiu iki sielos 

gelmių. Aš atėjau dėl jūsų sielos naštos - naštos, kurios dar negalite pakelti. 

23 O jūs, sielos, įsikūnijusios žmonėse! Jūs atėjote į žemę ne tam, kad jus nugalėtų skausmai, 

problemos, išbandymai. Jūs atėjote triumfuoti nelaimėse ir išbandymuose. 

24 Daugiau nebeklauskite ir nemiegokite. Dvasinė žmogaus siela kovoja su viskuo - su išbandymais, 

skausmu, aistromis. 

25 Jūs pažįstate visus gyvenimo sunkumus, taip ir norėjote. Tačiau jūsų tikėjimas, valia ir pastangos 

gali pakelti jus virš materijos ir skausmo. 

26 Ar nesuprantate mano žodžio? Tai taip paprasta! Tačiau jūs esate apsirengę materija ir dažnai 

nepasiekiate jos prasmės esmės, nes jos nesuvokiate. Ateis diena, kai tavo siela - jau be kūno apvalkalo - 

su malonumu kartos mano sakinius ir supras mano mokymus, o iš šios atminties kils šviesos srautas tavo 

keliui. Bet jūs apgailestausite, kad negalėjote suprasti mano mokymų, kai vaikščiojote žemėje, kur jums 

trūko dvasinės pagalbos ar atramos. 

27 Kai tik galite, įsiminkite mano mokymus. Nes jei jie ištrūks iš tavo atminties, jei pasitrauks iš tavo 

širdies, jei juos pamirši ir jų išsižadėsi, vėliau jų ieškosi ir nerasi. Tarsi turėtum šaltinį ir jį apleistum, o kai 

tave kankina troškulys ir jo ieškai, vanduo tarsi išgaruoja. 

28 Jei norite žinoti, kaip išgyventi šį gyvenimą be troškulio ir išsekimo, jei norite būti nušvitę, jei 

norite būti dvasiniai - jei norite išvengti skausmo ir sumaišties, pasinaudokite mano mokymu, tegul jis 

neišdildomai įsirėžia į jūsų esybę ir tampa jūsų gyvenimo įstatymu ir norma. 

29 Jei Tėvas šiandien paprašytų jūsų atsiskaityti, ką darytumėte? Ką galėtumėte parodyti savo sielos 

labui? 

30 Kai sąžinė jums sako, kad nemylėjote, nors toks yra įstatymas, - ar manote, kad esate pasirengę 

pereiti iš žmogiškosios būsenos į dvasinę? Kiek daug erdvėje klaidžiojančių sielų norėtų, kad jas išgirstų 

žmonės ir pasakytų jiems: "Nešvaistykite savo laiko taip, kaip aš jį švaistau." 

31 Iš tiesų sakau jums: jei išstudijuotumėte kiekvieną mano sakinį, nušviestumėte savo gyvenimo 

kelią. Juk kiekviename iš jų slypi esmė, išmintis, amžinybė. 

32 Kas supranta mano žodį, pagaliau žino, kas atėjo į pasaulį, žino, iš kur tai atėjo ir kur turi sugrįžti. 

33 Tas, kuris persiima šia esybe, niekada daugiau nesakys, kad šis pasaulis susideda tik iš skausmo, 

ašarų ir kartėlio, nes jis žino, kaip pakelti savo tikėjimą ir meilę virš skausmo. 

34 Šis pasaulis, kuriame žmogus tiek daug kentėjo ir verkė, yra vieta, iš kurios daugelis norėtų 

pabėgti. Bet iš tiesų, sakau jums, aš paskyriau ją jums pripildyti meile. Tačiau jei šią valandą jūsų visų 

paklausčiau, kiek meilės pasėjote ant jo, ką atsakytumėte? 

35 Noriu, kad man pasakytumėte, jog supratote Kristų - Tą, kuris vieną dieną jums pasakė: "Mylėkite 

vieni kitus". Supraskite, kad šį klausimą jums užduodu po daugelio šimtmečių nenuilstamo mokymo. 

36 Todėl vis kartoju jums, kad išmoktumėte Mane girdėti, kad išmoktumėte nurimti, kai "Žodis" 

kalba, kad dieviškoji sėkla sudygtų ir pražystų jūsų širdyse. 

37 Turėjau begalinę kantrybę laukti, kol išgirsite mano balsą. Kodėl jūs neturite šiek tiek kantrybės, 

kai jus ištinka išbandymas? Sakau jums, kad tas, kuris neturi kantrybės, jos išmoks per šį atgailos laiką. Ji 

taip pat yra mokytoja, net jei trumpai moko griežtai. Kodėl verčiau nesimokyti iš Dieviškojo Mokytojo, 

kuris moko tik su meile? 

38 Materialistui laikas nėra tas pats, kas dvasingam žmogui. Vienam tai tampa teisingumu, kitam - 

palaiminimu. Tačiau šimtmečių šviesa visuomet sklido virš žmonių, vienus glostydama, kitus žadindama. 

39 Kada leisite, kad ši šviesa atsiskleistų per jūsų dvasinę sielą? Kada rasiu žmogų, išsilaisvinusį iš 

grandinių ir pasirengusį skristi pas Mane? 

40 Vis dar yra daug klaidžiotojų, kurie pasiklydo, daug žmonių, pasiklydusių nežinojimo tamsoje, nes 

jie yra labiau kūnas nei dvasia, labiau melas nei tiesa. 
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41 Jų atveju materija yra nugalėtoja, o nugalėtoji - dvasia. Būtent šiuos prarastuosius kviečiu į dvasios 

puotą, į meilės pokylį, kur visų laukia mano dangiškasis stalas, kad išlaisvinčiau juos iš tiek daug kartėlio 

ir vienatvės. 

42 Aš duosiu jiems savo maistą - duoną, vaisius, vyną ir medų, kurie, suprantami tikrąja prasme, yra 

širdingumas, paguoda, ramybė, sveikata ir pažinimas. 

43 Malda, kurią siunčiate tyloje, yra tikras dvasinis šlovinimo himnas, kurio garsai susilieja su teisiųjų 

ir angelų garsais. 

44 Atneškite savo skolų naštą į Mano akivaizdą, parodykite Man visą savo gyvenimą. Bet aš jums 

sakau: Tavo būties paslaptyje yra kančios ir atpirkimo pareigos, kurių tu nežinai ir kurias žinau tik Aš. Bet 

nesvarbu, kad apie visa tai su Manimi nekalbate ir neklausinėjate Manęs dėl viso to, ko nežinote apie savo 

praeitį. Aš esu visame kame, ir niekas neišvengia mano gailestingumo, kaip ir niekas neišvengia mano 

teisingumo. 

45 Pajuskite mano tėvišką meilę, tegul joje išnyksta tamsa, kančios ir ašaros. Stiprinkite save manyje, 

atgaukite sveikatą ir ramybę, grįžkite stiprūs į kovos kelią. 

46 Tai Žodis, kurio ieškote, kuris suteikia paguodos, įkvepia naujos drąsos ir pripildo jus vilties. 

Kodėl sekate paskui Mane, nepaisydami išbandymų? Kodėl nenusimetate kryžiaus nuo pečių? Nes mano 

žodžio prasmėje jūs rasite absoliutų visų savo kančių supratimą. 

47 "Izraeliu" pavadinau žmones, kuriuos šiuo metu telkiu aplink savo naująjį apreiškimą, nes niekas 

geriau už mane nežino, kokia dvasia gyvena kiekviename šios "trečiosios eros" pašauktajame. 

48 "Izraelis" turi dvasinę reikšmę, ir aš jums duodu šį vardą, kad žinotumėte, jog priklausote Dievo 

tautai. "Izraelis" reiškia ne žemės žmones, bet dvasių pasaulį. 

49 Šis vardas vėl bus žinomas žemėje, tačiau be klaidų, tikrąja, dvasine prasme. 

50 Turite žinoti šio vardo kilmę ir reikšmę; jūsų tikėjimas, kad esate tos tautos vaikai, turi būti 

absoliutus, ir turite žinoti, iš ko ir kodėl gavote šį vardą, kad rytoj galėtumėte atlaikyti išpuolius, kurių 

sulauksite iš tų, kurie Izraelio vardui suteikia kitokią reikšmę. 

51 Jūs esate dvasiniai žmonės, kurie tikrai supras kopėčių, kurias Jokūbas sapne matė dvasios akimis, 

paslaptį. Matau, kad jau galite suprasti mano pamokas, ir suvienijau jus, kad jas jums atskleisčiau. 

52 Gebėjimas suprasti atsiranda tobulėjant, vystantis ir kaupiant patirtį. 

53 Iš tiesų sakau jums, kad prieš sukuriant pasaulius ir prieš žmogui pasirodant žemėje, jūsų siela jau 

egzistavo. Tai buvo jos nežinojimo epochos, gyvenimas tuose pasiruošimo namuose - laikai, kai siela buvo 

mokoma apgyvendinti žemę įsikūnijant žmoguje. 

54 Jūsų protas nepriima sielos praeities įspūdžių ar atminties vaizdų, nes kūnas yra tarsi tankus šydas, 

neleidžiantis jiems prasiskverbti į sielos gyvenimą. Kokios smegenys galėtų priimti vaizdus ir įspūdžius, 

kuriuos siela gavo per savo praeitį? Koks intelektas galėtų nuosekliai suvokti žmogiškomis idėjomis tai, 

kas jam nesuvokiama? 

