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Передмова 
Упродовж віків Бог об'являв себе людству, втішав нас своїм словом, давав нам свої заповіді, 

навчав нас про своє творіння і наше буття. 

Кожного разу, коли люди в дохристиянські часи забували ці божественні настанови, Бог 

посилав їм своїх пророків, які нагадували їм про його закони. 

Коли люди створили з цих десяти заповідей понад 600 людських правил, Бог послав Ісуса, 

устами якого об'явив себе Христос, Божественне Слово, який узагальнив десять заповідей в одну 

заповідь: "Люби Бога понад усе, а ближнього свого, як самого себе". 

І знову люди забули цю просту, рятівну Божу рекомендацію. Жорстокі війни та нелюдські 

переслідування, що тривають донині, є сумним доказом цього. 

Змішуючи Божественну істину з людськими догмами, надаючи надмірного значення зовнішнім 

обрядам і церемоніям, а також фальшивим, людським тлумаченням чистого Божественного Слова, 

багато людей сьогодні живуть у своєрідному духовному рабстві. 

Тому було і є необхідним, щоб Господь сьогодні знову звернувся до людства зі словами 

просвітлення і перестороги. Це відбувалося протягом 66 років (1884-1950) в Мексиці ─ у більш ніж 

ста місцях зустрічей одночасно, де простий народ неділю за неділею збирався, щоб послухати 

підбадьорливе і повчальне слово Боже. 

Свідки цих зібрань повідомляли, що ці божественні слова лилися потоком кришталево чистої 

води з вуст передавачів, яких називали голосоносцями, протягом двох-трьох годин без жодної 

перерви і без найменшої обмовки. 

Хто чистим і неупередженим розумом сприймав зміст Божественного Слова, той відчував 

присутність Господа і безмежну любов Отця Небесного. 

В останні десять років перед 1950 роком проповіді стенографувалися і записувалися в 

протоколах, щоб потім упорядкувати їх. 366 повчань були відібрані і опубліковані в період з 1956 

по 1962 рік у 12-томній праці "Книга істинного життя". 

Ви, шановні читачі, тримаєте в руках один з цих 12 томів, сумлінно і дослівно перекладених з 

іспанської мови. Це не та книга, яку можна прочитати лише один раз, можливо, побіжно, а потім 

знову швидко відкласти вбік. Для того, щоб повністю осягнути глибинний зміст, бажано вбирати в 

себе текст по частинах, невеликими "шматочками", медитувати над ним і намагатися відчути в собі 

зв'язок з Божественним Духом. 

Повторення, що містяться у вченнях, докладно пояснюються в передмові до II тому і не повинні 

нікого турбувати. Навпаки, якщо врахувати, якою кількістю небудівельної інформації 

бомбардується і кондиціонується наша свідомість в наші дні, то повторювана, але завжди піднесена 

і будівельна їжа для наших душ є надзвичайно важливою для пробудження внутрішніх цінностей, 

які дрімають в кожному з нас. 
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Вступ 
Певні важливі теми проходять ниткою через усю роботу з одкровення Книги істинного життя, 

яку ми також знаходимо в томі X. Нижче наводимо деякі уривки з цієї книги, які можуть слугувати 

читачеві орієнтиром та загальним оглядом. 

Другий прихід Христа 

Нікого не повинно дивувати моє нове послання і значення мого слова. Бо пророки Першої 

Епохи, як і Христос у Другій Епосі, з найбільшою ясністю сповістили про епоху, яку ви 

переживаєте сьогодні. (279, 9) 

Моє вчення любові не призначалося для небагатьох, хто почув його через носіїв голосу. Моє 

послання прийшло у світ, щоб його знали всі люди. Ось чому я кажу вам, що вона досягне кордонів 

землі в багатьох формах, бо це початок розради, вже обіцяної людству в Другій Ері, коли воно 

досягне кульмінації часів скорботи на землі. (282, 57) 

З огляду на вашу величезну нестачу світла - світла, що означає мудрість, любов, піднесеність, - 

Я повинен був прийти. Для того, щоб дарувати вам це світло, Мені не було доречно поміщати Себе 

з вами в людську подобу. Бо для того, щоб спонукати вас до одухотворення, необхідно було, щоб Я 

відкрив Свою присутність у духовній, невидимій, але відчутній для вашої віри і любові формі. (293, 

57-58) 

Коли це слово пошириться світом, і люди запитають, хто надихнув його і хто продиктував його 

записати, нехай посланці і сіячі його засвідчать, що це Дух Святий відкрив його через підготовлені 

уми його голосителів. (295, 26) 

Втретє 

Перший Час - це як би духовне дитинство людини, в якому вона відкриває очі і бачить обличчя 

свого Отця, чує Його, але ще далека від розуміння Його. Доказом цього є те, що він намагався 

підкорятися Йому, чіпляючись за букву текстів, не вникаючи душею в їхній зміст. 

У Другий раз Я, "Слово", прийшов, щоб оселитися з вами в Ісусі і своїм життям показати вам 

шлях душі. Цей Другий Час - це час отроцтва або першої духовної юності. Це вік, в якому Христос 

навчав людей любові, щоб розбудити приспані струни їхніх сердець, щоб їхні серця зазвучали 

новим почуттям, могутнім поривом любові до Отця і до ближнього. 

Це "Третій Час", в якому душа людини повинна звільнитися від кайданів матеріалізму. Це буде 

боротьба світоглядів, яка буде запеклішою, ніж будь-коли знала історія людства. (295, 56-57+64) 

Цей Третій Час, коли людська злоба досягла свого апогею, все ж стане часом примирення і 

прощення. (305, 12) 

Шоста печатка 

Шоста Печатка була знята і показала вам, піонерам одухотворення на Землі, частину свого 

вмісту. Але воно продовжуватиме лити своє світло на всіх людей, навіть коли колись це слово, яке 

ви чуєте сьогодні, припиниться. (284, 46) 

Нині я приймаю тут ці натовпи від імені людства, і коли я говорю про людство, то маю на увазі 

не тільки людей нинішнього часу, але і всі покоління, які населяли землю протягом шести 

духовних періодів. Послання, які Я приніс вам за ці шість разів, є саме тим, що Я символізував 

назвою "печаті", одна з яких - як ви вже знаєте - ще має бути випущена, щоб відкрити вам сенс або 

значення всіх інших - те високе значення життя душі, розвитку і досконалості. (303, 52) 

Духовний народ Ізраїлю і духовна місія 

Серед людства знову з'явиться народ Божий - не народ, уособлений в расі, а величезна кількість, 

легіон учнів Моїх, в яких визначальним є не кров, не раса і не мова, а Дух. 

Цей народ не обмежиться викладанням Моєї доктрини через писання. Щоб слова мали життя, їх 

треба прожити. Ці люди будуть не тільки розповсюджувачами писань і книг, але й прикладами і 

справами. (292, 28-29) 
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Необхідно, щоб цей народ, якому довірені ці одкровення, воскрес і засвідчив їх. Бо так люди 

пробудяться і зможуть сприймати духовні знаки і прояви, властиві цьому часу. (277, 15) 

Світ духовних істот лише чекає години, щоб заселити цю долину землі. Вони - істоти світла, які 

не гребують втілюватися в лоні відсталих народів, бо їхня місія полягатиме саме в тому, щоб 

пробудити тих, хто спить. (288, 46) 

Дух, дух душа, душа, душа 

Людина є відображенням Творця, образом Божим. Діти обов'язково повинні стати схожими на 

Отця, від якого вони вийшли. Ця подоба закладена в душі, оскільки вона наділена атрибутами Бога 

і, крім того, має вічне життя. Матерія, тобто людське тіло, є лише тимчасовим одягом душі. (295, 

44) 

     Саме душа людського духу повинна передувати всім справам, які виконує людина, бо саме їй 

довірено життя на землі. (305, 7) 

 

Духовна молитва 

Душа-дух зберігає інтуїтивне знання про те, що вона вийшла з лона Творця дуже давно, і 

знаючи, що їй ще належить пройти довгий шлях, який вона повинна пройти, щоб повернутися у 

вихідну точку, вона присвячує себе молитві, знаючи, що хоча б в цей момент вона може вступити в 

контакт зі своїм Отцем. Душа знає, що в молитві вона знаходить розраду, яка пестить, зміцнює і 

зцілює її. 

Благословляю тих, хто молиться. Чим духовніша їхня молитва, тим більший мир я даю їм 

відчути. Ви можете легко пояснити це собі, бо той, хто для того, щоб помолитися, повинен ставати 

на коліна перед образами або предметами, щоб відчути присутність Божественного, не зможе 

пережити духовного відчуття присутності Отця у своєму серці. (279, 1-2) З іншого боку, 

подивіться, як легко перетворюється той, хто застосовує на практиці хоча б один атом Мого вчення. 

Хочете приклад? 

Був хтось, хто все життя говорив Мені за допомогою словесних молитов, що любить Мене, - 

молитов, сформульованих іншими, яких він навіть не розумів, тому що вони складалися зі слів, 

значення яких він не знав. Але незабаром він зрозумів, як треба молитися, і, відкинувши старі 

звички, зосередився на найпотаємнішому в душі, спрямував свої думки до Бога, і вперше відчув 

Його присутність. 

Він не знав, що сказати своєму господареві, в грудях у нього почало ридати, а з очей 

наверталися сльози. У його голові сформувалося лише одне речення: "Батьку мій, що я можу тобі 

сказати, коли не знаю, як з тобою розмовляти? Але ті сльози, ті ридання, той внутрішній захват і 

навіть його розгубленість промовляли до Отця такою прекрасною мовою, якої ви ніколи не 

знайдете ні в ваших людських мовах, ні в ваших книгах. 

Те заїкання людини, яка починає духовно молитися зі своїм Господом, нагадує перші слова 

немовлят, які викликають захват і радість у батьків, бо вони чують перші слова істоти, яка починає 

оживати. (281, 23-24) 

Досконале, духовне спілкування 

Я багато говорив з вами про духовний діалог, говорив вам, що ви навчитеся використовувати 

його в піднесеному ключі, і ви піддастеся цьому бажанню. (291, 81) 

Коли це вчення пошириться, вас запитають про мету цього послання, оскільки вже існує так 

багато релігійних громад. Тоді ви відкриєте їм, що це Слово прийшло до людства, щоб навчити 

людей спілкуванню духу з духом, якого не вчать їхні релігії, і що це послання є божественним 

світлом, яке розкриває вам усі духовні якості, якими ви володієте. (294, 44) 

Практикуйте діалог від духу до духу, який ви будете продовжувати вдосконалювати з кожним 

днем. Бо на те є Моя Воля, щоб ви і людство спілкувалися зі Мною. Через це спілкування ви 

отримаєте Мої натхнення, Мої доручення, а Я прийму вашу душу, почую вашу молитву і дозволю 

вашим духовним рукам обійняти Мене. (304, 51) 
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Цей прояв став тим кроком, який дозволив вам піднятися ще на одну сходинку на шляху, що 

наближає вас до досконалого спілкування. (278, 44) 

Прийняття і відкидання божественних проявів  

Як багато тих, хто знає через писання минулих століть пророцтва, які провіщали цю епоху. І все ж - 

якби вони були присутні на Моїх проявах - вони не повірили б їм, не сприйняли б їх як виконання 

тих обіцянок! Це ті, хто не досяг того рівня розвитку, який дозволив би їм розпізнати це світло. З 

іншого боку, скільки з тих, хто сьогодні поклав би своє життя, щоб засвідчити, що це Я даю про 

Себе знати людям у цей час, навіть не знали, що існують пророцтва, які говорять про ці події. 

Причина в тому, що їхня душа вже була підготовлена і готова прийняти світло. (298, 19) 

Ці натовпи тут складаються з віруючих і невіруючих, але всі вони - душі, які жадають любові, 

спраглі світла і правди. У той час як ті, хто має віру, живляться і міцніють, невіруючі відкидають 

хліб вічного життя і змушені терпіти голод і спрагу. Саме душі, заплутані життям матеріалізму, 

невігластва і фанатизму, не можуть забути, а потім визнати і відчути Мою присутність. Це серця, 

які бояться судів людських. Як вони могли зосередитися на високому у своїй душі, щоб відчути 

Мою суть, коли думали про те, що скажуть про них інші? Вони закінчать тим, що скажуть, що Моя 

Присутність не є істинною в тих місцях, тоді як насправді це вони - хоча і присутні - не були зі 

Мною, тому що їхня душа залишилася там, де їхні думки, їхні інтереси, їхні турботи і їхні 

пристрасті утримували її. 

Мені було дуже добре, Мені було дуже добре з вами, тому що Я завжди думаю про тих, хто 

Мене потребує - про тих, хто п'є чашу страждань і їсть хліб рабства і приниження. (301, 2) 

Значення іспитів 

Іноді ваш спокій стає боротьбою, тривогою або страхом. Це трапляється, коли буревій виполює 

поля і сади, хитає дерева і обриває квіти. Тоді ви запитаєте, в чому сенс цих випробувань. А Я кажу 

вам, що вихор падає з дерев поганий плід і сухе листя, і здуває з саду все, чого не повинно бути в 

його лоні. (278, 31) 

Дозвольте вашій совісті говорити вам у випробуваннях, що Я не караю вас, а ви очищаєтесь, і 

що коли ви бачите розгнуздані сили природи, які викликають жах, то не богохульствуйте, кажучи, 

що це кара Божа, а що це випробування для очищення вас. (293, 75) 

Ви пройшли довгий шлях досвіду. Ця невинність, яка є сліпотою і невіглаством, зникла, коли ви 

досягли світла досвіду. Більше того, ви заплямували себе, і для цього є випробування і біль, щоб 

вас омити і очистити. (301, 24) 

Духовна наснага для всіх 

Знайте, люди, що не тільки ви здатні отримувати духовні послання і натхнення. У світі є багато 

людей, які, не знаючи, що Я виливаю Своє Слово через цих глашатаїв, відчувають близькість 

світла, яке готове вилитися в одкровеннях на людство. Вони отримають від Мого Духа необхідну 

підготовку, щоб, почувши ваше свідчення і передавши їм Моє божественне послання, вони сказали 

з радістю: "Це те, на що я сподівався"". (283, 51) 

Духовна гармонія між усіма 

Добро і любов, з яких розквітають милосердя і мир, стануть тими ключами, що відчинять двері 

Таємниці, завдяки яким люди зроблять крок до вселенської гармонії. (292, 5) 

Духовна гармонія між усіма істотами відкриє їм великі знання, принесе їм діалог духу з духом, 

який скоротить відстані, наблизить відсутніх, зніме фронти і кордони. (286, 3) 

     Я - Отець, Який працює для того, щоб почала панувати гармонія між усіма Своїми дітьми - і 

тими, хто населяє землю, і тими, хто живе в інших світах. (286, 2) 

Духовне пробудження 

Проживши в розбраті стільки століть, пройшовши через весь свій сумний і гіркий досвід, це 

людство здатне зрозуміти, що єдність між народами, злагода між усіма людьми не може 
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ґрунтуватися на матеріальних інтересах, не може ґрунтуватися на земних цінностях. Нарешті 

зрозуміє, що тільки піднесена душа може бути міцним фундаментом, непорушною скелею, на якій 

тримається мир людства. (289, 3) 

Я звертаюся до вас так тому, що ніхто краще за Мене не знає розвитку вашої душі, і Я знаю, що 

сьогоднішня людина, незважаючи на свій великий матеріалізм, свою любов до світу і свої 

пристрасті, розвинені до найбільшого гріха, живе тільки зовні, як раб "плоті" і матеріального 

життя. Я знаю, що як тільки він відчує у своїй душі люблячий дотик Моєї любові, він швидко 

прийде до Мене, щоб звільнитися від свого тягаря і піти за Мною по шляху істини, яким він 

несвідомо прагне йти. (305, 36) 

Милосердя 

Першим кроком до оновлення людини, до досягнення стану духовного піднесення є милосердя. 

Милосердя до душі, милосердя до тіла, милосердя до ближнього. (287, 31) 

Коли Я звертаю Свій погляд на лікарні, в'язниці, будинки скорботи, розбиті шлюби, сиріт або 

духовно голодних - чому Я не знаходжу вас там? Пам'ятайте, що Я навчив вас не тільки молитися, 

але й дав вам дар слова і навчив вас зцілювати. І багато разів я говорив вам, що ваша присутність 

може творити чудеса, якщо ви дійсно підготовлені. (306, 27) 

Роке Рохас, першопроходець, натхненний духом Іллі, написав наступне речення: "Помилуйте і 

ще раз помилуйте ваших ближніх, і ви побачите мого Отця у всій його славі". 

Істина і світло в цих словах, учні, бо хто не чинить милосердя в житті своєму, той ніколи не 

ввійде в Царство Моє. Натомість запевняю вас, що навіть найзапекліший і найзатятіший грішник 

здатен спастися через милосердя. (308, 52) 

Реінкарнація і духовний розвиток 

Яків відкрив вам уві сні існування духовних сходів, по яких істоти постійно піднімаються і 

опускаються. Хто зрозумів його зміст? Хто розгадав його таємницю? Там, у значенні того образу, 

який побачив Патріарх, міститься розвиток душ, безперервне перевтілення духовних істот у людей, 

відшкодування і спокута істот, спілкування Бога з людиною і діалог духу з духом. (287, 59) 

У цю Третю Епоху Я приніс вам підтвердження перевтілення душі. Людство дійсно в усі часи 

мало інтуїтивне знання про це, і душа відкривала цю таємницю "плоті", але та - завжди невірна і 

слабка - сумнівалася в ній. (309, 22) 

Але Я прийшов у цей час, щоб принести вам підтвердження цьому і сказати: у перевтіленні 

душі розкривається Мій досконалий закон любові. (309, 22) 

Духовний світ 

Життя душі, яка існує за межами вашого матеріального світу, не може і не повинно бути 

таємницею для людини. Оскільки Отець побачив ваше прагнення до знань, Він почав Своє 

навчання через дар одкровення і натхнення і проявив Себе в нескінченній кількості форм. Але це 

вчення почалося з часів існування першої людини і не припиняється донині. (289, 17) 

Схаменіться, люди! Потойбіччя спостерігає за вашими кроками на землі! Ці світи знають твої 

справи! Коли вони бачать, що це людство тоне в морі своїх ворожнеч і пристрастей, вони 

потрясаються і моляться за вас. (298, 41) 

Для того, щоб зміцнити віру людства в пізнання духовного існування за межами матеріального 

життя, вам були даровані в минулі часи деякі прояви посланців Отця, яким ви дали ім'я "ангелів". 

(301, 10) 

Не варто також вважати, що ви працюєте на самоті у своїй справі, бо у вас ще не вистачає сил 

для здійснення справ такого великого духовного значення. Ви повинні знати, що є істоти, які 

показують вам шлях, яким ви повинні йти, і які показують вам шлях і місця, куди ви повинні 

віднести насіння. 

Ці слідопити - ваші брати і сестри з інших світів, з інших домівок, звідки вони стежать за 

вашими кроками і пробивають для вас проломи. Бо вони теж є працівниками миру, любові та 

братерства. Це душі більшої чистоти, ніж ваша, більшого знання і досвіду, від яких вам нема чого 
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боятися зла. Вони - ті, хто не дасть вам зупинитися - ті, хто внесе смуту у ваші серця, якщо ви 

відмовитеся від насіння. (297, 6) 

Закон і сила любові 

Закон любові, на якому ґрунтується милосердя, розуміння і прощення по відношенню до 

ближніх, є тим фундаментом, яким я надихнув вас на вашу духовну місію. (291, 8) 

     Не страх буде керувати вашими кроками, і не страх буде примушувати вас виконувати закон. 

Нехай віра і любов будуть тією силою, яка спонукає вас творити добрі справи у вашому житті. Бо 

тоді ваші заслуги будуть істинними. (305, 51) 

Мир - найвище духовне благо 

     Саме Моє Слово дає спокій вашому серцю і мир вашій душі. Найбільше, що я для неї призначив 

- це мир. Той, хто володіє цим скарбом, має все - той, хто знає цей стан душі, не проміняє його ні 

на які найбільші багатства і скарби землі. 

Якщо ви запитаєте Мене, в чому секрет досягнення і збереження миру, Я скажу вам, що секрет 

полягає у виконанні Волі Отця вашого. І якби ви запитали Мене, як виконувати Божественну Волю, 

Я відповів би вам, застосувавши Мій Закон і Моє Вчення до вашого життя. (307, 1-2) 

Голос совісті 

Ознайомтеся з совістю, це доброзичливий голос, це світло, через яке Господь дозволяє сяяти 

своєму світлу - чи то як Отець, чи то як Учитель, чи то як Суддя. (293, 74) 

Подивіться, як людина стоїть перед усім, що її оточує, і над усім, що її оточує; що вона є 

єдиною істотою, наділеною свободою волі і совісті. З цієї свободи волі беруть свій початок всі 

відхилення, падіння і гріхи людини. Але це минущі гріхи перед справедливістю і вічністю Творця. 

Бо потім совість візьме гору над немочами тіла і спокусами душі. Так настане перемога світла, що є 

знанням, над темрявою, що є невіглаством. Це буде перемога добра, яким є любов, справедливість і 

злагода, над злом, яким є егоїзм, розгнузданість, несправедливість. (295, 49) 

 

Духовне визволення 

     Марними і безрезультатними будуть зусилля конфесій утримати своїх віруючих на второваних 

коліях старих вірувань і застарілих світоглядних систем. Бо ніхто не зможе зупинити Божественне 

Світло, яке проникає на саме дно людської думки і пробуджує душу для епохи одкровень, 

божественних натхнень, висвітлення сумнівів і таємниць, духовного визволення. 

І ніхто не зможе зупинити хвилю, яка сформує людство, коли воно вирветься назовні у своєму 

прагненні до свободи думки, духу і віри. 

Нехай ніхто не думає, що я відбираю у різних релігійних громад їхніх учнів, віруючих чи 

послідовників - ні. Але настав час розпочати нову епоху, витягти на світло забуті уроки, покінчити 

з непотрібними звичаями, вченнями і традиціями, очистити і позбавити душі від усього 

фальшивого, дати їм істинний хліб Духа, який завжди підмінявся обрядовістю. (290, 58-60) 

Бо скільки з вас, хто чув Моє Слово за цей час, день вашого визволення був саме тим, коли ви 

вперше почули цей голос! З якою любов'ю ви закарбували у своїй пам'яті благословенну дату, коли 

згадали про чудо вашого воскресіння до віри! (294, 24) 
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Інструкція 277 
1 Я побачив у вас авангард каравану, який завжди слідує за Мною - мудрий Ізраїль, бойовий 

дух Іудеї, який виборює шлях свого народу. Ви прийшли битися в останній битві і маєте Мене 

перед собою, щоб направляти ваші кроки і привести вас до кульмінації вашої роботи. 

2 Я послав вас саме в момент випробування, коли людство переживає найбільші небезпеки, і 

кажу вам, що воно ще деякий час буде продовжувати своє прагнення до влади, а потім впаде в 

болісне виснаження, поки не прокинеться його совість і не скаже йому, скільки марних шляхів 

воно пройшло і як воно змарнувало своє існування. Воно буде говорити з нею від Мого імені і 

мудро навчати її прийти до Мене на шляху одухотворення. 

Коли душа прокинеться і замислиться, вона буде прагнути зачепитися за щось певне, вона 

захоче знайти найкоротший і найвірніший шлях, і вона повернеться до витоків, щоб знайти там 

основи, чесноти, істинну науку, і вона зрозуміє, що перший і останній закон, який Я дав людині, - 

це любов, джерело всілякої досконалості. 

3 Я хочу, щоб ви жили в очікуванні виконання Мого Слова, щоб ви завжди були в контакті зі 

Мною і духовним світом, щоб ви не відчували віддаленості і відокремленості від Мене. Я здійсню 

об'єднання душ різних світів, щоб вони зміцніли у своєму союзі для виконання тієї роботи, яку Я їм 

доручив. 

4 Для її здійснення Я не вимагаю від вас ні заперечення своєї особистості, ні відокремлення 

себе від світу, оскільки ви живете в ньому. Я лише кажу вам, що для того, щоб 

Ви повинні вживати тільки те, що абсолютно необхідно для потреб вашого тіла, щоб душа могла 

відчувати себе вільною і розуміти своє велике призначення в Моїй Справі, коли вона заглядає у 

своє внутрішнє єство і своє оточення. 

5 Я дам вам те, що необхідно для життя людини. Я не проситиму вас нехтувати своїми 

обов'язками, навпаки, Моє Слово навчить вас виконувати їх, бо навіть найменші з них є частиною 

вашого завдання. 

Ви переживаєте час боротьби, активності і зусиль, і необхідно, щоб ви поставили все це на 

службу Духу, щоб ви розкрили всі свої дари, щоб у вас відбулося те перетворення, яке відбулося в 

Моїх учнях Другої Епохи, які - як би з'єднавшись в один Дух - стали єдині зі Мною. 

6 Не можна було йти до народу з фальшивою або тільки удаваною підготовкою, бо душа його 

розвинена і пов'язка, що закривала очі, давно впала. Несіть їм духовність, пропонуйте їм мир, 

створюйте в своєму оточенні атмосферу добробуту і братерства, і ви побачите, як вони будуть 

слухати вас і приймати ваші слова, в яких буде моє натхнення і моя сила. 

7 Якщо ви проповідуєте і навчаєте миру, будьте самі миролюбні; якщо ви говорите про 

любов, відчуйте її, перш ніж висловити словами; якщо ваші ближні також пропонують вам свої 

плоди, не відкидайте їх. Вивчайте все, що зустрічаєте, і дотримуйтеся того, що дозволено і 

правильно в їхньому вченні. Ви також зустрінете тих, хто, ставши фанатиками у своїй релігійній 

практиці, зменшили своє розуміння через матеріалізацію своїх обрядів. Потім ви будете терпляче 

допомагати їм збільшувати свої знання, ви будете показувати їм горизонти, яких може досягти 

їхній дух, коли вони зануряться в Моє вчення. Ти будеш говорити їм про Мій Вселенський Дух, 

про безсмертя душі, про її вічну еволюцію. Ви навчите їх істинної молитви, діалогу духу, звільните 

їх від забобонів і помилок. Це та робота, яку я заповідаю вам робити - робота любові і терпіння. 

8 Бережіть свою душу, всі ви, яка є Моїм дитям. Отримуйте Мої нові одкровення, і якщо ви 

не змогли розкрити значення слів, які Я давав вам у минулі часи, прийдіть до Мене, і ви дізнаєтеся 

і зрозумієте все через цю інструкцію. Бо Я нагадую вам і з'єдную з вами всі Мої слова і діла всіх 

часів, щоб ви мали ще одне свідчення про вашого Отця. 

9 Використовуйте силу, яку Я вам дав, щоб ви змогли подолати всі випробування і спокуси. 

Терпіть біль, щоб ви могли керувати своїм човном і врятуватися. 

10 Я хочу, щоб ваше поклоніння Богу в цю Третю Еру було таким же чистим і досконалим, як 

пахощі, що виходять від квітів. 
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11 Як тільки людина буде готова побудувати храм у своїй душі і запалити в ньому полум'я 

віри, тоді припиняться профанації, закінчаться війни, долина сліз поступово перетвориться на 

землю миру, а Царство Небесне наблизиться до кожного серця. 

12 Дозвольте Мені говорити з вами таким чином, навіть якщо все, що Я говорю, здається вам 

неможливим. Я знаю, що станеться з цим світом у майбутньому - тому майбутньому, яке триватиме 

у вічності і яке ви, маленькі створіння, не можете осягнути. 

13 Оскільки ви навіть не знаєте сьогодення, то як ви можете передбачати те, що станеться, або 

сумніватися в тому, що пророкує Моє Слово? 

14 Вже йдуть у світ Мої посланці, які - коли прийде час - знімуть темну пов'язку з очей 

людських, ті посланці, які прийшли у світ захищати істину своїми справами істинної любові. Але 

хто їх відкрив? Хто вбачає в цих сьогоднішніх дітях пророків і апостолів завтрашнього дня? Але 

якщо це відбувається з тими, кого ви можете бачити очима вашого тіла, то що станеться, коли я 

скажу вам, що мої духовні воїни світла також наблизилися до вашого світу зі своїм посланням 

миру і своїм закликом до відродження? Ви навіть не підозрювали про це. 

15 Необхідно, щоб цей народ, якому довірені ці одкровення, воскрес і засвідчив їх. Бо через це 

люди пробудяться і зможуть сприймати духовні знаки і прояви, властиві цьому часу. 

16 Ось чому я кажу вам невпинно оберігати це насіння, щоб саме ви і ваші діти несли це світло 

народам землі. 

Я дозволяю вам - нести Моє послання в різні точки Землі - використовувати будь-які засоби, які 

ви вважаєте за потрібне, коли ваша совість підказує вам, що ви йдете правильним шляхом. 

17 Але Я не хочу вам сказати, що ви, хто Мене чує в цю хвилину, єдині, кому доручено 

виконати цю місію. Ні - вам випаде зробити частину, а ті, хто прийде після вас, зроблять те, що 

випаде на їхню долю. Бо робота у моїх нових людей величезна. 

18 Ви повинні прагнути до того, щоб ця справа прогресувала з покоління в покоління, 

проявляючи себе у своїй духовності і чистоті, і зберігалася у всій своїй істині. 

19 Ви ще не усвідомлюєте всієї суті і значення Мого вчення. Саме тому ви спотворили його 

недолугими культовими діями - культовими діями, в яких немає ніякої духовності. Але як тільки 

ваш розум прокинеться до істини разом з вашою душею, ні той, ні інший не зможуть додати нічого 

нечистого до Моєї роботи. 

20 Ви віддаєте світу те, що отримали як завдання перед приходом на Землю. Це послання, яке 

принесла з собою ваша душа. 

21 Розум не знає всього цього, але душі пам'ятають, що їм було сказано, що тут, на землі, 

зберуться всі, кому судилося почути Слово Господа при Його новому прояві світу. 

22 Блаженні ті, хто зумів зберегти в своїй душі місію і обітницю Вчителя, бо в них було світло 

Мого Духа. Зараз вони виконують завдання, яке їм доручено, і коли вони закінчать ту частину, яка 

їм належить, вони матимуть духовне щастя бачити нових "працівників", які прийдуть після них, 

щоб продовжити розпочату справу. З цими наступниками вони побачать задоволення, радість від 

того, що шлях розчищений і прокладений, а сівба на полях вже розпочалася. 

23 Якщо ви, які були першими і тому мали багато з чим боротися, оскільки ніхто з ваших 

товаришів не підготував для вас шлях в цю епоху, все ж змогли донести послання до світу, 

пам'ятайте, що нові покоління - оскільки вони знайдуть шлях добре протоптаним і насіння 

розсіяним - повинні будуть з більшим світлом і ясністю донести до світу послання, носіями якого 

вони є. 

24 З найдавніших часів, коли пророки почали сповіщати про прихід Месії, вони говорили, що в 

Ньому благословляться всі народи, бо Він стане людиною. Але сьогодні я кажу вам, що всі народи 

будуть благословенні заново в цій Третій Ері, бо Мій Дух прийде, щоб спілкуватися з кожною 

душею. 

25 Блаженні ті, хто шукає свого очищення молитвою, покаянням і добрими справами, бо саме 

вони справді змивають свої плями, щоб постати чистими переді Мною. Блаженні ті, хто так розуміє 

істину, бо вони знаходять шлях і залишають позаду невігластво і темряву минулих часів. 

Подібно до того, як Я прийшов у Другу Еру, щоб покласти край кровопролиттю і 

жертвоприношенням невинних жертв, які люди приносили перед вівтарем Єгови, і Я навчив їх 
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приносити жертву власного життя Отцю, так само Я прийшов сьогодні, щоб відвернути вас від 

багатьох марних форм поклоніння і обрядів, якими ви підміняєте істинне виконання Мого Вчення. 

26 Коли ви слухаєте Моє вчення, ви дивуєтеся, що можете зрозуміти і здійснити те, що раніше 

здавалося вам неможливим, і це тому, що ваша душа крок за кроком пройшла шлях, якого ви не 

знали. Достатньо було іскри світла у вашій свідомості, щоб видалити з вашого серця зовнішній 

культ, який так глибоко вкоренився у вас. 

27 Символізм також зникає з вашого поклоніння, коли ви уважніше придивляєтеся до істини, і 

ви починаєте насолоджуватися чистим, простим, духовним і легко виконуваним поклонінням. 

28 Я ще не все вам сказав, не все відкрив, і тому кажу вам, щоб ви не заспокоювалися на 

досягнутому, не задовольнялися першим, що отримали. Моя скарбниця ще багато чого охороняє, і 

душа твоя пізнає це. Вам ще доведеться зробити багато важливих кроків на цьому шляху. 

Я навчаю вас іншому способу практикувати Закон і іншому способу пізнавати духовне і 

божественне, що відкрило вам Моє Слово. Бо Я не хочу, щоб ви ставили собі за мету досліджувати 

Мене, як вчені чи богослови. Ви будете радитися з прихованою мудрістю вашого Отця, підносячи 

свої думки до Нього через молитву. Тоді, зодягнувшись у смирення, повагу і любов, ви отримаєте 

від Нього те, що Він хотів би вам відкрити. 

Той, хто таким чином прийде до воріт мудрості, буде вважатися малою дитиною, яка прагне 

світла, або учнем, спраглим знань. Я дам йому відчути Мою присутність, Я приголублю його і 

покажу йому все, що вам належить знати по суду вашого Отця. Я усуну його сумніви, зніму з його 

очей завісу багатьох таємниць і наповню його світлом, щоб, коли він закінчить молитву і 

повернеться до своєї життєвої боротьби, він зміг відкрити своїй людській природі те, чого навчився 

на уроці з Учителем. 

29 Ті, хто хотів пізнати суть мого єства і проникнути в Божественне, не увійшовши в мою 

присутність з необхідним смиренням і повагою, завжди збивалися на манівці і ніколи не досягали 

великого наставляння, бо двері до нього відкриті тільки для смиренних, але завжди закриті для 

гордих. Люди все ще є маленькими дітьми по відношенню до життя і все ще далекі від того, щоб 

бути учнями. 