55 Dėl viso to dar neleidau jums sužinoti, kas esate dvasiškai ir kokia buvo jūsų praeitis. 

56 Ar galėtumėte žinoti, kokiu būdu formuoju Izraelio tautą? Ne, aš jums atskleidžiau tik tai, ką jums 

reikia žinoti dabar ir kiek galite suprasti. Taigi aš jums sakiau, kad esate Dievo tautos vaikai, kad jai 

priklausote dvasia, o ne kūnu, kad jūsų užduotis - be galo daugintis ir pakviesti visus prisijungti prie šios 

tautos, kad jūsų paskirtis - nešti šviesą visur į pasaulius. 

57 Pirmoje eroje daviau žmogui vardą Izraelis. Tai buvo Jokūbas, kad jis būtų tautos, kuri vadinsis 

taip pat, giminė. Šis vardas buvo dvasinis, kad žmonės būtų tarsi dvasios atversta knyga žmonijos 

istorijoje. 

58 Tai, kad žmonės išgirdo mano balsą, atskleidė dvasiai būdingas dovanas. Jie per Mozę gavo mano 

įstatymą ir patyrė didelius išbandymus. Jų misija žemėje buvo tik atskleisti pagonių tautoms gyvojo ir 

tikrojo Dievo egzistavimą ir įstatymą. 

59 Patriarchai, pranašai, regėtojai, valdovai, įstatymų leidėjai, teisėjai ir karaliai buvo mano 

pasiuntiniai, mano kalbėtojai, mano tarnai ir įrankiai, kad atskleistų mane kartais meile, kartais 

pamokymais, kartais teisingumu. Per juos Aš paliudijau savo galią kitoms tautoms. 

60 Šiandien, kai prabėgo daug šimtmečių, o tos tautos didybė ir jos teismo sprendimas yra toli už 

nugaros, nereikėtų nuvertinti jos istorijos. Nes jei perkelsite jį iš žemiškosios prasmės į dvasinę, gausite 
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begalę mokymų ir doktrinos pavyzdžių, pagal kuriuos galiausiai suprasite, kad tas Izraelis yra simbolis, 

palyginimas, o Naujasis Izraelis, kurį šiuo metu kuriu, reiškia jo įgyvendinimą dvasine prasme. 

61 Štai: tomis dienomis, kai Izraelis, tikėjimu ir ištverme pasiekęs išlaisvinimą Egipte ir užkariavęs 

Pažadėtąją žemę, per savo vaikus įkūrė sostinę ir davė jai Jeruzalės vardą, ten pastatė šventyklą Jehovos 

garbei, kuri buvo tarsi tikėjimo žibintas širdyse. 

62 Kas galėjo pasakyti žmonėms, kurie dėkojo Tėvui už tai, kad Jis suteikė jiems poilsį pažadėtoje 

žemėje, kad tame mieste, kurį jie vadino šventu, Mesijas bus mušamas ant kraujo laužo? 

63 Jūs, naujieji žmonės, kurie stengiatės išsilaisvinti iš "faraono", kuris yra materializacija, 

neišmanymas, fanatizmas, stabmeldystė, valdžios, pradėkite didįjį klajojimą dykuma. Bet tada, kai 

pajutote baimę dėl vienatvės, alkio ir pavojų, staiga pamatėte, kad ant kalno nusileido "debesis", o iš jo 

pasipylė dieviškos šviesos spindulys, kuris, pasiekęs jūsų supratimą, tapo žodžiu, kuris yra išmintis. 

64 Šis žodis yra Dievo įstatymas, tobulas meilės, teisingumo ir taikos įstatymas. Ji taip pat yra naujoji 

mana, kuri jus pamaitins ir leis pasiekti Naująją Jeruzalę. 

65 Tas miestas nebėra šioje žemėje, jis nebėra iš šio pasaulio: tas miestas egzistuoja dvasiniame 

pasaulyje. Bet kai kartą apsigyvensite joje amžinai ir Aš ateisiu pas jus kaip Mesijas, jūs daugiau 

nebeaukosite Manęs erškėčiais, nebeduosite Man gerti acto ir nebeprikalsite prie kryžiaus. Aš ateisiu pas 

jus kaip tą dieną, kai minios uždengė žemę savo apsiaustais, giedojo šlovinimo giesmes ir mojavo palmių 

lapais. Priimsite Mane į savo širdis, kai švęsite pergalingą Mokytojo įžengimą į Jeruzalę. 

66 Kai tai įvyks, aš daugiau nebesitrauksiu iš jūsų tarpo. 

67 Ar suprantate šių apreiškimų dieviškąją prasmę ir žemiškąją reikšmę, kurią jiems suteikėte? 

68 Dabar esu su jumis tik laikinai, kaip kadaise. Jau artėja metas, kai nebekalbėsiu su jumis, bet 

žmonija dar nepajuto Mano buvimo. 

69 Nuo "kalno", nuo kurio siunčiu jums savo Žodį ir jus kontempliuoju, savo išvykimo išvakarėse 

turėsiu sušukti: "Žmonija, žmonija, jūs, kurie nepažįstate, kas buvo su jumis!" Kaip ir "Antrojoje eroje", 

prieš pat savo mirtį nuo kalno pažvelgiau į miestą ir su ašaromis sušukau: "Jeruzale, Jeruzale, tu, kuri 

nepažinojai gėrio, kuris buvo su tavimi". Jis verkė ne dėl pasaulio, bet dėl žmonių sielų, kurios dar 

neturėjo šviesos ir kurioms dar reikėjo išlieti daug ašarų, kad pasiektų tiesą. 

70 Jei visa, ką žmonės turėjo Pirmoje eroje, nebūtų buvę tik simbolis, mano visagalis teisingumas 

būtų išsaugojęs tą miestą su jo šventykla ir tradicijomis. Tačiau viskas buvo sunaikinta, kad tik įstatymas ir 

toliau šviestų sąžinėse ir visi suprastų, jog Dvasios karalystė tikrai ne iš šio pasaulio. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Instrukcija 275 
1 Aš esu meilė, todėl jums atleista ir jūs naudojatės mano malonės dovanomis. Tačiau nesitikėkite iš 

savo Tėvo vien paglostymų ir dovanų. Atminkite, kad Aš taip pat atėjau kaip Mokytojas, kad suprastumėte 

savo trūkumus ir netobulumus ir išmokyčiau jus, kaip turite save taisyti. 

2 Aš esu su jumis jūsų dvasioje ir šviečiu savo šviesa jūsų protui, kad galėtumėte įvertinti to, ką šiuo 

metu gaunate, vertę ir kartu suvokti, kad ne viskas, ką gaunate, buvo įgyta dėl nuopelnų. Aš taip pat verčiu 

jus suprasti, kad tai, ką iki šiol gavote, nėra viskas, ką galiu jums duoti, ir kad tai, ko trokštate šiandien, 

taip pat nėra viskas, ko trokš jūsų dvasinė siela, kai ji bus labiau išvystyta. 

3 Kartu su gyvenimo teikiamais išbandymais ir pamokomis mano mokymas padeda paaiškinti ir 

nušviesti kiekvienos pamokos prasmę. Nes tik žinios, patirtis ir tobulėjimas galės pelnytai suteikti jums 

"mano Dieviškumo mokinių Trečiojoje eroje" vardą. 

4 Ką galėtumėte duoti savo bičiuliams, kokie būtų jūsų vaisiai, kaip liudytumėte ir patvirtintumėte 

žodį ar mokymą, kurį norite skelbti, jei neturėtumėte savo patirties? 

5 Kai persikeisite ir sutiksite žmones, kenčiančius ir puolančius į neviltį dėl to, kad negali turėti to, 

ko siekia pasaulyje, pamatysite, kaip jų materializmas skiriasi nuo mano mokinių, kurių pasitenkinimas 

bus didelis, nes jų siekiai ir troškimai bus kilnūs, pagrįsti tvirtu įsitikinimu, kad šiame gyvenime viskas 

laikina. 

6 Mano mokiniai kalbės pasauliui dvasingumo pavyzdžiais - gyvenimu, kuris stengiasi priartinti 

sielą prie dieviškumo, o ne pririšti ją prie netikrų pasaulio lobių. 

7 Žinau, kad ateinančiais laikais materialistai piktinsis, kai sužinos šį mokymą, bet jų sąžinė jiems 

pasakys, kad tik mano Žodis kalba tiesą. 

8 Žmogaus gyvenime viskas yra laikina: jo jaunystė - trumpalaikis reginys, jo šlovė - trumpalaikė, jo 

malonumai - trumpalaikiai. Todėl mano mokymas įkvepia jus siekti amžinybės. Nes dvasios malonumai ir 

jai skirta šlovė, kartą laimėti, niekada nepraeis. 

9 Žmonės, taip lengva į savo gyvenimą įnešti šiek tiek dvasingumo, kad aš jums sakau: kodėl to 

nepadarius? Kodėl nebandote? Jums nebūtina nusišalinti nuo savo žmogiškųjų pareigų. 

10 Pakanka, kad savo darbus šiek tiek sudvasintumėte, kad nustotumėte būti paprastomis žemiškomis 

būtybėmis ir taptumėte aukštesniojo Dvasinio gyvenimo būtybėmis, gebančiomis suprasti žmogaus likimo 

prasmę. 

11 Dar kartą sakau jums, kad neatitraukiu jūsų nuo jūsų užduoties pasaulyje, nes ir ten turite šventų 

pareigų. Bet aš jums sakau, kad neturėtumėte pasauliui teikti daugiau reikšmės nei savo dvasiniam 

tobulėjimui. 

12 Būtina, kad gilintumėtės į mano darbą, suprastumėte mano žodžius ir mano mokymų reikšmę. 

13 Šiuo metu kalbu sieloms, žinodamas, kad mano šviesa iš jų pereis į materialius kūnus, o šie, 

apšvietus protą ir pojūčius, taps noriais dvasios įrankiais. 

14 Jūs, daugybė žmonių, kurie girdite šį žodį: Užmerkite materialias akis ir išgirskite savo Viešpaties 

balsą begalybėje. 

15 Šiuo metu su jumis kalba ne žmogus Jėzus, kurį matote aikštėse ir gatvėse, keliuose ar slėniuose, - 

tai Jėzaus Dvasia, esanti kiekvienoje dvasioje ir kiekviename prote, tai mano visuotinė šviesa, kuri užlieja 

visus Dievo vaikus. 

16 Žmonės, argi nesidžiaugtumėte matydami mano mokymo vaisius pasaulyje? Argi netrokštate, kad 

šis ašarų slėnis virstų taikos žeme? Tuomet dirbkite kupini meilės, ir jūsų siela bus laiminga. Taip, 

mokiniai, savo sieloje, nes jūs nežinote, kas tuo metu bus jūsų namai. Tačiau nesvarbu, kad Šviesos 

pergalę pamatysite tik iš Dvasinio slėnio - iš ten dar labiau įvertinsite savo darbų ir kovos vaisius. 

17 Jūsų širdys plaka greičiau ir jūs man sakote: "Mokytojau, kada mūsų siela galės giedoti šią triumfo 

giesmę?" 

18 Bendruomenių vadovai man sako: "Tėve, mūsų pastangos nebus bevaisės." Tačiau tiek vieniems, 

tiek kitiems sakau, kad šį tikslą pasiekti visiškai įmanoma, kad šiam idealui pasiekti nebūtina paaukoti 

savo gyvybių. Bet jūs turite laikytis kiekvieno Mano įsakymo, kad visas jūsų darbas būtų paremtas Mano 

tiesa ir kad visų pastangos būtų nukreiptos į galutinį tikslą, kurį jums nubrėžiau. 
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19 "Sudvasinimas", "susivienijimas", "paklusnumas" - tai tvirtas pagrindas šventovei, kurią turite 

statyti savo Tėvui. Jei tai įvykdysite, pagaliau patirsite mano darbo ir jūsų kovos žmonijoje žydėjimą ir 

vaisius. 

20 Nuo tada, kai Mano Žodis pradėjo reikštis per šiuos balso nešėjus, Aš įkvėpiau jums dvasingumo, 

pareikalavau iš jūsų vienybės ir išmokau jus paklusnumo. 

21 Tie, kurie atėjo pirmieji, ir tie, kurie atėjo paskutinieji, žino šiuos mokymus, kuriuos nuolat kartoja 

mano balso nešėjai. 

22 Mano nurodymai kalbėjo jums apie sudvasinimą, kad galėtumėte išsilaisvinti nuo bet kokio 

išorinio Dievo garbinimo ir išmoktumėte mylėti bei tarnauti Man dvasiniu, giliu, nuoširdžiu, pakiliu ir tyru 

būdu. 

23 Apie susivienijimą dažnai jums kalbėjau, nes jei nesujungsite savo dovanų ir galių kovoje, jei 

dirbsite atskirai, jūsų darbas neduos vaisių. 

24 Kalbėjau jums apie paklusnumą, kad visi jūsų veiksmai būtų pavaldūs tobulai valiai, kaip ir mano, 

ir jūs niekada nesuklystumėte ją vykdydami. Tada, kai Mano Žodžio apraiška baigsis, jūs visi galėsite 

pateikti pasauliui Mano apreiškimo tiesos įrodymų. 

25 Tie, kurie laikosi šių įsakymų, ras tikėjimą tarp savo bičiulių. Tačiau tie, kurie praeina pro juos ir 

tvirtina, kad moko minias, nors jos yra susiskaldžiusios, nepaklusnios ir stokoja dvasingumo, - sakau jums, 

anksčiau ar vėliau jų apgaulė ir veidmainystė bus atskleista, ir jie pateks į didžiausius išbandymus ir bus 

apleisti net pačių ištikimiausiųjų. 

26 Ar galėtumėte tai pavadinti mano mokymo pergale? Ne, žmonės, mūšio pabaigoje rasite ne 

sumaištį. Tai ramybė, džiaugsmas, šviesa, kuria baigsis jūsų dienos darbas. 

27 Ar manote, kad Mano Dvasia liks abejinga, matydama dalies šios tautos nedėkingumo ir 

nepaklusnumo įrodymus? Ne, žmonės, Aš atsiųsiu savo teisingumą ir juo priversiu drebėti tuos, kurie 

manęs neklauso, kaip privertė juos drebėti mano švelnumas, kai jie išgirdo mano žodį. 

28 Mano mokymas negali būti aiškesnis ir paprastesnis. Bet jei jūsų atmintis sutriktų ir jūs juos 

pamirštumėte, Aš įkvėpsiu tuos, kurie turi sujungti Mano pamokas, kad iš jų sudarytų Mano Žodžio 

knygą, duotą šioje Trečiojoje eroje. Ši knyga primins jums viską, ką pamiršote, privers jus verkti iš 

gailesčio, kai patirsite išbandymus, ir padės suprasti, kad galiausiai įvyksta mano valia ir triumfuoja mano 

Tiesa. 

29 Kodėl kartais Mano žodis jums atrodo griežtas? Jame nėra jokio šiurkštumo, jis kupinas meilės, 

kurią jums jaučiu. Juk jūsų Tėvas nenori, kad jo vaikai verktų. 

30 Kai jums kalbu šiuo tonu, už teisėjo žodžio ieškokite Mokytojo buvimo ir Tėvo esmės, ir visa tai 

atrasite. 

31 Kai jus įspėju ir jums pranašauju, žinokite, kad žinau jūsų ateitį ir kad pažįstu jus geriau nei jūs 

patys save, nes esu Gyvenimas. 

32 Išmokite dvasiškai pakilti prie Manęs savo tyloje. Kalbėkitės su Manimi atsidavę dvasia ir gausite 

Mano atsakymą. 

33 Išmokykite savo protą atsisakyti kiekvienos nereikalingos minties, išmokykite jį pasitraukti 

dvasinio dialogo metu, kad jis netaptų kliūtimi, trukdančia jums susikaupti ir išsilaisvinti tą palaimingą 

akimirką. 

34 Kokia laiminga siela, kuri pasiekia šį dvasinį pasirengimą ir vidinį išsilaisvinimą. Visos jo dovanos 

išryškėja ir atsiskleidžia! Įkvėpimas, apreiškimas, gydomoji galia, vidinis žodis ir daugelis kitų gebėjimų 

pasirodo ir parodo savo esmę bei užduotį. 

35 Kasdien skirkite kelias akimirkas savo laiko dvasinei maldai, ir netrukus pajusite šios praktikos 

vaisius. Nelaukite tos dienos, kai Aš apsireikšiu, kad duočiau jums savo nurodymus ir parengčiau jus. Nes 

tada vėl ir vėl pradėsite ir suklupsite dėl trikdžių, kurie neleis jums dvasiškai atsigaivinti. 

36 Kasdien skirkite keletą akimirkų šiai praktikai. Visada rasite Mane pasirengusį jus išklausyti ir 

jums padėti. 

37 Tuo metu žmonės nepraktikavo tikros maldos. Todėl jie turėjo suformuluoti maldas ir prašymus, 

kad galėtų juos mechaniškai kartoti tiek kartų, kiek jiems reikėjo. 
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38 Žmogus nebežino, kaip įkvėpti save, kad galėtų kalbėtis su manimi siela. Jis nebemoka dvasinės 

kalbos, kurią turėtų mokėti visi, nes nežino, kaip praktikuoti atsisakant visų apeigų, atmetant kiekvieną 

materializaciją ir susitelkiant į savo esmę, kad galėtų suvokti Mano buvimą ir gauti įkvėpimo šviesą. 

39 Todėl sakau jums: kuo labiau aukosite savo polinkį melstis prieš simbolius ir skirti man apeigas, 

kad ieškotumėte vidinės šventovės, tuo labiau patirsite, kaip jūsų dvasinio bendravimo dovana 

atsiskleidžia, auga ir kyla, žingsnis po žingsnio artėdama prie dvasios dialogo su dvasia, kuris įvyks tada, 

kai žmogus mokės melstis tobulai. 

40 Supraskite, kad jei mano valia yra mokyti savo bičiulį, kaip pasiekti tobulumą maldoje, turite 

pasirengti įrodyti tiesą ir galią, esančią jame. 

41 Ar norite juos išmokyti, kad užtenka užmerkti akis, kad būdas būtų tobulas? Ar norite apgaudinėti 

savo artimuosius, priversdami juos pritarti beprasmiškam elgesiui, kai jumyse nėra tikro pasiruošimo? 

Žmonės, tai ne tas kelias. Juk neapgaudinėkite nei savęs, nei savo bičiulių, o juo labiau savo Tėvo. 