30 Смирення розуму і серця - ось про що я прошу вас, щоб ви, які прийшли сюди на духовний 

шлях у бажанні світла, знайшли все, що бажаєте знати. Підготовленим не доведеться ні плакати, ні 

тужити за тими часами Мого прояву, коли вони закінчаться, і коли прибудуть каравани іноземців, 

щоб запитати вас про те, що ви чули і бачили. Тоді ти даси їм істинне свідчення про все, чого Я 

навчив тебе, і пояснення всього того, що вони бачать оповитим таємницею. 

Вражені ясністю вашого розуму і вашого слова, вони назвуть вас "Дітьми Світла" і скажуть вам: 

"Вам пощастило так називатися, бо ви чули Божественного Вчителя, нехай навіть тільки через 

розумову здатність людини". 

31 Я знову даю людям своє слово, щоб вони знали, що вони не покинуті, щоб вони 

пробудилися через голос свого духу і дізналися, що після цього життя на душу чекають великі 

божественні чудеса. 

32 Про них Я говорив з людьми, і те ж саме відчуває той, хто вміє молитися, щоб увійти в 

контакт з духовним, як і той, хто за допомогою науки заглиблюється в таємниці природи. Цими 

двома шляхами і розум, і дух відкриватимуть для себе все більше і більше, чим більше вони 

шукатимуть. Але коли ж настане час, коли людина буде надихатися любов'ю до свого навчання і 

досліджень? Тільки тоді, коли це станеться, його робота у світі буде постійною. До тих пір, поки 

мотивом науки буде прагнення до влади, зарозумілість, матеріалізм або ненависть, люди будуть 

безперервно відчувати на собі докір вивільнених сил природи, які карають їх необачність. 

33 Вчений цього часу у своїх працях демонструє повне нерозуміння, бо він знищує нації і 

народи, тисячами косить життя своїх ближніх, поневолює людей і перетворює людське життя у 

вихор. Він не розуміє зла, яке чинить, і не усвідомлює наслідків своїх дій. Саме тому я називаю їх 

нерозважливими. 

34 Тільки Моє милосердя могло прийти на допомогу цьому людству, і тому Я прийшов, щоб 

доторкнутися до серця людини і розбудити її душу, щоб вона почула тихий голос сумління, який 
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мудро змусить її усвідомити все зло, яке вона заподіяла, і в той же час вкаже їй шлях до 

спокутування провин і зла. 

35 Люди повинні зрозуміти, що всі повинні прийти до Мене - але не як люди, як їм хотілося б, 

а в духовному стані. Тільки так вони зможуть забезпечити, щоб їхня праця була спрямована на 

благо всіх, щоб це було також і на їхню власну користь. 

36 Скільки людей роздулися у злі, у пихатості, у своїх марнославних прагненнях, скільки 

вдягли корони, хоча є убогими і духовно голими. Який же великий контраст між тим, що ви 

вважаєте своєю правдою, і Моєю правдою! 

37 Ти плачеш, коли чуєш слово Моє, о народе! Коли все людство заплаче перед Моїм 

одкровенням? Я прощаю вас усіх, це момент благодаті, і проливаю Своє нескінченне світло на всі 

світи і на всіх Своїх дітей. 

38 Це вік світла, в якому Божественна Мудрість, яка є світлом Святого Духа, освітить навіть 

найпотаємніші куточки серця і душі. 

39 Тепер людина незабаром знатиме, звідки вона прийшла на цей світ, в чому сенс, завдання і 

мета цього життя, і зможе пояснити собі те, що вона назвала "смертю". 

Тепер людство незабаром відмовиться від теорій і зовнішніх форм поклоніння, щоб замість 

цього жити правдою. Тоді він присвятить своє існування добру, буде поклонятися Мені своїми 

справами, і коли прийде година покинути цей світ, він не назве факт закриття очей тіла назавжди 

"смертю", бо знає, що це - момент повного входження душі у вище життя. 

40 Коли ви усі дізнаєтеся, що відділення душі при покиданні тіла є перехідним етапом, який 

необхідний для наближення до осель миру і досконалості, тоді в людях сформується істинне 

усвідомлення реальності. 

41 Творець помістив людину у світ, природа якого невпинно розвивається, але завжди 

рухається до досконалості. 

Але люди, які живуть на лоні цієї природи, не розвиваються в гармонії з нею, бо не прагнуть до 

свого морального вдосконалення, не жадають досконалості своєї душі, яка є суттю і причиною 

їхнього існування. 

42 Розвиток людини, її прогрес, її наука і цивілізація ніколи не мали за мету піднесення духу-

душі, що є найвищим і найблагороднішим, що є у світі. 

люди існують. Його прагнення, його амбіції, його бажання і 

Концерни завжди мали свою мету в цьому світі. Тут він шукав знання, тут накопичував скарби, 

тут здобував насолоди, почесті, нагороди, владні посади і відзнаки, тут хотів знайти свою славу. 

Тому я кажу вам: У той час як природа крок за кроком, не зупиняючись, рухається у своєму 

законі невпинного розвитку до вдосконалення, до досконалості, людина відстала, не прогресує; і 

звідси її удари долі на землі, звідси ті випробування, перешкоди і удари, які вона зустрічає на 

своєму життєвому шляху. Бо замість того, щоб бути в гармонії з усім, що оточує його в житті, і 

дбати про те, щоб через висхідний розвиток своєї душі зробити себе паном над усім, як заповідав 

Господь від початку, він захотів стати паном через нижчі пристрасті, такі як жадібність, 

зарозумілість і ненависть. Але, сам того не усвідомлюючи, він покарав своє марнославство тим, що 

зійшов зі свого місця пана і князя над усім, що Бог поставив під його волю, і став слугою, рабом і 

навіть жертвою всіх сил природи, які його оточували. 

43 Прийміть рішення пізнати насамперед самих себе, шукаючи суть в основі вашого єства, і я 

запевняю вас, що ви відчуєте себе просвітленими, коли відкриєте, що перш за все ви - душі-духи, 

діти Божі. 

44 Моє Слово відкриває вам двері до духовного пізнання, щоб ви накопичували у своєму серці 

дещо з того, що Отець зберігає у Своїй скарбниці для Своїх дітей. 

45 Людина несе в собі духовну душу, яка є носієм багатьох дарів і божественної слави, і саме 

Слово Боже, Його вчення робить її гідною осягнути цю благодать. 

46 Наскільки людство принизило себе у своєму матеріалізмі, скільки сліз довелося пролити 

через свою байдужість до високого, до чистого і істинного! 
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47 Душа духовна тяжіє до чеснот, тілесна оболонка - до гріха, і обидві вони борються одна з 

одною, не в змозі прийти до гармонії. Тому Своїм Словом Я навчив і того, як об'єднатися в одному 

ідеалі, віддавши душі своє по справедливості, і світу своє. 

У "плоті" знаходяться інстинкти, пристрасті і схильність до матеріального, бо саме звідти вона 

бере свій початок. Тому потрібне вчення, яке буде чутливим до струн людського серця, яке буде 

облагороджувати серце і підносити його, не відволікаючи його від виконання законів, що керують 

людиною на землі. Через це вчення душа зможе піднятися до Вічного, до того царства, в якому її 

витоки. 

Якщо вона зможе перемогти "плоть" і світ, їй буде легше потім, коли вона вже звільниться від 

оболонки людського тіла, підніматися з рівня на рівень, все більше наближатися до Отця, а отже, 

залишати позаду світ, в якому вона жила і який все більше поневолював її. 

48 Іскра духу, яка робить людину подібною до свого Творця, все більше наближатиметься до 

нескінченного полум'я, з якого вона виникла, і ця іскра стане світлою істотою - свідомою, сяючою 

любов'ю, сповненою знань і сили. Ця істота насолоджується станом досконалості, в якому немає ні 

найменшого болю або страждання, в якому панує досконале і справжнє блаженство. 

49 Якби це не було метою вашого духу, істинно кажу вам, Я не став би відкривати вам Моє 

Вчення через таку кількість навчань, бо тоді вам було б достатньо Закону Першої Епохи, щоб жити 

в мирі на землі. Але якщо ти врахуєш, що Я жив серед людей і обіцяв їм нескінченно кращий світ 

за межами цього життя, і якщо, крім того, ти згадаєш, що Я обіцяв повернутися в інший час, щоб 

продовжити розмову з тобою і пояснити все, що ти не зрозумів, то прийдеш до висновку, що 

духовне призначення людини вище, набагато вище, ніж все, на що ти можеш розраховувати, і що 

обіцяне блаженство нескінченно більше того, про що ти можеш здогадуватися або уявляти. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 278 
1 Улюблені учні, ще раз кажу вам: Пильнуйте і моліться, бо тіло немічне і в своїй немочі 

може звести душу на манівці. 

2 Душа, яка вміє жити пильно, ніколи не відхиляється від шляху, який намітив їй Господь, і 

вона здатна приносити свою спадщину і дари, поки не досягне свого вищого розвитку. Ця істота 

повинна просуватися у випробуваннях, тому що вона живе пильно і ніколи не дозволяє матерії 

панувати над собою. Той, хто дивиться і молиться, завжди вийде переможцем із життєвих криз і 

твердим кроком пройде життєвий шлях. 

3 Наскільки відрізняється поведінка того, хто забуває молитися і дивитися! Він добровільно 

відмовляється захищати себе найкращою зброєю, яку Я вклав у людину, - вірою, любов'ю і світлом 

знань. Це той, хто не чує внутрішнього голосу, який промовляє до нього через інтуїцію, совість і 

мрії. Але його серце і його розум не розуміють цієї мови і не вірять посланням власного духу. 

4 Якби людина жила свідомо по відношенню до вищого життя, яке існує і вібрує над нею, і 

якби вона вміла радитися зі своїм духом - скількох незручностей вона позбавила б себе, від 

скількох прірв врятувала б себе. Але все своє життя він звертається за порадою до тих, хто не має 

відповіді на свої сумніви і невпевненість: до вчених, які проникли в матеріальну природу, але не 

знають духовного життя, бо душа в них впала в летаргію. 

5 Душа людини повинна прокинутися, щоб знайти себе, розкрити всі здібності, які були їй 

довірені, щоб підтримати її в її боротьбі. 

6 Сьогодні людина подібна до маленького кострубатого листочка, що відпав від дерева життя 

і є іграшкою вітрів, схильна до тисячі перипетій, слабка перед силами природи, немічна і 

жалюгідна перед обличчям смерті, тоді як вона повинна бути паном на землі, як князь, посланий 

Мною, щоб удосконалювати себе у світі. 

7 Настав час пробудження, коли ви повинні поспішити на пошуки істини і повернутися назад 

на той шлях, яким вас привели ваші амбіції, відчай і невігластво. 

8 Не тікайте від Мого світла, яке, здається, потрясає світ своїми одкровеннями. Незабаром ви 

побачите, як засяє на духовному небосхилі рятівна зірка цього світу, що зазнав корабельної аварії, - 

цього людства, що загубилося в тіні матеріалістичного, безплідного і егоїстичного життя, бо 

відійшло від Закону, який є суттю вашого життя. 

9 Благословенні люди: Чи не тремтять ваші серця, коли Я говорю вам так про людство? Хіба 

ви не думаєте одразу про ту непросту місію, яку вам належить виконати? 

10 Я говорю вам це, щоб ви могли підготуватися. Бо зараз близький час, коли у світі з'являться 

Мої посланці і Мої посланці, і серед цих посланців будуть і деякі з вас, деякі з тих, хто почув Моє 

слово в цю Третю Еру. 

11 Тільки чисті серцем можуть йти в землі і народи, щоб поширювати Моє послання, бо тільки 

вони будуть гідні свідчити про істинність цієї справи. 

12 Коли ці емісари вирушать у землі, які їх чекають, з їхніх сердець вже повинен бути 

погашений всякий релігійний фанатизм, не повинно більше бути ні найменшого бажання лестощів 

або захоплення, ні рука не повинна наважитися заплямувати себе грошима світу за справу любові, 

яку вони виконують. Вони не будуть продавати чудеса, і не будуть встановлювати ціну за любов 

між собою. Вони мають бути слугами, а не панами. Прийде час, коли ви зрозумієте велич 

справжнього смирення, і тоді ви усвідомите, що той, хто вмів бути слугою, насправді був вільним у 

своєму завданні творити добро і поширювати милосердя, і що віра, впевненість і мир 

супроводжували його в житті. 

13 Той же, хто вважав себе царем і паном, не маючи на те права, є - навіть якщо народи лежать 

біля його ніг - рабом, є негідником, бо не має ні спокою, ні миру, ні безпеки, ні віри. 

14 Якщо ви хочете справжньої підтримки в духовній боротьбі, зверніться до свого ближнього, і 

ви відчуєте глибоке задоволення, невимовне щастя, незрівнянно більше, ніж задоволення, які може 

запропонувати вам світ, кожного разу, коли ви втішите скорботного, зцілите хворого або врятуєте 

заблукалого. Якщо ваше людське і маленьке серце колись відчує таку радість, то це тому, що ваша 

душа боролася і воскресла. 
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15 Я відчуваю у вашому серці потаємне запитання: "Що буде з нами, коли нам не вистачатиме 

тепла цього Слова?". Причина цього в тому, що ваша душа передбачає час болю, який розвалить 

світ з того моменту, коли закінчиться мій прояв. 

16 Я кажу вам: Якщо ви будете слідувати Моєму вченню, вам не буде чого боятися. Бо хто йде 

Моєю дорогою, світло Моє освітлює його, і він має Мій мир. Турбуйтеся про тих, хто розучився 

молитися, про тих, хто не відчуває милосердя у своєму серці, про тих, хто не знає, якими 

духовними дарами володіє. Моліться за них усіх. 

17 Навчіть молитися, дайте зрозуміти своїм ближнім, що саме їхній дух повинен спілкуватися 

зі своїм Творцем, щоб вони усвідомили, що їхні молитви - це майже завжди крик тіла, вираз страху, 

доказ їхнього невір'я, їхнього бунту або їхньої недовіри до Мене. 

18 Дайте своїм ближнім зрозуміти, що вони не повинні умертвляти або розривати свої тіла, 

щоб зворушити мій дух, пробудити моє співчуття або милосердя. Ті, хто накладає на себе тілесні 

страждання і покути, роблять це тому, що не мають ані найменшого знання про те, що є 

найприємнішими для Мене приношеннями, ані уявлення про Мою любов і милосердя вашого Отця. 

19 Невже ви думаєте, що для того, щоб Я змилувався над вами, потрібні сльози на ваших очах і 

біль у ваших серцях? Це означало б приписувати Мені твердість, нечутливість, байдужість, егоїзм. 

Чи можете ви уявити собі ці недоліки у Бога, якого ви любите? 

20 Як мало ви намагалися пізнати Мене! Причина в тому, що ви не навчили свій розум 

мислити в гармонії з Духом. 

21 Я багато говорю з вами про молитву, бо необхідно, щоб ви відкрили для себе всю силу і 

дієвість, закладену в ній. Бо прийшов час для вашого духу виконати велику місію у світі, до якої 

він призначений, і молитва є найдосконалішою зброєю для його боротьби. 

22 Той, хто вміє молитися, є воїном Божим, бо його одухотворення робить його 

непереможним. Його зброя працює непомітно для світу. Його світло освітлює темряву, його сила 

руйнує злі наміри, його любов сіє мир. Йому не потрібні матеріальні засоби для виконання своєї 

місії, він виконує і діє так, ніби вже перебуває в духовному. 

23 Я дав людству необхідний час для його духовного пробудження, і цей час добігає кінця. Їй 

потрібно зробити ще кілька кроків стежками світу, і тоді вона зупиниться, щоб добровільно увійти 

в царство любові. 

24 Але ви побачите, як одна сильна людина кинеться на іншу сильну людину, щоб знищити її і 

залишитися володарем землі. Вони не усвідомлюють, що влада, якої вони прагнули, не буде їм 

надана, бо вони переступають межі свободи волі. 

25 Якщо після закінчення битви хтось ще встоїть на ногах і захоче вигукнути клич перемоги, 

то він побачить, що його царство складається з руїн і трупів, що його світова імперія складається з 

нещастя і смерті, і це буде кінець воєн у світі. 

26 Тоді людина не зможе стверджувати, що знайшла в Мені перешкоду для своєї науки або 

ворога для свого прагнення до влади і свого бажання величі. Бо Я відпустив його до кінця, до межі, 

бо ви знаєте, що все людське має свою межу. 

Людина створила світ за своїми уявленнями, і сама ж його зруйнувала, бо його підвалини 

виявилися неміцними. У чому він зможе Мене звинуватити? Але коли біль буде найбільшим і серце 

її жахнеться від результату своїх діянь, тоді вона буде волати про милосердя і прощення, бо тільки 

в цей момент душа розірве темницю, в якій вона була в'язнем, щоб вирватися назовні в прагненні 

до Того, Кого вона забула, а якщо колись і згадувала про Нього, то тільки для того, щоб не довіряти 

Його могутності. 

27 Людина пізнає Мою справедливість, а не Мою відплату. Бо якби це почуття існувало в Мені 

і Я виплеснув його на людство, то замість того, щоб очистити його, Я б його заплямував. Але моє 

правосуддя має завдання відновити чистоту вашої душі. 

28 Подивіться, як Я - в той час, як люди готують свою загибель - забезпечую все для їхнього 

спасіння і воскресіння, навіть якщо для цього їм доведеться пройти через горнило незмірних 

страждань, необхідних для зміцнення душ у їхньому покаянні і рішучості залишатися вірними 

Закону. 
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29 Всіх врятую Моєю любов'ю, всім дам можливість повернутися до Мене, і тоді ви дізнаєтеся, 

що Всемогутній і остаточний переможець - це Я. Але Я не буду царювати ні над переможеними, ні 

над мертвими, ні над приниженими: Моя перемога буде справжньою, бо Я буду царювати над 

переможцями. 

30 Ви подібні до парку, на газонах якого, доглянутих Мною, Я не дозволив рости жодному 

бур'яну. Я дозволив кущам рости, брунькам проростати, а чашечкам розкриватися, щоб відвідувач 

міг насолоджуватися їх виглядом, а пішохід - сховатися від негоди і відпочити в тіні дерев. 

31 Іноді ваш спокій стає боротьбою, тривогою або страхом. Це трапляється, коли буревій 

виполює поля і сади, хитає дерева і обриває квіти. Тоді ви запитаєте, в чому сенс цих випробувань. 

А Я кажу вам, що вихор падає з дерев поганий плід і сухе листя, і здуває з саду все, чого не 

повинно бути в його лоні. 

32 Коли цей сад розквітне і принесе свої плоди згідно з Моєю волею, Я відкрию його ворота і 

запрошу жителів інших провінцій увійти в нього, щоб дати їм ті плоди, які їм найбільше 

подобаються, щоб вони могли віднести їх у свої провінції. 

33 Я благословляю дерева, які, хоч і побиті ураганом, зуміли встояти, і які, хоча їхні гілки на 

короткий час були опалими, незабаром знову вкрилися зеленню. 

34 Коли випробування закінчилося, ви з подивом побачили, що з дерева опали гнилі плоди і 

сухе листя. 

35 Я дав вам сили витримати випробування і дав світло, щоб ви зрозуміли сенс цих 

божественних уроків. 

36 Якби Я запитав тебе, що це за погані плоди, які іноді приносить твоє дерево, що б ти Мені 

відповів? Ви відразу ж відповісте Мені, що це ваші брати і сестри працюють не щиро, не 

оновилися, не пропонують Мені нічого доброго. А Я кажу вам, що погані плоди не є вашими 

братами і сестрами, що не їх вихор виносить з саду. Погані плоди - це погані звички, погані 

почуття, помилки, які вони допускають у Моїй роботі. А сухе листя - це всі ті зайві акти 

поклоніння, які все ще звично зберігаються в середовищі Моїх учнів, такі як зовнішні форми 

поклоніння, обряди, акти символіки і поведінки, які належали до дуже далекого минулого, але які 

сьогодні вже схожі на сухе листя без соку, що опало з дерева життя. 

37 Якби моє вчення вважало когось із вас поганим плодом, негідним перебувати на дереві моєї 

справедливості і моєї любові, то це було б неправдою, бо воно не виявляло б милосердя до того, 

хто чинить беззаконно, не виявляло б любові до того, хто потребує, і не мало б влади навернути 

його. 

38 Ви знаєте, що Я нікого не проганяю і не виганяю жодного з Моїх дітей, але Я виганяю з 

його серця всяке нечестя і вчу його виганяти зі свого лона все зло, що утримувало його від 

істинного виконання Мого Закону. 

39 Якби Мені довелося відкинути недосконалих і прийняти тільки добрих і праведних - 

істинно кажу вам, ніхто з вас не був би обраний Мною, бо ви всі недосконалі, і Я не знайшов би 

серед вас жодного праведника. 

40 Велич мого вчення полягає у спасінні грішників. 

41 Дякуйте Отцю вашому, бо це Він Сам пояснює вам Своє вчення, бо людство спотворює Моє 

вчення, видаючи те, що безмежно справедливе, за несправедливе. 

42 Ти представляєш мій сад. Це моє слово виплекало вас. Але ви ще не розцвіли і не принесли 

плоду. Істинно кажу вам, що квіти вашого саду розкриються лише тоді, коли ви будете 

обмінюватися собою від духу до духу, і плоди на вашому дереві дозріють лише тоді, коли у ваших 

справах будуть правдивість, любов, знання, коли в них буде життя, поживність і добрий смак. 

43 Ще раз кажу вам, що цей Третій раз, коли ви почули Мене через людський інтелект, був 

лише етапом підготовки або становлення - проявом Мого Слова, Мого Духа, але все ж таки 

олюдненого і матеріалізованого. Тому кажу вам, що така форма спілкування не може бути метою 

ваших духовних устремлінь. 

44 Цей прояв став тим кроком, який дозволив вам зробити ще один крок на шляху, що 

наближає вас до досконалого спілкування. 
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45 Я часто говорю вам про це, щоб, коли настане кінець нинішнього періоду, ви без боязкості 

зробили крок у новий час. Тоді ви переконаєтеся, що для отримання Мого Божественного 

заступництва зовсім не обов'язково мати глашатая, бо воно зійде на кожну душу. 

46 Через це світло ви будете отримувати мої накази, відчувати мою присутність і чути мій 

голос. 

47 На той час неофіт вже стане учнем, він вже не буде тим, хто кликав свого Господа і говорив 

Йому: "Отче, прийди до мене, дай мені Свою допомогу, підніми мене". Тоді він буде тим, хто 

підніметься і підійде до свого Отця, щоб сказати Йому: "Улюблений Учителю, Отче мій, ось я тут, 

готовий почути Тебе і прийняти від Тебе Твою Божественну Волю". 

48 Зрозумійте, люди, що те, що Я відкрив вам через цих носіїв голосу, не є і не може бути всім, 

що Я маю відкрити людині. 

49 Я багато чого відкрив цими устами, але це не моя таємна скарбниця, це не вся книга моєї 

мудрості. Ще раз кажу: це була підготовка, введення в час одухотворення. 

50 Ви почали розгортати свої дари, але ви не будете мати повного розгортання, поки не 

припиниться це слово. 

51 А поки що дозвольте Мені підготувати вас, щоб, коли ви почуєте останні Мої навчальні 

звернення, серед Мого народу було торжество, а не траур через те, що вони більше не чують Мене 

в цій формі. 

52 Через вашу душу пройде пам'ять про ті часи, коли люди чули голос Єгови в гуркоті грому і 

бачили його світло в спалахах блискавок, коли вони отримали Закон, висічений на камені, а хліб 

вічного життя символізувався в манні. 

53 Ваш дух буде нагадувати вам про Мою присутність у цьому світі, коли Я жив з вами, став 

людиною, щоб бути побаченим, почутим і зрозумілим, щоб розбудити ваші сплячі душі через диво 

Моїх чудес, щоб дати вам докази Моєї любові. І для того, щоб ви знайшли віру, Я дарував вам все, 

що ви просили у Мене: прощення, терпіння, чудеса, благословення, кров і життя. 

54 Ви також згадаєте той час, коли ви мали цей прояв через Мої передавачі або голосоносці, 

роблячи Моє Слово чутним і адаптуючи його до сили розуміння всіх, щоб бути зрозумілим. 

55 Тоді ви будете плакати від смутку і від радості: Від смутку, коли усвідомлюєш свою 

повільність, з якою ти йшов духовною дорогою, і через свою жорстокосердість, яка завжди 

змушувала Отця сходити до твоїх страждань і убогості. Ваш плач буде радісним, коли ви 

зрозумієте, що, незважаючи на вашу повільність, ви вже підійшли до воріт Нової Ери, в якій ви вже 

не будете приносити жертви своєму Отцю, в якій ви вже не будете волати до Нього і благати Його 

в сльозах, щоб Він врятував вас від загибелі, тому що ви вже будете знати, як йти до Нього і 

говорити з Ним і чути Його душею. 

56 Чому в останній момент цього прояву має бути біль, адже цей день знаменує початок 

нового періоду більшого світла і досконалості? Я говорив вам, що хочу, щоб цей день був 

духовним святом у Моєму народі. 

57 Істинно кажу вам, що Я маю для вас ще більше вчення, ніж те, яке Я відкрив вам донині. 

Але коли ж ви зможете осягнути і збагнути все те, чому Я навчив і відкрив вам у Слові Глашатаїв? 

Коли ти скажеш Мені, що вже зрозумів суть цього вчення? 

58 Будьте спокійні, бо якщо ви істинно присвятите себе вивченню і практиці Мого Слова, ви 

будете проведені Мною до кінця шляху. Пам'ятайте, що Я - світло, яке висвітлює ваш шлях. 

59 Люди, я хочу, щоб ви усвідомили благословенну спадщину, яку ви отримали з милосердя 

вашого Отця від початку. Відтоді ви були позначені, щоб свідчити про Мою істину в Третю Еру. 

Моє світло супроводжувало вас на всіх шляхах ваших довгих мандрів. 

60 Ви були підготовлені для того, щоб ви могли впізнати Мене в момент отримання цього 

послання і не дозволити сумнівам віддалити вас від Мене. Тому іноді, розмірковуючи, ви 

дивуєтеся, що змогли звільнитися від багатьох пут, які вас зв'язували. Ти не можеш пошкодувати 

про зроблений крок, тому що ти визнав ясність Моєї Роботи і доброту Мого Слова. Ви всі дуже 

добре знаєте, яким шляхом ви йдете і що ви зараз робите. У Моїх одкровеннях немає таємниць, а в 

Моєму слові - двозначностей. 
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61 Ясність і всеосяжність моїх навчань призведе до того, що ваша духовна душа буде 

поступово розкривати те, що довірив їй Отець, і розкривати ті дари, що були приховані довгий час. 

Ви спали, і тому тільки зараз усвідомлюєте, що бачили Моє світло. Я вас не здивував, ви самі себе 

здивували. Я не був таємницею для моїх дітей, але ви все ще приховуєте багато таємниць. Тому я 

прийшов вам на допомогу, щоб ви могли повністю пізнати істину. 

62 Дякуйте Господу за те, що ви знову на шляху, але не заспокоюйтеся на цьому. Пам'ятайте, 

що Я запропонував вам шлях, щоб ви прийшли по ньому до Мене. Ви є учнями духовного вчення, 

мета якого поки що здається вам далекою. Але Моє вчення підтримує вас, Моє Слово підбадьорює 

вас, а Моє милосердя зміцнює вас, щоб не було серед вас невдач. Бо ви пожнете свій урожай лише 

тоді, коли досягнете вершини одухотворення. 

63 Нині Моє Слово освітлює землю, воно щойно прийшло в передвіщений час, і хоча свідками 

цього послання є лише одиниці, якщо порівняти їх за чисельністю з людством, настане день, коли 

Моє Слово пролунає по всьому світу. 

Досі ви задовольнялися тим, що слухали Мене. Але як тільки Мій прояв закінчиться, серед вас 

з'являться учні, які вивчили Моє вчення і стежать за його суттю, які рішучим і ясним чином 

подбають про те, щоб в цій роботі були здійснені такі справи любові, які переконують людей. 

64 Я й сьогодні бачу, що багато хто помиляється, бо додає до мого вчення обряди і традиції, 

які йому не належать. Але тільки після вашого навчання прийде очищення і правдивість у ваше 

богослужіння і богослужбові дії, а отже і духовна єдність народу. 

65 Зараз ви вірите, що розумієте відповідальність, яка на вас лежить, і вірите, що усвідомлюєте 

велич цієї роботи. Але я кажу вам, що це розуміння прийде до вас тільки після цього часу вчення і 

після того, як ви обміркуєте почуте. 

66 Ви знайдете все виражене в моїх словах, в жодному пункті ви не знайдете його неясним або 

двозначним. Але вам доведеться присвятити деякий час роздумам над цим посланням, щоб ви 

могли запропонувати людству Добру Новину променистого світла, миру і справжньої розради. Це 

місія, до якої ти, о люди, приречений, як свідок цього одкровення. Тому я попросив вас дати звіт 

про це давнє зобов'язання перед Отцем. 

Спостерігайте, моліться і готуйтеся, щоб ви могли передавати Моє Слово у всій його чистоті. 

Істинно кажу вам: якщо ви передасте його таким чином, то воно буде переможним, бо тоді воно 

зможе витримати будь-який осуд, ворожість і перевірку. Але ті, хто зробить його відомим, повинні 

будуть засвідчити його своїми справами, щоб витримати принизливі судження і випробування, 

яким вони будуть піддані. Ви досягнете цього, якщо зможете застосувати Моє слово до свого життя 

без фанатизму і секретності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 279 
1 Ви йдете тернистим шляхом, і з кожним болем ви чуєте голос совісті, який підказує вам, що 

ви ще далекі від виконання Закону Отця, і тому ви спотикаєтеся. 

Душа-дух зберігає інтуїтивне знання про те, що вона вийшла з лона Творця дуже давно, і 

знаючи, що їй ще належить пройти довгий шлях, який вона повинна пройти, щоб повернутися у 

вихідну точку, вона присвячує себе молитві, знаючи, що хоча б в цей момент вона може вступити в 

контакт зі своїм Отцем. Душа знає, що в молитві вона знаходить розраду, яка пестить, зміцнює і 

зцілює її. 

2 Благословляю тих, хто молиться. Чим духовніша їхня молитва, тим більший мир я даю їм 

відчути. Ви можете легко пояснити це собі, бо той, хто для того, щоб молитися, залежить від того, 

щоб стати на коліна перед зображеннями або предметами, щоб відчути присутність Божественного, 

не зможе пережити духовного відчуття присутності Отця в своєму серці. 

3 "Блаженні ті, хто, не бачачи, вірять", - сказав Я колись, а тепер кажу знову, бо той, хто 

закриває очі на речі земні, відкриває їх на духовне, і той, хто вірить у Мою духовну Присутність, 

повинен відчувати її і насолоджуватися нею. 

4 Коли ж земні люди перестануть відмовляти своєму духу в блаженстві відчувати Мене в 

своєму серці за допомогою прямої молитви або - що те ж саме - за допомогою молитви від духу до 

духу? Коли моє світло осяює життя людей, коли вони пізнають правду і розуміють свої помилки. 

5 Зараз настав час молитися і медитувати; але молитвами, вільними від фанатизму і 

ідолопоклонства, і зі спокійними і глибокими роздумами над моїм божественним Словом. 

6 Всі години і всі місця можуть бути придатні для молитви і медитації. Я ніколи не говорив 

вам у своїх навчаннях, що для цього є місця або моменти, спеціально відведені для цього. Навіщо 

їхати в певні місця світу, щоб молитися, коли твій дух більший за світ, в якому ти живеш? Навіщо 

обмежувати Себе образами і такими обмеженими місцями, коли Я - безмежний? 

7 Найсерйознішою причиною духовної бідності людей і їхніх земних ударів долі є 

недосконалість їхньої молитви, і тому я кажу вам, що це усвідомлення повинно дійти до всього 

людства. 

8 Ви стоїте біля воріт Духовної Епохи. Тому не дивуйтеся, що я говорю вам багато з того, що 

належить до духу. 

9 Нікого не повинно дивувати моє нове послання і значення мого слова. Бо пророки Першої 

Епохи, як і Христос у Другій Епосі, з найбільшою ясністю сповістили про епоху, яку ви 

переживаєте сьогодні. 

10 Багато хто пішов по світу, бо зрозумів, що зараз настав час виконання цих пророцтв. Але 

мушу вам сказати, що не всі зрозуміли зміст Писань, бо вони дають їм матеріальне тлумачення, 

подібне до того, яке іудеї давали приходу Месії і Його Царству. 

11 Коли Я був на землі, Я сказав вам: "Царство Моє не від світу цього". Іншим разом Я сказав: 

"Я мушу піти від вас, бо Я приготую вам оселю, до якої ви маєте дійти". 

12 Отже, учні, якщо Я прийшов з Вченням, що говорило про вище життя, що розкривало 

Духовне Життя і показувало вам шлях до нього - шлях, який ви повинні зрозуміти, який був не 

тільки Моїм Словом, але і Законом Першої Епохи, і всіма пророцтвами, переданими вам Моїми 

посланцями, що говорили з людьми Духовного Життя, - чому ж ви сприйняли Божественний сенс 

тих одкровень матеріально? 

Я говорив з людьми в минулі часи притчами і алегоріями, бо ні душі, ні органи інтелекту не 

були здатні прийняти світло в повній мірі. Тому було абсолютно необхідно перевести цю мову, ці 

образи і притчі в духовну площину і тлумачити їх духовно, доки не знайдеш істинного їхнього 

значення. 

13 "Царство Моє не від світу цього", - знову кажу вам. Царство Моє в духовній сфері, бо по 

суті Я є дух. Але оскільки ви - діти цієї Істоти, то цілком природно, що ви також належите до цього 

Царства. 

Для того, щоб досягти її, Я надихнув вчення і відкрив вам мудрість, яка підніме вас над вашим 

людським станом і крок за кроком наблизить вас до Духовного Царства. 
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14 Моліться і медитуйте, люди, і ви не впадете в оману, і вас ніхто не зведе з пантелику. Бо ви 

є насінням Нової Епохи, бо ви прийшли на невидиму гору, щоб почути голос вашого Отця. 

15 З темряви і безодень нині піднімаються душі, щоб поповнити ряди Божого народу, в дітях 

якого є насіння Авраама, Якова, Мойсея, Іллі та всіх тих, хто вмів шанувати ім'я свого народу і 

прославляти ім'я свого Бога своїми справами. 

16 У вас прокинувся голос, добрий і втішний голос, який кличе вас у царство світла і життя, 

але який може перетворитися на правосуддя, якщо ви вирішите продовжувати деградувати своєю 

душею і не підкорятися закону. 

17 Покірним і смиренним Моє слово говорить: "Стійте твердо, бо ви багато отримаєте від Моєї 

благодаті і багато зробите для ваших братів і сестер". До нерозумних мій голос говорить: Якщо ви 

не скористаєтеся цією благословенною можливістю вирватися з бруду гріха або темряви 

невігластва, в якій ви живете, ви побачите, як часи і віки пройдуть над вашою душею, так і не 

дізнавшись, що Господь приніс у Своєму посланні, і які духовні дари Він відкрив Своєму народові. 

18 Правда, буде відповідний час для всіх, щоб врятуватися і злетіти до висот. Але горе тому, 

хто відкладає той день! Горе тому, хто упускає можливості досягти розвитку своєї душі через те, 

що присвятив себе дрібницям цього світу! Він не знає, як довго триватиме час, протягом якого він 

повинен чекати іншої нагоди, і не знає гіркоти своєї розплати. У цьому не найменша відплата чи 

найм'якша кара з боку Отця, а Його сувора і невблаганна справедливість. 

19 Чи знаєте ви сьогодні, відколи Я прийшов до вас, чи не упустили ви вже або не 

скористалися попередніми можливостями, і чи знаєте ви, як довго ваша душа чекала, щоб їй дали 

цю нову можливість виконати давно покладену на неї місію? Що знає твоє серце чи твій розум про 

минуле її душі, про її долю, про її борги, завдання і спокути? Нічого! Тому не можна переривати 

вдосконалення душі, спокушати її любов'ю до земних благ. Вона повинна йти іншим шляхом, 

іншими цілями, іншими ідеалами. 

20 Це перші дні епохи, яка променисто світає в людстві. Він з'явився серед бурі, блискавок, 

поштовхів і болю. Але темні хмари розійдуться і світло правди засяє у всій своїй величі. 

21 Сьогодні ви все ще живете в похмурих днях, які передують світлу. Проте, використовуючи 

нечисленні просвітлення вашого хмарного неба, це світло проникає своїми короткими 

промінчиками, які досягають деяких точок землі, торкаючись сердець, потрясаючи і пробуджуючи 

душі. 

22 Всі, хто був здивований цим світлом, зупинялися на своєму шляху, щоб запитати: "Хто 

Ти?". І Я відповів їм: "Я - Світло світу, Я - Світло вічності, Я - Істина і Любов. Я - Той, Хто обіцяв 

прийти знову, щоб говорити з вами, - Той, Хто був названий "Словом" Божим". 

23 Вони, як Савл по дорозі в Дамаск, упокорили всю свою гордість, вони подолали свою 

зарозумілість і смиренно опустили обличчя, щоб сказати Мені від усього серця: "Отче мій і 

Господи, прости мене. Тепер я розумію, що переслідував Тебе, сам того не усвідомлюючи". 

24 З того моменту ці серця перетворилися на маленьких послідовників. Бо в цій Третій Ері, до 

цього часу, серед Моїх нових учнів не з'явився жоден апостол з піднесенням того, хто так 

переслідував Мене в Моїх учнях і так палко любив Мене після цього. 

25 Ви є маленькими наслідувачами і послідовниками тих, хто писав свою духовну місію у світі 

великими справами любові, залишаючи свій слід поруч з тим, кого вони так любили і за кого 

померли: Їхнього господаря. 

26 Я говорю з вами про минулі часи то в загальних рисах, то в деталях, щоб ви навчилися 

черпати з великих прикладів вчення той духовний сенс, який є безсмертним і незмінним. 

27 Тут моє серце, відкрите для кожного прохання, кожної турботи, кожного довірливого 

спілкування! 

28 Я для вас батько, господар, друг, медсестра, лікар і порадник. Покладіть на Мене всі свої 

потреби, осушіть сльози, довірте Мені свої надії і бажання, зробіть Мене своєю довіреною особою. 

29 Моліться, діти мої, бо через молитву людина отримує мудрість, здоров'я і силу. 

30 Я хочу, щоб ви стали справжніми Моїми учнями - істотами, які усвідомлюють своє 

призначення, - людьми, які вміють піднімати свою душу вгору, щоб не спотикатися на землі. 

31 Той, хто молиться, не боїться ні обривів, ні урвищ, його душа завжди здорова. 
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32 Коли ви всі будете жити так, ви збудуєте святилище любові до свого Отця, всередині якого 

лунатимуть звуки духовної пісні прославлення, що свідчитиме про братерство, піднесення і 

злагоду. 

33 Ви все ще перебуваєте під Моїм наставництвом, щоб, коли на вашому шляху зустрінеться 

важке випробування, ви могли дізнатися в Моєму Слові про порядок його проходження. Бо ці 

сьогоднішні новачки завтра стануть учнями і навіть майстрами. Тому їм зараз є чому повчитися. 

34 Я сформую ваше серце, тренуватиму ваш розум і згладжуватиму ваші емоції, щоб 

відправити вас свідчити про Мій прихід у Третю Еру. 

35 Моє нове Слово ще не поширюється на землі. Перш ніж він може вступити в силу, Я даю 

народам попередні знаки Свого приходу. Духовний світ нині виконує завдання пробудження 

людей до реальності духовного життя. 

36 Тут, серед вас, Я детально дав про Себе знати. Не можна сказати, що це були лише натяки 

чи знаки. Бо Моє Слово за допомогою людського розуму було ясним і виразним, хоча воно є лише 

підготовчим посланням для досягнення діалогу духу з духом. 

37 Безумовно, Моє слово через цих носіїв голосу було широким і глибоким повчанням. Вона 

підтвердила вже відкриті істини, а також принесла нові одкровення. 

38 Я говорив з вами про духовну долю, про еволюцію істот, про реінкарнацію і про 

відшкодування душі. Я говорив вам про різні етапи випробувань і настанов, які людство пройшло 

на землі, символізовані в книзі, запечатаній сімома печатками. Я відкрив вам, що зараз Третя 

Епоха, в якій Я приходжу до вас в дусі, тому що Я знаходжу вас здатними відчувати Мою духовну 

присутність, і Я сказав вам, що ви можете підсумувати весь Закон в двох заповідях або заповідях: 

любити свого Отця і любити один одного. 

39 Подумайте, і ви зрозумієте, що це були не знаки, які Я вам давав, а великий прояв Моєї 

Батьківської любові. 

40 Ті, хто тільки отримали знаки, - це інші народи, ті, хто не стерли зі своїх сердець Мою 

обіцянку прийти знову, хто досліджує космос і дослухається до сенсу всіх великих подій - в надії, 

що зможуть сказати: "Вчитель близько". 

41 Як же мало світові діла до Мого нового прояву! Як мало тих, хто не спить і чекає Мене, і як 

багато тих, хто спить! 

42 Про тих, хто живе в очікуванні Мене, можу сказати, що не всі здогадуються про реальну 

форму Моєї присутності в цей час. Бо якщо одні, під впливом давніх вірувань, думають, що Я 

повертаюся у світ як людина, то інші вважають, що Я повинен з'явитися в якомусь вигляді, 

видимому кожному людському оку, а дуже мало хто тільки здогадується про істину і підозрює, що 

Моє пришестя - духовне. 

43 Поки одні гадають, у якому вигляді Я прийду, о котрій годині або в який день покажу Себе 

на землі і в якому місці з'явлюся, інші кажуть, не думаючи про конкретні прояви або час: "Учитель 

вже серед нас, Його світло, що є Його Дух, заливає нас". 

44 Коли це послання дійде до всіх сердець, для декого це буде момент радості, бо вони 

знайдуть у ньому підтвердження всіх своїх передчуттів і віри. Інші, однак, будуть заперечувати 

істинність мого послання, оскільки вони не знайдуть його відповідно до того, що, на їхню думку, 

має статися, і способу, в який воно буде розкрите. 

45 Подумайте про них усіх, любі люди, і знайте, що очікування болісне для цих душ, і що в той 

час, як вони страждають, думаючи, що цей час може не бути часом Мого повернення, ви освіжаєте 

себе день за днем Моїм словом. Якою ж великою буде ваша відповідальність перед людством, коли 

вона закінчиться! 

46 Прокидайтеся, люди, і пробуджуйте інші народи землі - це все, що ви повинні зробити поки 

що. Я поставлю Себе з усіма - на "хмарі", як обіцяв вам, і всі побачать Мене. 

47 Чому ви думаєте, що Моє пришестя духом не має ніякого значення? Пам'ятайте, що після 

моєї смерті як людини Я продовжував розмовляти зі своїми учнями і являвся їм як духовна істота. 

48 Що було б з ними без тих проявів, які Я дарував їм, які зміцнювали їхню віру і вселяли в 

них нову мужність для виконання їхнього місіонерського завдання? 
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49 Картина, яку вони представили після мого від'їзду, була сумною: По їхніх обличчях 

безперервно текли сльози, з грудей щомиті виривалися ридання, вони багато молилися, а страх і 

каяття обтяжували їх. Вони знали: один продав Мене, інший відрікся від Мене, і майже всі 

залишили Мене в годину смерті. 

50 Як вони могли бути свідками того Вчителя всілякої досконалості? Звідки у них взялася 

мужність і сила протистояти людям з такими різними переконаннями і способами мислення і 

життя? 

51 Саме тоді серед них з'явився Мій Дух, щоб полегшити їхній біль, запалити їхню віру, 

запалити їхні серця ідеалом Мого вчення. 

52 Я надав Своєму духу людську форму, щоб зробити його видимим і відчутним серед учнів, 

але Моя присутність залишалася духовною, і подивіться, який вплив і значення мала ця поява 

серед Моїх апостолів. 

53 Істинно кажу вам: сьогодні Я не зробив Свого духа людяним, як тоді, бо ваш духовний 

розвиток інший. Проте, хоча Моя присутність невловима і недоторкана, вона відчувається всіма 

тут, без необхідності ваших смертних очей, щоб засвідчити, що Вчитель серед вас. 

54 Душа має вищі органи чуття, за допомогою яких можна відчувати, розпізнавати і розуміти 

духовне. Я хочу, щоб ви відчували мою присутність саме через цю чутливість. 

55 Якщо ви перестанете чути це слово, то впадете в смуток, в слабкість, і у вас будуть докори 

сумління через те, що вам не вистачає любові. Але Я також прийду до тебе і скажу тобі в інтимній 

близькості твого серця: "Ось Я, не бійся, йди своєю дорогою, ти не один". 

56 Хто, як не Я, підбадьорював учнів у той "Другий Час", коли вони потім розійшлися по світу 

без свого Вчителя? Хіба робота кожного з них не викликає у вас захоплення? Але я вам скажу, що 

вони теж мали слабкості, як і будь-яка людина. Згодом вони сповнилися любові і віри, це не дало 

їм зневіритися в тому, що вони перебувають у світі, як вівці серед вовків, і йдуть своєю дорогою 

завжди під переслідуванням і глузуванням людей. 

57 Вони мали силу творити чудеса, вони вміли користуватися цією благодаттю, щоб навертати 

серця до істини. 

58 Блаженні всі, хто чув слово Ісуса з уст Моїх апостолів, бо в них Моє вчення не зазнало 

жодної зміни, але було передане в усій своїй чистоті та істині. Тому, коли люди слухали їх, вони 

відчували присутність Господа у своїй душі і відчували незвідане відчуття сили, мудрості і величі у 

своєму єстві. 

59 У тих бідних і смиренних рибалках з Галілеї ви маєте гідний приклад: перетворені любов'ю 

на духовних рибалок, вони потрясали народи і царства словом, якого навчилися від Ісуса, а своєю 

наполегливістю і жертовністю готували навернення народів і настання духовного миру. Від царів 

до жебраків - всі вони відчули мій мир в ті дні істинного християнства. 

60 Ця епоха бездуховності серед людей не тривала довго; але Я, що знає все, сповістив і обіцяв 

вам Своє повернення, бо знав, що ви знову будете потребувати Мене. 

61 Я знав, що з покоління в покоління люди будуть все більше і більше містифікувати моє 

вчення, змінювати мій закон і спотворювати істину. Я знав, що люди забудуть мою обіцянку 

повернутися і що вони більше не будуть вважати себе братами, вбиваючи один одного 

найжорстокішою, найбоягузливішою і нелюдською зброєю. 

62 Але ось час і обіцяний день настав, і ось я тут. Не засуджуйте спосіб, який Я обрав, щоб 

дати вам знати про Себе, бо не світ має судити Мене, а Я суджу людство, бо настав час його суду. 

63 Я встановлюю Царство в серцях людей - не земне, як багато хто очікує, а духовне, - сила 

якого походить від любові і справедливості, а не від сил світу. 

64 Я бачу, що дехто дивується, чуючи, як Я так говорю, але Я прошу вас: Чому ти завжди 

хочеш бачити Мене одягненим у шовк, золото і коштовне каміння? Чому ви весь час хочете, щоб 

Моє Царство було від світу цього, тоді як Я відкрив вам протилежне? 

65 Я приношу новий урок, через який ви навчитеся жити на землі духовно, що є істинним 

життям, призначеним для людей Богом. 

66 Я вже говорив, що "одухотворення" не означає ні фанатизму, ні релігійного фанатизму, ні 

надприродних практик. Одухотворення - це гармонія душі з 
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Тіла, дотримання Божих і людських законів, простота і чистота в житті, абсолютна і глибока віра в 

Отця, довіра і радість у служінні Богу в ближньому, ідеали досконалості моралі і душі. 

67 Коли Я показую вам чистоту Мого Вчення, ви відчуваєте, що ваші помилки виділяються ще 

більше. А тепер, учні, Я готовий пробачити всі ваші проступки, якщо завтра, за голосом совісті, ви 

підніметеся, щоб виправити всі свої провини, надолужити згаяний час і чистотою своїх вчинків 

продемонструвати чистоту Мого Вчення. 

68 Необхідно, щоб з'явилися люди високого ґатунку і уважні до Моїх законів, які доведуть 

людям, що в одухотворенні немає нічого неможливого, що оновлення людської природи не є 

жертвоприношенням, а духовне служіння не є зреченням від людського життя. 

69 Ви зможете стати тими, хто проповідує і навчає Моїй Справі, тому що у вас є необхідний 

досвід, який йде з давнього минулого, з давнього розвитку. 

70 Щоб пізнати спіритизм, треба було пройти багато доріг. Ви теж були ідолопоклонниками і 

не могли виявити Мою присутність без допомоги символів, не могли вшанувати Мене без 

церемоній. Але ви, на щастя, опинилися на роздоріжжі, і коли вже не знали, куди йти, почули 

жаданий голос Вчителя, який заново вказав вам шлях. 

71 Чи не здається Вам, що Ваш багатий досвід слугує Вам і для розуміння, і для підбадьорення 

Ваших ближніх? 

72 Я вже пророкував вам, що боротьба буде запеклою, бо кожен вважає свою релігію 

досконалою, а свій спосіб її сповідування - бездоганним. Але я вам кажу, що якби це було так, то у 

мене не було б причин приїжджати і розмовляти з вами в цей час. 

73 Я даю вам по натхненню глибоко духовне вчення, бо бачу, що у ваших культових формах 

панує язичництво і що погане насіння фанатизму отруїло вас невіглаством і ненавистю. 

74 Мій меч світла в моїй правиці, я - борець і цар, який знищує все протилежне, все існуюче 

зло і все неправдиве. Коли Моя битва закінчиться і серця навчаться об'єднуватися, щоб молитися і 

жити, погляд вашого духу відкриє Мене в нескінченному світлі і у вічному мирі. "Це є Царство 

Моє, - скажу вам, - і Я Цар ваш, бо для цього Я тут, і для цього Я вас створив, щоб ви царювали". 

75 Зрозумійте, якими відмінними від людських способами Я здійснюю Свої завоювання, 

зрозумійте, як для того, щоб царювати у ваших серцях, замість того, щоб підкоряти вас страхом 

або насильством, Я став людиною, щоб жити з вами, Я омив і поцілував ваші ноги і став вашою 

жертвою. 

76 Я повністю віддав Себе вам, і тому кажу вам, що всі ви, врешті-решт, віддастеся Мені. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 280 
1 Нехай сенс Мого Слова увійде у вашу душу, щоб він вилився з вашого серця, 

перетворившись на милосердя, на мир, на повчання для ваших ближніх. 

2 Слід, який цей народ залишить на землі, буде слідом миру, і він покаже світові, що дійсно 

володіє ключем, який відкриває людині двері в потойбічний світ. Її місія - руйнувати кордони, щоб 

духовно об'єднати народи, поки не буде знищено спадщину, яку залишив людству Вавилон. 

У цьому новому народі Ізраїлю всі народи будуть благословенні, тому що вони надали своє 

розуміння в Моє розпорядження для проголошення Мого Слова, і тому що в них почнеться діалог 

духу з духом. 

3 На своєму шляху вона сіятиме одухотворення, залишатиме світло, прокладатиме шляхи для 

оновлення тих, хто заблукав, сіятиме в серцях зерно, плодом якого стане злагода і братерство між 

людьми. 

4 Коли я говорю про місію цього народу, я роблю це як Бог, я наставляю їх як Батько і я 

наказую їм як Суддя. 

5 Моє слово не тільки для тих, хто чує його в цю хвилину. Вона охоплює весь Всесвіт. Але 

так само, як і в інші часи Мій закон і Моє вчення почалися в одному народі, так і зараз ви не 

можете уявити собі силу, яку має Моє вчення. Тому саме інші народи та інші люди нададуть цьому 

слову справжнього значення, витлумачать його та доведуть до досконалого застосування. 

6 Необхідно, щоб мудре, сильне і могутнє вчення осяяло життя цього світу, щоб люди 

піднялися в прагненні до істини і пробудили в своїх душах ідеал вищого розвитку. 

7 Невже ви думаєте, що Я заперечую дієвість вчення, яке Я приніс вам у Другу Еру як 

послання любові? Ні, я знову приношу її вам, бо ви вже не маєте її на землі, бо ви поховали її в 

книгах і більше не носите її в своєму серці. Але зараз Я повертаю її вам у Своїх навчаннях, бо Моя 

любов до вас незмінна. Тільки він буде вже не у вашому серці, куди Я його покладу, а у вашій 

духовній душі, де він вже не загубиться, бо хліб, який живить душу, залишається в ній. 

8 Мій прояв через орган розуму цих голосоносців, невідомих і незначних у своєму 

матеріальному житті, був доказом того, що Я прийшов дарувати світові, - що Я не знайшов ні серед 

його вчених, ні серед його лікарів жодної підготовленої людини, яка була б готова прийняти у 

своєму розумі промінь Моєї Божественності, віддавши себе цілком Моїй Волі. 

9 Для Мене немає нічого неможливого, Моя воля здійснилася і буде здійснюватися завжди, 

навіть якщо іноді здається, що панує людська воля, а не Моя. 

10 Шлях свободи волі людини, її панування на землі, перемоги її зарозумілості, примус, який 

вона іноді нав'язує, застосовуючи силу, настільки швидкоплинні в порівнянні з вічністю, що дійсно 

можуть певним чином змінити божественні плани; але завтра, або в ході їх здійснення, воля мого 

Духа буде все більше і більше проявлятися над усіма істотами, дозволяючи доброму існувати і 

усуваючи нечисте. 

11 Те царство, яке людина створила на землі, дуже скоро доведеться судити Мені. Істинно 

кажу вам, що від нього залишиться тільки те, що добре, що дозволено, що містить істину. Але все, 

що містить гординю, егоїзм, брехню, те, що є отрутою і смертю, буде знищено і кинуто в 

невблаганний вогонь знищення. 

Але хто виконає цю роботу по знищенню зла? Чорт забирай. Він візьме на себе сміливість 

знищити власними руками все, що відкрила його наука, щоб завдати шкоди ближньому. Тоді, коли 

випробування закінчиться, тільки істинні вогні, які він відкрив, будуть продовжувати існувати і 

світити, щоб висвітлювати шлях людства в майбутньому. 

12 Я зроблю так, що всі століття і всі епохи непокори і деградації цього людства здадуться 

лише миттю, коли люди одного разу стануть на Моєму шляху. Я зроблю так, що той проміжок 

часу, короткий в реальності, який затьмарив духовне життя людини, розчиниться і зникне під 

божественним сяйвом Мого світла, яке осяє духовний вік людей в кульмінації Третьої Ери. 

13 Коли ви порахуєте кількість тих, хто чує Моє слово, то вона здасться вам дуже малою. Але 

істинно кажу вам, за вами йдуть - невидимі вашим очам - величезні маси душ, яких ви ведете по 

шляху до Світла. 
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14 Якби люди знали свої духовні дари - скільки б страждань вони полегшили! Але вони 

вважали за краще залишатися сліпими або інертними, в той час як вони дозволили, щоб часи 

найбільшого болю прийшли на них. 

15 Моє вчення просвітить вас, щоб ви змогли уникнути тих великих страждань, про які 

сповіщали людству пророки минулих часів. 

16 Тим, хто думає, що Я караю людей, випускаючи на них сили природи, кажу, що вони дуже 

помиляються, якщо так думають. Бо природа розвивається і змінюється, і в її змінах або переходах 

виникають потрясіння, які завдають вам страждання, якщо ви не виконуєте Мій закон; але ви 

приписуєте їх божественним покаранням. Це правда, що в них діє Моя справедливість, але якби ви, 

істоти, наділені божественною іскрою, що просвітлює вашу душу, жили в гармонії з природою, яка 

вас оточує, ваш дух підняв би вас над змінами, над насильством сил природи, і ви б не страждали. 

17 Тільки в удосконаленні свого життя ви можете знайти ту силу або здатність звільнитися від 

дії вивільнених стихій. Бо не тільки віра чи молитва є тією зброєю, яка дає перемогу над ударами 

та життєвими негараздами: Що віра і молитва повинні супроводжуватися доброчесним, чистим і 

добрим життям. 

18 Якщо ви часто залишалися неушкодженими завдяки своїй вірі або молитві, то ви 

перемагали у випробуваннях більше завдяки Моєму співчуттю до вас, ніж завдяки вашим заслугам. 

19 Зрозумійте, чому Я кажу вам у кожному Своєму вченні, щоб ви готували себе, і в той же час 

наказую вам спостерігати і молитися, щоб ви могли досягти того одухотворення, яке зробить вас 

гармонійними з усім, що оточує вас у вашому житті, і зробить вас невразливими до дії сил 

природи, коли вони будуть приведені в рух. 

20 Необхідно, щоб ви розуміли час, який ви зараз переживаєте, - час переходу не тільки в 

духовній сфері, але і в матеріальній природі, яка вас оточує. 

21 Знайте, що цей дім, який вміщує вас, зараз робить крок до досконалості, щоб вмістити вищі 

істоти в майбутньому, і цілком природно, що ви відчуваєте потрясіння. 

22 Це час сум'яття, яке відображається в житті людей, як в їхньому розумі, так і в їхніх душах, 

в їхніх почуттях, в їхніх тілах і в усьому, що їх огортає і оточує. Люди страждають тому, що 

увійшли в час випробувань без духовної підготовки, без віри, без знання своїх можливостей, без 

молитви. 

23 Тільки моя сила і моя любов можуть врятувати вас від загибелі в хаосі. 

24 Підніміть своє життя, люди, тренуйтеся в цьому Слові Світла, яке Я посилаю вам, і істинно 

кажу вам, що ви не тільки врятуєте себе, але ваш вплив і захист також досягне багатьох ваших 

ближніх. 

25 Згадайте Ісуса, коли Він перепливав море в човні зі своїми учнями. Здіймалися водяні хвилі, 

пінилося море, ревіли хвилі. Учні злякалися за своє життя, коли побачили, що Ісус спить. Їм не 

вистачило віри, щоб врятувати себе. Але любов Учителя допомогла їм, давши доказ Своєї влади 

над стихіями, коли Він простягнув Свою правицю і наказав водам заспокоїтися. 

26 Ці уроки були новими для людства. Але ви, учні Третьої Епохи, повинні замислитися над 

тим, що ви повинні жити не тільки в надії на те, що Я врешті-решт врятую вас зі співчуття, як учнів 

в човні, але що ви повинні розкрити в собі ті душевні сили, які ще не проявляються у вашому єстві. 

27 Ці учні засвоїли мій урок. Бо на своєму місіонерському шляху вони зіткнулися з великими 

випробуваннями, які мучили їхніх ближніх, і на них вони зрозуміли, як виявити силу свого духу. 

28 Хочете бути серед тих, хто в цей час свідчить про істинність цього слова? Тоді надайте 

духовності своєму життю, бо, роблячи це, ви розкриєте ту силу, яку ви несете в собі, приховану в 

своєму єстві. 

29 Коли люди досягнуть духовності, вони стануть істотами, вищими за все, що їх оточує. Адже 

досі вони були лише слабкими істотами, які перебували у владі природних сил, сил і впливів, які не 

повинні були бути вищими за людину, бо вони не є вищими за неї. 

30 Це вчення коротке, але глибоке за своїм змістом. Вивчайте його, учні, і навчайте його. 

31 "Спрямуй свій погляд на Мене, коли заблудишся, будь зі Мною сьогодні. Піднесіть свої 

думки до Мене і говоріть зі Мною, як дитина говорить зі своїм батьком, як людина говорить 

довірливо з другом". 
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32 Я - Божественний Учитель, який приходить час від часу, щоб дати вам Свої настанови. Коли 

ви вип'єте дуже гірку чашу, то це не тому, що Я вас караю, а тому, що ви повинні очиститися, щоб 

дійти до Мене. 

33 Я чекаю на тебе. Але щоб ви не спіткнулися, повертаючись на цей шлях, Я повинен 

допомагати вам, і це Я роблю, посилаючи вам Своє світло - одкровення, натхнення і 

підбадьорення. 

34 Ви зараз вступаєте в новий етап свого життя, шлях прокладений. Візьми свій хрест і йди за 

Мною. Я не кажу вам, що на цьому шляху немає випробувань, але коли б ви не подолали важкий 

відрізок шляху або не спорожнили чашу страждань, ви почуєте голос, що підбадьорює вас і радить 

вам, моя любов буде з вами, допомагаючи вам і піднімаючи вас, і ви відчуєте ніжні пестощі мого 

цілющого бальзаму. 

35 Завтра, коли цей голос вже не буде звучати з вуст моїх глашатаїв, ви збережете його зміст у 

своїй пам'яті, і він буде продовжувати підбадьорювати і направляти вас. Ви будете молитися так, як 

Я навчив вас, і ви будете отримувати Моє натхнення від духу до духу. Де б ви не зібралися разом, 

щоб вивчати Моє Слово, через об'єднання ваших думок ви утворите храм, повний світла і гармонії. 

З цим ви зрозумієте, що ці місця зустрічей, де ви зібралися, щоб почути Моє Слово, не є храмом 

Господнім, хоча Я кажу вам і про це, що якщо ви бажаєте продовжувати присвячувати їх для ваших 

зустрічей, ви можете це робити. 

Тут, де ви всі об'єднані, ви будете дарувати один одному силу, світло, віру, мужність і тепло, і 

коли ви засвоїте мій урок, ви будете збиратися разом, щоб молитися і думати про свій дім, який є 

ще одним підходящим місцем для спілкування з вашим Учителем. 

Якщо поля і луки запрошують вас віддалитися від міського шуму, ви також знайдете там 

відповідне місце для своєї відданості і відчуєте Мою присутність всередині себе. Але залишайтеся 

духовно єдиними і завжди живіть у злагоді з Моїм Законом. 

36 Поступово ви звикнете до свого братерства і союзу, і в вашому середовищі буде міцніти та 

духовна сім'я, яку я хочу, щоб ви утворили. 

37 Істинно кажу вам, коли ви досягнете цієї доброї злагоди між собою, ви покажете добрий 

приклад людству. Пам'ятайте, що жоден листочок на дереві не ворушиться без Моєї волі, все 

розгортається так, як Я дозволяю, все визначаю Я. 

38 Зодягніться в бадьорість і віру, і коли на вашому шляху зустрінуться спокуси, моліться і не 

турбуйтеся, бо в молитві ви знайдете необхідну зброю для боротьби і для перемоги. 

39 Пройдіть шлях крок за кроком, не поспішаючи, бо інакше ви ризикуєте спіткнутися або 

впасти у прірву. Дійсно вивчіть шлях, щоб потім навчити цьому своїх ближніх. 

40 Ти не повинен задовольнятися першими своїми справами, вважаючи, що здобув достатньо 

заслуг для вдосконалення своєї душі. Але для того, щоб ви могли щодня отримувати нові уроки і 

відкривати для себе великі одкровення, завжди приділяйте деякий час вивченню Моєї Роботи. 

41 Допитливий учень завжди почує відповідь на свої запитання і завжди почує мою 

батьківську пораду у хвилини випробувань. 

42 Просунутий учень буде джерелом любові до своїх ближніх, він дійсно відчує, що Отець 

наділив його спадщиною, і визнає, що настав час вирушити на виконання своєї великої духовної 

місії серед людей. 

43 За кожним "працівником" закріплена певна кількість душ, яким він повинен дарувати 

світло, розраду і мир. Ця безліч ніколи не переповнить вас, тому що ви будете зустрічатися з нею 

потроху, розподіляючи її на все своє життя. 

44 Сьогодні моє викладання складається з батьківських порад і підказок. Вона проста, але 

якщо ви проникнете в неї духовно, то відкриєте для себе урочистість тієї проповіді, яку Я 

проповідував великим натовпам у Другу Епоху на горі. 

45 З духовної хмари Я посилаю вам промінь Свого Духа, який стікає на ваше єство і дозволяє 

вам чути Моє Слово. 

46 Я приніс вам високе вчення, подібне до того, яке відкрив вам тоді, - вчення, яке є понад усе 

знання про світ, єдине світло, здатне привести вас до істинного життя. 
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47 Моє вчення вчить людей жити високим, благородним і чистим життям на землі. Вона також 

готує душу, щоб, потрапивши до свого дому в потойбічному світі, вона могла створити твір, який 

наближає її до досконалості. 

48 Вже зараз здобувайте заслуги для свого майбутнього життя. 

49 Хтось страждає тому, що бачить великі біди в людстві, а полегшити найменші його 

страждання не в змозі. Приходьте до Вчителя, і Я навчу вас, як втішати, як дарувати мир, як 

зцілювати. 

50 Як тільки ви засієте свій шлях милосердям, вам здасться, що ваша праця дуже незначна в 

порівнянні з усіма стражданнями і трагедіями людства. Але я кажу вам, що ваша, здавалося б, 

незначна робота зменшить біль, який обтяжує людство, і в той же час вона зменшить сили війни. 

51 Ви будете працювати в тиші серед людей. Але настане момент, коли це мовчання 

припиниться і Добра Новина зазвучить по всьому світу. 

52 Апостоли спіритизму не залишаться наодинці. У світі відбуватимуться події, які будуть 

сприятливими для розгортання цього вчення. 

53 Все підготовлено бездоганно. Я повідомив вам Свій план. Необхідно тільки, щоб ви 

ретельно вивчали Моє Слово, щоб не суперечити тому, що Я передбачив. 

54 Випробування життя і Моє слово готують вас. Деякі зупинилися там, де судовий процес 

застав їх зненацька, тому що вони не застосували моє вчення для того, щоб перемогти. Інші ж 

проходять через випробування спокійно, бо ніколи не забувають того, що почули від Учителя. Не 

забувайте, що випробування дають силу і стійкість душі, і що завтра на вашому шляху ви 

зустрінете багато переможених, які потребують слова світла і свідчення тих, хто вмів перемагати. 

55 Одухотворяйте себе, говорить вам Учитель, бо одухотворення допоможе вам піднятися над 

негараздами і полегшить ваші фізичні потреби. 

56 Вчіться молитися, бо молитвою ви також можете зробити багато добра, так само, як і 

захиститися від зради. Молитва - це щит і зброя, якщо у вас є вороги, захищайтеся молитвою. Але 

знайте, що ця зброя не повинна нікого поранити чи зашкодити, бо її єдине призначення - нести 

світло у темряву. 

57 Ви повинні діяти чистим чином, ніколи не додаючи до мого вчення жодного з нечистих 

актів поклоніння, які існують на землі. 

58 Це моє повчальне слово. Ви прийшли з серцями, відкритими для Мого вчення, і тому Мені 

довелося пролити Себе у світлі серед вас. 

59 Я віддав вам свій бальзам і свій мир у кожному Своєму слові, улюблені люди. 

60 Твоя душа воскресла і готова почути Мій голос. Я бачу, як він перетворюється на справжнє 

святилище, куди Я дозволяю проникати звуку Мого Слова, яке є світлом "Слова", щоб, відчуваючи 

подих вашого Отця поруч, ви могли мати необхідні сили, щоб досягти мети подорожі. 

61 З повним усвідомленням часу, який ви переживаєте, ви вирушили слідувати за Мною, і це 

тому, що ваша душа-дух знає, для чого вона прийшла на землю. Так ви зможете твердим кроком 

стати на шлях духовного вчення, так ви незабаром зможете піднести Мені те шанування, якого Я 

давно чекаю від людства. 