42 Jei mokote melstis, tai tik todėl, kad galėsite įrodyti dvasinės maldos tiesą, galią ir veiksmingumą. 

Jūs išgydysite ligonius malda, padarysite taiką ten, kur viešpatauja nesantaika, išgelbėsite tą, kuriam gresia 

pavojus. Tuomet iš tiesų atrasite tikėjimą ir žmonės norės daryti tą patį. Jūsų mokymas pažadins tikėjimą 

širdyse, kurios bus nustebintos jūsų pateiktų įrodymų tikrumu. 

43 Nepamirškite: kad malda būtų veiksminga, jūsų tikėjimas turi būti tvirtas, didelis, kad 

gailestingumas būtų jūsų pakilimo į Mane esmė. 

44 Visi, kurie darė stebuklus, visi, kurie įrodė dvasinę galią, taip meldėsi. Taip meldėsi pirmųjų laikų 

patriarchai: iš dvasios į dvasią. Taip Mozė meldėsi dykumoje, o Danielius - liūtų duobėje. Panašiai 

padariau Jėzuje, kad sustiprinčiau žmogų tikrosios maldos pažinime, jo akyse įrodydamas dvasinės maldos 

galią. 

45 Jėzus meldėsi dykumoje priešais minią ir žmonių nuostabai padaugino duonos ir žuvų. Jis meldėsi 

prie Lozoriaus kapo ir įrodė, kad iš tikėjimo ir gailestingumo gimusi malda suteikia sveikatos ir gyvybės. 

Jis meldėsi su mokiniais, atskleisdamas jiems galią, kurią žmogus įgyja, kai moka bendrauti su Tėvu. 

46 Kaip toli ši žmonija nuklydo nuo mano nurodymų! Jame viskas paviršutiniška, netikra, išoriška, 

puošnu. Todėl jos dvasinė galia yra niekinė, o kad kompensuotų savo sielos stiprybės ir išsivystymo 

trūkumą, ji metėsi į mokslo ir išvystyto intelekto rankas. 

47 Taip, padedamas mokslo, žmogus pasijuto stiprus, didis ir galingas. Tačiau sakau jums, kad ši jėga 

ir didybė yra nereikšminga, palyginti su dvasinės sielos galia, kuriai neleidote augti ir pasireikšti. 

48 Kai palaidumas ir materializmas pasiekė savo viršūnę tarp žmonių ir privertė juos pamiršti savo 

kilmę, kai aistrų, malonumų ir ydų srautas daugelį žmonių pavertė lengvabūdiškomis būtybėmis, 

nesuvokiančiomis savo pareigų Dievui, šeimai ir artimiesiems, tada šis Žodis atėjo į žmoniją kaip krištolo 

skaidrumo vandens šaltinis ištroškusioms žmonių širdims. 

49 Esate taip pripratę prie nuodėmės, kad jūsų gyvenimas jums atrodo pats natūraliausias, 

normaliausias ir leistiniausias, tačiau atrodo, tarsi Sodoma ir Gomora, Babilonas ir Roma visą savo 

ištvirkimą ir nuodėmę būtų užvertę ant šios žmonijos. 

50 Nors tai atrodo absurdiška, tačiau tai tinkama valanda, kad mano žodis atsilieptų žmonių širdyse. 

51 Prisiminkite pagoniškąją Romą, kaip jie, pasibjaurėję malonumais ir pavargę nuo kūno malonumų, 

atvėrė savo širdis, kad priimtų mano žinią. 

52 Tie įvykiai pasikartos, ir jūs pamatysite, kaip mano palikuonys išaugs tose tautose, kuriose matėte 

žmones, labiausiai nutolusius nuo tiesos kelio. 

53 Mano Žodis, kupinas išminties, paguodos ir atsinaujinimo pažado, užgaus širdies stygas, kurių 

niekad nepasiekė netyras, blogas. Mirusieji gyvenimo šviesai ir tiesai bus prikelti, o ilgai naikinta moralė 

bus atkurta. 

54 Jei anuomet į mano mokymą atsivertę pagonys ieškojo išganymo meilėje, kurios mokė mano 

Žodis, tai šių laikų materialistai ieškos kelio į savo išganymą Jėzaus pavyzdžiu, kurį jis paliko savo 

gyvenimu. Tačiau juos taip pat įkvėps dvasinė šviesa, kurią mano Dvasia tuo metu išliejo ant žmonių. Kas 

yra šioje šviesoje? Dvasinio gyvenimo pažinimas, dvasinės sielos gebėjimų atskleidimas, paslapčių, kurių 

žmogus neįstengė įminti, išaiškinimas. 
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55 Aš padariau jus, žmonės, savo naujojo Žodžio patikėtiniais. Ilgą laiką Aš jums prisistatinėjau, kad 

būtumėte tikri, jog su jumis yra Mano buvimas Dvasioje, ir kad turėtumėte pakankamai laiko įsisavinti 

Mano mokymus, juos užrašyti ir apmąstyti. 

56 Kam visa tai reikalinga? Taigi, kai mano pasirodymas tarp jūsų pasibaigs, nesakysite, kad tai buvo 

trumpalaikis pasirodymas, dėl kurio nesate nei tikri, nei įsitikinę. 

57 Dabar, kai iš Manęs žinote, kad artėja paskutinė šių mokymų diena, jūs pradedate jausti 

atsakomybę, nes palieku jus nebe kaip mokinius ar mokinius, bet kaip aiškintojus, pasiuntinius ir žinios, 

kurią girdėjote iš Mokytojo, liudytojus. 

58 Kai kurie iš jūsų kupini tikėjimo, jėgų ir ryžto laukia tinkamos valandos pradėti dienos darbus. 

Tačiau kiti abejoja savimi ir dreba prieš mūšį. Šių pastarųjų klausiu: ar bus įmanoma, kad kitos tautos, 

kurios tiesiogiai negirdėjo Mano Žodžio, imtųsi darbo prieš jus, sujaudintos tik liudijimo apie tai, kas jas 

pasiekė? 

59 Kas jums kelia nerimą? Tavo širdis man sako: "Viešpatie, nesugebėjimas apčiuopiamai įrodyti 

tiesos materialistams ir netikintiesiems".  

Jūs manęs nesupratote: Aš nesakiau, kad dvasinius dalykus, kurie yra nematomi ir neliečiami, 

turėtumėte paversti fiziškai suvokiamais skeptiškai nusiteikusių žmonių akyse, kad jie patikėtų dvasiniais 

dalykais. Pirmiausia norėjau, kad jūs apvalytumėte savo gyvenimus ir sudvasintumėte save taip, kad savo 

žodžiais ir darbais geriausiai įrodytumėte, jog jūsų išpažįstamas mokymas yra teisingas. 

60 Jums atrodo, kad labai sunku pateikti įrodymų, kurie tenkintų tą, kuris viskam ieško mokslinio 

paaiškinimo. Vis dėlto Mano mokymas yra toks didingas, kad jame rasite atsakymą ir paaiškinimą 

kiekvienai iškilusiai problemai. 

61 Ar tikite, kad atnešiau jums atgalinį mokymą? Studijuokite mano Žodį ir įsitikinsite, kad jis 

atsiskleidė taip, kad atitinka šios žmonijos dvasinį ir intelektinį vystymąsi. 

62 Nei anksčiau, nei dabar nesmerkiu jūsų mokslo, nes jis yra kelias, kuriuo eidamas žmogus taip pat 

atranda Mano tiesą. Tas, kuris ieško Manęs visose žiniose, randa Mane, jaučia Mano buvimą ir atranda 

Mano įstatymus. Prieštarauju, kad blogai naudojate tai, kas buvo sukurta tik geriems tikslams. 

63 Šiandien žmonės daug geriau nei senieji sugeba suprasti Dievo prigimtį ir galią. Įžvelkite, kokią 

įtaką mokslas padarė žmogaus gebėjimui pažinti. 

64 Kai žmonės vis dar tikėjo, kad egzistuoja tik tai, ką jie gali aptikti savo akimis, ir patys nežinojo 

pasaulio, kuriame gyvena, formos, jie įsivaizdavo Dievą, kuris apsiribojo tik tuo, ką žino jų akys. Tačiau 

jų protui pamažu atskleidžiant vieną paslaptį po kitos, visata prieš jų akis vis labiau plėtėsi, o Dievo 

didybė ir visagalybė vis labiau augo stebinčiam žmogaus protui. Todėl per šį laiką turėjau duoti jums 

nurodymą, kuris atitiktų jūsų vystymąsi. 

65 Bet aš jūsų klausiu: Ar mano apreiškime yra materialios žinios? Ne, žinios, kurių aš jus mokau, yra 

apie egzistenciją už gamtos, kurią matote ir kurią taip ilgai tyrinėjate. Mano apreiškimas rodo kelią, kuris 

veda dvasią į tokį gyvenimo lygmenį, iš kurio ji gali viską atrasti, pažinti ir suprasti. 

66 Ar jums atrodo neįmanoma arba bent jau keista, kad Dievas dvasiškai apsireiškia žmonėms, kad 

dvasinis pasaulis apsireiškia ir pasireiškia jūsų gyvenime, kad nežinomi pasauliai ir sferos praneša jums 

apie save? Ar norite, kad jūsų žinios sustotų ir Tėvas niekada jums neatskleistų daugiau, nei jau apreiškė? 

67 Nebūkite įprasti ir nenustatykite ribų savo pažinimo dvasiai! 

68 Šiandien galite neigti, kovoti ir persekioti Dvasios mokslą, bet aš žinau, kad rytoj nusilenksite 

tiesai. 

69 Su kiekvienu dieviškuoju apreiškimu buvo kovojama ir jis buvo atmetamas vos tik pasirodęs, bet 

galiausiai ta šviesa nugalėjo. 

70 Mokslo atradimų žmonija taip pat netikėjo, bet galiausiai turėjo nusilenkti tikrovei. 

71 Jūs buvote neištikimi dėl savo materializacijos. Iš pradžių tikėjote tik tuo, ką matė jūsų akys. 

Tačiau jūs evoliucionavote ir patikėjote tuo, ką atrado jūsų intelektas. Kodėl turėtumėte netikėti ir 

nepripažinti to, kas yra už jūsų materialios visatos ribų, kai jūsų dvasia įžengs į tą begalinio pažinimo sritį? 

Jūs dar nežinote, kiek ateities žmonija žinos. Palyginkite ankstesnių laikų žmonių dvasines ir 

materialines žinias su šiandien turimomis žiniomis, ir tai padės jums suprasti, koks bus žmonių gyvenimas 

ateinančiais laikais. 
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72 Dabar tinkamas metas pažadinti jus naujam amžiui, paruošti jus ir pranašiškai paskelbti jums 

viską, ką dar pamatysite. 

73 Supraskite, žmonės, kad mano atėjimas įvyko tinkamu laiku. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 



U 276 

172 

Instrukcija 276 
1 Tarp minios žmonių, kurie ateina pasiklausyti Mano mokymo, matau atvykstančius 

"paskutiniuosius", kurie pirmą kartą girdi šį Žodį. Jie gavo liudijimą tų, kurie anksčiau buvo pakviesti į 

mano dvasinį pokylį. Tačiau jie atsisakė tikėti mano buvimu ir Trečiosios eros atėjimu. 

2 Tačiau jie priartėjo, nes įveikė kliūtis ir prietarus, ir jiems pakako išgirsti pirmuosius žodžius, 

ištartus balsą nešančiojo lūpomis, kad pasakytų: "Mokytojau, tai Tu, atpažįstu Tavo žodžio esmę, mano 

siela dreba". 

3 Palaiminti tie, kurie girdi mane ir tiki mano buvimu iki mano apsireiškimo pabaigos 1950 metais. 

Iš tiesų sakau jums: mano esmė neišnyks iš jų širdžių net man išėjus. 

4 Šiuo metu mano balsas šaukia dideles minias žmonių, nes artėja daugelio sielų piligrimystės 

žemėje pabaiga. Tas nusiminimas, nuovargis ir liūdesys, kurį jie nešioja savo širdyse, įrodo, kad jie jau 

trokšta aukštesnių namų, geresnio pasaulio. Tačiau būtina, kad paskutinį savo gyvenimo žemėje etapą jie 

nugyventų paklusdami sąžinės nurodymams, kad jų paskutinių žingsnių žemėje pėdsakai būtų 

palaiminimas kartoms, kurios ateis vėliau ir vykdys įvairias užduotis žemėje. 

5 Daugeliui žmonių liūdesį kelia tai, kad ilgų klajonių metu jie nerado tankiai žaliuojančio medžio, 

kad galėtų pailsėti jo pavėsyje. Pakeliui jie rado medžių, bet jie buvo nevaisingi, o jų sėklos - bevaisės. 

6 Visi tie žmonės, kurie manęs ieškojo, kurie ilgai tikėjosi, netrukus išgirs mano balsą ir skubės prie 

jo, nes jų širdyse neužgeso paskutinis vilties likutis ir paskutinė tikėjimo kibirkštėlė. 

7 Jų laukia mano dvasinis darbas, tai galingas medis, kurio jie ieško, kurio pavėsyje nori ilsėtis ir 

kurio vaisiais nori maitintis. 

8 Tada, kai jie atvyks, numalšins alkį ir troškulį ir su džiaugsmu pailsės, vaizduotėje matys visą 

praeitį: kankinančius dienos žygius per dykumą, tamsius laikus su pagundomis, bedugnes, pilnas pavojų, 

ydų ir mirties pavojaus. Jie prisimins visas išgertas karčias taures ir pamatys savyje sunkios gyvenimo 

kelionės randus. 

9 Čia jie atgaus ramybę. Laukiu jų. Ar tiesiate jiems kelią, kad jie nesuklystų, ir praktikuojate 

šlovinimo giesmę, kad priimtumėte juos su šventiniu džiaugsmu savo širdyse. 

10 Pirmiausia jie bus mokiniai mano naujųjų apreiškimų atžvilgiu, tada jie taps mokiniais per savo 

meilę ir siekį, o tada, kai jų siela bus iš tiesų maitinama ir persmelkta šios esmės, jie nebeieškos medžio, 

kad rastų pavėsį. Jie visur jaus mano buvimą, o jame ras pavėsį, prieglobstį, vaisių, poilsį ir ramybę. 

11 Kaip svarbu, kad "paskutinieji" tvirtai susitiktų su "pirmaisiais", kad jie sustiprėtų jų geru 

pavyzdžiu ir nuo pirmųjų žingsnių žengtų paklusnumo, uolumo ir tyrumo keliu. 

12 Daug kartų turėjote mane kaip Mokytoją. Bet kai pasiskelbiu Teisėju, jus apima baimė. Tuomet 

norite akimirksniu apsivalyti nuo menkiausios dėmelės, kad pasirodytumėte švarūs Mano akivaizdoje. 

Apgailestavimas, kad mane įskaudinai, virsta verksmu, ir tavo siela kreipiasi į mane maldoje. 

Kai suprasite, kad atlikote gerą atgailos veiksmą, nusiraminsite ir dabar jaučiatės verti išgirsti 

dieviškojo Teisėjo, kuris savo šviesa vargina sielas, žodį. 

13 Palaiminti tie, kurie atgailauja, tvirtai apsisprendžia keistis ir atsinaujinti, nes jie galės pakilti virš 

to, kas nešvaru ir žalinga. Be atgailos, savianalizės ir apsisprendimo taisytis, jūs nepastatysite pamatų 

šventovei, kurią turite statyti savo sieloje. Tačiau jei atpažinsite savo klaidas ir stengsitės ateityje jų 

išvengti, jūsų sąžinė jus lydės visuose jūsų gyvenimo darbuose. 

14 Tie laikai, kai žmonės siekė apsivalymo aukodami nekaltas aukas, jums jau seniai praėjo. Jūs taip 

pat supratote pasninko pratimų ir klaidingai įsivaizduojamų atgailų, kurias ilgą laiką praktikavote, 

beprasmiškumą. Šiandien žinote, kad tik jūsų sielos atsinaujinimas ir sudvasinimas gali suteikti jums 

ramybę ir šviesą. 

15 "Antrojoje eroje" Aš skelbiau savo tiesą kaip žmogus savo pavyzdžiu. Aš panaikinau nekaltų ir 

nesąmoningų būtybių beprasmišką aukojimą, aukodamas save dėl tobulos meilės doktrinos. "Dievo 

avinėliu" jūs vadinote Mane, nes žmonės aukojo Mane per savo tradicines šventes. Iš tikrųjų mano Kraujas 

buvo pralietas, kad parodytų žmonijai kelią į išgelbėjimą. Mano dieviškoji meilė nuo kryžiaus buvo išlieta 

ant to meto ir visų laikų žmonijos, kad žmonija, įkvėpta to pavyzdžio, tų žodžių, to tobulo gyvenimo, rastų 

išganymą, nuodėmių apvalymą ir sielos išaukštinimą. 
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16 Dabar suprantate, kad atėjau parodyti pavyzdį, kurio nuopelnus turite pelnyti, imdami Mane kaip 

pavyzdį ir kurdami sau amžinosios taikos namus, šviesos drabužį ir neišsenkančią ramybę. 

17 Noriu, kad mano naujieji apaštalai būtų stiprūs mokiniai, dvasingi ir kupini pažinimo šviesos. Aš 

suteikiau jums žinių per savo apreiškimus, kuriuos daviau jums per Tris laikus. Nenoriu, kad tyrinėtumėte 

mano Dvasią ar ką nors, kas priklauso dvasiniams dalykams, tarsi tai būtų materialūs dalykai. Nenoriu, 

kad Mane tyrinėtumėte kaip mokslininkai, nes tuomet įsiveltumėte į dideles ir apgailėtinas klaidas. 

Mokiau jus maldoje pakelti sielą ir nuolankiai bei pagarbiai klausti savo Tėvo. Tuomet slaptasis 

lobynas šiek tiek atsivers, kad galėtumėte pamatyti tai, kas skirta jūsų pažinimui, ir pajusite, kaip 

dieviškoji įkvėpimo šviesa pasiekia jūsų supratimą. 

18 Malda - tai jūsų dvasiai atskleista priemonė, kuria galite pasiekti mane su savo klausimais, 

rūpesčiais ir šviesos troškimu. Per šį dialogą galite išsklaidyti savo abejones ir nuplėšti šydą, slepiantį tam 

tikrą paslaptį. 

19 Malda yra dvasios dialogo su dvasia, kuris žydės ateinančiais laikais ir duos vaisių žmonijai, 

pradžia. Šiandien visa tai atskleidžiau šiems žmonėms, kurie Manęs klausosi, kad jie būtų dvasingumo 

laiko pirmtakai. 