62 Я задумав, щоб час Мого прояву був тривалим, щоб ви зміцнювали свої знання і свою віру і 

не говорили потім: "Присутність Вчителя серед нас була настільки короткою, що ми не встигли 

переконатися в Його істинності. 

63 Моє вчення, сповнене духовності, проросте в серці цього народу, щоб у майбутньому дати 

свої плоди істини і життя. Моє Слово пошириться по всій землі, не залишивши місця, де б воно не 

очистило, не просвітило і не розсудило. 

64 Тоді народи почнуть пробуджуватися до Духовного Життя, істинного і вічного, і усунуть 

зовнішню і матеріалістичну частину своїх різноманітних культових форм, щоб обмежитися 

зверненням до суті Мого Закону. 

65 Людство усвідомить силу, яку дає духовність, і відверне свій погляд від усього, що 

стримувало його стільки століть. 

66 Яка користь від того, що символ християнства, тобто хрест, мільйони разів стоїть на землі, 

якщо люди не мають доброї волі і не люблять один одного? 
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67 Зовнішнє більше не має влади над людьми, немає більше ні поваги, ні довіри, ні жалю за те, 

що образили. Тому Я кажу вам, що символи і форми поклоніння зникнуть, тому що їх час минув, і 

залишиться внутрішнє поклоніння, яке несе людину до світла, піднімає її і веде до Мене. 

68 У чистоті його єства, в дусі, Я запишу в цей час Закон Мій, Я зроблю голос Мій чутним, Я 

поставлю храм Мій, бо чого немає в людині, чого немає в її душі, того ніби й не було. 

Чи будуєте ви на Мою честь величезні матеріальні храми, чи влаштовуєте Мені повні пишноти 

свята і церемонії - це підношення не дійде до Мене, бо воно не є духовним. Будь-який зовнішній 

культ завжди несе в собі марнославство і показуху; таємне ж приношення - те, чого світ не бачить і 

що ви приносите Мені від духу до духу, - досягає Мене завдяки своїй скромності, своїй щирості, 

своїй правдивості, одним словом: тому, що воно походить від духу. 

Згадайте ту Мою притчу, дану вам у "Другій Ері", відому як притча про фарисея і митаря, і ви 

зрозумієте, що Мої настанови були однаковими впродовж усіх віків. 

69 Я не засуджував би вас, якби ви дозволили зникнути з самої землі останньому хресту, яким 

ви символізуєте свою християнську віру, і замінили цей символ справжньою любов'ю один до 

одного в якості компенсації, бо тоді ваша віра і ваше зовнішнє поклоніння Богу стали б 

поклонінням і вірою духу, що відповідає тому, чого я очікую від вас. Якби ваше богослужіння і 

ваші символи хоча б мали силу запобігти вашим війнам, утримати вас від занурення в пороки, 

зберегти ваш мир. Але подивіться, як ви переступаєте через усе те, що святе за вашими словами; 

подивіться, як ви топчете ногами те, що вважали божественним. 

70 Ще раз кажу вам: для вас було б краще, якби ви не мали жодної церкви, жодного вівтаря, 

жодного символу або зображення на всій землі, але якби ви вміли молитися духом і любити свого 

Отця і вірити в Нього без потреби в замінниках, і щоб ви любили самих себе, як Я навчив вас у 

Моєму Вченні. Тоді ви були б врятовані, ви йшли б шляхом, позначеним Моїми кров'яними 

плямами - плямами, якими Я запечатав істину Свого вчення. 

71 Тільки тоді, коли це людство відмовиться від ідолопоклонства і фанатизму, воно побачить, 

як зійде "нова манна". Вже не те, що живило людей у самоті пустелі, а те, що сходить на душу в дні 

випробувань. Це і буде істинний хліб небесний - той, що люди отримують від духа до духа. 

72 Манна Першої Епохи була лише символом того, яким буде Мій духовний діалог з людьми в 

останні часи, коли їхня душа одержуватиме духовну поживу безпосередньо від Божества. 

73 Дуже велика відповідальність, яку несе цей народ перед людством. Вона має бути 

прикладом справжньої духовності, вона має показувати шлях внутрішньої релігійної практики, 

догідливої жертви, гідного Бога вшанування. Відкрийте своє серце і почуйте там голос совісті, щоб 

ви могли судити про свою поведінку і дізнатися, чи вірно ви тлумачите Моє вчення, чи ви теж 

неправильно розумієте сенс мого вчення. 

74 Не вимагайте досягти вершини одухотворення за один день. Йдіть до мети розміреним, 

спокійним і твердим кроком, і ви ніколи не спіткнетеся і не матимете жодних підстав каятися чи 

боятися скоєного. Слідкуйте за тим, щоб кожен крок робився з повною свідомістю, тоді ви 

незабаром побачите плоди своєї праці. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 281 
1 Улюблені учні: Хоча існує багато релігій, але Закон один, і Моє Вчення одне. 

2 Моє вчення - це вчення Духа, яке вчить людей плекати любов. Але що зробило людство, яке 

називає себе християнським, з мого вчення? Воно зробило з неї істоти форми, обряди, молитви на 

вустах, а за ними приховує своє лицемірство. 

3 Кажу вам, що єдина істина - це любов, і якщо ви, хоч і вихваляєте і прославляєте Моє ім'я 

словами і піснями, але не робите справ любові, то не будете на шляху істини. 

4 Істина - це Божественна Любов, виявлена у Всесвіті. Хто не знає істини, той не знає Бога. 

5 Як помиляються люди, коли вірять в Бога через літургії та обряди! 

6 Бог не є і не може бути тим, що створила людина на землі. 

7 Бог не має меж, Він є сутність і всемогутність. Щоб пізнати Його і відчути Його, треба 

стати з Ним одним цілим, творячи добро, люблячи один одного і будучи справедливими. 

8 Коли Я говорю з вами таким чином, ви не можете собі уявити, що народи цього часу, з 

їхньою матеріалістичною цивілізацією, можуть зрозуміти і прийняти вчення любові. Але Я кажу 

вам, що Моє вчення - це насіння, якого потребує світ, це вода, якої він прагне, щоб втамувати свою 

спрагу. 

9 Цей голод і спрага, які відчувають люди, походить від їхньої потреби в любові та 

правдивості у своєму житті. Ці духовні та моральні страждання є наслідком їхніх воєн, відчуження 

та амбітних земних прагнень. 

10 На короткий час, коли люди, нарешті, відчувають втому від війни, втому від руйнування і 

озлобленість від такої кількості страждань, вони намагаються шукати рятівний шлях, який Я 

показую вам. Але хоча вони і прагнуть до різних форм тлумачення Мого вчення, у всіх них вони 

знову впадають в забобонні обряди, в безглузді культи і зовнішні форми поклоніння Мені. 

11 Крик свободи не міг виникнути в кожній душі, бо туман, який її оточує, дуже густий. Але 

моє світло потужне і прорветься крізь темряву, проникнувши в найчутливішу частину людського 

серця. 

12 Яким буде це світло? Це Моє нове Слово, Моє Вчення з його новими одкровеннями, яке 

вчить людей істинному способу поклоніння Богу. Водночас вона показує їм процедуру пошуку 

кришталево чистої води, яка втамовує спрагу їхньої душі. 

13 Я наставлятиму всіх на істинний шлях поклоніння Богу, а також на правильний шлях життя 

згідно з Божественним Законом, виконання якого - єдине, що Господь приписав би кожному з вас. 

14 Нарешті, ви розпізнаєте зміст або значення Мого слова, о люди. Тоді ви відкриєте для себе, 

що моє вчення - це не тільки божественний голос, який промовляє до людей, але й вираження всіх 

духів. 

15 Моє слово - це голос, який підбадьорює, це крик про свободу, це рятівний якір. 

16 Моє вчення вільне від будь-якої обрядовості. Якби це було не так, то вона втратила б свою 

суть. 

17 Протягом цього часу Я приношу вам чисті і досконалі настанови, і тому кажу вам, що в 

кінці вашого робочого дня вам буде зараховано тільки те, що ви зробили в житті з істинною 

любов'ю, бо це буде доказом того, що ви пізнали істину. 

18 Людина ніколи не залишалася без Моїх одкровень, які є світлом Духа; але вона боялася їх 

осягнути. Тепер я прошу тебе: Що ти можеш знати про істину і про вічне, якщо вперто уникаєш 

духовного? 

19 Подумайте про матеріалістичну інтерпретацію, яку ви дали Моїм одкровенням про перший і 

другий "часи", хоча вони говорять тільки про Божественне і духовне. Подивіться, як ви плутаєте 

матеріальну природу з духовною, з якою неповагою перетворюєте глибинне на поверхневе, а 

високе - на низьке. Але навіщо ви це зробили? Тому що в своєму бажанні щось зробити в справі 

Божій ви шукаєте спосіб пристосувати моє вчення до свого земного життя, до своїх людських 

зручностей, які для вас найдорожчі. 

20 Подумайте над усім, що Я сказав вам, учні, щоб коли ви говорите, що ви спірити, то це 

тому, що ви дійсно живете тим, що проповідують ваші вуста. 
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21 Як легко сказати: "Я - спіритуаліст", але як важко бути ним насправді. 

22 Скільки є таких, які чують моє слово, які стали великими тлумачами його, але не є 

найкращими учнями мого вчення, не виконують божественної заповіді, яка говорить вам: "Любіть 

один одного". 

23 З іншого боку, подивіться, як легко перетворюється той, хто застосовує на практиці хоча б 

один атом мого вчення. Хочете приклад? 

Був один чоловік, який все життя говорив Мені, що любить Мене через словесні молитви - 

молитви, які формулювали інші, яких він навіть не розумів, бо вони складалися зі слів, значення 

яких він не знав. Але незабаром він зрозумів, як треба молитися, і, відкинувши старі звички, 

зосередився на найпотаємнішому в душі, спрямував свої думки до Бога, і вперше відчув Його 

присутність. 

Він не знав, що сказати своєму господареві, в грудях у нього почало ридати, а з очей наверталися 

сльози. У його голові сформувалося лише одне речення: "Батьку мій, що я можу тобі сказати, коли 

не знаю, як з тобою розмовляти? Але ті сльози, ті ридання, той внутрішній захват і навіть його 

розгубленість промовляли до Отця такою прекрасною мовою, якої ви ніколи не знайдете ні в 

ваших людських мовах, ні в ваших книгах. 

24 Те заїкання людини, яка починає духовно молитися зі своїм Господом, нагадує перші слова 

немовлят, які викликають захват і радість у батьків, бо вони чують перші слова істоти, яка починає 

оживати. 

25 Оскільки люди не змогли дати істинне і правильне тлумачення одкровень, даних їм з 

найдавніших часів, Я приходжу сьогодні в дусі, щоб дати їм ясне викладення і правильне 

тлумачення всього того, чому Я навчив їх. 

26 У наш час ви визнаєте здібності душі-духу і здібності тіла, не плутаючи їх. 

27 Дух, розум і емоції знайдуть справжню гармонію, коли моє вчення, як світло нового дня, 

нарешті розбудить це спляче людство. 

28 Ви просите Мене допомогти вам сьогодні досягти єдності і миру у ваших серцях, проявити 

себе переді Мною як істота, що усвідомлює процес, свідком якого вона є, коли чує Мої вказівки 

через розум носія голосу. І Я приймаю ваші душі. Все, що ви приносите Мені у своїх молитвах і 

діях, чистих і простих, Я приймаю як справедливу данину дітей їхньому Небесному Отцеві. 

29 Найнагальніше прохання, з яким ви звертаєтеся до Мене, - щоб був мир на землі, щоб 

повернулося в народ патріархальне життя колишніх часів. Але кажу вам, що цей мир не 

повернеться до тих пір, поки ви, мої нові учні, не закладете основи нового світу, до якого я вас 

готую. 

30 Як тільки ти побачиш брата в кожному своєму ближньому, як тільки ти дозволиш 

розбіжностям між собою та іншими зникнути і полюбиш Мене в них, ти побачиш світанок нового 

часу, і життя стане радісним і легким для людини, і Я буду визнаний Батьком. 

31 Моє Слово цього часу таке ж, як і те, яке Я дав вам в Ісусі. Це той самий кришталево чистий 

потік, що поглинув твою душу, коли ти йшов за Мною через землі Палестини. Його зміст вам 

відомий, ви ніколи не зможете переплутати його "аромат", бо він наклав свою божественну печатку 

на вашу душу. 

Але сьогодні, коли Я зійшов, щоб заявити про Себе через цих чоловіків і жінок, і ви чуєте слово, 

яке виходить з їхніх вуст, ви визнаєте, що воно виходить від Мене, і ви запитуєте Мене, чому Я не 

вибрав іншу форму, щоб донести Моє послання цього часу до людства. 

32 Ти кажеш Мені, що серед вас немає людей особливої чесноти, здатних служити Мені. Немає 

ні Мойсея, ні пророків Першої Ери, ні Петра, ні Іоанна. Істинно ж кажу вам, що в усі часи Я 

посилав доброчесні душі, і серед них тих, що служили Мені в смиренні. Любіть їх і втішайте, бо 

тягар їхній дуже великий. 

Я оберігав їхній розум і серця, як чисте джерело, і часто біль був найкращим засобом для 

їхнього очищення. Їхнє життя схоже на життя Моїх посланців інших часів. Благословляю тебе. 

Блаженні ті, хто пішов за Мною цим шляхом і відчув увесь сенс покладеної на них Мною місії! 

33 Я запрошую вас увійти в Моє Царство. Я кличу всі народи землі без будь-яких переваг, але 

знаю, що не всі Мене послухають. Людство погасило свій світильник і ходить у темряві. Але там, 
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де помилка дає про себе знати, з'явиться просвітлений Мною, щоб поширювати світло в своєму 

оточенні - духовний сторож, який спостерігає і чекає Мого знаку, щоб пролунав сигнал тривоги, 

який пробуджує і потрясає. 

Нехай любов цих посланців стане плідним насінням у ваших серцях. Не відкидайте їх, коли 

вони з'являться перед вами у зовнішній бідності. Слухайте їх, бо вони приходять від Мого імені, 

щоб передати вам здатність, якої ви не знаєте в даний час. Вони навчать вас досконалої молитви, 

вони звільнять вас від пут матеріалізму, якими ви зв'язані, вони допоможуть вам досягти духовної 

свободи, яка піднесе вас до Мене. 

34 Ви, що слухаєте Мене, з нетерпінням чекаєте виконання всіх Моїх слів. Ви бажаєте бачити 

цей світ перетвореним на учня Мого. Ви просите Мене бути серед тих, кого Я посилаю з важкими 

місіями в інші землі. Але істинно кажу вам: ви повинні приготуватися заздалегідь, бо битва, яка 

чекає на вас, буде дуже великою. 

Але не всі посланці, про яких Я говорю вам, є серед вас, не всі почують Моє Слово через носіїв 

голосу. Багато з них будуть говорити інтуїтивно, бо Я підготував їхні душі, і Я мудро розподілив їх, 

щоб дозволити Моєму світлу проникнути всюди. 

35 Як ви можете вірити, що, зійшовши до вас, Я можу знехтувати іншими народами, коли ви 

всі - Мої діти? Чи хочете ви вірити, що хтось далекий або поза Мною, хоча Мій Дух всеосяжний і 

оточує і розуміє все створене? Все живе і живиться Мною. Тому Мій Вселенський Промінь зійшов 

на всю Землю і душі отримали Мій вплив на цьому і інших світах, бо Я прийшов врятувати всі Свої 

творіння. 

36 Я не хочу, щоб ви втрачали цей час, і не хочу, щоб ви йшли по світу, не залишаючи сліду 

від своїх кроків. Я хочу, щоб ви були справжніми плекачами того насіння, яке я вам довіряю, і, 

покинувши цей світ, продовжували працювати до тих пір, поки ваше насіння не розквітне в душах 

ваших ближніх. 

37 Я не хочу прив'язувати вас до Моїх вказівок. Я лише з любов'ю підбадьорюю вас, бо не 

прийму іншого виконання наказів, окрім того, що народжується з вашої душі, підготовленої в Моїй 

настанові. Будьте вільні в межах Моїх законів, але зробіть послух звичкою. Виконуйте два закони, 

що керують людиною, які по суті своїй єдині, бо обидва виходять від Мене. 

38 Моліться за всіх людей, бажайте злагоди і порозуміння всіх для Мене, і нехай ваша молитва 

підноситься, як пісня, як палкий гімн, просвічуючи душі і вказуючи їм шлях, яким вони досягнуть 

мети своєї долі. 

39 Притягнуті силою Мого Слова, ви приходите в ці місця, улюблені люди. Вам не потрібно 

приходити в ці місця зустрічей, щоб шукати Моєї присутності в них і мати можливість викласти 

переді Мною свої турботи. Бо ви знаєте, що Я всюдисущий, що Я скрізь, що Я скрізь чую вас. 

40 Це Моє слово, за яким ви приходите, це божественна сутність, яка служить їжею для вашої 

душі, яку ви шукаєте. 

41 Ви всі знаєте, що Я вказав вам час, коли Я перестану говорити з вами в цій формі, і тому ви 

поспішаєте прийти кожен раз, коли Моє Слово звучить через голосоносця. Бо ви самі хочете 

зберегти у своїй душі останні з одкровень, які Я роблю вам. 

42 У вас поступово пробуджується внутрішнє знання духовної місії, яку ви прийшли виконати, 

і відповідальність починає займати вас, бо ви зрозуміли, як важко і важко проповідувати Мій Закон 

справами, словами і думками. 

43 Скоро ви залишитеся без мого слова. Але щоб ви не похитнулися, ви повинні надихатися 

прикладом моїх учнів Другої Епохи, які об'єдналися після того, як Вчитель відійшов від них. Своїм 

союзом вони давали один одному силу, підбадьорення, міць і віру. 

44 Від вашої гармонії буде залежати, чи відчуєте ви Мою присутність на ваших зустрічах і чи 

не пропустите ви час Мого прояву. 

45 Досі ви зміцнювали себе, слухаючи, завтра ви ще більше зміцните себе, навчаючись. Бо 

коли ви проникнете в суть Моїх вчень, ви з подивом відкриєте для себе сенс кожного з них. 

46 Я благословляю навіть зараз тих, хто об'єднується і готується до цього часу, щоб осягнути 

вчення, яке Я приношу вам. Бо в цьому дослідженні учні відкриють для себе істинне тлумачення 



U 281 

35 

Мого Слова. І Я кажу вам, що як Моє Слово випромінює світло, так і ваше тлумачення освітить 

шлях вашого ближнього. 

47 Добрі тлумачі цього вчення знатимуть, як розбудити своїх побратимів, які заснули в рутині 

своїх обрядів, і вони простягнуть їм руку допомоги і врятують їх від корабельної аварії в плутанині 

через відсутність роздумів. 

Пізніше цей народ розійдеться по всьому світу і буде свідчити про почуте, а заодно пояснювати 

ясними словами Мій Закон і Моє Вчення - не тільки те, що Я сказав вам зараз, але і все те, що Я 

відкрив вам протягом століть, які ви пережили. 

48 Не бійтеся бути висміяними або відкинутими вашими ближніми. 

49 Запевняю вас, що коли ця раса спіритів з'явиться серед людства, Я вже дам їй багато і дуже 

великих духовних проявів. Ці прояви викличуть у багатьох з тих, хто чекає Мене духовно, підозру, 

що Я вже приходив і говорив. Чи не думаєте ви, що коли вони побачать вас, що йдуть, і почують 

ваше слово, то визнають вас за Моїх посланців? 

50 Істинно кажу вам, навіть богослови пояснять собі причину багатьох подій. 

51 Мій народ розійдеться по землі, як велике військо. Мій Дух буде на людях і буде 

підбадьорювати їх у їхній боротьбі, так що навіть останні Мої слова, які Я дав вам у цей час і в 

минулі часи, можуть бути виконані. 

52 Чому ви плачете, коли думаєте про дні, коли ви більше не будете чути Моє Слово? 

Заспокойтеся, натовпи, бо Я не залишу вас на самоті. 

53 Пам'ятаєш, як після Свого відходу в Другу Еру Я залишив Марію на лоні апостолів? 

54 Любляча порадниця, мати, розрада для стражденних, ще деякий час залишалася серед тих 

учнів. 

55 Коли біль, який вони пережили на Голгофі, коли вони побачили себе без свого Вчителя, без 

Його Слова, відійшов з тих сердець, вони зрозуміли місію, яку мають виконати, і почали нести 

Добру Новину на землі. Господь підняв Марію з землі, вже залишивши її люблячу лагідність у 

спадок людству. 

56 Ви, нові учні перед Божественною кафедрою, думаєте, що як тільки вас "позбавлять" Мого 

прояву через вуста глашатая, то Я залишу вас у спокої. Але кажу вам: Марія не померла, ваша 

духовна Мати готова стати поруч з вами у випробуваннях, у дні, коли вам здається, що ви покинуті 

і відчуваєте, що Мене немає, хоча Я близька до вас, як ніколи. Її материнська любов допоможе вам 

відчути себе сильними і зрозуміти істинний сенс вчення, яке Я виклав перед вами на словах і на 

ділі. 

57 Ви будете воїнами Мого Закону і сіячами одухотворення. Але вже сьогодні Я заявляю вам, 

що спіритизм не матиме ні своєї бази на землі, ні представника в людині. Його панування буде не 

від світу цього, і вашим єдиним провідником буде ваша совість у Христі. 

58 Ваше інтуїтивне око знатиме, як виявити нових "працівників" серед натовпу. Але не ваші 

руки будуть "помазувати" чи освячувати. Бо єдиний, хто може довірити душу з дарами, 

дорученнями або місіями, - це Я, єдиний, хто записує долю кожної істоти. 

59 Я говорю вам все це для того, щоб ви не впали в помилки або способи дій і обряди, які не 

містять в собі істини. 

60 Ви будете лише Моїми сіячами, Моїми пророками, Моїми посланцями. Але таємна 

скарбниця все одно буде в руках вашого Господа. 

61 Моя воля, щоб між вами була повна злагода і братерство, щоб у народі, в якому все повинно 

бути ладом, любов'ю і одухотворенням, не з'являлися пани, володарі або тирани. 

62 Якщо ви будете виконувати свою місію так, як Я вказую вам, то ваш приклад буде 

визнаний, і ваша влада буде змушена зробити проломи для спіритизму. 

63 Зрозумійте, що саме світло мого вчення повинно викривати збоченість ідолів, зривати з 

п'єдесталу гордовитого правителя і деспотичного володаря, руйнувати минущу владу панування 

матеріалізму. 

64 Люди, яких Я сьогодні готую до проповіді духовного життя, завтра не будуть багатими, не 

будуть володіти скарбами і матеріальними благами. Бо своїми справами вони повинні будуть 
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довести світові, що правда, любов і справедливість Божа не потребують покладатися на силу 

вашого облудного багатства. 

65 Любов, віра, тверда воля будуть тими силами, які зроблять цю роботу відомою серед 

людства. Візьміть приклад Христа і Його учнів, поміркуйте над їхнім життям і вченням, яке вони 

вам дали, і ви побачите, що я говорю вам істину. 

66 Моя рука ніколи не торкалася монети. Коли Мені навмисне показали одну з них, щоб 

попросити висловити Свій погляд на обов'язки перед Імператором, Я лише подивився на цю 

монету і, не торкаючись до неї, відповів тому, хто запитував: "Богу віддай Боже, а Імператору - 

Імператорське". 

67 Це одне з Моїх останніх повчань, але не останнє. Я продовжу говорити з вами ще короткий 

час, а потім, звичайно, більше не буду говорити розумом людини. 

68 Потім я дам вам час на роздуми, щоб ви могли поміркувати після мого від'їзду. За цей час 

інтуїція поступово почне відроджуватися від духу до духу в різних формах. 

69 Все, що ви не зрозуміли зараз, ви зрозумієте в ті дні духовних роздумів, і при цьому будете 

здивовані новими одкровеннями і пророцтвами. 

70 Натхнення одного буде підтверджено натхненням іншого, і тому в учнів не виникне жодних 

сумнівів. 

71 Роке Рохас і Даміана Ов'єдо були моїми першими носіями голосу для мого духовного 

прояву в той час. Чоловік отримав у своєму розумінні промінь Іллі, Діва отримала світло Учителя. 

Цим я хотів показати вам, що в моєму апостольстві жінка сидить за моїм столом так само, як і 

чоловік. Дух-душа в обох однакова. Навіщо Мені робити різницю між ними в цю Третю Епоху, 

якщо це Епоха, в якій Я шукаю душі-духи? 

72 Роке Рохас і Даміана Ов'єдо - ваші першопрохідці. Вони почули Божий голос посеред 

пустелі і, не питаючи, чи це правда, увірували. Один почув голос пророка, інший відчув дотик 

милосердя Вчителя. 

73 Скільки таємниць Я відкрив вам з тих пір! Перші глашатаї помирали, з'являлися інші, і так 

послідовно до сьогоднішнього дня. Не всі були чисті у своїх намірах. Деякі з них були прикладом 

ревності у вірі, любові до правди, самозречення та жертовності. Але деякі були марнославні, 

любили лестощі та винагороду. 

74 Я навчав юрби слухачів від початку розпізнавати істинні плоди, і вам, присутнім тут, кажу, 

щоб ви несли Мою істину як поживу своїм ближнім, а сліди спалювали у вогні істини. 

75 Мушу вам сказати, що ви ніколи не вміли піклуватися про своїх носіїв голосу, бо вам не 

вистачало розуміння і співчуття до них. Але оскільки ви не вміли ні підбадьорити, ні подбати про 

ті серця, то принаймні бережіть у майбутньому те, що вийшло з їхніх уст, а це було Моє слово: 

нову манну. 

76 Коли спіритизм розмножиться на землі, знайдеться чимало тих, хто прийме їх за звичайних 

ворожок і буде підходити до них, щоб запитати про майбутнє. Вчені розпитуватимуть їх про життя 

духів та про життя на інших світах чи планетах. 

Я пророкую все це вам, щоб, коли ви відчуєте, що вас атакують нерозумні запитання, ви не 

забули помолитися, щоб ваш Отець надихнув вас на те, що вам потрібно сказати - що Його воля 

для вас, щоб ви поділилися перед обличчям нерозумності або цікавості ваших співвітчизників. 

77 Я наказую вам не змінювати жодного з Моїх одкровень і не намагатися досліджувати те, 

для чого ще не настав час, щоб воно було розкрито. Ти завжди будеш зберігати свої обладунки - 

немов джерело, готове прийняти кришталево чисту воду, що втамовує спрагу твоїх ближніх до 

світла, і не твоя рука підніме завісу таємничості. Чи був хтось на землі гідний відкрити книгу з 

сімома печатками? Тільки те, що від Агнця, було гідне, тобто тільки цей мав силу це зробити. 

Знайте, що є багато вчень, які будуть відкриті людині тут, на землі, але також є багато інших, які 

будуть відкриті їй лише тоді, коли вона буде жити у високих оселях Духа. 

78 Скрізь ти знайдеш Мене, Моя присутність - у всіх місцях на твоєму шляху. Я перетворюю 

Себе і в оазис посеред пустелі, і в маяк у штормову ніч. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 282 
1 Божественне світло світить для вас, воно стає словом, щоб дати вам нову настанову. 

Блаженний, хто готує серце своє, як святиню, бо він дійшов до істинного життя, коли почув Моє 

слово. 

2 Приходьте всі і пізнайте моє диво любові. Я прийшов спасти грішників устами грішників. 

3 У цю Еру Я демонструю вам силу, якою ви володієте, як спадщиною або даром, який Я 

помістив у вас. Це сила не матерії, а духу. Бо людина не сильна, не велика, не мудра за тілом, а 

тільки за духом. 

Я звертаюся до того, хто спрямовує свої кроки на шлях добра і підкоряється волі Отця 

Небесного - до того, хто підкоряється законам, які направляють і керують життям. Він повинен 

буде відчувати підтримку потужних сил, які завжди будуть вести його шляхом світла, миру і 

правди. 

4 Учень: Це просте слово, яке Я приніс вам як духовний дар, щоб відкрити Нову Еру, у своїй 

простоті і зовнішній скромності є ще одним Моїм шедевром. Ця форма пошуку людини, щоб 

зробити Божественне відомим для неї через її інтелект, має сенс, значення і сенс, який ви всі 

повинні відкрити. 

5 Подивіться, як Мої божественні думки стають голосом на людських устах, які, хоч і нечисті, 

але стають чистими в момент цього служіння, щоб дати вам поживу духовного життя. 

6 Що не дасть вам тоді день, коли очиститься і душа ваша, і тіло ваше, щоб прийняти Мене? 

7 Ваша віра була малою, ваша любов і ваша підготовка слабкою. Проте плід, який ви 

отримали в Моєму Слові, вирвав вас з летаргії, навчив розуміти, любити, вчитися і відчувати життя 

душі, яка в ваших нещастях була безлюдною пустелею, а тепер нагадує оазис для вашого життя, 

повного боротьби і постійних випробувань. 

8 Якщо ти прагнеш зрозуміти це вчення, ти будеш серед тих, хто в цей час має повне 

усвідомлення того, що людина без Мене - ніщо. 

9 Подивіться на цей світ - гордий, зухвалий і пихатий всіма творіннями людини, якими вони 

дивують покоління цього століття. У своїй більшості вони не вірять у духовне і не люблять його. 

Тому вони не моляться і не виконують Моїх законів. Тим не менш, вони задоволені і пишаються 

тим, що можуть показати світ, наповнений дивами, які вони створили за допомогою своєї науки. 

10 Але цей дивовижний світ людей, який вони будували століттями науки, боротьби, війн і 

сліз, вони ще зруйнують власними руками і зброєю. Вже наближається час, коли людство 

усвідомить нежиттєздатність і кволість своїх творінь, яким бракувало любові, справедливості і 

непідробного прагнення до досконалості. 

11 Незабаром ви дізнаєтеся, що без Бога ви - ніщо, що тільки від Мене ви можете отримати 

силу, життя і розум для створення гармонійного існування між духом і людською частиною 

людини. 

12 Я приходжу зі своїм новим словом, щоб оживити світ, бо століттями і століттями людство 

бачило, як панує лише смерть. Що стало причиною того, що у вашому існуванні запанувала 

смерть? Відсутність любові. 

13 Істинно кажу вам: любов є незмінна сила, що рухає всесвіт. Любов - це джерело і сенс 

життя. 

14 Зараз Я відкриваю час духовного воскресіння для всіх - час, коли Я принесу до цвітіння те 

благословенне насіння любові, яке Я пролив на світ з висоти хреста, сповіщаючи вам, що якби 

люди любили один одного так, як Я вчив вас, то "смерть" зникла б зі світу, і замість неї життя 

запанувало б над людьми і проявлялося б у всіх їхніх справах. 

15 Сьогодні ви день за днем поїдаєте гіркі плоди дерева науки, за яким так недосконало 

доглядали люди, бо ви не прагнули до гармонійного розвитку всіх своїх обдарувань. Як же ви 

могли спрямувати свої відкриття і свої справи в правильне русло, якщо ви тренували тільки 

інтелект, але занедбали душу і серце? 

16 Серед вас є люди, які подібні до диких звірів, які дають повну волю своїм пристрастям, які 

відчувають ненависть до своїх ближніх, які кровожерливі і прагнуть зробити рабами братні народи. 
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17 Якщо хтось вважає, що Моє Вчення може викликати моральний крах людини - істинно кажу 

вам, він у великій помилці; і щоб довести це сумнівам, матеріалістам і зарозумілим цього віку, Я 

дозволю їм пожинати і їсти плоди своєї науки до тих пір, поки вони не наситяться, поки з їхньої 

душі не вирветься визнання, яке говорить Мені: "Отче, прости нас, тільки Твоя Сила зможе 

зупинити ті сили, які ми розв'язали в своєму нерозумінні"." 

18 Тоді Я прийду їм на допомогу і дам їм спокій, бо їхня гординя вже багато дала їм випити з 

чаші страждань. Я приведу їх до душевного спокою і самоспоглядання, щоб вони - потім вже в 

новому житті - відкрили для себе цінність духовного і знали, як застосувати її в своїх справах. Я 

дам їм зрозуміти, що життя подібне до ліри, струни якої уособлюють любов, духовність і науку, 

але вони, оскільки не були в гармонії, не змогли видати солодкий звук любові, який є піднесеним 

звуком духовності. 

19 Настав час суду, коли Я запитаю декого: "Чому ви відреклися від Мене?". А інші: "За що ви 

Мене переслідуєте?". Чи має право заперечувати існування Мого Царства той, хто не зміг 

проникнути в нього сам? Те, що ви не визнаєте Мою істину, що ви не знаєте, як її відкрити, не 

означає, що її не існує. Якщо ви вважаєте, що існує тільки те, що ви можете осягнути, то скажу вам, 

що ваше невігластво велике і ваша зарозумілість дуже велика. 

20 Істинно кажу вам: хто відрікся Бога та Царства Його, той відрікся самого себе. Той, хто хоче 

черпати сили з самого себе, бо вважає себе незалежним і має горде відчуття, що може бути 

великим і без Бога, його кроки у світі будуть дуже короткими. Він скоро зійде на манівці, і його 

страждання будуть дуже болісними. 

21 Де ж справжні науковці? 

22 Знати - це відчувати Мою присутність. Знання - це керуватися Моїм світлом і виконувати 

Мою волю. Знання - це розуміння права. Знати - щоб любити. 

23 Той, хто хоче бути корисним ближньому з любові, присвячує себе добру в будь-який з 

багатьох способів, які пропонує життя. Він знає, що є людиною, яка виявиться готовою бути 

використаною Божественною Волею для дуже високих цілей. Я хочу, щоб ви, о учні, здобували 

знання, щоб ви могли звільнити від своїх помилок тих, хто втратив шлях до висхідного розвитку. 

24 Справжня любов - та, що виходить за межі людських почуттів серця - є плодом мудрості. 

Дивіться, як Я сію мудрість у вашій уяві в Своєму Слові, а потім чекаю плодів вашої любові. 

25 Є багато способів творити добро, багато способів втішати і служити. Всі вони є проявами 

любові, яка єдина - любов, яка є мудрість духу. 