20 Nemanykite, kad tik tada mano dvasia pradeda vibruoti aukščiau už visų žmonių dvasią. Iš tiesų 

sakau jums: mano vibracija, mano įkvėpimas, mano buvimas ir mano šviesa visą laiką buvo su žmonėmis. 

Tačiau jie niekada nebuvo pakankamai pasirengę priimti mano pranešimus tiesiogiai. 

21 Visais laikais kreipiausi į tave, visada kalbėjau su tavimi, visada tavęs ieškojau. Kita vertus, jūs 

niekada neatėjote pas Mane tikruoju keliu, niekada nekalbėjote su Manimi dvasios kalba ir neieškote 

Manęs ten, kur Aš iš tiesų esu. 

22 Neišsigąskite mano žodžio, kai jis parodo jums jūsų nusikaltimus. Taip pat sakau jums, kad 

atleidau visas žmonių klaidas ir trūkumus ir atveriu jų dvasiai šviesos amžių, kuriame jie atpažins savo 

trūkumus, kad galėtų pakilti iš sąstingio ir pažinti tiesą, esančią Mano darbe, į kurią iki šiol jie negalėjo 

prasiskverbti. 

23 Ar norite, kad rytoj į jūsų klausimus atsakytų mano balsas? Išmokite melstis, nes jei to 

nepadarysite, atsakys jūsų protas. Bet ką jis galės jums atskleisti, nes niekada nebuvo įsiskverbęs į dvasios 

sritį? 

Leiskite jai būti siela, kuri pakyla, kuri pasiekia Mane, kuri beldžiasi į Mano meilės ir Mano išminties 

vartus, pro kuriuos rasite nuostabų gyvenimą, kurio niekada neatradote. 

24 Mokiniai, įsigilinkite į Mano žodžio esmę, ten rasite pamokos, kurią jums šiandien daviau, esmę. 

25 Esu tavo draugas - tas, kuriam gali patikėti savo paslaptis, - tas, kuris dėl tavęs atiduoda viską. 

26 Aš matau, kad atėjote patikėti man liūdesį, kad išlaisvinčiau nuo jo jūsų širdį, ir Aš tikrai tai 

padarysiu. Tačiau tai įvyks tik tada, kai suprasite, kad blogį reikia gydyti ne paviršutiniškai, bet jo ištakose 

- kad, be maldos ir prašymo, būtina taisytis, atlikti introspekciją, atsinaujinti. 

27 Koks nuopelnas, kad išgydysiu jus nuo ligos ar išlaisvinsiu iš kokios nors kančios, jei jūs laikysitės 

savo kančių priežasties? 

28 Melskitės, kad gautumėte mano šviesą ir per ją sužinotumėte savo išbandymų ir nelaimių priežastis 

ar kilmę. Melskitės, kad jaustumėtės sustiprėję savo nuolankume. Tačiau prieš tai pasitelkite visą savo 

valią, kad išvengtumėte visko, kas galėtų pakenkti jūsų sielai ir kūnui. 

29 Ateikite pas mane visi ir pasveiksite nuo savo kančių. Pasirūpinkite, kad jūsų tikėjimas padarytų 

stebuklą - sugrąžintų jums sveikatą ir suteiktų išgelbėjimą. Stebuklas yra ne manyje, bet jumyse. Tačiau 

nepamirškite, kad, norėdami gauti stebuklą, turite paliesti nebe Mano drabužį, bet ateiti pas Mano Dvasią 

per savo tikėjimą ir pakylėjimą. 

30 Kiek daug žmonių tokiu būdu atrado sveikatą, nes laiku atrado savo kančios šaltinį ir pasitelkę visą 

savo tikėjimą ir valią kovojo tol, kol nugalėjo! Kiek daug žmonių taip pat išėjo liūdni, sutrikę ar nusivylę, 

negavę to, ko troško, nes manė, kad nuėję į vieną iš šių susitikimų vietų ar tiesiog paklausę jau viską 

pasiekė. Jie niekada nesiekė išsiaiškinti savo kančių priežasties ir turėjo išeiti nepasiekę to, ko siekė. Jie 

yra tie, kurie gyvena be dvasinės šviesos, kurie nežino savo kančių priežasties ir sveikatos ar ramybės 

vertės. 

31 Didžioji dalis žmonių širdyje nešiojasi Tomą, jie nori pamatyti ir paliesti, kad patikėtų. Bet sakau 

jums, kad tie įrodymai, duoti labiausiai netikintiems Mano mokiniams, nebus pakartoti šiais laikais, nes 
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pasaulis neturės Manęs kaip žmogaus kitą kartą ir nes Aš palikau tą pavyzdį kiekvienam iš Savo vaikų 

kaip atvirą knygą, kad jie suprastų tą pamoką. 

32 Nemanykite, kad Aš galiu apsireikšti pasauliui tik kaip žmogus. Ne, dabar Aš dvasiškai jaučiuosi 

jumyse, ir tai yra įrodymas, kad galiu pažinti save žmonėms nesuskaičiuojamais būdais. Aš viską sukūriau 

ir jus pažįstu, todėl žinau, kaip sukrėsti miegančią žmonijos sielą. 

33 Mano nuolankumas tomis dienomis privertė žmonių širdis sudrebėti iš meilės. Jie buvo įpratę 

stebėti, kaip demonstruoja save tie, kurie teigė atstovaujantys man pasaulyje. Kai žmonės pamatė, kad 

karalių Karalius atėjo be karūnos ir neturi sosto žemėje, jų akys atsivėrė ir jie suprato tiesą. 

34 Lygiai taip pat šiuo metu Aš priversiu pasaulį drebėti dėl savo nuolankumo, kurio pirmuosius 

įrodymus jums pateikiau pasirinkdamas paprastumą ir nuošalumą pirmųjų, kurie pajuto Naujosios eros 

atėjimą, kad tarp jų paskelbčiau savo žinią. 

35 Vargas tiems, kurie naudojosi mano vardu, kad dvasiškai užvaldytų žmoniją, jei taip jie neleido jai 

tobulėti arba privertė ją klysti, nes jie pamatys, kaip tūkstančiai žmonių paliks jų gretas ieškodami tiesos! 

Vargas mokslininkams, kurie, užuot palengvinę žmonių gyvenimą, padarė jį dar skausmingesnį, nes tada 

jie pamatys, kaip vargšai ir neišmanėliai daro stebuklus, kurių jie nesugebėtų padaryti su visu savo 

mokslu! 

36 To meto stebuklai taip pat buvo užrašyti kaip liudijimas ateinančioms kartoms. Bet iš tiesų sakau 

jums, kad šie stebuklai labiau pasireikš sieloje nei kūne. 

37 Tais Antraisiais laikais išgydžiau daugybę ligonių. Aš išgydžiau akluosius, raupsuotuosius, 

apsėstuosius, kurčiuosius, raišuosius ir nebylius. Jie visi sirgo kūnu, bet per stebuklą, padarytą jų kūnams, 

jų sielos buvo prikeltos. 

38 Dabar pirmiausia ateinu suteikti šviesos sielai, suteikti jai laisvės, uždegti jos tikėjimą ir išgydyti ją 

nuo visokio blogio, kad vėliau ji galėtų jį perimti ir sustiprinti bei išgydyti savo kūną. 

39 Argi nemanote, kad laikui bėgant turėsiu jus rasti vis labiau pažengusį, todėl mano pamokos turės 

būti vis aukštesnės ir aukštesnės? 

40 Todėl pasaulis nebepamatys Manęs gimusio tvarte ir nematys Manęs mirštančio ant kryžiaus, bet 

turės tobulėti aukštyn, kad pajustų Mano dvasinį buvimą. 

41 Žmonija, ar skausmas, kančia ir chaosas, kuris jus supa šiuo metu, jums atrodo nenuspėjamas? Jei 

esate nustebę, tai todėl, kad nesidomėjote mano pranašystėmis ir nepasiruošėte. Viskas buvo numatyta ir 

paskelbta, bet jums trūko tikėjimo, todėl dabar geriate labai karčią taurę. 

42 Net ir šiandien aš pranašauji per žmogiškąjį supratimo gebėjimą. Kai kurios pranašystės išsipildys 

netrukus, kitos - tik tolimais laikais. Žmonėms, kurie juos išgirdo, tenka didžiulė atsakomybė padaryti juos 

žinomus žmonijai. Juk juose yra šviesos, kuri padeda žmonėms suvokti tikrovę, kurioje jie gyvena, kad jie 

galėtų sustabdyti savo beprotišką žygį į bedugnę. 

43 Mano pasiuntiniai praneš tautoms, kad jei jos ir toliau kvailai ir beprotiškai sieks didybės ir galios, 

naudodamos tokias jėgas ir elementus, kurių dar nežino ir nemoka naudoti, ši žemė, kuri buvo Viešpaties 

sukurtas rojus, o vėliau dėl žmonių nuodėmių ir nepaklusnumo tapo ašarų slėniu, dėl žmonių nedorybių 

pavirs mirties ir tylos lauku. 

44 Ar galėtumėte tai pavadinti mokslo sėkme ar pergale? Būtų žmonijos pergalė, jei ji pasiektų taikų 

ir darnų gyvenimą, nes tada ji būtų padėjusi pagrindą savo didžiausiems laimėjimams, tiek žmogiškiems, 

tiek dvasiniams, būtų įvykdžiusi įsakymą, kurį jums patariu: "Mylėkite vieni kitus". 

45 Iš kitų kraštų pas šią tautą atvyks minios žmonių, kurie noriai klausinės jūsų apie dvasinius 

įvykius, kurių liudininkais buvote šiuo metu, taip pat apie apreiškimus ir pranašystes, kurias jums daviau. 

Daugelyje pasaulio vietų buvo gautos mano žinutės, kuriose sakoma, kad mano dieviškasis spindulys 

nusileido į tam tikrą vietą Vakaruose, kad kalbėtų šio meto žmonijai. Kai ateis laikas, pamatysite, kaip jie 

atvyks iš kitų tautų ir valstybių jūsų ieškoti. Tuomet didžiųjų konfesijų vyrai bus priblokšti, kad ne į juos 

kreipiausi. 

46 Dabar suprantate, kodėl noriu, kad kovotumėte su materializmu, pašalintumėte visas savo abejones 

ir klaidas. Aš nenoriu, kad jūsų bičiuliai, atėję pas jus, patirtų nusivylimą ar nusivylimą. Nenoriu, kad jie, 

užuot vadinę jus broliais, taptų jūsų priešais. 

47 Argi jūs nekenčiate dėl tokios didelės sumaišties, kokia yra pasaulyje? Argi jūs nekenčiate dėl 

tokios didelės dvasinės tamsos? 
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48 Būkite geri mokiniai - puikūs savo žiniomis ir nuolankūs mokydami. Aš jums sakau, kad 

pasinaudotumėte kiekviena proga sėti, kurią jums siūlo gyvenimas. Tačiau turite žinoti, kad kiekvienas, 

kuris vadina save mokytoju, juo nebūdamas, bus atsakingas už viską, ką daro savo kelyje, ir už 

išbandymus, kuriuos patiria savo kelyje. 

49 Tai brangi akimirka apmąstymams, kad galėtumėte išsilaisvinti iš rutinos, pasukti pažangos keliu ir 

iš tiesų pažinti šio Darbo tyrumą. Juk ne visi jūs atsižvelgėte į jo tyrumą ir ne visi jį supratote. Vis dėlto 

tarp jūsų matau tokių keistų garbinimo formų ir papročių, kad jie daugelį glumina, nors kai kuriems, 

linkusiems į apeigas, ir patinka. Jie nesuvokia, kad taip elgdamiesi ateityje gali tapti pajuokos priežastimi. 

50 Ar manote, kad Mokytojas baiminasi, jog žmonės sunaikins jo darbą? Ne, žmonės, Tėvui nėra ko 

bijoti, jo darbas nesunaikinamas. Aš noriu, kad jūs mylėtumėte tiesą, kad pristatytumėte Mano darbą 

visame jo grynume. Jei to nedarysite, sukelsite daug skausmo, kaip ir visi tie, kurie bet kurioje religinėje 

bendruomenėje supainiojo, sugadino ar sužeidė savo artimuosius, nesigailėdami savo brolių ir seserų, 

duodami jiems akmenų vietoj duonos, tamsos vietoj šviesos ar melo vietoj tiesos. 

51 Žmonės, jūs visi gavote šį žodį, žinokite, ką girdėjote, ir vis dėlto sakau jums: Niekas jūsų neverčia 

nei tarnauti Man, nei eiti nurodytu keliu. Bet kas nori, kas negali atsispirti meilei, kurią jaučia savo širdyje, 

kas nebijo kruvinai nusibrozdinti koją kelyje - tegul ima savo kryžių ir seka paskui savo Mokytoją, 

pasiruošęs tarnauti Man savo artimuose. 

52 Būtent Elijas buvo tarp didžiulių žmonių minių, kad mokytų juos tiesos kelio, kalbėtų jiems apie 

Dievo karalystę, rodytų žmonėms dvasingumą ir išvaduotų juos iš sumaišties, neteisybės ir nedorybės. 

53 Elijas kviečia žmones į atgailą, parodo jiems dorybes ir meilę, kad kaip avis iš avių kaimenės 

nuvestų juos pas mane. 

54 Šioje Trečiojoje eroje nukreipiau savo visuotinį spindulį į žmogaus intelektą, kad perduočiau jums 

savo žodį. Tačiau žmonija dar neatkreipė dėmesio į Mano dieviškąjį apsireiškimą, nes sukūrė daugybę 

dievų pagal savo pojūčius, pagal savo idėjas. Bet aš jums sakau: yra tik vienas tikrasis Dievas, kuris neturi 

nei pradžios, nei pabaigos ir kuris davė žmogui savo dieviškosios Dvasios kibirkštį, kuri yra jo sąžinės 

šviesa, mokanti jį atskirti gėrį nuo blogio. 

55 Išrinktoji tauta: Įvairių tikėjimų ir doktrinų, įvairių bažnyčių ir sektų mokslininkai mokosi tyrinėti 

šio dvasinio mokymo vaisius. Jie paklaus, kokia yra Dievo, į kurį šiuo metu kreipiatės, prigimtis. Jei būsite 

pasiruošę, būsite apsišvietę žmonės, žinantys, kaip atsakyti į kiekvieną klausimą. Noriu, kad žinotumėte, 

kaip ginti šį reikalą, nes kalbėsite tiesos žodžius. Kai būsite sudvasinti, jums nebereikės nieko bijoti iš 

žmonių, nes savo žodžiais, mintimis ir darbais liudysite mano tiesą. 

56 Jei vykdysite mano įstatymą, žmonės nelaikys jūsų apgavikais, nes matys jūsų paklusnumą ir 

laikys jus savo broliais ir seserimis. 

57 Kiekvienas, kuris turi savyje gerų principų, kuris apmąsto savo veikimo būdus, kuris pašalina iš 

savo žodžių melą, kuris veikia su meile, užuojauta ir gailestingumu savo artimui, pajus savyje mano 

dieviškumo pasireiškimą ir bus panašus į savo Dievą savo veikimo būdų dosnumu ir pasiryžimais daryti 

gera. 

58 Kiek nedaug yra tokių širdžių! Mažai yra tų, kurie šitaip įvykdė mano įstatymą. O jus, kurie esate 

išrinktoji tauta, mokiau daryti gera. Tai galite padaryti savo geromis mintimis, maldomis. Per maldą galite 

pakelti savo dvasinę sielą iki Mano Dieviškumo. Kadangi esu begalinis, nužengiu į jūsų pasaulį, kad jus 

paglostyčiau, paguostų ir išmokyčiau laikytis mano įstatymo. 

59 Diena iš dienos buvau tarp jūsų, kad išmokyčiau jus praktikuoti dorybes, patikėčiau jus savo meilei 

ir apšviečiau jūsų sielą bei protą, kad visur kiltumėte su intencija daryti gera, su intencija atsinaujinti. Aš 

mokiau jus atleisti, kad tas, kuris yra tamsoje, pamatytų, jog esate šviesos vaikai. Taip savo geru 

pavyzdžiu galėsite parodyti pasauliui tiesos kelią ir savo meilės darbais liudyti, kad priėmėte mano žodį. 

60 Žmonės neturės kuo jūsų kaltinti, nes supras, kad Aš jus įkvėpiau daryti gera. 

61 Dirbkite šį dvasinį darbą, kaip yra mano valia, kad galėtumėte parodyti žmonijai naujus 

horizontus, apšviesti tamsius kelius, kuriais ji iki šiol keliavo. 

62 Patikėkite save tiesiogiai Man, nes Aš vienintelis galiu įsiskverbti į jūsų sielą ir išgirsti jūsų 

paslaptis su begaline užuojauta ir begaline meile. 

Mano ramybė tebūna su jumis! 
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Turinio informacija 
Eilėraščio Nr. 

Instrukcija 242 

 Dvasios kelias ir paskirtis2 

 Teisingumas panaikina karus18 

 Pranašystės apie "Taikos karalystę " 58 

 Tikrosios vertės64 

Instrukcija 243 

 Vienas kelias ir viena tiesa2 

 144 000 paženklintųjų19 

 Baalo garbintojai25 

 Dvasiniai ginklai nėra grėsmingi35 

 Psichologinis bendravimas nuo 1950 m.39 

 Dovanos43 

 Karai ir jų priežastys46 

Netrukus žmonija sužinos apie reinkarnacijas. 