26 Хтось може йти шляхом науки, хтось шляхом духу, хтось шляхом почуття, але сукупність 

усіх призведе до духовної гармонії. 

27 Навчіться розрізняти різні шляхи, які існують, а також поважати різні місії, які виконують 

ваші співвітчизники. Для цього треба мати відкриту душу, правильне судження, спокійний розум і 

глибокий погляд. Якщо ви не володієте цими якостями, то небезпідставно обуритесь, коли 

дізнаєтесь, що релігійних громад більше, ніж ви думали, а обрядів і культів більше, ніж ви знали. 

28 Якщо ви не підготуєтесь, ви будете почувати себе розгубленими і враженими в той день, 

коли опинитесь в епіцентрі битви, що наближається. 

29 Той, хто слухає Мене, не прагнучи зрозуміти, не зможе належати до тих, хто осягає і 

пояснює це вчення. Інші ж намагаються розпізнати сенс Мого Слова, вони відчувають його, 

люблять його, носять його в своїй душі, в своєму серці і в своєму мозку. Вони з кожним днем все 

більше проникають у знання мого вчення. 

30 Коли це бажання знати більше, любити досконало вийде на перший план серед цих учнів, 

ви побачите, як на їхніх обличчях відобразиться краса добра, милосердя, велич одухотворення. 

31 Проте, навіть у цей момент ніхто не зміг показати своє обличчя як дзеркало істини, що 

відображає чесноти духу-душі, тієї вищої істоти, яка живе в кожній людині. 

Але що сказати вам про той духовний світ, який живе і плететься поза вами, і який так само 

може проявити себе через ваші справи, слова і думки? Для цих істот кожна людина є засобом 

заявити про себе, кожна втілена душа - засобом єднання, а кожен мозок - засобом встановлення 

контакту зі світом людей. 
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32 Якщо помисли людей спрямовані на добро, то вони будуть використані високими, світлими 

істотами, які віддані високим цілям. Але якщо думки людей відкидають усякий добрий вплив і 

вони дозволяють використовувати свої почуття і свої здібності низьким душам, то це призводить 

лише до того, що нижчі пристрасті стають реальністю. 

33 Кажу вам, що немає жодного людського розуму, який би не жив під впливом Духовного 

Світу. 

34 Багато хто буде заперечувати це, але ніхто не зможе довести, що розум людини не може 

приймати думки і вібрації не тільки духовних істот і своїх ближніх, але і мої. 

35 Це одкровення для всього людства - одкровення, яке, коли воно буде поширюватися, знайде 

відкриті серця, які приймуть його з великою радістю; в рівній мірі, воно також зіткнеться з 

впертими супротивниками і борцями. 

36 Але що вони зможуть зробити, щоб світло духовного Царства не засяяло в житті людей? 

Якими засобами невіруючі зможуть усунути цю вібрацію? Хто той, хто вважає себе поза 

універсальним впливом, яким є творча і життєдайна сила Бога? 

37 Я звертаюся до вашого духу, до вашої душі і до вашого розуму, але ще раз кажу вам, що ви 

отримуєте послання, ідеї і натхнення з інших планів буття, і що так само, як ви не знаєте, звідки 

прийшла ваша душа, щоб втілитися в цьому вашому тілі, так само ви не знаєте, хто невидимо і 

невловимо проявляється їй. 

38 Вам, хто слухає ці вчення, Я кажу, що ви не повинні думати, що носії голосу праведні і 

чисті, бо це Моє натхнення вібрує в їхніх органах розуму. Ні, вони лише наділені здатністю 

приймати Моє світло і передавати його у вигляді слів. Вони є предтечами того духовного прояву, 

який є обіцянкою для майбутніх часів, коли люди матимуть повне усвідомлення того, що світло 

духовного світу завжди осявало їхнє буття, і вони підготують і одухотворять себе, щоб досконало 

прийняти і передати вічне послання Бога. 

39 Людство, ви заперечуєте те, що не можете довести матеріально. Я кажу вам, що ви знаєте 

тільки те, що належить світу. Бо якби ви знали хоч трохи про дух, то не посміли б заперечувати ні 

існування, ні впливу, ні прояву духовного світу! 

40 Велика кількість істот світла заступається за вас. В той день, коли ви вмієте єднатися з ними 

в молитві, в думці і в вірі, ви відчуєте в своєму житті непереможну силу, надлюдську силу, і ви 

ніколи не спіткнетеся. 

41 Існує також невидимий світ темряви і плутанини навколо людини. З того дня, коли ви 

будете готові боротися проти його підступних нападів, ви відчуєте у своєму житті незнану свободу 

і мир. 

42 Знайте, що розум ніколи не перестане отримувати вібрацію і вплив Моєї Божественності і 

Світу Духів. 

43 Людина полюбила те, що належить до матерії, саме там вона має свої цінності, саме туди 

вона спрямувала своє серце, свій розум і свої почуття. Тому він нехтує і ігнорує все, що стосується 

духу. Якби людина мала своїм ідеалом дух, вона б так удосконалила свої органи чуття, що нічого з 

того, про що я вам сьогодні говорив, не було б для неї невідомим. 

44 Він знав би, що дух Божий, завдяки своїй природі, перебуває в контакті з кожним духом, що 

існує у всесвіті, і оскільки він знав би про це і був би просвітлений вірою, він доклав би зусиль, 

щоб еманація мого духу, який є силою, життям і світлом, що оживляє все створене, дійшла до 

нього. 

45 Істинно кажу вам - і не забувайте цього: не виключено, що Я даю про Себе знати через 

людський інтелект. Це було б неможливо, якби Я не міг дати про Себе знати. 

46 Ваше завдання, учні, зробити душу і розум чутливими, щоб сприймати, відчувати, вірити, 

жити, любити і підкорятися всім духовним вібраціям. 

47 Ще раз кажу вам: навіть якби все людство прагнуло не допустити, щоб духовне світло 

досягло його, воно ніколи не досягло б цього, бо саме життя, яке має людина, вона бере від Мого 

Духа, який вібрує в усьому сущому. 

48 Ви зараз слухаєте Моє вчення, яке може здатися вам дивним у всіх відношеннях, але яке ви 

розумієте. Ви знаєте, що навіть якщо це проявляється в таких бідних і скромних місцях, як ці 
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кімнати для зустрічей, це не звичайні місця, а прості гуртожитки, присвячені відданості, 

одухотворенню і підготовці до отримання небесного послання. 

Ви знаєте, що нині Я даю про Себе знати за допомогою людського інтелекту, але говорить не 

інтелект, а дух, який приймає світло Мого натхнення - світло, яке, проходячи через інтелект, стає 

думкою, а коли досягає вуст, перетворюється на слова. 

49 Це був один з найпрекрасніших дарів, які Я відкрив вам у Третій Ері, щоб ви могли мати 

уявлення про якості, які існують у вашому дусі, а також про те, що ще зарезервовано для нього. 

50 Проникніть у своє духовне нутро, щоб краще пізнати себе. Бо якби ви вважали себе лише 

матерією, то заперечували б свою велич і невірно оцінювали б суть свого буття. 

51 До тих пір, поки ви не будете зацікавлені в пізнанні істини духу, ви будете слабкими і 

невігласами, і все, що ви є, і все, чим ви володієте, не буде проявлятися через тіло. 

52 Матеріалістична наука поклала на плечі людей непосильний тягар. Ви всі втомилися, ви 

важко проходите свій шлях в цей час, але Я чекаю всіх. 

53 Люди, запрошуйте на цей духовний бенкет своїх побратимів, які не можуть йти далі. Ви 

побачите, як вони несуть у своєму розумі скарб знань, і скажете: "Чого їм може не вистачати?". А в 

душі у них пустельна порожнеча. 

54 "Прийдіть до Мене, інтелектуали, які втомилися від смерті і розчарувалися в серці. 

Прийдіть до Мене, ви, що заплуталися і зненавиділи замість того, щоб любити. Я дам вам 

відпочинок і дам зрозуміти, що дух, слухняний Моїм заповідям, ніколи не втомлюється. Я 

познайомлю вас з наукою, яка ніколи не збиває з пантелику інтелект". 

55 Вони не будуть боятися прийти до Мене через те, що серце їхнє холодне або суд їхній 

суворий. Для кожного знайдеться речення, слово, яке стане променем світла, що осяє ті серця, 

розчаровані браком любові. Неважливо, що ви не вірите Мені і не любите Мене. Це не є причиною 

для Мене виключити вас із Моїх столів. Я прийшов за грішниками. 

56 Знаю, що багато хто у своїй зарозумілості відмовлятиметься прийти вчитися, бо вважатиме, 

що вже все знає. Але досить їм почути одне Моє послання, і Я доведу їм, що у них ще є серце, що 

вони не померли для істинної любові, що вони все ще Мої маленькі діти зі Мною, і що вони все ще 

можуть плакати. 

57 Моє вчення любові не призначалося для небагатьох, хто почув його через носіїв голосу. 

Моє послання прийшло у світ, щоб його знали всі люди. Ось чому я кажу вам, що вона досягне 

кордонів землі в багатьох формах, бо вона є початком розради, обіцяної людству вже в Другій Ері, 

коли воно досягне кульмінації часів скорботи на землі. 

58 Сьогодні, коли я бачу, як люди з шаленою швидкістю занурюються в найглибші прірви 

своїх пристрастей, своїх пороків і своєї ворожнечі, я знаю, що настав час, коли я повинен прийти 

до них, щоб подати їм рятівну допомогу. Як би низько вони не опустилися, Я дозволю Своєму 

голосу дійти до їхнього духу, який скаже їм: "Я з вами, прийдіть до Мене, шукайте світла, Я 

допоможу вам вирватися з темряви, і згодом ви одужаєте під Моїм щитом миру". 

59 Мій голос буде почутий у внутрішньому храмі його істоти - храмі, який людина не змогла 

зруйнувати, бо це його власна душа-дух. 

60 Пам'ятайте: Коли ви були маленькими дітьми, ви всі жили в невинності, нагадуючи цвітіння 

троянди. Але згодом на стеблах виросли колючки і більше не давали квітів. Саме терня пропонує 

Мені людство в черговий раз, і потрібно буде мудрим ножем садівника підрізати ці рослини, щоб 

наступної весни вони знову зацвіли рожевим цвітом. 

61 Залишіть сьогодні на короткий час землю позаду себе і прийдіть до Мене духом. Протягом 

багатьох століть людина помилялася у своєму способі молитви, через що не зміцнювала себе і не 

освітлювала свій життєвий шлях Моєю любов'ю, бо молилася почуттями, а не духом. 

62 Поклоніння образам, до яких людина має таку велику схильність, було як отрута, що не 

давала їй насолоджуватися духовними принадами внутрішньої молитви. 

63 Скільки страждань люди потягли за собою тільки тому, що не вміли молитися! І це 

природно, учень: яку духовну силу може мати людина, щоб пройти життєві випробування, якщо 

вона нічого не робить для того, щоб наблизитися до джерела життя, що існує в Моєму Дусі? Він 

шукає Мене в безоднях, у тіні, хоча міг би піднятися і знайти Мене на вершинах, у світлі. 
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64 О, якби люди нинішнього віку розуміли силу молитви - скільки б надлюдських справ вони 

здійснили! Але вони живуть в епоху матеріалізму, в якій самі намагаються матеріалізувати 

божественне, щоб доторкнутися до нього і побачити його. 

65 Мої слуги в минулі часи - Ной, Авраам, Ісаак і Яків, Йосип чи Мойсей - знали силу 

молитви, і про це вони дали людству незгладимий доказ, залишивши свій молитовний шлях як 

приклад для всіх поколінь. 

66 Для цих людей було байдуже, де молитися, вони знали, що в глибині свого єства мають 

храм Господній всередині себе. Шляхом, яким вони намагалися наблизитися до Мого джерела 

милосердя, була віра - віра в Мою Присутність, в Мою справедливість, в Моє Провидіння і в Мою 

любов. Кожного з цих людей Я піддав великому випробуванню - настільки великому, що свідчення 

про нього залишаться на всі часи. І в цих випробуваннях вони залишилися вірними, слухняними, 

смиренними, відданими своєму Творцеві. 

67 Моя відповідь на віру і любов цих слуг завжди була миттєвою, роблячи їх об'єктами Моїх 

проявів сили, які даруються тільки людям великої віри і доброї волі. 

68 Моя любов до вас змушує Мене прийти в цей час, щоб шукати вас в ярах і в безоднях, щоб 

врятувати вас, як це робить пастир з вівцями, яких він дуже любить. 

69 Але якщо ви бажаєте знати Мою мету щодо людей, яких Я хочу створити через вас, ви 

можете дізнатися, що Я зараз збираю вас разом, приводячи вас з різних куточків землі, щоб ви 

могли знати це небесне послання. 

70 Через Моє Слово, яке розділене на незліченну кількість уроків або вчень, Я зроблю вас 

учнями цього вчення. І коли ваше єство насититься цією сутністю, коли ви залишите позаду 

традиції і помилки і почнете жити і відчувати одухотворення, Я дам вам час і годину, коли ви 

відправитеся в провінції, народи і країни, щоб нести Добру Новину в маси. 

71 Ви будете множитися, як зорі небесні або як пісок морський, і приносити благословення 

домівкам, народам і вітчизнам, де відчувається голод за миром, справедливістю і правдою. 

72 Але не забувайте, що коли ви вирушаєте в цю битву, то це тому, що ви вже практикуєте 

духовну молитву, як Я надихав вас робити в усі часи, як Я зараз нагадав вам про це. 

73 Без сили молитви ви не зможете встояти в бою, не зможете витримати випробувань, а тим 

більше навчити своїх ближніх досконало молитися. 

74 Але необхідно, щоб ви дали докази сили духовної молитви, як давали їх у минулі часи ті 

люди, яких ви пам'ятаєте як патріархів, як вождів і пророків. Це не будуть ті самі докази, які 

стануть реальністю через ваше посередництво; бо ви повинні пам'ятати, що зараз інший час, що 

людство розвинулося духовно і матеріально, і що тому докази і чудеса, які ви отримуєте через 

молитву, не можуть дорівнювати тим, що були в минулі часи. Тим не менше, вони будуть 

чудодійними. 

75 Для того, щоб довести, що ви гідні таких великих благ, вам потрібно буде виконати лише 

дві умови. Першим буде ваш спосіб життя: праведний, корисний, завжди натхненний добром і 

милосердям. Другою буде віра, яка зробить вас вищими за все, що існує на землі, яка дасть вам 

сили, щоб, коли настане момент, врятувати вас від небезпеки, підняти над усіма стражданнями, 

зробити вас несприйнятливими до болю і допомогти вам перемогти навіть смерть. 

76 Істинно кажу вам: з добром і вірою вам вдасться зробити потужні і надлюдські справи, 

якими ви дасте найкраще свідчення сили молитви і любові в цей час. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 283 
1 Улюблені учні, ви прийшли з різних доріг і об'єднуєтеся в момент молитви, щоб піднести 

душу до Отця. Я приймаю вас, почуйте Мій голос. Повертайтеся до Мене, коли ви заблукали. 

Сьогодні ви зі Мною. Я давно кличу вас, і істинно кажу вам, Я чекав кожного з вас. 

2 Я приймаю вас, які зібралися тут, від імені людства. Те, що Я дарую вам, Я тим самим 

дарую всім вашим ближнім. І тих, хто прийшов у тінь цього дерева, і тих, хто далеко від нього, Я 

люблю однаково. 

3 Моліться, люди, це мова душі. Але вивчіть цю мову, щоб, говорячи зі Мною, ви могли 

одночасно розуміти Мене. Говоріть зі Мною з повагою і смиренням, але з довірою, яку ви маєте до 

батька, - з довірливістю, з якою ви говорите з другом. 

4 Відкрийте своє серце, це мій храм, і дозвольте звуку мого голосу лунати в ньому, який є 

порадою, натхненням і одкровенням. 

5 Якщо ви проникнете в сенс Моїх повчань і пізнаєте Мій голос, як вівця пізнає голос свого 

пастиря, то зрозумієте, що Я говорив з вами в усі часи і в кожну мить вашого життя. Якби це було 

не так, то "Слово" не було б вічним. 

6 Людина завжди була в Моїх очах малою дитиною, якій загрожують небезпеки і падіння, і 

оскільки Я її Отець, Я люблю її і веду її, навіть якщо її серце іноді глухе до Моїх порад, Моїх 

закликів і уроків. 

7 Сьогодні люди переживають період великих випробувань, але не тому, що я радію їхньому 

болю, а тому, що люди справедливо повинні очиститися, коли вони самі себе осквернили. 

8 Ви всі знаєте, що Я люблю чисте, що тільки чисте досягає Мене. Це те, що вам підказує 

ваша совість. 

9 Світло Мого Духа виливається на всяку плоть і на всякий дух, щоб ви могли вивчати і 

тлумачити випробування, які життя дає вам щодня, як уроки, щоб ви могли впізнати себе і 

зрозуміти завдання, яке ви принесли з собою на землю. 

10 Чому багато хто з вас боїться, що ваша доля записана Мною з випробуваннями, болями, 

покараннями або нещастями? Як ти можеш думати, що Той, Хто безмежно любить тебе, дає тобі 

шлях, сповнений терня? Істинно кажу вам: нещасливий і обтяжений нещастями шлях - це той, який 

ви обираєте за своєю волею, думаючи, що на ньому можна знайти радощі, свободу, блаженство, не 

усвідомлюючи, що саме на призначеному вам шляху, з якого ви сходите, можна знайти справжній 

мир, безпеку, силу і здоров'я, благополуччя і достаток. 

11 Цей шлях, який Я пропоную вам у Моєму Вченні, - це шлях, призначений вашій душі від 

самого її створення, щоб на ньому ви могли нарешті знайти те, чого прагнете. 

12 Блаженні ті, що повертаються на дорогу, почувши це слово, бо в ньому вони знову знайдуть 

спадщину, яку відкинули. 

13 На моєму шляху також є випробування, але це настанови для душі, це світло і одкровення, 

якими життя дає вам імпульс, щоб зупинити вас в шаленому курсі, що веде вас до загибелі. 

14 Тисячі випробувань піддаються вам, учні, для того, щоб пробудилися всі здібності вашої 

духовної душі і були приведені в гармонію всі струни вашого серця. 

15 Цей народ - сильний син, який володіє пророцтвами і вченням. Тому Я кажу йому невпинно 

практикувати Моє слово, застосовувати його до свого життя, щоб він знав цінність своїх дарів, 

старанно шукати сенс Мого вчення, щоб він міг відкрити світло, яке Я обіцяв вам тоді, коли 

говорив вам, що пошлю вам Духа Істини, щоб пояснити вам попередні одкровення. 

16 Я дозволяю цьому народу рости в таємниці і невідомості, без того, щоб людство помічало 

його присутність, поки не прийде час порушити мовчання, що станеться, коли ці люди 

об'єднаються в істині і в дусі. 

17 Коли ви чуєте Мене, ваше єство тремтить від любові, і ви запитуєте себе: "Де я вже чув цей 

голос?". Інші кажуть, коли чують Мене: "Мені здається, що я бачу Вчителя, який проповідує на 

березі річки або на горі. Де, по-вашому, я Його бачив?". 

18 Так, люди, ваша віра говорить вам, що це Я говорю з вами, хоча ви знаєте, що Я не став 

людиною. Бо Я сказав вам, що прийду "на хмарі", і Я сповнив це. 
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19 Якщо Я використовував людську здатність інтелекту, щоб говорити з вами, то лише тому, 

що якби Я говорив з вами від духу до духу, ви б не почули Мене, не кажучи вже про розуміння 

Мене. 

20 Але таке проголошення було коротким і незабаром закінчиться, тому що це було необхідно 

лише для того, щоб деякі почули Мене, щоб вони знали, як ви будете контактувати зі Мною в 

майбутньому згідно з Моєю волею, і розуміли, як оголосити про це людству. 

21 Я хочу зробити вас однією сім'єю. Для цього абсолютно необхідно, щоб у вас була одна 

форма богослужіння і ви дотримувалися одного закону. 

22 Ви, люди, починаєте подавати той приклад братерства і єдності. Поки ви не досягнете 

цього, ви не зможете піднятися з усамітнення, в якому ви опинилися, до світла шляху, на якому вас 

чекає ваша місія. 

23 Світло, яке випромінює це духовне вчення, осяює дух людства, і як тільки люди прийдуть 

до істинного усвідомлення часу, в якому вони зараз живуть, вони з абсолютною ясністю 

зрозуміють суть цього вчення, яке затьмарить усі ваші релігії. Ти запитуєш Мене: "Учителю, а хіба 

релігії не істинні?". На це я кажу вам: Якби вони були істиною, то існувала б тільки одна, бо істина 

одна. Кожна з них містить в собі частинку того вищого світла, всі вони є шляхами, які ведуть душу 

і наближають її до джерела знань. 

24 Абсолютною істиною не володіє жодна людина, і вона не міститься в жодній книзі. Ця 

божественна ясність, ця всемогутня сила, ця безмежна любов, ця безмежна мудрість, ця досконала 

справедливість є в Бозі. Він - єдина істина. 

25 Зрозумійте Моє повчальне слово. Кожна релігія - це спосіб розуміння істини, але не сама 

істина. Тому ви бачите відмінності, які існують між ними. Ще раз кажу вам: якби в них була вища 

істина, то всі вони були б однакові і представляли б одну ідею, один світогляд, один шлях до Мене. 

26 Тому, як тільки Моє вчення буде визнане у світі, розуміння людини поставить його вище за 

будь-яку релігію, тому що вона зрозуміє, що не повинна його ніяк представляти або 

матеріалізувати, бо тоді вона не буде застосовувати його до самого життя. Ви повинні зараз 

зрозуміти, що це вчення не для того, щоб чуттєво сприймати через символи, а для того, щоб 

відчувати душею. Коли ви зрозумієте це таким чином, тоді ви зможете запропонувати Отцю те 

внутрішнє шанування, яке є істинним, яке є без показухи, без лицемірства, без егоїстичних 

інтересів. 

27 Вчення духу - це не теорія, це практична інструкція як для життя людини, так і для життя 

душі. Немає іншого, більш повного і більш досконалого вчення, ніж це. Вона супроводжує вас ще 

до того, як ви приходите на землю, вона слідує за вами протягом усього дня вашої праці в цьому 

світі, і вона зливається з вашою душею, коли вона повертається в свій колишній дім. 

28 Не я приберу літургію і традиції з ваших богослужінь - це зробить дух людини, який 

мимоволі піднімається над своїми старими уявленнями перед необхідністю більшого світла, щоб 

освітити свій шлях розвитку. Незабаром людина зрозуміє, що єдине, що вона може запропонувати 

Богові - це прояв любові, бо любов - це добро, милосердя, мудрість і справедливість. 

29 Спіритизм не перекреслює жодного слова, яке колись проголосив Христос. Якби це було не 

так, то вона не повинна була б давати собі таку назву, бо це було б протиставленням істині. Як це 

слово може бути проти цього, адже його вимовляє той самий Учитель. Якби ви дійсно проникли в 

сенс цього вчення, то побачили б, що моє сьогоднішнє слово є поясненням або проясненням всього 

того, що я колись говорив. Тому людство сьогоднішнє і майбутнє здатне розуміти більше, ніж 

людство минулих поколінь, а отже, і виконувати Закон чистіше, вище і правдивіше. 

30 Якщо ви уважно поспостерігаєте за своїми співвітчизниками в їхньому релігійному житті, 

то побачите, що до того, що раніше було об'єктом їхнього поклоніння, вони тепер ставляться без 

внутрішньої симпатії. Причиною цього є те, що душа пробуджується з власної волі і прагне того, 

що може її по-справжньому живити. Ось чому Я кажу вам, що зовнішньому поклонінню цього 

людства судилося зникнути. 

31 Вам, хто приймає це Слово, випадає піднести Мою Роботу у всій її простоті, 

одухотвореності, чистоті і простоті, не залишаючи жодної можливості впасти в помилку створення 

в ній обрядів, створення нових традицій або нових алегорій, що збивають вас з істинного шляху. 
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32 Час представлення божественного або духовного через матеріальні форми минув. Якщо в ті 

часи людство створювало символи і образи тому, що Закон був висічений на камені, а пророки 

були людьми, і завдяки тому, що "Слово" стало людиною і було побачене фізичними очима, то 

сьогодні я приходжу до вас духом, і мої посланці так само приходять до вас духом. Які нові образи 

або нові форми ви могли б створити з нескінченного, з непредставимого? 

33 Духовне вчення є вираженням і справжньою поживою духу душі. Тому вона відокремлює 

себе від будь-якої матеріалізації і будь-якого показного культу. 

34 Завдяки всьому тому, що я сказав вам сьогодні, ви зрозумієте, наскільки велика ваша 

відповідальність перед вашими співвітчизниками. 

35 Дотримуйтесь того, на що вказує вам моє слово, і це буде найкращим способом представити 

мою роботу перед іншими. 

36 Проявляйте милосердя, даруйте світло, звільняйте від помилки того, хто в неї впав. Творіть 

справу миру, братерства і єдності, тоді моя любов буде супроводжувати ваші кроки. 

37 Зрозумійте, що я - світло в умах людей, які прагнуть до розкриття своєї душі. Я - розрада 

для тих, хто обтяжений стражданнями. 

38 Я довгий час не відкривав Себе світові в словах, і тому нині, коли це знову можна почути, 

ви приходите з нетерпінням, щоб почути Вчителя і дізнатися Його нове послання. 

39 Час від часу необхідно, щоб мій Дух проявляв себе в доступній і зрозумілій для вас формі. 

Ця потреба говорити з вами викликана вашим непослухом Моєму Закону, вашим відхиленням від 

істинного шляху. 

40 Людина є найбільш непокірним створінням у творінні через свободу волі, якою вона 

користується. До сьогоднішнього дня він не хотів підкорятися вказівкам совісті. 

41 Моє Слово хоче одних стримати, інших наставити, всіх укріпити в істині і врятувати вас від 

безодень. 

42 Не ображайтеся на те, як Я відкриваю Себе зараз, що так відрізняється від того, як це було в 

Другу Епоху. Знайте, що Я ніколи не використовував одну і ту ж форму двічі, бо це означало б 

залишити вас з одним і тим же вченням, і Я завжди приходжу, щоб викладати вам нові уроки і 

допомагати вам робити нові кроки. 

43 Мене охоплює захват, який відчуває ваша душа, коли чує Мене, бо вона знає, що кожна 

настанова від Мене - це світло, підбадьорення, знання і оснащення для того, хто вміє ним 

користуватися. 

44 Безперечно, учень, який ним користується, - це людина, яка відчуває себе захищеною в 

житті, яка має віру в своє призначення, яка більше не боїться смерті, а навпаки, радіє думці про те 

духовне життя, яке на неї чекає. 

45 Блаженний, хто слухає Мою науку, робить її своєю і йде за нею, бо він знатиме, як жити у 

світі, знатиме, як померти для світу, і, коли прийде його година, воскресне у вічності. 

46 Блаженний той, хто занурюється в Моє Слово, бо він навчився розуміти причину болю, сенс 

відшкодування і спокути, і замість того, щоб впадати у відчай або богохульствувати, чим 

збільшував би свої муки, він піднімається сповнений віри і надії на боротьбу, щоб тягар його боргів 

з кожним днем ставав все легшим, а чаша страждань все менш гіркою. 

47 Бадьорість і мир належать людям віри - тим, хто згодний з волею Отця. 

48 Яким світлим було б ваше життя і якою великою і новаторською була б ваша наука, якби ви 

любили свого ближнього і виконували волю Отця свого - якби ви жертвували чимось зі своєї 

свободи волі і діяли так, як велить вам ваша совість. Тоді ваша наука, вийшовши за межі 

матеріального, торкнеться надприродного, бо досі вона навіть не наближалася до цих меж. 

49 Який трепет відчуває душа вченого, коли залишає цей світ і нарешті опиняється віч-на-віч з 

божественною істиною! Там вона сором'язливо опускає обличчя і просить вибачення за свою 

зарозумілість. Вона вважала, що все знає і вміє, заперечувала, що існує щось, що виходить за межі 

її знання чи розуміння. Але тепер, стоячи перед Книгою Життя, перед нескінченним промислом 

Творця, вона повинна усвідомити свою нікчемність і огорнути себе смиренням перед Тим, Хто є 

абсолютною Мудрістю. 
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50 Чому б не погортати цю книгу вже тут, оскільки це дозволено і заповідано Мною? Чому б 

не підготувати себе через одухотворення до того, щоб дійти до неї і знайти на її сторінках урок, 

який просвітлює, або одкровення, яке роз'яснює таємниці? 

51 Знайте, люди, що не тільки ви здатні отримувати духовні послання і натхнення. У світі є 

багато людей, які, не знаючи, що Я виливаю Своє Слово через цих глашатаїв, відчувають 

близькість світла, яке готове вилитися в одкровеннях на людство. Вони отримають від Мого Духа 

необхідну підготовку, так що, коли вони почують ваше свідчення і ви передасте їм Моє 

Божественне послання, вони скажуть з радістю: "Це те, на що я сподівався". 

52 Я готую вас таким чином, щоб, коли настане момент, коли ви зустрінетеся один з одним, ви 

змогли утворити узи союзу і зрозуміти один одного. 

53 Ще раз кажу вам, що не ви одні отримуєте в цей час просвітлення від мого Духа. Бо прийде 

час, коли всі послання, отримані в різних формах, разом складуть єдину духовну силу в цьому 

світі. 

Ви внесете своє - те, що Я передаю вам, тобто: Мої нові одкровення. Бо Закон не новий, він 

такий самий, як і той, що Я дав вам у минулі часи, - спадщина великої істини, про яку Я нагадував 

вам, щоб ви не зійшли зі шляху. Закон, любі мої, - це зерно завтрашнього світу. 

54 Сьогодні ви все ще переживаєте епоху сумнівів, скептицизму та недовіри. Але це 

божественне світло, яке осяє кожну душу, розвіє навіть останню тінь невпевненості, і тоді в житті 

людей запанує істина. 

55 Ви, хто чує Моє слово миру, Мій урок любові, ніколи не повинні творити справу розбрату. 

Навпаки, вашим прагненням завжди має бути об'єднання, укладення миру, досягнення виконання 

заповіді, яка вчить любити один одного. 

56 У природі відбуватимуться події, які вчені людства не зможуть пояснити. Тоді твоє слово, 

сповнене смирення, але в той же час впевненості і впевненості в собі, пояснить причину багатьох 

подій і явищ, для яких до цього часу не було знайдено рішення. 

57 Що таке природа, як не велике творіння? Так, учні, істота, яка також розвивається, 

очищається, розгортається і вдосконалюється для того, щоб мати можливість прихистити в своєму 

лоні людей завтрашнього дня. 

58 Як часто ви незадоволені їхніми природними перехідними явищами до досягнення тієї 

досконалості і вважаєте їх покараннями від Бога, не усвідомлюючи, що ви теж разом з природою і 

творінням очищуєтесь, розвиваєтесь і рухаєтесь до досконалості. 

59 Навіть якщо ви не зрозумієте того, про що Я говорю вам сьогодні, вам вистачить знань у 

свій час - в тій мірі, в якій ви будете в гармонії з усім, що вас оточує, так, щоб ніщо не шкодило 

вам, щоб ніщо не пригнічувало вас і не робило вас хворими, бо тоді ви досягнете того, що будете 

стояти над матеріальним, а не під владою сил природи. 

60 Ви настільки незрілі, що часто замість того, щоб захоплюватися тими знаками, які дає 

природа, ви боїтеся. 

61 Коли ж ви станете князями серед цього творіння, а не рабами, як зараз? 

62 Думаєте, Мені приємно бачити, як ви з жахом молитеся і благаєте Бога змилуватися над 

вами, коли бачите, що сили природи вийшли на волю? Я хочу бачити вас сповненими душевного 

спокою, захоплюючись творіннями вашого Отця, щоб ваші життя поступово не згасали. Я хочу 

отримувати від вас такі молитви, які виходять із серця, сповненого миру, послуху, розуміння. 

63 О, якби з тієї миті, як відкрилися ваші очі, щоб побачити світло цього життя, ви прагнули б 

досягти істинної гармонії з духовним і з Природою! Ви б зрозуміли, наскільки прекрасне буття, яке 

подарував вам Творець, шлях якого веде до Життя Вічного! Щоб допомогти вам досягти цього, Я 

прийшов у Третій раз, щоб повторити вам Свої колишні вчення. 

Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Я прийду до вас ще раз". Але Мій прихід був не в тілі, як у Другу 

Епоху, Я прийшов у дусі, щоб відкрити вам Свою Сутність, Присутність і Силу. Серед невіруючих 

і грішників Я нині даю про Себе знати, щоб ще раз дати їм Свої настанови, Своє вчення. Як і в 

Другу Епоху, одні повірили Мені, а інші відкинули Мою Присутність. А з тих, хто впізнав Мене, 

вийдуть нові учні Мої, що свідчитимуть про Мене. 
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64 Ось, людство вкотре заплуталося. Але Я не вчу їх чуттєвим актам поклоніння, Я даю їм 

лише вчення любові, щоб вони зрозуміли, в чому полягає Воля Отця. 

65 Святий Дух об'явив себе серед чоловіків, жінок і дітей. Моя благодать вилилася на них, щоб 

вони були свідками Моєї присутності в цьому часі. 

66 Я прийшов, щоб показати вам той самий закон і нагадати вам ту саму настанову, яку Я дав 

вам у минулі часи. Бо Отець, з Його піднесеною мудрістю, не прийшов ні в який час, щоб збити вас 

з пантелику. Світло Святого Духа просвітило тебе, щоб пояснити тобі всі Мої вчення, щоб ти, а 

потім і все людство застосовували їх з любов'ю, з досконалістю у своїх діях і думках. 

67 Людина живе на вершині своєї розбещеності. Він прагне лише до матеріального, до золота і 

влади на землі, але його духовна душа прагне Мого миру. 

Ти теж, Ізраїлю, пройшов кам'янистими дорогами часу і не зміг досягти Землі Обітованої, тому 

що не вмів любити і об'єднуватися і відкидав один одного. Але в цій Третій Ері Я призначив вам 

найкраще місце за Моїм столом і Я пестив вас, щоб ви знали, що Я з вами як Батько, щоб ви всі 

склали одну сім'ю. 

68 Люди, плекайте серця благословенних дітей, щоб вони з ніжного дитинства любили один 

одного і вміли розрізняти шлях любові і справедливості. 

69 У цей час Моє Слово заново просвічує вас. Я виллю Свою благодать у великій кількості, 

щоб ви були чистими і благодатними. Але якщо ви знову впадаєте в гріх, то зрозумійте, люди, що 

не Я віддаляю вас від Свого лона, а ви віддаляєтесь від Мене, хоча це і не Моя Воля. Але Моє 

прощення і Моя любов - як відкриті ворота, що приймають кожного, хто бажає повернутися до 

Мене покаянним. 

70 Ізраїль: Ви - посланці цього часу, і Я вибрав вас, щоб ви були Моїми вірними слугами. Я 

бачу, що хоча ви несете біль у своєму серці, але ви віддані і слухняні, і я кажу вам: Я підніму вас, 

благословенні діти, не бійтеся ні людей, ні сил природи, не бійтеся долати відстані, бо це Я вас 

обрав і одягнув Своєю благодаттю, щоб ви піднялися і в усі часи били на сполох, щоб духовні 

люди відвернулися від сум'яття і фанатизму світу. Покажіть їм Моє істинне вчення через ваші 

духовні вчинки. 

71 "Почуй Мене, улюблений Ізраїлю! Відкрийте свої духовні очі і побачте славу Отця вашого. 

Почуйте Мій голос через свою совість, прислухайтеся духовними вухами до небесних мелодій, 

щоб ваше серце і дух раділи, щоб ви відчули мир, бо Я є мир, і Я запрошую вас жити в ньому. Я 

відкриваю вам любов, яку Я відчував до людства в усі часи - причину, з якої Ісус пролив Свою 

найдорожчу Кров у "Другій Ері", щоб відкупити вас від гріха, навчити вас любові і закарбувати 

істинне вчення у вашому розумі і серці". 

72 Улюблені, якщо на вашому шляху будуть великі страждання і біль, піднесіть себе в молитві 

до Отця, тією істинною молитвою, яка йде з вашого серця. Тоді ви відчуєте себе сильними і 

прославите ім'я свого Отця. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 284 
1 Люди, їжте хліб життя вічного, який дає вам Отець. Користуйтеся Моїм словом, бо ви 

перебуваєте в кінці Мого прояву в цій формі. Нехай ваша душа повністю прокинеться до світла, 

яке Отець зараз проливає в кожну душу і в кожен розум. 

2 Іскра світла від Мого духу, відблиск божественного Слова - ось що сходить на дух 

глашатая, через якого Я роблю Своє послання чутним для вас. Який носій людського голосу може 

прийняти всю силу Слова? Жодного. Істинно, істинно кажу вам, що ви ще не знаєте, що таке 

Слово. 

3 "Слово" - це життя, це любов, це Слово Боже, але з усього цього носій голосу може 

отримати лише атом. Але тут, в тому промінчику світла, в тій суті, ви зможете відкрити для себе 

Нескінченне, Абсолютне, Вічне. Говорити про Мене Я можу як через великі справи, так і через 

малі і обмежені прояви. Я в усьому, все говорить про Мене, і велике, і мале - однаково досконале. 

Людина повинна лише вміти спостерігати, роздумувати і вивчати. 

4 Я говорю з вашою душею, яка була послана на землю, щоб прийняти це послання, щоб 

згодом вона могла засвідчити Моє вчення своїми справами любові і милосердя до людства. Я 

говорю з вашою духовною душею, яка має безсмертну сутність і природу. Я говорю їй про те 

життя, яке прийде до неї після того, як вона віддасть землі тіло, що служило їй опорою в цьому 

світі, щоб, коли настане година її звільнення, вона могла благословити цю мить і спрямувати свій 

погляд у нескінченність, злетіти вгору і досягти дому, який вона завоювала своїми заслугами. 

5 Любіть те, що належить світу, поки ви живете на ньому, до певного моменту, щоб знати, як 

виконувати його закони; але завжди живіть високу мету перебування у високих духовних світах 

життя, щоб ваша душа не турбувалася, коли вона скидає свою тілесну оболонку, і не спокушалася 

тим, що вона любила на цій планеті, бо тоді вона залишиться пов'язаною і прикутою до світу, 

якому вона більше не належить і яким вона більше не зможе насолоджуватися ніяким чином. 

6 Я кажу вам: Якби повстала нація і навчила всіх дорозі істини, людство піднялося б за нею, 

бо воно відчуває, що збилося зі шляху, що заблудилося, страждає, спотикається і впадає у відчай. 

7 Людство чекає на прихід брата, друга, порадника, який підкаже, куди спрямувати свої 

кроки, щоб дійти до землі спасіння. 

8 Духовне сум'яття в людях цього часу глибоке і важке через відмову від одкровень, які Отець 

давав у всі часи. Вони присвятили себе матеріалістичній науці і зовсім забули суть свого буття і 

життя. 

9 У цей матеріалістичний світ Я пошлю вас нести Добру Новину Мого Вчення. Істинно кажу 

вам, якщо ваше свідчення правдиве, то здивуються люди, коли побачать народ, керований 

невидимим вождем і голосом, що не від світу цього. 

Спочатку цікавість змусить їх стежити за вашими кроками і вашими справами. Але згодом саме 

віра змусить їх вигукнути: "Воістину, те, що проповідують ці люди, є істиною". 

10 До тих пір, поки ви не будете готові пролунати сигнал тривоги для світу, Моя мантія буде 

приховувати вас від поглядів інших, тому що ваші недосконалості будуть викликати сумніви, 

насмішки і переслідування, а ваша слабкість не витримає атаки ваших ворогів. Але готуйтеся зараз, 

бо прийде година битви, і Я зніму свій плащ, щоб світ побачив вас. 

11 У кожного "працівника" на устах буде іскра Мого Слова, а в руках - книга Моєї мудрості, 

яка буде нагадувати йому про Моє Божественне вчення. Ця книга, натхненна Мною, буде дбайливо 

оформлена Моїми учнями, і з нею народ матиме оплот, бо сила її буде великою. 

12 Скільки мудрості витече з неї! Скільки бальзаму і розради вона вллє в серця! Це буде щастя 

для тих, хто одного разу відкрив для себе Моє слово, а потім більше не чув його, і це буде радість 

для тих, хто ніколи не чув його. 

13 Через її читання "мертві" воскреснуть, а заблукалі знайдуть дорогу. Пильнуйте істину 

Книги, яка була довірена вам, щоб ви могли засвідчити Мій прояв у цей час. 

14 Якби Я запитав вас у ці хвилини, які плоди принесло ваше дерево, що б ви Мені показали? 

Якби Я запитав вас про вчення, яке ви отримали від Мене, яку б відповідь ви Мені дали? 
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15 Ти мовчиш, а в серці твоєму страх показує Мені, що твої справи будуть оцінюватися Мною. 

Але я прошу вас: Чого ви боїтеся? Якщо ви виконали свою місію, вам нема чого боятися, а якщо, 

навпаки, припустилися помилок, то краще, щоб саме я вас виправив. 

16 Майте волю бути спіритуалістами не тільки на словах, але й на ділі, бо світ сповнений 

лжепослідовників і лжеучнів. Якщо ви прийняли до свого серця вчення, прапором якого є 

одухотворення, а зброєю - світло і любов, ви повинні свідчити про ці чесноти світові. Це буде 

єдине насіння, яке ви повинні посіяти, якщо ви дійсно хочете, щоб ваш урожай був прийнятий 

вашим Батьком. 

17 Беріть за приклад тих, хто пішов за Мною в Другу Еру - не тільки Моїх апостолів, але й 

багатьох чоловіків і жінок, які навернулися до Мого Слова і свідчили про Мою Істину своїми 

справами і навіть своїм життям. 

18 Найбільша чистота і найвища правдивість були прагненням цих сердець, тому вони дбали 

про те, щоб у кожному їхньому творі засяяло те світло, яким Учитель осяяв своє вчення. 

19 Так само і нові учні повинні вшановувати ім'я, від якого прийшло божественне послання 

любові, щоб пробудити їх від летаргії. 

20 Якщо ви спробуєте зрозуміти духовний сенс Моєї Роботи і приймете її з любов'ю істинного 

учня - істинно кажу вам, добрі плоди не змусять себе довго чекати, і це будуть плоди оновлення, 

повернення до добра у світлі совісті, здоров'я, примирення і миру. 

Якщо ж ви будете прагнути до красивої видимості, щоб прикрити істину, і будете намагатися 

приховати свої недосконалості і слабкості за Моїми справами, то ви повернетеся в темряву і бруд, 

від яких Я вже визволив вас. 

21 Моє вчення духовне за своєю суттю, є світлом і є силою, яка стікає і проникає у вашу душу, 

щоб зробити її переможницею в боротьбі зі злом. Моє Слово не тільки для того, щоб милувати 

вуха, воно - світло душі. 

22 Чи хочеш ти почути Мене душею, щоб вона наситилася і скористалася змістом цього 

вчення? Тоді очистіть своє серце, очистіть свій розум і дозвольте своїй совісті вести вас. Тоді ви 

відчуєте, як у вашому єстві починає відбуватися трансформація - не лише духовна, але також 

моральна і фізична. Те піднесення, якого поступово досягає душа через пізнання, - та чистота, якої 

вона поступово досягає, - відобразиться на почуттях серця і на здоров'ї тіла. 

23 Пристрасті будуть слабшати і слабшати, пороки поступово зникати, фанатизм і невігластво 

все більше і більше поступатися місцем істинній вірі і глибокому знанню в Моєму Законі. 

24 Якщо хочеш, щоб тебе почув народ, і щоб твоє слово переконувало і потрясало, шукай 

шлях, щоб це слово проникло в душу твоїх слухачів. Але як досягти того, щоб вона проникала в 

серце твоїх ближніх, вражала і пробуджувала їхню душу? Це дуже просто, секрет у тому, щоб ви 

завжди трималися правди і свідчили про це своїми справами любові. 

25 Мій Отець-Дух наближається, щоб навчити і "вирівняти" вас, пробудити ваші духовні і 

фізичні почуття і закликати вас до життя в оновленні і виконанні закону. 

26 Я дав вам все для того, щоб ви піднялися і знали, що ви послані на землю для того, щоб 

відпрацювати свій мир в цьому житті і в тому, яке вас чекає. 

27 Блаженний, хто вивчає Моє вчення і прагне виконувати Мої закони - хто дозволяє 

освітлювати себе світлом, пролитим Моїм Словом, і залишається молитовним і пильним у своєму 

послуху. 

28 Сьогодні, коли ви живете у світі помилок і плутанини, Я змусив вас відійти від нього і жити 

за Моїми законами. Потім, коли ви будете готові, Я пошлю вас до людства, щоб показати Моє 

світло всім тим, хто розділив Моє Вчення на гілки і неправильно витлумачив Моє Слово. 

Всі ті відмінності, які ви бачите сьогодні, зникнуть, і серце людини перетвориться. Після жнив, 

які людина зібрала зі своєї праці, від якої залишився лише неприємний присмак у роті, вона посіє 

Моє насіння на очищеній землі і буде піклуватися про неї. Це буде час, коли почнеться 

одухотворення. 

29 Всі випробування, з якими ви зіткнетеся у своєму житті як "працівники", відбуватимуться 

для того, щоб зміцнити вас у вашій вірі і щоб ви визнали дари, якими Я наділив вас. Ви не 
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виконаєте своєї місії, якщо обмежитеся лише тим, що будете слухати Моє Слово, а потім доносити 

його до своїх ближніх. Вам доведеться говорити і підтверджувати свої слова справами. 

Багато з вас будуть свідчити про Моє вчення, добровільно віддаючи свої життя, але Я не просив 

від вас кривавих жертвоприношень. 

Скоро ви будете серед людства, як вівці серед голодних вовків, але ви не будете спати. Лампа 

завжди освітить вам шлях, і навіть у найтемніші ночі це світло буде світити. 

30 Я побачив, що людина заснула щодо духовного знання, віддалася наукам, пов'язаним з 

матеріальним, відкриваючи найбільші таємниці в природі, не займаючись своєю духовною душею. 

Якими ж великими повинні бути його зусилля, щоб зрозуміти Моє вчення! Моя Робота проллється 

на це людство потоком кришталево чистої води, їх прагнення до знань буде задоволено, і кожен, 

хто підготує себе, отримає її плоди. 

31 Ви, що слухаєте Мене, - пильнуйте, бо ніякий чужий вплив не може бути змішаний з Моїм 

вченням. Зберігайте його суть і його істину, і ви побачите, як це людство, яке не довіряє і 

сумнівається, прийме Моє вчення з вірою, коли воно дізнається про діяння Моїх добрих учнів. 

Всі ви, хто прагне, щоб у цьому світі настало царство миру і справедливості, привертайте ці 

чесноти своєю молитвою. Цей час вже близько. Виправляйте, навчайте і просвіщайте своїх ближніх 

зараз, поки ви не вступили в той час, коли у вас не буде іншого провідника, окрім Моєї 

Божественності. 

32 Моє натхнення віє на всі душі, і всі, хто бажає бачити Мене і йти за Мною, встають і 

приходять до Мене. Ваш дух підкаже вам, як жити щодня і як вирішувати ваші проблеми. Якщо ви 

одухотворите себе, то в кожному випробуванні, в кожному болю ви побачите сходинку для того, 

щоб піднятися і вдосконалюватися. 

33 Зробіть свій дім раєм, де батьки представляють Мене, а любов і повага один до одного є 

вашим поклонінням. Але не дозволяйте, щоб ця любов обмежувалася лише вашою сім'єю, щоб ви 

любили всіх своїх ближніх так само, як ви любите своїх батьків або своїх дітей. 

34 Я приймаю через обраний мною народ справедливі закони, засновані на любові та повазі. 

Підготовлено сто сорок чотири тисячі душ. Одні - в духовному; інших, які в тілі, Я розсіюю по 

всьому світу, щоб, коли прийде час, вони були сповнені натхнення, і Я говорив їхніми устами, і 

Слово Моє примножувалося. 

35 Ілля готує дорогу для всіх, і, як у Другий раз, кажу вам: Як близько до вас Ілля, а ви не 

впізнали його! Кожного разу, коли Моє Царство наближалося до людей, воно готувало серця. Так 

само було і з вами протягом цього часу. 

36 Працювати мовчки, не вихваляючись. Не мають бажання відрізняти себе від інших. 

Пройдіть свій шлях ненав'язливо, але несіть у своєму серці велику любов до людей. Захищайте їх і 

допомагайте їм, зробіть так, щоб ваше серце було як ковчег, і дайте місце в ньому хворим, грішним 

- тим, хто голодує і жадає справедливості. Покажи всім одухотворення як мету їхнього спасіння, і 

вони підуть за Мною. Але горді в черговий раз залишаться осторонь, не почувши Мене за цей час. 

Потім випробування, події розкажуть про всі Мої прояви. Деякі з них навернуться, а інші 

продовжуватимуть мати серце, закрите для Божественного послання. 

37 Благословляю всіх, хто має посади - правителів, вчителів, суддів, будьте просвітленими і 

виконуйте свою місію. 

38 Підійдіть ближче, щоб почути Мене. Чому ви чуєте Моє Слово через людей, які і морально, 

і духовно недосконалі? Якщо ви думаєте, що в цей час Я вибрав найменш підходящий засіб для 

Свого прояву, то ви помиляєтеся. Якщо ти думаєш, що такий спосіб давати Себе знати людині не є 

прогресивною формою, то ти судиш несерйозно. 

39 Хіба той факт, що Я використовую ваш дух і ваш розум, щоб говорити з людством, не дає 

вам уявлення про еволюцію, якої досягла ваша душа? 

40 Якимось чином повинен був початися час духовного спілкування, і цей шлях був тим, який 

ви мали з 1866 року, і який повинен був закінчитися в 1950 році, щоб звільнити місце для діалогу 

духу з духом. 
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41 Мій прояв через глашатаїв, згідно з Моєю волею, буде лише тимчасовим, коротким етапом 

підготовки, який повинен послужити цьому народу нормою, законом і основою для свідчення і 

поширення цієї істини і для проголошення світу присутності "Третьої Ери". 

42 Подібно до того, як моєму прояву було призначено людським розумом бути таким же 

швидкоплинним, як спалах блискавки, так само було призначено, що лише декілька груп людей 

будуть покликані бути присутніми на цьому одкровенні і отримати це послання. 

43 Діалог від духу до духу, з іншого боку, охопить весь людський рід, без часових обмежень, 

бо ця форма шукати Мене, приймати Мене, молитися Мені, чути Мене і відчувати Мене - на віки 

вічні. 

44 Яка ж велика відповідальність цього народу, який почув Моє слово і зібрав Моє вчення! Я 

кажу вам: Перш ніж світ зробить крок до одухотворення, він повинен буде пережити все те, що Я 

відкрив вам на цьому етапі підготовки, на якому Я говорив з вами через вуста Моїх глашатаїв і 

змушував вас записувати Моє Слово, щоб ви могли вивчати його пізніше. 

45 Приготуйтеся, о любі люди, щоб ви могли прийти в гармонію з вашим Господом. Ось, Я 

виконую Свою роль: Я готую все, все людство. Навіть якщо вона не знає про це, вона зараз 

очищається. Духовний світ, який утворює найбільшу і найпотужнішу армію, підтримує Мої справи 

і слідує Моїм порадам, і Я хочу, щоб ви сформували націю просвітлених людей, вірних свідків 

Мого Слова, сіячів духовного світла, чия праця служить пробудженню світу, свідченню про нього і 

застереженню його. 

46 Шоста Печатка була знята і показала вам, піонерам одухотворення на Землі, частину свого 

вмісту. Але воно продовжуватиме лити своє світло на всіх людей, навіть коли колись це слово, яке 

ви чуєте сьогодні, припиниться. 

47 Що відкриє Шоста печатка людству майбутнього? Дуже великі одкровення, якщо 

врахувати, що Я зробив вас спадкоємцями скарбу мудрості. 

48 Шоста Печатка відкрита і ніхто не зможе її закрити або перешкодити її світлу досягти душ, 

так само, як ніхто не зможе зупинити хід часу або перешкодити світлу Царської Зірки досягти 

вашого світу. 

49 Книга Знань, давно запечатана, поки ваші душі готувалися увійти в неї, - Я відкрив її, любов 

вашого Вчителя, Агнця, відкрила її, світло її світить інтенсивно, але багато хто на землі не помічає. 

50 Незабаром інтуїтивні, натхненні, чутливі душею піднімуться і будуть свідчити в народах 

про те, що вони бачать духом, що вони відчувають, що вони чують і отримують. Я знову кажу вам, 

що Мій народ не обмежується тими, хто почув Мене через цих носіїв голосу, але що Я послав Моїх 

слуг в різні точки землі, щоб підготувати шляхи і очистити поля, на які пізніше повинні прийти 

сіячі. 

51 Я зміцнюю їх і благословляю їх, бо день їхній тяжкий і шлях їхній сповнений терня. 

Знущання, презирство, наклеп і віроломство переслідують їх усюди. Але вони - передчуваючи і 

натхненні - знають, що послані Мною, і готові дійти до кінця шляху у виконанні своєї місії. 

52 Моліться за цих ваших братів, яких ви не знаєте, але які прагнуть виконати свою місію, щоб 

приготувати вам шлях. Вони не мали у світі божественного стимулу цього Слова, яке ви так довго 

чули, і їм довелося пожертвувати багатьма зручностями світу, щоб отримати духовне натхнення, 

яке орієнтує їх. 

53 Ви чули кожен урок тисячу разів - яке виправдання ви могли б знайти, якби не слідували 

Моєму вченню? Жодного. Яку непокору або бунт ви могли б проявити під час болю, якби Він 

прийшов покарати вас за ваші гріхи? Але не забувайте, що Я навчив вас очищатися через любов, 

оновлюватися через служіння один одному, щоб уникнути очищення через біль. 

54 Дехто вважає Моє слово різким і суворим, бо воно пронизане любов'ю до справедливості. 

Причина цього в тому, що вони не вміли дивитися в очі своїй совісті, не хотіли судити себе через 

зарозумілість. 

55 Коли ви бачите результат ваших непослухів, ваших профанацій, вашого марнославства і 

відсутності милосердя, і спорожняєте чашу страждань - зовсім всупереч тому, що Я вам 

пропонував, - ви з переконанням вигукуєте: "У докорі Вчителя була правда і справедливість!". 
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56 Я доручив вам об'єднати всі натовпи, що складають вашу громаду, але ви не зробили цього і 

зневірилися в моїй справедливості. Я був терплячим і дав вам час для виконання цієї місії, але поки 

що ви не піднялися до неї. Тож чи хочете ви, щоб саме Моя справедливість пробудила вас, 

очистила і об'єднала? Якщо так, любі мої, то ви не знаєте дня і години, але це станеться. Бо Я не 

залишу вас свідчити правду Мою з серцем, повним нечистоти. 

57 Погані записи також не повинні зберігатися як свідчення. Бо свідчення, змішане з 

неправдивим і недосконалим, має бути спалене. Те, що заплямоване або нечисте, не досягає Мене, 

так само як і те, що Я пропоную Моїм дітям. Спочатку необхідно ретельно очистити посівний 

матеріал і лише потім висівати його. 

58 Моє слово в цей день - це не чаша гіркоти, це джерело кришталево чистої води, в якій ви 

можете омити своє серце і надати йому більшої чистоти, а своєму духу - світла. 

59 Прийміть ці слова з любов'ю, подумайте над ними. Після цього ви відчуєте себе 

сильнішими, щоб продовжити сьогоднішню роботу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 285 
1 Мій мир в людях доброї волі. Істинно кажу вам: хто носитиме цей мир у своїй душі, той 

відчує Мою Присутність. 

2 За цей час навчання ви відчули Мій мир у ваших випробуваннях, ви отримали розраду у 

ваших стражданнях. Таким чином Я довів вам, що той, хто приймає свою долю з доброю волею, 

просувається вперед у всіх своїх починаннях. Він може спіткнутися, але не впаде. 

3 Іноді ви кажете Мені: "Господи, чому Ти не відвідуєш нас, як інші народи, хоча ми такі ж 

невдячні і неслухняні, як і наші брати і сестри-люди?". На це я кажу вам: Тому що я даю вам час на 

підготовку. 

Невже ви думаєте, що якби вам загрожувала війна, ви б слухали Мене і роздумували над Моїм 

Словом? Зрозумійте, наскільки дорогоцінним є час, який Я вам довірив, і яка відповідальність 

лежить на вас за його використання у вашій духовній підготовці. 

4 Для того, щоб провести цей час для свого духовного блага і блага ваших ближніх, ви 

повинні часто перевіряти себе, прислухаючись до голосу своєї совісті, за допомогою якого ви 

можете виявити все, в чому вам потрібно перевірити себе, і в той же час ви можете зрозуміти, як 

застосувати моє вчення до різних дій вашого життя. 

5 Чи справді вам болить ситуація, в якій опинилося людство? Чи відчуває ваше серце біль 

народів, які знищують себе війною? Тоді заробляйте для них заслугу, моліться і посилайте їм мир 

своїми думками. 

6 Зараз вам здається, що саме нещастя загрожує світові. На це я вам скажу, що те, що ви часто 

бачите як лихо, є чимось добрим. 

7 Біль, страждання, навіть смерть прийдуть як благословення у двері багатьох людей, які 

жили розпусно і безмежно грішили. 

8 О, якби ви розуміли, що біль, який вражає тілесну оболонку, є бальзамом і полегшенням для 

душі духовної! Поки тіло мало здоров'я і благополуччя, душу часто тягнуло до загибелі, або ж вона 

відчувала себе в пастці життя, сповненого насолод і пристрастей, але без світла для душі. Аж поки 

не прийшов біль, як сила могутніша за людські пристрасті, щоб зупинити людину в її сліпому ході 

і змусити душу звільнитися, благословити біль і усвідомити, що немає мудрішої справедливості, 

ніж Божа справедливість. 

9 Одні швидко приходять до цього розуміння і таким чином уникають багатьох страждань, 

інші вперті і повільні в розумінні, врешті-решт богохульствують і проклинають і тим самим 

збільшують свою чашу страждань. 

10 Моліться за всіх, люди, не ухиляйтеся від своєї відповідальності на тій підставі, що ви тому 

не молитеся за стражденні народи, що вони очищаються в цьому болі. Цей біль очищає їх, але 

зрозумійте, що ваші молитви і ваші думки допомагають їм з любов'ю прийняти свою чашу 

страждань, щоб вони зрозуміли сенс, який містить біль, і щоб в їхніх душах зародилася рішучість 

виправитися і натхнення, яке рухає їх до братерства. 

11 Якщо ви будете правильно молитися, Я зроблю так, що ваші душі будуть звільнені, і 

прилечу до них як голуб миру, вісник здоров'я і світла. 

12 Ваше серце не зможе пишатися цими перемогами, тому що воно нічого не знатиме про ту 

роботу, яку ви робите духовно. 

13 Я один знаю ці справи, які одна за одною будуть записані в книгу ваших заслуг - ту книгу, 

яка поступово викарбовується у вашому дусі. 

14 Ви стоїте на порозі великих подій. Не мине й дня, щоб людство не було сколихнуте якоюсь 

подією, випробуванням чи знаменням. Це буде невпинний голос Моєї справедливості, що закликає 

людей звернути свої думки до Мене. І всі ті, в кого в ці дні випробувань прокинеться інтуїція, хто 

замислиться і прийде до висновку віднести ці випробування до Божественної Справедливості, 

будуть сповнені Моїм світлом, щоб не впасти знову в ту духовну летаргію, в якій вони жили. 

15 Моя справедливість прийшла, людство, вона принизить зарозумілість людини, змусить її 

усвідомити, наскільки вона мала у своїй злобі і матеріалізмі. 
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16 Так, люди, Я скину людину в її фальшивій величі, бо Я хочу, щоб вона побачила Моє світло 

і піднялася, щоб вона стала великою в істині. Бо Я хочу, щоб ви були сповнені світла, щедрості, 

добра, сили і мудрості. 

17 Мій голос знову буде почутий, як пророки сповіщали його в найдавніші часи, і як Я відкрив 

його Своїм учням. 

18 Зараз настав час, для якого Я обіцяв Своє повернення в дусі - час, коли ви відчуєте Мою 

присутність всередині вас і поза вами, і коли ви навчитеся з'єднуватися зі Мною від духу до духу. 

19 Я зараз формую народ, в якому, хоч він і здається бідним, але немає ні ізгоїв, ні убогих, ні 

духовно слабких. Я відкриваю кожному його дари, щоб він вирушив у дорогу, задовольняючись 

тим, що є Моїм учнем, і був корисним для свого ближнього. 

20 Мої нові люди будуть пророками, порадниками, вчителями, лікарями душі. 

21 Моє Слово доходить до цих сердець, як ковток повітря, що роздмухує полум'я їхньої віри. 

Бо я завжди хочу бачити, як вони горять, як лампадки. 

22 Моє Слово в Другу Еру, як і Мої справи, відкрили людям шлях до Неба, і в нинішній час Я 

приніс вам нові уроки. Хіба ви не чули голосу духовного світу? Хіба ви не відчули близькість того 

світу, який здавався вам таким далеким і непевним? 

23 Усвідомте, з яким світлом і з якою любов'ю відкрилися вам ваші духовні брати і сестри. 

24 Ви не знаєте, звідки саме приходять ті духи світла, ті ангели-хранителі і миротворці. Але у 

вас є впевненість, що вони приходять з вищих світів. 

25 Так воно і є, людство, вони приходять з вищих будинків і світів, ніж ваш, щоб допомогти 

вам піднятися до досконалості. Так само вони допомагають тим, хто живе в інших земних світах і 

так само потребує вищих знань. 

26 Якщо хтось погано подумає про Моє вчення, яке промовляє до вас на цих уроках, Я скажу 

йому по правді, що він не знає, що говорить, і не знає Божественного Вчителя. Хіба ви не знаєте 

духовної близькості істот і світів? Хіба ви не здогадуєтеся про Божественний задум створити з усіх 

одну сім'ю? 

27 Я даю вам ці одкровення для того, щоб ви почали займатися своїм майбутнім, так само, як 

ви так довго займалися на землі своїм матеріальним благополуччям. 

28 Прислухайтеся до голосу духовного світу, бо він є свідченням безперервної діяльності душі 

у напруженні, очищенні, спокутуванні гріхів, виконанні місій - одним словом, у наближенні до 

Отця свого. 

29 Зрозумійте, що в цю Третю Еру, епоху одкровень Святого Духа, було цілком природно, що 

Він говорив з вами про Духовне Життя. 

30 Бо тільки це вчення зможе врятувати людство з неспокійного і бурхливого моря 

пристрастей, жадібності, ворожнечі, зарозумілості і нечесних махінацій людей. Моє Слово 

прийшло, як рятувальний човен, щоб врятувати тих, хто перекинувся в морі пристрастей. 

31 Учні, вам Я довіряю Моє Слово, відчуйте Мене в його значенні. Завтра ці глашатаї 

зникнуть, їхні ордени перетворяться, і залишиться тільки Моє Слово, написане в тих письменах, які 

золоті пера створили по Моїй Волі. 

32 Учень: Той, хто визнає Моє Слово за допомогою цього прояву, повинен також визнати, що 

зараз настав час приступити до відновлення всього, що зруйнувало злочестивість людей. 

33 Якби всі покликані поспішали до столу Господнього, де подається їжа, що живить душу, то 

він був би повний; але не всі запрошені прийшли. 

34 Людині властиво не цінувати Божих благ, і тому ви бачили, як багато ваших ближніх 

відкидали вас, коли ви зверталися до них із закликом. 

35 Але Я кажу вам, що ті деякі, хто сядуть за Мій стіл і будуть наполегливо слухати, щоб 

вчитися у Мене, будуть тими, хто відкриє народам велич Мого Слова, значення цієї Доктрини, яка 

закликає людей перебудувати світ, який досяг свого кінця, і звільнити місце для більш 

променистого і вищого світу. 

36 Для того, щоб ви могли отримувати чистіше слово і чистіший прояв через глашатаїв, Я 

радив вам одухотворення і простоту. Бо тоді з їхніх вуст, як стиглий плід, виходить любляче і 

змістовне слово. 
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37 Тим, хто не усвідомив, що саме в простоті форми найсильніше сяє істина і світло Мого 

Слова, і хто прагне до зовнішніх вражаючих проявів, якими можна вразити почуття натовпів, - тим 

Я кажу: у справах і напрямках дій, які ви здійснюєте в рамках Мого вчення, повинна переважати 

тільки правдивість. 

38 Вам більше не годиться живити свою душу таємницями, навіть якщо ці таємниці мають для 

вас притягальну силу незвіданого. 

39 Чому ви хочете вразити зовнішніми проявами, які не зрозумілі вашим ближнім? Чому ви 

показуєте надприродні дії зовні, але які насправді позбавлені світла і правди? Чи недостатньо тієї 

суті, яку випромінює Моє Слово, чи не захоплює те, що Я говорю твоїми устами? 

40 Як багато з вас безглузді! Але ви повинні прийти до переконання, що все, що ви додасте до 

Мого прояву, який є таким ясним і простим, тому що він є Моїм, буде як груба і груба завіса, яка 

завадить вашим ближнім розпізнати істину. 

41 Перш ніж приступити до виконання будь-якого з доручень, які пропонує тобі ця Робота, 

глибоко подумай про те, чому Я навчив тебе і про те, що ти будеш робити, щоб не зробити нічого 

такого, що суперечить Моєму Закону. 

42 Скільки з тих, хто вважає себе слухняними учнями, самі того не усвідомлюючи, бунтують 

проти Моєї Волі; і скільки з тих, хто вважає себе апостолами спіритизму, першими відкидають її 

через свої справи, через що є ворогами вчення, яке вони проповідують. 

43 Що очікується від духовно розвиненої людини? Людина очікує панування над собою, 

прояву своїх здібностей і духовних дарів. Зрозумійте, що інтелект людини буде ставати все 

більшим і більшим, і що все більше і більше людей будуть здатні розуміти роботу Бога. 

Що стосується душі, то вона не може залишатися бездіяльною, її прагнення до розвитку подібне 

до інстинкту, який спонукає її прагнути вгору, докладати безперервних зусиль для вдосконалення 

себе на шляхах, позначених божественними законами. 

44 Учні, ще раз кажу вам: шукайте одухотворення на шляхах простоти і чистоти, відмовтеся 

від своїх очікувань, від своїх відчуттів того, що ви називаєте надприродним. Бо якщо ви 

переконані, що йдете шляхом істини, то вірте тому, що чуєте від Мене, і зрозумійте, що Я нині вчу 

вас тонко відчувати і відкидати непотрібні ускладнення. 

45 Ті, хто не вміють задовольнятися тим, що сповіщає і виражає Моє Слово, роблять це тому, 

що їхня матеріалізація очікує надзвичайних подій, щоб повірити в Мій прояв. Вони чекають, що 

вогонь впаде з неба, або моря розверзнуться, щоб можна було побачити їхні безодні, і тоді вони 

скажуть: "Суд Божий прийшов на землю". Але я прошу вас: Чому такі події викликають у вас жах? 

Ви хочете, щоб вони були єдиними, хто може виявити справедливість і силу Божу, коли ви повинні 

відчувати і розпізнавати Його присутність у тому, що виявляє мир і любов? 

46 Чи правда тоді, що Мій відхід у цей час наводить жах на людство, щоб засвідчити, що це - 

Божественна подія? 