 žinokite47 

 Dieviškosios apraiškos50 

 Ši dieviškoji žinia pasieks ir žydus52 

 Pataisos kelias61 

 Būtybės iš anapus64 

Instrukcija 244 

Dvasinė apraiška, bendravimas per 

 žmogaus intelektas3 

 Trejybė3 

 Tris kartus8 

 Bendravimas iš proto į protą23 

 Reinkarnacija28 

 Žinių apie praeitį ir ateitį malonė30 

 Siekite dvasinio išsipildymo34 

141219 

 

 Kanaanas nėra dvasinio Izraelio tikslas41 

 Simboliai ir dvasingumas42 

Instrukcija 245 
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 Tikrasis dvasinio ir materialaus gyvenimo kelias2 

 Mirtis realybėje neegzistuoja18 

 Kelias į dieviškąjį tobulumą23 

 Dieviškasis atleidimas ir mūsų nuopelnai29 

 Reinkarnacijų pabaiga43 

 Tėvas visada apsireiškė pasauliui58 

Instrukcija 246 

 Dvasingumo kelias1 

 Dieviškojo mokymo reikšmė ir religijų klaidos8 

 Po 1950 m.23 

 Dvasinio Izraelio misija28 

Netrukus bus atidengtas septintasis antspaudas29 

 Elias45 

 Dvasingumas ir religiniai įsitikinimai52 

Dvasinė ramybė netoleruoja pasipūtimo 

 nugalėti materialiąją galią61 

 Lygybė per meilę63 

Instrukcija 247 

 Mokinio kelias4 

 Mokytojo atėjimo antrojoje eroje reikšmė23 

 Kryžiaus ir Jėzaus nukryžiavimo reikšmė29 

 Kitų pasaulių dvasių išlaisvinimas40 

 Visatos transformacija per meilę46 

 Žodžiai, skirti tarnams50 

 Tikroji dvasinė malda52 

Instrukcija 248 

 Idėjų ir dvasinio apreiškimo kova1 

 Ar egzistuoja "Antikristas"?  11 

 Kažkas apie abejones12 

 

 Ar egzistuoja pasaulio pabaiga?  13 

 Netikri kristus14 

 Ar egzistuoja rūstybė ir dieviškasis teismas?  17 

 Įsikūnijimų priežastis23 

 Tikroji gyvenimo prasmė28 
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 Klaidingos interpretacijos28 

 Kalėdos37 

 Kūrėjo ir kūrinijos santykis57 

 Vieno materialaus gyvenimo nepakanka60 

Instrukcija 249 

 Dvasios mokytojo sugrįžimas1 

 Atpirkimo kelias21 

 Protas ir intelektas44 

 Dvasingumo laikas48 

 Įgyvendinta63 

Instrukcija 250 

 Meksikos atsakomybė3 

 Tikroji taika15 

 Dvasinė išmintis priklauso nuolankiesiems17 

 Izraelis šiuo trečiuoju laiku19 

 Šios planetos paskirties vieta37 

 Pranašystė apie didžiuosius įvykius53 

 Sąžinė yra dieviškoji šviesa56 

 Ką tikėjimas gali pasiekti66 

Instrukcija 251 

 Dvasinis pabudimas šiuo Trečiuoju laiku3 

 Išrinktosios tautos misija10 

 Egzaminai vyksta tinkamu laiku20 

 Pašauktieji ir išrinktieji34 

Instrukcija 252 

"Duokite Dievui, kas iš Dvasios, o pasauliui, kas iš 

 Materija yra " 3 

 Pasirengimo laikas sumaišties sūkuryje14 

 Dieviškoji karalystė nėra iš šio pasaulio36 

 "Gyvenimo knygos"  sudarymas45 

 Dovydo ir Saliamono pamoka58 

Instrukcija 253 (1949 m. sausio 1 d.) 

 Teisingumas ir gyvenimas1 

 Išorinių kultų klaida20 

 Izraelio misija per Dvasią51 

Instrukcija 254 (1949 m. sausio 1 d.) 
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 Dieviškasis teisingumas1 

 Trečiojo laiko mokinio prabudimas7 

 Naujas Dievo atėjimas Dvasioje50 

 Naujų kartų pavyzdžiai54 

Instrukcija 255 

 Trečiasis Dievo atėjimas ir jo liudijimas1 

 Religijos ir kultai turi tapti dvasingesni16 

 Tradicionalizmas ir dvasingumas20 

 Didžiosios šviesos dvasios įsikūnys šiame pasaulyje43 

 Septynių antspaudų  reikšmė56 

Instrukcija 256 

 Kelias į Tėvo karalystę2 

 Dvasinis skausmas11 

 Žmogaus mokslas26 

 Antrosios eros apaštalo pavyzdys30 

 Dvasinė malda63 

Instrukcija 257 

 Materialusis ir dvasinis gyvenimas1 

 Mokinio pareigos34 

Pasaulis bus pakeistas57 Mokymas 258 

 Žmonijos pabudimas4 

 Skausmas signalizuoja apie prarastą kelią25 

 1866 m. - Trečiosios eros pradžia41 

 Kūno ir proto paskirtis72 

Instrukcija 259 (Verbų sekmadienis) 

 Materialios palmių šakos nepasiekia Dievo16 

 Dvasinė Izraelio tauta nėra žydų tauta53 

 Dvasinės dovanos56 

 Intelektinio ženklinimo svarba60 

 195084 metų svarba 

Instrukcija 260 

 Šiandien gyvename šeštajame antspaude2 

 Dvasia ir mokslas9 

 Izraelio dvasinė misija18 

Daugelis vis dar laukia pažadėto atėjimo 

 Viešpaties33 

 Parengto mokinio autoritetas37 

 Meksika yra "Naujosios Jeruzalės"  atspindys40 

 Idėjų kova44 

 Tobulas dvasinis bendravimas57 
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Instrukcija 261 

 Buvimo tikslas5 

 Tikroji malda yra dvasinė21 

 Dvasingumas34 

 Išnyks apeigos ir simboliai39 

 Po materialios mirties yra gyvenimas55 

 Dieviškojo spindulio perdavimas59 

Instrukcija 262 

 Dvasinis pasitenkinimas4 

 Žmogus yra naikinimo ir karo priežastis26 

 Dvasinis bendravimas, kelias į tiesą34 

 

 Vienas iš žmogaus gyvenimo tikslų47 

Dievas yra aukščiausias paprastumas55 

 Kanaano vestuvės67 

 Skausmas ir dieviškoji pagalba70 

Instrukcija 263 

 Šviesa, tiesa ir išmintis per dvasinę analizę1 

 Marija neturi formos30 

 Reinkarnacijos yra galimybės44 

 Jėzaus pavyzdys bandymuose49 

 Pasirengimas ir vykdymas62 

Instrukcija 264 

 Trečiojo laiko mokinys1 

 Tikroji dieviškoji šventykla9 

 Studijos ir meditacija15 

 Trečiosios eros paskelbimas baigiasi 1950 m.32 

 Naujasis dieviškasis atėjimas trečiojoje eroje35 

 Mokinio ilgesys48 

 Kelias į tobulumą49 

 Vaikų dvasinis ugdymas59 

Instrukcija 265 

 Dvasinis tobulumas1 

 Tai, kas laikina ir amžina22 

 Evoliucijos dėsnis ir sustingusios religijos23 
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 Karai ir ekstremalios situacijos bei jų priežastys28 

 Spiritualizmas atsiras visame pasaulyje38 

 Psichologinis bendravimas49 

 Dieviškasis paveldas63 

 Dvasinio pasaulio misija65 

Instrukcija 266 

 Dvasia ir materija5 

 Egzaminai yra labdaringi14 

 Ramybė nuomonėse33 

 

 Nuopelnų svarba34 

 Bendravimas kitose šalyse41 

 Dvasingumas47 

 Dvasinė malda50 

 Mokslas ir meilė58 

 Pranašystės apie dieviškąjį teisingumą62 

Instrukcija 267 

 Gyvenimo knyga4 

 Žmonijos idėjų kova23 

Nuo 1866 m. iki 1950 m.30 

 "Balsų nešėjas " 32 

 Valomieji egzaminai40 

 Naujas pranešimas59 

 Dvasinio Izraelio atsakomybė66 

Instrukcija 268 

 Pasirengimas laikotarpiui po 19501 m. 

 Visi bus išgelbėti21 

 Gyvenimo kodėl28 

 Šeštojo antspaudo šviesa48 

 Ideologijų susidūrimas58 

 Marija yra dieviškoji išraiška67 

 Kas yra tikėjimas?  71 

Instrukcija 269 

 Dvasinis Izraelis visais laikais1 

 Šeštasis antspaudas atidarytas10 
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 Nežinojimas, viso blogio šaltinis12 

 Viešpaties darbininkai28 

 Dievas yra dvasių idealas59 

Instrukcija 270 

 Dvasios duona ir vynas1 

 Dvasininko misija10 

 Žmonijos prabudimo metas43 

Instrukcija 271 

 Dvasininko misija ir galimybės2 

 Kas yra dieviškasis teisingumas18 

 Materialios ir dvasinės evoliucijos sąstingis37 

 Dvasios gyvenimas43 

 Kokią naujieną atneša spiritualizmas?  51 

 Žmonių karai nieko nenusprendžia64 

 Pranašystės apie Taikos karalystę66 

Instrukcija 272 

 Meistro darbuotojas1 

 Egzaminų priežastis7 

 Trečiasis Šventosios Dvasios laikas9 

 Mes kovojame ne vieni21 

 Žalos atlyginimo teisingumas23 

 Rojaus ir pragaro reikšmė29 

 Materialiniai ir dvasiniai darbai38 

 Dvasios ir materialios mirties ryšys46 

 Tikrojo spiritisto misija54 

Instrukcija 273 

 Dvasios ir materijos pusiausvyra5 

 Trečiosios eros dvasiniai žmonės11 

 Žmonija netrukus išsilaisvins20 

 Dvasinių žinių trūkumo pasekmės25 

 Spiritualizmas nėra religija ar sekta48 

Instrukcija 274 

 Mokymas apie tikrąsias vertybes2 

 Dvasinio Izraelio svarba47 

 Proto evoliucija52 
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Instrukcija 275 

 Neišnykstančios vertybės2 

 Malda yra dvasinis ryšys su Dievu32 

 Palanki valanda50 

 Mokslo pasaulis ir dieviškasis apreiškimas62 

Instrukcija 276 

 Žmonijos taikos siekis4 

 Bendravimas iš proto į protą17 

 Malda ir atsinaujinimas26 

 Nuolankumas33 

 Gydymo procesas37 

 Pranašystės41 

 Paruošimas52 
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