47 Радше бажаю, щоб доказом того, що я був з вами, було світло надії на краще майбутнє, щоб 

це було тремтінням людства, іскрою віри, яка змушує його побачити світло нового світанку 

посеред своєї скорботи. 

48 Я хочу, щоб ви в усьому шукали прояв божественної доброти, бо в усьому ви її знайдете. 

Але оскільки ви ще занадто незрілі, щоб відкрити для себе цю божественну любов, яка є духовною, 

подивіться на природу, яка вас оточує і яка на кожному кроці промовляє до вас про любов Творця 

до своїх дітей. 

Якщо ти іноді відчуваєш, що ця природа поводиться з тобою суворо, знай, що вона теж є істота, 

яка, як і ти, підлягає розвитку і вдосконаленню, і що в міру того, як вона підніматиметься сходами 

досконалості, які існують на шляху всіх істот, вона зможе бути притулком для дедалі розумніших і 

розвиненіших душею істот. 

49 Подбайте про те, щоб Моє Слово було збережене в письмовій формі, щоб людина 

завтрашнього дня визнала те, що Я зараз сказав вам, як пророцтво. 

50 Люди, якщо ви хочете рухатися вперед, подолайте інерцію, яка є всередині вас. Якщо ви 

хочете бути великими, застосовуйте мої принципи у своїй роботі. Якщо ви хочете пізнати себе, 

вивчайте себе через Моє Слово. 
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51 Зрозумійте, як ви потребуєте мого слова, в якому є любов, мудрість, порада і допомога. Але 

водночас відчувайте відповідальність за те, що Я вам даю, бо ви не єдині нужденні у світі. Є багато 

тих, хто голодує і жадає цих вчень, і ви повинні пам'ятати, щоб підготувати себе, щоб піти до них з 

посланням моєї любові. 

52 Терпляче випийте свою чашу страждань. Істинно кажу вам, що в гіркоті його ви знайдете 

світло для душі вашої. Біль зробить голос совісті чутним для вас, хоча Я повинен сказати вам, що 

тягар, який ви принесли з собою, біль, який ви перенесли, і сльози, які пролили ваші очі, не є саме 

тим шляхом життя, який позначений Моїм знаком і Моїм законом. Шлях страждань, яким ви йдете, 

- це шлях спокути і очищення, який повинна пройти ваша душа, щоб вийти на шлях істинного 

життя, де тільки люблять, служать і творять добро. 

53 Візьміть це все до відома, щоб ви знали: щоб істинно служити Мені, ви повинні спочатку 

пройти через очищення, поки не залишиться нічого від того, що ви робили поганого. Ваш приклад 

послужить тому, щоб майбутні покоління зустрічали очищену стежку, а не губилися в підліску чи 

калічилися на валунах шляху. 

54 Вам, спіритуалістам, Я доручаю завдання зруйнувати той бар'єр, який людство нагромадило 

між Богом і собою, - бар'єр фальшивої віри, лише видимої віри у вічне, матеріалізацій і 

непотрібних актів поклоніння. 

55 Вам, люди, я даю завдання збити з п'єдесталу Золотого тельця, якому досі поклоняються 

люди, навіть якщо вони вважають себе далекими від ідолопоклонства і язичництва. 

56 Але кажу вам, що у своїй боротьбі ви не повинні використовувати силу, насильство чи 

образливі слова. Вашою зброєю має бути слово світла, яке відкриває істину, діла любові, які 

огортають стражденного утіхою, сила, яка витікає з ваших молитов і думок. 

57 Коли ви приберете перешкоди, які збивали людину з духовного шляху, ви побачите початок 

дуже великих змін в житті людства. Ці зміни відбудуться в духовній сфері, в моралі, в сфері науки, 

в інституціях, в ваших формах правління. 

58 Ніхто не зможе стерти слід цього народу в Третій Ері, бо в їхніх справах буде сила Моєї 

істини. 

59 Ви усвідомлюєте, для чого очищає вас біль? Ваш шлях позначений, ваша місія визначена 

Мною. 

60 Я вирвав з твого серця "смерть", яку ти носиш у собі, Я наповнив тебе життям. 

61 Ця смерть була у вас тому, що у вашій душі згасла віра і надія, тому що вам не вистачало 

світла знань. Я поставив перед вами дерево життя, плід якого, сповнений змісту, небесного смаку і 

повного солодощів, рясно сходить на натовпи слухачів, щоб усунути їхню духовну нужду. 

62 Я зараз будую храм у вашому серці, де буде чітко відчуватися Моя присутність, де буде 

чітко чути звук Мого голосу, і звідки буде виходити світло і мир для всього людства. 

63 Вперше Я надихнув вас основами цього великого святилища душі. У той час, коли Я був 

серед людей як Учитель, Я навчив вас, як будувати високі стіни, а тепер Я відкриваю вам спосіб, 

яким ви повинні завершити ту роботу, яка, будучи завершеною, буде гідною присутності вашого 

Отця. 

64 Чи можеш ти розповісти Мені, в чому суть кожного з цих трьох уроків, через які Я надихав 

тебе будувати храм Святого Духа? Так, люди, будьте благословенні, тому що ви всі внутрішньо 

відповідаєте на Моє запитання і наближаєтеся до істини: В основу Святилища було покладено те, 

чого навчав Закон Першої Епохи. 

Високі стіни - це любов і милосердя, які Месія приніс людям у своєму вченні. Куполи, стовпи і 

вівтар, якими ця робота повинна була бути обладнана, є мудрістю, одухотворенням і піднесенням, 

якими мій Дух надихнув вас в цей час у своєму посланні світла. 

65 Цей храм, збудований Мною за три віки, є тим, про який Я говорив перед невіруючими, 

коли сказав їм, вказуючи на Єрусалимський храм: "Зруйнуйте цей храм, і за три дні Я відбудую 

його". 

66 Мій храм незабаром буде завершено, тоді як від Єрусалимського не залишиться навіть його 

фундаменту, так само, як від кожного храму, побудованого не на фундаменті Мого закону любові 

та одухотворення, не залишиться каменя на камені. 
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67 Подивіться, яка велика пишність цієї епохи, побачте світло нового часу, в якому збуваються 

всі пророцтва, дані Мною і ті, що Я дав через Моїх пророків. 

68 Скільки доріг ви пройшли в пошуках істини, щоб дійти до Мене! Ні науки, ні філософії не 

відповіли на твій заклик, і після пошуків ти приходиш до висновку, що ця істина вкорінена в Мені і 

випромінюється від Мене до всіх істот. 

69 Я просвітив людину, щоб вона жила своїм істинним життям і пізнала благословенну долю, 

яку Я їй призначив. Він - єдине створіння, створене "за Моїм образом і подобою", і тому 

найближче до Мене. Бо він має подих Мого духу і тому здатний творити справи, подібні до Моїх. 

70 Ви володієте волею і свободою волі, щоб поводитися розумно, слухатися голосу совісті, 

який є Моїм власним, і через нього визнавати те, що дозволено, те, що ви можете використовувати, 

і відкидати те, що непристойно, те, що не належить вам. Але Я побачив, що з перших днів вашого 

життя на землі ви схиляєтеся до матеріалізму і починаєте заперечувати свою духовну місію, яка є 

головною причиною вашого існування. 

71 З найдавніших часів Я залишив вам Свої заповіді, які ведуть до миру і духовного 

блаженства, а пізніше в Ісусі відкрив вам Свою любов. 

72 Я говорив з вами в цей час не як суворий суддя, а як Батько, але ви не зрозуміли тієї 

безмежної любові, яка все розуміє і все прощає, - тієї любові, яка є терпінням і великодушністю, 

яка бажає тільки добра і виливає його в усі свої творіння. 

Якщо ви по праву хочете називати себе Моїми дітьми, любіть, бо ви сформовані цією 

Божественною Любов'ю, що створила все, щоб запропонувати її вам. Тоді ви зрозумієте своє 

призначення - любити, захищати і благословляти, як Отець ваш, і, виконавши свою місію, 

повернетеся до Мене, щоб скласти зі Мною єдиний дух. 

73 З ранніх часів Я вчив вас любити Мене духовно і говорив, що ніщо не може представляти 

Мене в цьому світі, крім доброчесної людини. Я не вчив вас жодному осмисленому обряду або 

культу, а лише говорив: якщо хочете мати спілкування з Отцем, піднімайте свою душу, прагніть до 

висот. Звідти прийдуть до вас усі дари і блага, про які ви попросите. 

74 Я говорив тобі тоді, що не треба боятися смерті, бо її не існує. У моєму творінні все живе, 

росте і вдосконалюється. Фізична смерть - це лише закінчення відрізку часу, який проживає душа, 

щоб повернутися в свій початковий стан і далі продовжити свій шлях розвитку. Вірте, майте віру, і 

ви будете жити вічно. Сьогодні, як ніколи, ви повинні озброїтися вірою, бо живете в епоху 

випробувань і труднощів. Сили природи, які повинні очистити людину, розв'язані, і вони не 

заспокояться, поки не повернуть її до розуму, добра і справедливості. 

75 Звільніть себе від гордості і дозвольте розквітнути смиренності і простоті, щоб ви могли 

прийняти всі випробування, які повинні прийти. Зрозумійте, що необхідно, щоб ви пройшли через 

це горнило, щоб ви могли відновити свою чистоту. Сьогодні, коли ви отримуєте подальші 

настанови і знаєте, що ви вже не в духовному дитинстві і не в юності, а досягли зрілості, ви 

зможете зрозуміти Мої слова інших часів і ті, які Я даю вам цього дня. 

76 Не просіть знати Мої найпотаємніші поради, бо ви не можете проникнути туди. Знайте 

тільки, що я повністю всюдисущий і всемогутній, що мій Дух наповнює всесвіт і одночасно живе в 

кожній душі, і що я люблю всіх і дарую те, що необхідно для їхнього життя, щоб це світло 

дарувало вам надію і впевненість у завтрашньому дні. 

77 Я знаю все, що ви страждаєте і на що сподіваєтеся, і відчуваю ваш біль. Я лише кажу вам, 

щоб ви використовували ту силу, яку Я вам дав, і тоді ваші випробування будуть благословенні. 

78 Ви, обрані, щоб отримати це послання, повинні прокинутися і підготуватися. Бо після 1950 

року ви повинні будете донести звістку про те, що Я повернувся до вас, до ваших ближніх. Але 

коли ви бачите розв'язаний хаос і чуєте звідусіль крики плачу, пам'ятайте, що так само, як 

розорюються поля, так і людське серце повинно підготуватися, щоб прийняти насіння. 

79 Я надав вам в цей час як привілей присутність духовних істот великого піднесення і 

досвіду. Не тільки мій промінь, який пов'язаний з людиною, але і мій 

Дух, але й Духовний Світ прийшли вам на допомогу і тим самим виконали дуже високу місію. 
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Як багато зробили любов і милосердя тих істот, невідомих багатьом, своєю присутністю на цій 

землі, і як вони наблизили цей світ до того, в якому живуть, щоб укласти з вами завіт і підняти вас 

на шлях чесноти! 

80 Ви, покликані бути знаряддям їхнього прояву, - служіть їм з любов'ю і готуйтеся, бо ви є 

посудинами, що приймають Слово, яке проливає їхній дух. Тільки так ви зможете похвалитися тим, 

що володієте істиною, яку я і духовний світ принесли для людства. 

81 Істину, яку ви так довго шукали, Я відкриваю вам у цьому простому і ясному слові. Я 

пропоную вам цю істину, яка є нічим іншим, як любов'ю, в достатку, щоб ви могли володіти нею 

вічно і ділитися нею з вашими ближніми. Відчуйте це, добре пронесіть у своїй душі, бо це - 

божественна сутність, якою ви будете живитися вічно. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 286 
1 Моє Божественне Світло сяє скрізь; де б ви не шукали Мене, ви знайдете Мою Присутність. 

2 Я - Отець, який працює для того, щоб почала панувати гармонія між усіма Своїми дітьми - і 

тими, хто населяє землю, і тими, хто живе в інших світах. 

3 Духовна гармонія між усіма істотами відкриє їм великі знання, принесе їм діалог духу з 

духом, який скоротить відстані, наблизить відсутнє і зніме фронти і кордони. 

4 Я хочу, щоб ви досягли миру, який є найбільшою нагородою, до якої ви можете прагнути на 

землі. 

5 Учні, не відхиляйтеся від прокладеного шляху і ні в якому разі не змінюйте Моє вчення, бо 

тоді ви не зможете досягти тієї духовної гармонії, не відкриєте всього того, що Я тримаю в 

готовності для вашого піднесення. 

6 Зробіть себе гідними одкровень Моєї таємної скарбниці, набуваючи заслуги справами 

любові, милосердя, благородства. 

7 Дух повинен керувати розумом, а розум, керований лише серцем, що прагне людської 

величі, не повинен керувати вашим життям. Пам'ятайте, якщо ви дозволите собі керуватися тим, 

що наказує ваш мозок, ви переобтяжите його і не зможете вийти за межі того, що йому дозволяють 

його маленькі сили. Я кажу вам: Якщо ви хочете знати, чому ви відчули натхнення творити добро і 

чому ваше серце палає милосердям, дозвольте вашому серцю і вашому розуму керувати Духом. 

Тоді ви будете вражені силою вашого Отця. 

8 Якби люди, замість того, щоб запитувати Мене з такою великою амбіцією і з такою малою 

повагою, запитували Мене з любов'ю і смиренням - з якою простотою і легкістю вони отримували 

б відповідь свого Отця, коли Він відкривав би їм знання, які вони просять у Нього. 

9 Коли ви запитуєте Мене або просите Мене, не напружуйте себе, намагаючись чітко 

викласти Мені свою проблему, не шукайте у своєму розумі найкращих фраз. Мені достатньо, якщо 

в цей момент твій дух відірветься від світу, а серце і розум будуть чистими, щоб прийняти Моє 

натхнення. Яка користь від того, що ви говорите Мені прекрасні слова, якщо ви не здатні відчути 

Мою присутність усередині себе? 

10 Я все знаю, і вам не потрібно Мені нічого пояснювати, щоб Я міг вас зрозуміти. 

11 Ви запитуєте Мене, з чого складається молитва, і Я відповідаю вам: Дозволити своєму духу 

вільно піднятися до Отця; віддатися цьому акту з повною довірою і вірою; прийняти серцем і 

розумом враження, отримані через Духа; стверджувати волю Отця з істинним смиренням. Той, хто 

так молиться, насолоджується Моєю присутністю в кожну мить свого життя і ніколи не відчуває 

потреби. 

12 Багато разів Я звертався до людей протягом часу, але зараз настав час, коли люди повинні 

шукати Мене і звертатися до Мене. Вони можуть це зробити, тому що їхній духовний розвиток 

дозволив їм досягти істинного спілкування з Отцем. 

13 Цей "третій час" - час воскресіння. Душі нагадували небіжчиків, а тіла - їхні поховальні 

печери. Але до них прийшов Учитель, чиє слово життя сказало їм: "Вийдіть і підніміться до світла, 

до свободи!" Хто з них відкриє очі на істину, а потім зможе підняти своє життя, свої справи і свої 

почуття в любові до ближніх, той більше не буде вважати цей світ місцем вигнання або долиною 

сліз і спокути, тому що він буде все більше і більше відчувати насолоду істинного миру, який дарує 

душевний спокій. Цей стан піднесення в цьому житті буде відображенням досконалого миру і 

світла, яким душа буде насолоджуватися в кращих світах, де Я Сам прийму її, щоб дати їй 

притулок, гідний її заслуг. 

14 У цей день благодаті згадайте день, коли Ілля заявив про себе через Роке Рохаса, нагадуючи 

вам, що повернення Божественного Вчителя близько, і запрошуючи вас до молитви та оновлення. 

15 Мойсей привів свій народ до підніжжя гори Синай, де наказав молитися, постити і 

очищатися, щоб очікувати присутності Єгови, Господа їхнього. 

16 Мойсей був ініціатором одухотворення, предтечею Єгови, законодавцем. Той день, коли він 

спустився з гори зі скрижалями Закону, запам'ятався народу Ізраїлю так само, як і вам зараз, коли 
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ви пам'ятаєте день, коли вам було відкрито через Роке Рохаса, що Заповіт Мойсея, спадщина Ісуса і 

послання Іллі складуть одну Книгу: Книгу Істини і Життя. 

17 Подібно до того, як Мойсей готував серця свого народу до прийняття Єгови, а Ілля 

пробудив вас сьогодні, щоб ви почули голос Божественного Духа, так само і Ілля - перевтілений в 

Іоанна, названого Хрестителем - закликав маси до покаяння і молитви, і оголосив їм, що Царство 

Небесне наближається до людей. 

Бо в науці, яку Я приніс вам, і в Моїй настанові була присутність Отця і світло небес. 

18 Христос - прояв досконалості, в Ньому можна побачити вічний закон, можна знайти 

безмежну любов і захопитися абсолютною мудрістю. 

19 Ісус висвітлив Своїм життям Закон, який Ізраїль отримав від Мойсея, і сповістив вам, що 

згодом прийде Утішитель, який роз'яснить і пояснить все, чого навчав Христос і що було 

неправильно витлумачено. 

20 Христос охоплює всі віки, Його присутність існує в усі часи, бо Він є "Вічним Словом". 

21 Ілля є предтечею, пояснювачем таємниць, він є ключем, який відкриває вам двері для входу 

в глибину. Він - духовний визволитель, посланий в момент завершення одухотворення людства, 

розпочатого Мойсеєм. 

22 Будьте благословенні, люди. Ви з радістю відзначаєте світанок Третього віку і присвячуєте 

цей день його пам'яті. Нехай цей день стане для вас не просто традицією, а днем роздумів, 

навчання, внутрішнього зібрання, коли ви відчуєте присутність тієї божественної ваги, яка зважує і 

реєструє всі ваші справи на всьому пройденому вами шляху. 

23 З того, що ви почуєте від Мене в цей день і над чим поміркуєте, ви зможете скласти скарб 

знань. Тоді, коли прийде час вашої боротьби, у вас не буде бракувати ні аргументів, ні причин, щоб 

пояснити, на яких твердих і вічних підвалинах побудоване це вчення, яке ви назвали спіритизмом. 

24 Ви бачите світанок Третього Часу, коли духовна ясність інтенсивно сяє і перетворює ваші 

життя. 

25 Початок цього нового часу буде позначений великою боротьбою, жорстокими 

стражданнями, плутаниною і конфліктами. Але все це буде лише на початку. Згодом настане мир, а 

як наслідок миру - розкриття душі, яка виявить свій висхідний розвиток у своїх справах, сповнених 

віри, любові та одухотворення. 

26 Багато хто з вас плаче, проклинаючи біль. Я прощаю ваші помилки з огляду на те, що вони 

походять від вашого невігластва. 

27 Заспокойте своє серце і зробіть свій розум сприйнятливим, щоб ви могли зрозуміти те, що Я 

зараз говорю вам, діти-учні життя: коли в черговий раз відчуєте, що ваше серце пронизує біль, 

відокремте себе на короткий час від усього, що вас оточує, і залишіться на самоті. Там, у затишку 

своєї спальні, поговоріть зі своєю душею, візьміть свій біль і досліджуйте його так, ніби ви берете в 

руку якийсь предмет, щоб розглянути його. Дослідіть таким чином своє горе, усвідомте, звідки 

воно прийшло і чому воно прийшло. Прислухайтеся до голосу свого духу, і істинно кажу вам, ви 

знайдете в цьому спогляданні скарб світла і миру для свого серця. 

28 Світло підкаже вам шлях до зняття болю, а мир дасть вам сили вистояти, поки 

випробування не закінчиться. 

29 Тоді ти відчуєш, як, звертаючись думками до Мене на молитву, ти скажеш Мені: "Учителю, 

прости мене, несправедливість не через мою долю, я несправедливий із самим собою". 

30 Це настанова, про яку ви завжди повинні пам'ятати, учні, усвідомлюючи, що саме такою 

поведінкою ви можете підняти розум до висоти духу. Бо тільки дух знає справжній стан душі і 

людської реальності. 

31 Я вчу вас вивчати себе, щоб пізнати себе, щоб за допомогою медитації і молитви відкрити в 

глибині свого єства великі уроки життя. 

32 Сьогодні багато хто проклинає біль, але завтра вони будуть благословляти його як вчителя, 

який дав їм високі і прекрасні уроки. 

33 Бажаю, щоб саме любов Учителя завжди вказувала вам шлях і сенс життя. Але ви віддали 

перевагу тому, що вас вчить біль. Незабаром ви залишите цього гіркого вчителя позаду і приймете 

уроки Того, Хто вчить вас з любов'ю і ніжністю. 
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34 Якщо поки що ви не можете позбутися свого болю, терпіть його з терпінням. Не 

пропускайте його вчення, любіть його, бо він очищає ваші плями і робить вас великими у вірі, 

чеснотах і терпінні. 

35 Якщо ви вірите в Моє Слово, ви повинні повірити і в урок, в якому Я говорив вам: "Жоден 

лист з дерева не рухається без Волі Божої". Тоді і ви зможете повірити в те, що мудрість Божа все 

врахувала і що не може бути такого страждання, яке не залишило б мудрого уроку в людині. 

36 Думайте добре, любі люди, щоб ви більше не спотикалися постійно і події майбутнього не 

застали вас зануреними в летаргію. 

37 У той час, коли ви більше не будете жити вторинними припущеннями та істинами, коли ви 

підніметеся до світу реальності, ваша душа, хоча ваші ноги все ще ходять по пилу світу сліз і болю, 

буде жити в царстві миру. 

38 Вам, людям, які Мене чують, Я кажу, що ви повинні бути щасливі, коли порівняєте своє 

становище і своє життя з становищем тих народів, які стікають кров'ю у братовбивчій війні. 

39 Ви маєте прихильність, вам не бракує хліба, вам не бракує даху над головою, ви маєте 

поживу в Моєму слові, і ви не задоволені. Але ті, хто не має хліба, кому не вистачає всього і хто не 

чує мого слова, хто не має втіхи чути мої речення, які є надією і бальзамом, які підбадьорюють і 

переконують, є більш відданими, ніж ви. 

40 Навчіться благословляти свій біль, як свою радість. Благослови все. 

41 Хіба Я не благословляю все людство, не віддаючи перевагу нікому? Цією "мантією" 

благословення оточені і добрі, і смиренні, і зарозумілі, і злочинці. Чому ви не берете з Мене 

приклад? Чи відчуваєте Ви огиду до вчинків інших людей? Не забувайте, що ви - частина людства, 

що ви повинні любити і прощати його, а не відкидати, бо це було б все одно, що відчувати огиду до 

самих себе. Все, що ти бачиш у своєму ближньому, ти сам маєш в більшій чи меншій мірі. Ось 

чому Я хочу, щоб ви навчилися осягати своє внутрішнє єство, щоб ви могли пізнати своє духовне і 

моральне обличчя. Таким чином ви будете знати, як судити себе і матимете право дивитися на 

інших. 

42 Не шукайте недоліків у своїх ближніх, достатньо тих, які є у вас. 

43 Не ображайтеся, коли Я так з вами говорю, зрозумійте, що Мої повчальні слова не для 

праведників і не для святих, з ними Я говорив би зовсім по-іншому. Я даю вам Моє спасительне 

вчення для спасіння грішників, і даю його грішними устами. 

44 Я приходжу, щоб врятувати тебе, людство, бо навіть повітря, яким ти дихаєш, є хворим. Але 

Я кажу цій землі, яка була житлом і притулком для Моїх дітей, що якщо вони принизили її своїми 

гріхами, то їм самим доведеться спокутувати останній гріх проти неї. 

45 Усвідомте, що людство потребує великих настанов для того, щоб перемогти всі 

випробування, які на нього обрушилися. Настає великий час, про який пророкували пророки і який 

бачили провидці, коли людський біль досягне свого апогею, і коли милосердя Отця проллється на 

всіх людей своїм світлом - час, який ознаменує кінець зла і початок добра на землі. 

46 О люди! Коли ви будете готові принести цілющий бальзам і послання миру тим, хто 

страждає? Досі не знаходжу у вашому серці справжнього милосердя, до сих пір ви на кожному 

кроці засуджуєте себе за те, що не любите один одного. 

47 Чи не думаєте ви, що якби я захотів, то міг би вказати кожному з вас на ваші недоліки? Але 

Я також кажу вам, що якби Я викрив вас таким чином, Я більше не був би вашим Учителем. Але 

якщо Той, Хто все знає, Хто дійсно знає вас, знає ваші думки, не судить вас у присутності інших, 

не викриває вас публічно, то чому знаходяться ті, хто вперто продовжує ранити серця, руйнувати 

щастя і судити чужі життя? 

48 Сьогодні ви все ще Мої діти-учні, і істинно кажу вам: Я не назву вас учнями і не довірю вам 

Мою Справу доти, доки ви не будете здатні заподіяти страждання ближньому своєму, а натомість 

відчуєте порив полегшити будь-який біль. Коли ви нарешті відчуєте серцем біль тих, хто страждає, 

щоб саме ваші слова і ваші справи витирали їхні сльози? Ви ще занадто незрілі для активної 

благодійності. Твоє милосердя не велике, як і твоє прощення. 
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49 Як тільки ви відчуваєте співчуття до паралітика, що лежить у канаві, і відчуваєте, що 

зобов'язані привести його до себе додому, ви спочатку досліджуєте його життя, тому що ви 

говорите, що не знаєте, хто він такий. 

Чи ви ті, хто невпинно слухали Мої слова повчання? Тоді ви повинні знати, що, не дивлячись на 

ваші плями, Я лише шукав ваші рани, щоб зцілити їх Своєю любов'ю. 

Якщо у вас є бажання належати до Моїх сіячів, ви повинні знати і володіти силою, 

притаманною добру. Сила, яку містить милосердя, і чудеса, які творить серце, полягають виключно 

в тому, щоб відчувати або розділяти страждання інших. 

50 Улюблені учні: Настанови, які ви отримуєте від Мене, від уроку до уроку стають для вас все 

більш зрозумілими. Це світло почало проявлятися в 1866 році в іскрах світла. Але зараз, в останні 

роки Мого прояву, до вас доходять не іскри, а світло у всій його повноті. 

З 1950 роком прояв Мого Слова в цій формі закінчиться, але настанови будуть продовжуватися. 

Бо після цього, занурившись у Мою Роботу, ви відкриєте для себе Божественну суть, про яку Я так 

часто говорив вам, і насолодитеся її смаком. 

51 Я хочу, щоб ви не тільки свідчили, що ви Мене почули, але щоб ви стали Моїми пророками 

і вказували час одухотворення, виконуючи свою місію. Тоді покоління майбутнього підуть вашими 

слідами любові і доброї волі і твердим кроком ступатимуть впевненим шляхом. 

52 Зараз ви зустрічаєте на своєму шляху колючі кущі і зустрінете ще більше перешкод і 

колючок. Але ваше милосердя не повинно дозволити вам зійти зі шляху, щоб завтрашні натовпи 

знайшли цей шлях очищеним. 

53 Ви знаєте, що добро, світло, істина в усі часи зустрічали опір у серцях людей. Проте, 

повірте Мені, Я часто говорив вам, що темрява не переможе, бо восторжествує світло. 

54 Людство в даний час очищається, чаша страждань омиє його від плям, щоб воно могло 

вийти чистим зі своєї спокути. Бо духовне Царство миру і справедливості наближається до 

людства. 

55 Хіба ви не бачите, як потроху послаблюються пута фанатизму та ідолопоклонства, що 

сковують людей? Причина в тому, що я прийшов звільнити їх. Пізніше Моє світло дійде до людей 

у вигляді Слова, і ви побачите, як воно змусить їх тремтіти, незважаючи на свою простоту, і як, у 

своїй люблячій манері, воно матиме силу потрясти кам'яні серця, поки не змусить їх пролити 

кришталеві води покаяння, прощення і любові. 

56 Не плачте, учні, і не почуєте Мене ще кілька днів, і не впаде на ваші страждання ще кілька 

крапель меду, який проливає Моє Слово. А поки готуйте себе так, щоб після Мого відходу ви 

могли відчути Мою присутність. 

57 Зараз час роздумів, коли треба дивитися і молитися, щоб почути голос Божий. 

58 Іноді ви запитуєте Мене: "Господи, хто міг би розбудити все людство, щоб воно підняло 

свій дух до Тебе і відчуло Твою Присутність?". Але Я кажу вам: не хвилюйтеся, Мій Дух вже 

переслідує їх, щоб вони прокинулися. Ви не можете повністю усвідомити Мої справи, тому ви не 

відкрили того пробудження, яке бачу тільки Я. 

59 Всі чекають світла нового дня, світанку миру, який стане початком кращої епохи. 

Пригноблені чекають дня свого визволення, хворі сподіваються на ліки, які повернуть їм здоров'я, 

сили і радість життя. 

60 Щасливі ті, хто вміє чекати до останньої миті, бо втрачене повернеться їм з відсотками. Я 

благословляю це очікування, бо воно є доказом віри в Мене. 

61 Сьогодні ви не розумієте багатьох моїх слів, але прийде час, коли у ваших головах засяє 

світло, і ви зрозумієте сенс кожного мого вчення. 

62 Мої апостоли в Другу Епоху не розуміли багатьох Моїх слів в той момент, коли вони їх 

чули. Проте після мого від'їзду, коли вони присвятили себе вивченню і роздумам, вони відчули, як 

божественне світло піднімається в їхньому розумі, і вони побачили з граничною ясністю все те, що 

до цього часу було для них непроникною таємницею. 

63 Досі, коли ви чули Мене, ви лише поверхнево розуміли Моє Слово. І що ви в ньому 

знайшли? Затишок, бальзам, ласка. Пізніше, коли твої виразки і рани загояться і замість того, щоб 
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просити у Мене бальзаму від болю, ти будеш шукати мудрості, щоб утішити ближнього, ти почнеш 

проникати в сенс Мого вчення. 

64 Я бачу, що Ви молитеся за весь світ, і я отримую заступництво від Вашого серця. Настане 

день, коли ви не лише молитиметеся за ці народи, але й шукатимете їх, щоб донести до них 

любляче послання Мого Слова. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 287 
1 Голос Мого Духа, що звучить у вашій совісті, подібний до дзвону, який закликає людство 

до тями. 

2 Книга духовної мудрості чекає, коли до неї прийдуть великі натовпи, великі паломництва, 

щоб втамувати спрагу світла. 

3 Скуштуйте, скуштуйте Моє Слово, з суті якого витікає солодкість, мудрість, бальзам і мир. 

4 Я кажу людині, що вона невідома сама собі, тому що вона не проникла у своє внутрішнє 

єство, тому що вона не знає своєї таємниці, тому що вона не знає суті свого єства. Але Я навчу його 

в цей час змісту книги, яка так довго була закрита для нього, і де зберігаються всі таємниці, щодо 

яких Я вже обіцяв вам у Другій Ері пояснити їх вам через світло Мого Духа. 

5 Зараз настав час, коли ви по-справжньому пізнаєте себе і проникнете всередину своєї душі. 

Тоді ви зможете сказати, що починаєте пізнавати, хто ви є. 

6 Людина нарешті пізнає своє походження, своє призначення, свою місію, свої дари і все те 

нескінченне і вічне життя, яке живе і плететься в її оточенні. Він більше не зможе образити свого 

ближнього, не зможе образити існування своїх ближніх, не посміє осквернити нічого з того, що 

його оточує, тому що прийде до усвідомлення того, що все є святим. Вона пізнає, що містить і 

ховає в собі її душа, і тільки тоді у неї з'явиться ясне уявлення і глибока віра в те, що оскільки душа 

прекрасна, то і дім, який Отець призначив їй у вічності, повинен бути прекрасним. 

7 Ви запитуєте Мене, чому Я не відкрив вам усе з самого початку, щоб позбавити вас 

спотикань, помилок і падінь. Але я вам скажу: Ви не могли зрозуміти Мої одкровення доти, доки 

вам не вистачало духовного розвитку і розкриття. Тоді вам було достатньо знання Мого Закону, як 

прямого шляху, що мав привести вас до джерела невичерпної мудрості і вічного одкровення. Я 

навчав Своєї мудрості протягом часу, протягом Віків, бо вона настільки велика, що ви не змогли б 

пізнати її в одну мить. 

8 У моєму розпорядженні є всі засоби, щоб ніхто з моїх дітей не залишився без спадщини 

моєї мудрості, бо Я - Життя, Сила і Справедливість. Твоя духовна душа вийшла з Мене, так само, 

як і всі життєві світи і тіла, необхідні тобі для твого шляху розвитку і твого духовного 

вдосконалення, вийшли з Мене. 

9 Людина може впасти і зануритися в темряву і тому відчувати себе далекою від Мене. Він 

може вважати, що коли він помре, для нього все закінчиться. Для Мене ж ніхто не вмирає, ніхто не 

втрачається. 

10 Скільки серед них тих, кого у світі вважали корупціонерами, а сьогодні вони сповнені 

світла! Скільки тих, хто залишив по собі плями своїх гріхів, своїх пороків і своїх злочинів, вже 

досягли свого очищення! 

11 Ти запитуєш Мене: "Чому так далеко, і шлях душі так сповнений випробувань?". Бо 

блаженство, яким вона насолоджуватиметься в досконалому царстві, що чекає на неї і якого вона 

повинна досягти завдяки своїм заслугам, дуже велике. 

12 Перші люди - ті, що були прабатьками людства, - зберігали деякий час враження, яке їхні 

душі винесли з "духовної долини", - враження краси, спокою і блаженства, яке зберігалося в них 

доти, доки в їхньому житті не з'являлися пристрасті плоті, а також боротьба за виживання. Але 

мушу вам сказати, що душа тих людей, хоч і прийшла зі світу світла, але не прийшла з найвищих 

домів - тих, куди можна потрапити тільки через заслуги. Проте стан невинності, миру, 

благополуччя і здоров'я, який ці душі зберегли у своїх перших кроках, був незабутнім як час світла, 

свідчення якого вони передали своїм дітям, а ті - своїм нащадкам. 

13 Матеріалізований розум людей, не розуміючи істинного значення цього свідчення, 

остаточно повірив, що рай, в якому жили перші люди, був земним раєм, не розуміючи, що це був 

духовний стан тих створінь. 

14 Чи підозрюєте ви духовний дім, який ви покинули, прийшовши на землю? "Ні, Учителю, - 

скажете ви Мені, - ми нічого не підозрюємо і нічого не пам'ятаємо". 

15 Так, люди, ви так давно відійшли від чистоти і невинності, що навіть не уявляєте собі того 

існування миру, того стану благополуччя. Але тепер, коли ви навчені чути голос Духа і отримувати 



U 287 

64 

від Нього Його одкровення, вам доступний шлях, що веде тих, хто звертається до Мене, до 

обіцяного Царства. Це не той рай світу, з якого відійшли "перші", а той безмежний світ духу, світ 

мудрості, рай істинного духовного блаженства, рай любові і досконалості. 

16 Якщо для того, щоб подорожувати з одного континенту землі на інший, вам доведеться 

перетнути багато високих і низьких гір, морів, народів, міст і країн, поки ви не досягнете мети своєї 

подорожі, пам'ятайте, що для того, щоб досягти тієї Землі Обітованої, вам також доведеться довго 

мандрувати, щоб в довгій дорозі ви могли набути досвіду, знань, розкриття і розвитку душі. Це 

буде плід з дерева життя, яким ви нарешті насолодитеся після довгих зусиль і плачу, щоб досягти 

його. 

17 Підійдіть до Вчителя, учні. Ви, вівці, наближайтеся до свого пастиря. 

18 Учитель - один, учнів - багато, але вчення Моє, будучи єдиним, - для всіх. 

19 Я шукаю тебе з безмежною любов'ю. Я вклав у твою душу стільки благодаті і стільки дарів, 

що не бажаю втратити навіть одного з моїх дітей. Ти - частина Мого Духа, ти - частина Мого Буття 

- хіба може бути злим той, хто шукає тебе з такою ревністю і такою любов'ю? 

20 Кожного разу, коли Я спускаюся, щоб дати вам Своє Слово, Я знаходжу "останніх" серед 

натовпу; це ті, хто найбільше просить Мене в своєму серці. Але я їм приємний і завжди відповідаю 

на їхні запитання. Сьогодні ті, хто прийшли останніми, запитують Мене, яка мета Мого 

повернення, на що Я відповідаю, що мета - дати можливість людині через себе повернутися до 

своєї первісної чистоти. 

21 Якщо на початку йому було даровано прагнути до пізнання життя, і дана свобода волі до 

праці, то сьогодні, коли душа його як ніколи може сяяти світлом духу, і досвід його дуже великий, 

він знову чує люблячий і в той же час вимогливий до справедливості голос того Отця, який сказав 

йому: "Ростіть, розмножуйтеся і володійте землею". Але тепер воно говорить йому: "Повертайся до 

Мене зі своїми заслугами". 

22 Заслугами, зусиллями і жертвами людина повинна повернутися до раю, який вона покинула, 

щоб пізнати багато таїнств, стати гідною дитиною Божою в боротьбі, в болю, в праці, в своєму 

розвитку - до раю, до якого вона повинна повернутися, щоб більше ніколи його не покидати. 

23 Зрозумійте: для того, щоб це людство отримало істинне знання про це повернення до 

чистого і високого, буде боротьба, потрясіння і сум'яття в умах і душах людей. Моє ясне, любляче і 

переконливе вчення покаже світові наповнений світлом шлях повернення, і один за одним люди 

будуть приходити до Мене. Але вже не обтяжені тягарем своїх гріхів, а з поглядом, спрямованим у 

височінь, з вірою в серці і хрестом любові на плечах. 

24 Двері будуть відчинені, і мій дух, сповнений любові, буде готовий притягнути душу до 

свого божественного лона, від якого ця душа вже ніколи не відірветься. 

25 Ви, люди: Якби тільки інстинкт керував усіма вашими вчинками, вашому Батькові не 

довелося б відкривати вам Свій Закон, і Йому не довелося б прийти як Спасителю, щоб врятувати 

вас. Але ви не залежите від свого інстинкту, вищі сили визначають ваші дії, і ці сили знаходяться в 

душі-душі. 

26 Душа має свободу волі, за допомогою якої вона повинна здобувати заслуги, щоб досягти 

спасіння. 

27 Хто направляє, орієнтує або радить душу на її вільному шляху розвитку, щоб відрізнити 

дозволене від недозволеного і тому не збитися зі шляху? Совість. 

28 Совість - це божественна іскра, це вище світло і сила, яка допомагає людині не грішити. Яка 

була б заслуга людини, якби совість володіла матеріальною силою примушувати її залишатися в 

добрі? Я хочу, щоб ви знали, що заслуга полягає в тому, щоб прислухатися до цього голосу, 

переконатися, що він ніколи не бреше і не помиляється в тому, що він радить, і вірно слідувати 

його вказівкам. Як ви, напевно, розумієте, для того, щоб чітко чути цей голос, потрібно 

тренуватися і концентруватися на собі. Хто з вас зараз практикує цей послух? Відповідайте самі. 

29 Совість завжди проявлялася в людині, але людина не досягла необхідного розвитку, щоб все 

своє життя керуватися цим світлом. Йому потрібні закони, інструкції, правила, релігії та поради. 

30 Коли людина прийде до спілкування зі своїм духом і замість того, щоб шукати духовне в 

зовнішньому, шукатиме його у своєму внутрішньому єстві, вона зможе почути лагідний, 
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переконливий, мудрий і справедливий голос, який завжди жив у ній, хоч вона й не прислухалася до 

нього, і зрозуміє, що в дусі є присутність Бога, що він є істинним посередником, через якого 

людина має спілкуватися зі своїм Отцем і Творцем. 

31 Першим кроком до оновлення людини, до досягнення стану духовного піднесення є 

милосердя. Милосердя до душі, милосердя до тіла, милосердя до ближнього. Але мушу вам 

сказати, що це почуття трактується неправильно: милосердя - це назва, яку ви даєте певним діям, 

які в більшості випадків не мають в своїй основі співчуття або справжнього наміру полегшити 

потребу. 

32 Ваші людські почуття ще далекі від реальності. Тому потрібно завжди пам'ятати про слова і 

діла Ісуса у світі як живий і правдивий приклад милосердя. 

33 Що станеться з душею, коли вона поховає справжнє милосердя через форми, які містять 

лише лицемірство? Її пробудження буде дуже сумним у той день, коли вона зіткнеться зі своєю 

совістю і почує цей справедливий і невблаганний голос. 

34 Як можна очікувати примирення народів, згоди правителів і припинення воєн, коли люди 

глухі до кожного голосу, який виходить від совісті? 

35 Як легко буде людям розуміти один одного, коли вони замовкнуть всередині себе і почують 

голос свого вищого розуму, голос того судді, якого вони не хочуть чути, бо знають, що він наказує 

їм робити абсолютно протилежне тому, що вони роблять. 

36 Більше того, я можу сказати вам, що якщо ви не були готові прислухатися до голосу своєї 

совісті, то ви не були слухняними і готовими практикувати Моє вчення. Ви визнаєте це в теорії, але 

не застосовуєте на практиці. Ви приписуєте йому божественну сутність - кажете, що Христос був 

дуже великий і що його вчення досконале. Але ніхто не хоче бути великим, як Учитель, ніхто не 

хоче прийти до нього, дійсно взявши його за приклад. Але знайте, що Я прийшов не тільки для 

того, щоб ви знали, що Я великий, але і для того, щоб ви всі були такими. 

37 Людина хоче досягти спасіння, не знаючи своєї духовної природи, а цього не може бути. 

38 Яка йому користь від того, що багато хто вірить у життя потойбічне, якщо вони не 

витрачають своє існування на здобуття заслуг для вічності? Вся їхня віра зводиться до того, що 

їхня душа після смерті потрапить у потойбічний світ, і вони чекають до останнього моменту, щоб 

надолужити згаяний час і змити всі свої плями актом каяття. 

39 Це сумна помилка, бо гріхи можна спокутувати лише справами, які передбачають, що 

людина послухалася докорів сумління і має достатньо часу, щоб спокутувати скоєні гріхи. А щодо 

покаяння в тих, хто збирається перейти в духовне, кажу вам, що мало хто плаче в цю годину через 

зло, яке вони заподіяли, і що їх турбує скоріше страх покарання, осуду або прокляття, як вони його 

собі уявляють. 

40 Чи бракує вам вчення, яке детально промовляє до вас, готує вас і відкриває ваші очі до 

світла, як це роблю Я через Своє Слово? 

41 Усвідомте, наскільки необхідно, щоб ви поширювали це послання по всій землі. Таким 

чином, ви зробите справжнє діло милосердя до своїх ближніх. 

42 Усунути хибне уявлення людей про духовні вчення, ніби вони засновані на невігластві, 

обмані та шахрайстві. Покажи Моє вчення у всій його чистоті і піднесеності, щоб воно розчинило 

невігластво, фанатизм і зачерствіння, які заважають людям думати про своє духовне Я, у якого 

вони відібрали всю свободу дій. 

43 Ви живете в страху перед духовним і не думаєте про те, що скоро ви будете тільки духом. 

Але не завжди винні у своєму невігластві ви самі, а ті, хто вами керує. 

44 Вони зробили сенс основних цінностей для вас непізнаваним, до ступеня віри в те, що 

істина суперечить правді. 

45 Чи не користуєтеся ви іноді матеріальними предметами так, ніби вони божественні? Чи не 

приписуєте ви вічну цінність товарам, що швидко псуються? Ви думаєте, що зрозуміли Христа, а 

ви Його навіть не знаєте. 

46 Хіба Я давав вам докази величі за допомогою багатств або володінь землі? Ісус прийшов без 

матеріального багатства, Він показав Себе світові у найбільшій убогості. Він був великим завдяки 

Своїм справам, Своєму слову, Своєму вченню, але ніколи не завдяки Своєму зовнішньому вигляду. 
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47 Навіщо мені було користуватися земними благами, адже вони створені Отцем для людських 

створінь? Що Мені може бути потрібно від цієї природи, адже вона живиться Мною? 

48 Я прийшов, щоб показати вам красу життя, вищого за людське, надихнути вас на високі 

справи, навчити вас слову, яке пробуджує любов, пообіцяти вам небувале щастя, яке чекає на ту 

душу, що зуміла піднятися на гору жертовності, віри і любові. 

49 Усе це ти знайдеш у Моєму вченні, щоб нарешті зрозуміти, що саме твої добрі справи 

наблизять твою душу до істинного блаженства. 

50 Як тільки перший урок буде зрозумілий і виконаний, він дасть вам смачний плід, який 

спонукатиме вас зробити наступний крок. 

51 Сьогодні настає новий етап для світу, в якому людина буде прагнути до більшої свободи 

думки, в якому вона буде боротися за те, щоб розірвати ланцюги рабства, які тягне за собою її дух. 

Це час, коли ви побачите, як народи переступають через бар'єри фанатизму у своєму прагненні до 

духовного живлення і істинного світла, і я кажу вам, що жоден, хто хоч на мить відчув щастя 

відчувати себе вільним думати, досліджувати і діяти, більше ніколи не повернеться добровільно до 

своєї в'язниці. Бо тепер його очі побачили світло, а дух його здивувався перед обличчям 

Божественних одкровень. 

52 Люди, перш ніж закінчаться війни у світі, Мій закон любові торкнеться всіх душ, хоча 

сьогодні ви ще не можете знати, яким чином. 

53 Це послання духовного світла також дійде до людей, але це станеться лише тоді, коли ви 

будете сильними. Ніхто не сміє стверджувати, що ця праця є істиною, якщо він не переконаний у 

цьому, бо тоді тобі ніхто не повірить. Але якщо ваша віра буде абсолютною, а переконання 

істинним, ніхто не зможе перешкодити вам нести Добру Новину в усі серця. 

54 Ви, діти людські: ви завжди відчували існування невидимих істот, які ширяють у просторі, 

які іноді наближаються до вас, які оточують вас, і при думці, що це можуть бути душі, які 

страждають, ви намагалися щось зробити для них. Намір був добрим, але вам завжди бракувало 

знань, щоб зробити це милосердя ефективним. Досі ви не знали правильного способу запалити 

світло в істотах, які заплуталися або мучаться докорами сумління. 

55 Ви запропонували їм значущі церемонії і дари, і хоча вам вдалося заспокоїти їхні серця, 

вони не отримали нічого, бо те, що належить світу, більше не належить їм і більше не доходить до 

них. Ці істоти шукають духовного співчуття, розради, любові, розуміння. Але як можна 

запропонувати їм духовну допомогу? Моє Слово також пояснює вам, як проявляти милосердя до 

тих, кого ви навіть не бачите. 

56 Якщо ви дійсно хочете зробити щось добре для своїх духовних братів і сестер, і в той же час 

звільнитися від їх поганого впливу, ви повинні молитися за них сердечною молитвою, сповненою 

співчуття і піднесених думок. Якщо ви відчуваєте, що вони якимось чином проявляються у вашому 

людському житті, показуйте їм добрі приклади і добрі справи, щоб вони отримали світло для своїх 

душ. Дайте їм можливість бачити, як ви зцілюєте хворих, як ви прощаєте того, хто вас образив, як у 

вашій голові сяють благородні ідеї, як з ваших вуст лунають тільки добрі слова. 

57 Які завдання ви маєте виконати для них, а вони для вас? Які борги ви зробили один одному? 

Ви не знаєте, але істинно кажу вам, що не випадковість ставить їх на шляху людей, завжди є 

причина для цього, коли вони наближаються до своїх людських братів і сестер. 

58 Вашій душі буде дуже приємно бути прийнятою ними по прибуттю в "духовну долину" і 

отримати знаки вдячності за виявлену до них милість. Ваша радість буде великою, коли ви 

побачите їх пронизаними світлом. Але як сумно буде, коли ви зустрінете той легіон істот, 

затьмарених сум'яттям, і дізнаєтеся, що вони чекали від вас вчинку любові, а ви не дали їм його. 

Коли ви замислюєтеся над цією відповідальністю, чи готові ви застосувати знання, які Я даю вам у 

цьому вченні? Усвідомте, що в ній Я жодним чином не уповноважую вас матеріалізувати цих істот 

- навпаки, Я надихаю вас на те, як ви приводите їх до одухотворення, пропонуючи їм приклад 

доброчесного і чистого життя, і як ви усуваєте їхню плутанину і темряву своїми молитвами, думки 

та ідеї яких повинні запалювати світло в їхньому сприйнятті. 

59 Яків відкрив вам уві сні існування духовних сходів, по яких істоти постійно піднімаються і 

опускаються. Хто зрозумів його зміст? Хто розгадав його таємницю? Там, у значенні того образу, 
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який побачив Патріарх, міститься розвиток душ, безперервне перевтілення духовних істот у людей, 

відшкодування і спокута істот, спілкування Бога з людиною і діалог від духа до духа. 

60 Необхідно, щоб ви розпізнали це послання, щоб ви могли дати правильну інтерпретацію 

одкровенням минулих часів. 

61 Усвідомте, скільки періодів часу повинно пройти, щоб душі досягли суті Моїх навчань. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 288 
1 Я спускаюся до твого серця, бо воно є Моїм святилищем. Моє Слово готує вас до щоденної 

роботи, яку ви повинні виконати. Ця підготовка є духовною і знаходиться в гармонії з місією, яку 

ви будете виконувати. 

2 У перший раз, коли народ вже був готовий вийти з Єгипту своєї неволі і випробувань і йти 

через пустелю в Землю Обітовану, він все передбачив і підготував. Вони підготували палицю, 

сандалі та дорожню сумку, щоб їм нічого не бракувало в дорозі. 

3 Так само і ви зараз повинні вжити заходів обережності і підготуватися, щоб нічого не 

упустити під час "переходу через пустелю". 

4 Але не варто забувати, що ці люди не тільки забезпечили себе їжею на довгу дорогу, але й 

не забували молитися, каятися, щоб очиститися і прийняти рішення завжди залишатися єдиною 

сім'єю. Якщо ви хочете знати, чому той народ, незважаючи на численні випробування і нещастя, 

зміг увійти в Землю Обітовану, то я вам скажу, що це сталося завдяки їхній вірі, їхній молитві і 

їхній єдності. 

5 Це духовне насіння знаходиться серед вас.  Чому б не взяти цей приклад за зразок для 

досягнення нової мети? 

6 Ви добре знаєте, що вас чекає не піщана пустеля, а людство. Ви будете шукати не землю на 

поверхні землі, а вітчизну духу, яка лежить за межами людського. 

7 Істинно кажу вам: "Ізраїль" воскресне, щоб бути як смолоскип посеред людства. 

8 Я пробуджую вас в цей час, щоб ви знали, що ви - Мої діти, що ви - частина цього народу 

миру, світла і одухотворення. 

9 Нехай ваше серце відчуває все, що хвилює або мучить людство. Моліться за мир для всіх, 

нехай ваші думки сяють в умах інших. Заздалегідь благословляю тих, хто виконує своє завдання 

любові та служіння ближнім. 

10 Я хочу, щоб ваша присутність була використана для того, щоб принести мир, розраду, 

допомогти благословити ваших ближніх. 

11 Сьогодні ви ще учні перед обличчям мого вчення і вас лякає боротьба, коли ви бачите, як 

поширилися біль, порок, страждання, егоїзм. У ті моменти, коли ваша совість вимагає від вас 

духовного наповнення, праці та активності, а серце з острахом запитує: "Що ж мені робити перед 

обличчям такого великого хаосу?", чому ви боїтеся і чому ви сумніваєтеся, люди? Усвідомте, як 

Моє Слово готує вас, як життя постійно викладає вам практичні уроки, а також те, як боротьба і 

випробування дають вам абсолютно необхідну стійкість для щоденної роботи, яка вас чекає. 

12 Я не посилаю вас виконувати місію, для якої ви недостатньо здатні. Я продовжуватиму 

навчати вас, і коли ви зміцнієте, Я скажу вам: "Візьміть хрест і йдіть моїми слідами".  До того часу, 

якщо ви можете тільки молитися, моліться за своїх ближніх. Якщо ви вмієте зцілювати хворих, 

принесіть їм цю розраду. Якщо у вас є бажання покращити свою моральність, зробіть це. Але 

зробіть щось для блага своєї душі, що послужить підготовкою до того часу, коли ви вийдете і 

візьмете свій хрест. 

13 Сьогодні, коли ви ще не посвячені у свою духовну місію, але маєте бажання зробити щось 

для добра ближнього, раджу вам молитися, щоб ви пізнали ту силу і владу, яку має молитва. Ви 

досягнете цього світла ще до того, як почнеться ваша боротьба. 

14 Хто натхненний у молитві, той непереможний у випробуваннях і творить чудеса над своїми 

ближніми. 

15 Я хочу, щоб цей народ, якого Я глибоко навчив, зміг практикувати досконалу молитву - ту, 

яка вводить його в контакт з духовним царством, щоб він згодом навчав молитися своїх ближніх, 

пояснював їм і вказував їм на все, що набув у досвіді на своєму шляху. 

16 Навіщо обмежувати свій світ думок колом землі, адже вам відкритий світ світла за межами 

матеріального? Навіщо піддавати душу людському життю, коли вам доступний нескінченний 

простір за межами вашого зору і вашого розуму? 

17 Ці світи думки і душі не використовуються, тому що ви не захотіли до них дійти, тому що 

не вміли молитися. 
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18 Думка і дух, об'єднані в молитві, створюють в людині силу, що перевершує будь-яку 

людську силу. 

19 У молитві слабкий зміцнюється, боягузливий наповнюється відвагою, невіглас 

просвіщається, боязкий стає несміливим. 

20 Коли дух здатний гармонійно працювати з розумом для досягнення істинної молитви, він 

стає невидимим воїном, який тимчасово віддаляється від того, що стосується його істоти, 

переносить себе в інші місця, звільняється від впливу тіла і присвячує себе боротьбі за те, щоб 

творити добро, проганяти зло і небезпеки, приносити іскру світла, краплю бальзаму або подих 

спокою тим, хто цього потребує. 

21 Зрозумійте з усього того, що Я говорю вам, як багато ви здатні зробити духом і розумом 

серед того хаосу, який охопив це людство. Ви перебуваєте у світі протилежних думок і ідей, де 

вирують пристрасті і зіштовхуються почуття ненависті, де думка заплутана матеріалізмом, а душі 

оповиті темрявою. 

22 Тільки той, хто навчився за допомогою молитви підніматися подумки і духовно в області 

світла, сфери миру, зможе увійти в світ боротьби, в якому відбиваються всі людські пристрасті, не 

зазнавши поразки, а, навпаки, залишивши щось корисне для тих, хто потребує світла духу. 

23 Приготуйтеся, улюблені учні, і Я дозволю вам увійти в той світ болю і страждань. Туди 

душа твоя піде посланцем від Мене, несучи світло. 

24 Якщо все це можна розпізнати і знати вже в цьому світі - навіщо чекати, поки людина 

опиниться в духовному? Не чекайте, поки закінчаться дні і часи, не дозволивши вашій душі 

розвиватися і звільнитися. Зробіть свою частину, а я зроблю все інше. 

25 Я - сила, тому Я можу перетворити одну вашу думку, одну вашу молитву на щось дотичне і 

видиме для ваших ближніх. 

26 Працювати таким чином - чи не буде у вас насправді ангела миру в серцевині вашого єства? 

І яким був би цей народ, якби він готувався і об'єднувався до цієї духовної боротьби у справжній 

злагоді і братерстві? Це буде армія, яка буде боротися за порятунок людства. 

27 Істинно кажу вам, якби ви вже були об'єднані духом, думкою і волею, однієї вашої молитви 

було б достатньо, щоб зупинити народи, які живуть, готуючись до тієї години, коли вони захочуть 

накинутися один на одного. Ви б усунули ворожнечу, були б перешкодою для всіх тих злих задумів 

ваших ближніх, були б як невидимий меч, що перемагає сильних, і як міцний щит, що захищає 

слабких. Людство, перед обличчям цих очевидних доказів вищої сили, зупинилося б на мить для 

роздумів, і ці роздуми позбавили б його від багатьох важких ударів і візитів, які в іншому випадку 

воно отримало б від природи та її стихій. 

28 Дерево науки буде трястися, як ураган, що бушує, скидаючи свої плоди на людство. Але хто 

ж послабив ланцюги цих стихій, як не людина? Це правда, що перші люди також пізнали біль, щоб 

пробудитися до реальності, щоб прокинутися до світла совісті і підкоритися закону. Але розвинена, 

свідома і освічена людина цього часу - як вона посміє осквернити дерево життя? 

29 Життя перших людей було загорнуте в цю притчу, яка відкриває вам, як людина втратила 

рай невинності, в якому вона жила, і як вона відкинула світ споглядання і спокою заради світу 

боротьби, праці, розвитку і заслуг. Все це було в рамках того, що повинно було статися, в сенсі 

порад Творця. Це відштовхування було необхідне для того, щоб душа прокинулася до голосу своєї 

совісті, яка є божественним світлом всередині людини, і вона почала свій шлях, набуваючи 

заслуги, піднімаючись з нижчого плану життя на вищий, призначений для душі Творцем. 

30 Таким чином, це правда, що все було передбачено для того часу, коли людина зробить свій 

перший крок у боротьбі за життя, розвиток і піднесення своєї істоти, щоб з першої миті, коли перші 

потреби дадуть про себе знати на її шляху, вона мала перед собою світ, природу, життя в межах 

досяжності, як прекрасний, підбадьорливий і солодкий плід, вміст якого, однак, дасть їй 

нескінченні уроки мудрості, любові і справедливості. 

31 Скільки тіні і скільки плодів дало людині дерево життя і науки! Чому ж тоді людство 

сьогодні, коли воно існує у світі як розвинене людство, виявляється сліпим і кидає виклик навіть 

стихії, яка дала йому життя, жорстоко поводячись з деревом, яке ніколи не відмовляло йому в 

плодах мудрості? Я скажу вам чому: тому що людина перестала молитися, а оскільки вона більше 
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не молиться, то вона забула все, що належить до життя духу-душі. Потім, коли він присвятив себе 

земному життю, його найвищою метою, його найбільшим прагненням було бути могутнім, 

багатим, вченим, абсолютним володарем, і все це привело його до загибелі, тому що він зациклився 

на скороминущій славі. 

32 Це правда, що я хочу, щоб ви мали прагнення, були амбітними, мріяли бути великими, 

сильними і мудрими, але про вічні блага духу. Бо для отримання цих благ необхідні всі чесноти, 

такі як милосердя, смирення, прощення, терпіння, щедрість, одним словом, любов. А всі чесноти 

підносять, очищають і вдосконалюють душу. У цьому жалюгідному світі, в цьому тимчасовому 

домі людина - для того, щоб бути великою, могутньою, багатою або вченою - повинна була бути 

егоїстичною, брехливою, мстивою, жорстокою, байдужою, нелюдською і гордовитою, і все це 

повинно було привести її в крайню опозицію до того, що є істина, любов, мир, справжня мудрість і 

справедливість. 

33 Що буде, коли люди зрозуміють, що їхня непомірна любов до світу і шанування земного 

привели їх до прикрої невдачі? Вони будуть намагатися знову знайти втрачений шлях, відшукати ті 

принципи і закони, від яких відвернулися, і в цьому прагненні вони будуть створювати доктрини, 

вони будуть встановлювати для себе правила, будуть виникати філософії, світогляди і теорії. 

Все це стане початком нової і великої битви - тепер вже не спонукуваної нечесним прагненням 

до земної влади. Більше ніяка смертоносна зброя не забиратиме життя, не руйнуватиме домівки і не 

проливатиме людську кров. Битва буде іншою, бо тоді великі релігійні спільноти боротимуться 

проти нових вчень і нових релігій. 

34 Хто переможе у цій битві? Жодна релігія не вийде переможцем з цієї суперечки, так само як 

і жодна нація не залишиться переможцем у цій кривавій війні, від якої ви страждаєте сьогодні*. 
* У Другій світовій війні, про яку тут йдеться, були так звані держави-переможниці, але боротьба за земне 

панування тривала і після закінчення війни аж до сьогодні. Однак, зрештою, жодна світова держава не 

залишиться переможцем у цій боротьбі. 

35 Над війною за земне панування переможе моя справедливість, а пізніше, в тій битві за 

впровадження якоїсь доктрини чи релігії, переможе моя правда. 

36 Єдина і найвища істина засяє, як світло спалаху блискавки в грозову ніч, і кожен побачить 

цей божественний спалах світла в тому місці, де він знаходиться. 

37 До того часу ви, люди, встигнете просунутися по шляхах і виявити себе на шляху своїх 

ближніх як вісник, слідопит і пророк Небесного Світла. 

38 Поки одні розчищатимуть шляхи від перешкод, інші сіятимуть духовне зерно, а треті 

боротимуться, бо Моє послання має дійти до меж землі. 

39 Іноді твоя присутність і твоє слово збільшує розгубленість людей. Але якщо це зерно 

посіяне, то рано чи пізно воно проросте. Бо - оскільки вона має божественне походження - вона не 

може загинути, як насіння землі, якщо її не плекати. 

40 Серед вас не буде ні "спасителів", ні суддів. Але все ж таки Я зможу викупити і судити 

через вас. Ви будете мандрувати, як слуги Отця вашого, як учні, і підете в провінції. 

41 Якщо ви дійсно смиренні і милосердні, ваші справи, ваші слова і ваші думки, незважаючи 

на їхню простоту, будуть торкатися душ тих, хто якимось чином порушив істину. 

42 Ви зустрінете на своєму шляху тих, хто стверджує, що представляє Мене, але не доводить 

це своїми справами. Ви виявите некомпетентність вчених, які вважаються вченими. Ви самі 

побачите відсутність справедливості у суддів і фальшиву велич сильних світу цього. Все це і багато 

іншого побачать ваші очі. Але все ж таки не варто нікого засуджувати, бо це не ваше завдання. 

43 Моє милосердя приведе вас туди, щоб ваше серце, щиро зворушене людськими потребами і 

слабкостями, випромінювало, як бальзам, ту любов, яку Я вклав у вашу душу. 

44 Коли ти бачиш, як інші твої співвітчизники навчають імені та Слову Христа, не дивись на 

них зверхньо. Бо написано, що Моє Друге Пришестя відбудеться тоді, коли Слово, яке Я приніс 

вам у Другу Еру, пошириться по всій землі. Але я кажу вам, що є ще місця у світі, які ще не 

отримали цього послання. Як могло б сьогоднішнє глибоко духовне вчення дійти до цих народів, 

якби вони не прийняли спочатку Божественне Зерно Любові, яке Спаситель дав вам у Своєму 

Слові і Своїй Крові? 
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45 Моє послання дійде до всіх, і ви всі прийдете до Мене. Я приготував усе для часів 

прийдешніх, і буде Воля Моя на все, бо Я - Господь душ, світів, рас і народів. 

46 Світ духовних істот лише чекає години, щоб заселити цю долину землі. Вони - істоти світла, 

які не гребують втілюватися в лоні відсталих народів, бо їхня місія полягатиме саме в тому, щоб 

пробудити тих, хто спить. 

47 Коли ці великі легіони духів світла заселять землю, посіяні і розподілені мудрістю Отця, 

можна буде помітити зближення між людьми, прагнення до порозуміння, до злагоди і миру. Можна 

буде побачити народ, що об'єднується з іншими народами, як знак всесвітнього союзу, до якого 

повинні прийти всі мої діти. 

48 Хто зможе змінити Мої плани або зробити так, щоб Я не зміг здійснити те, що задумав? Все 

в людині має свою межу, і тому я кажу вам, що ви зараз підійшли до межі поганого використання 

вами дару свободи волі. 

49 Шалена хода людини стрімко привела її до цієї мети, і вона сама створить собі суд за 

плодами власних справ. 

50 Хто з тих, хто чув Мене, а отже, знає плани Господні, зможе схвилюватися або розгубитися 

перед тим, що щодня відбувається у світі? І хто, почувши Мене, зможе залишитися байдужим, 

бездіяльним або мовчазним посеред світу, що потребує духовних настанов, а це те ж саме, що 

сказати: вищої моралі? 

51 Моя справедливість і Моя любов сильніші за людську злобу, тому Я кажу вам, що Моя Воля 

буде виконана в усьому. 

52 Коли настане мир між людьми, і людство знову зрозуміє ту цінність, яку мають молитва і 

піст, ви дізнаєтеся, що Я є Древо Життя, в гілках якого, простягнутих до нескінченності, ви 

зможете розпізнати руки Учителя, простягнуті, як на тому Хресті, де Він пролив за вас Свою Кров, 

закарбувавши у своїй свідомості слова: "Я є Життя, хто приходить до Мене, той ніколи не 

"помре"". 

53 Я - насіння, з якого Я створю Новий Народ Ізраїлю - народ, який затьмарить світ і дасть 

йому плоди духовного життя. 

54 Ви ще дуже незграбні і боязкі, ваша віра мала, а знання обмежені. Доказом цього є те, що до 

цього дня серед вас не з'явилося патріархів, чия чеснота, ревність у Моїх законах і доброта повинні 

були б дати життя народу - подібно до тих справедливих і праведних людей, які дали форму і ім'я 

Ізраїлю в перші дні його існування. Згадайте Авраама, лідера, який зумів зробити з усіх родів єдину 

сім'ю, Мойсея, який своєю вірою, силою і любов'ю зміг об'єднати ізраїльські племена в єдиний 

народ. 

55 Дар Духовного Бачення вилився серед вас, але ви ледве чуєте голос ваших пророків, бо він 

ще дуже слабкий і невпевнений. 

56 Для того, щоб Я міг говорити з вами в такій формі, і для того, щоб очікувати від вас справ, 

здатних зберегтися як приклад для майбутніх поколінь, Я попередньо пропустив вас через шлях 

розвитку і тим самим забезпечив вас засобами, щоб ви могли розвиватися, посилаючи вас на Землю 

в той чи інший час для набуття досвіду, який є світлом знань, і для очищення у випробуваннях, що 

означає духовний висхідний розвиток. 

57 Чи вірить хтось із вас, що ваше теперішнє існування - це перше, яке ви прожили на землі? 

Ні, люди, якби це було так, то Я не відвідав би вас у цю Третю Епоху. 

58 Ваше теперішнє життя - це ще одна з подорожей до духовного розкриття, які ви здійснили в 

цьому світі. Я прощаю ваш сумнів, бо він не від духу, а від плоті. 

59 Ви можете бути найбіднішими серед людства, вас можуть вважати неосвіченими і 

неосвіченими, ваша праця може не мати значення до сьогоднішнього дня, ваше поклоніння Богу 

може бути чимось невизначеним. Але зараз, духовно судимий Мною, Я знову кажу вам, що Я не 

просто так обрав вас для Свого прояву і Своїх одкровень. 

60 Зубилом Свого Слова Я формую вашу душу, ваше серце і ваш розум, даючи вам достатньо 

знань, щоб ваша впевненість у собі стала великою, бо ви знаєте, хто ви є, від кого ви походите, для 

чого вас послали у світ і яке ваше призначення. 
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61 Я говорив з вами про знання і про довіру, щоб ви поставили себе на правильну мету, яка є 

тією, на яку вказує вам ваша совість. Бо як ви не повинні вважати себе нижчими, плутаючи 

смирення з недовірою до себе, так і ви не повинні вважати себе вищими за будь-кого. Бо 

марнославство, зарозумілість і гордість властиві не душам світла, а душам, засліпленим світлом. 

62 Отже, ви тепер знаєте, що ви - "мандрівники" і що з цієї нагоди вам пощастило отримати 

моє послання і бути носіями, передавачами і носіями голосу моєї маніфестації. 

63 Ніяка невпевненість чи сумнів щодо вашої духовної місії не зможе прийти до вас. Все було 

сказано, все було підготовлено, як шлях, повний ясності. Вам потрібно лише зміцнюватися в 

молитві та у виконанні Моїх настанов, щоб ви могли повністю пройти шлях, який пройшли 

патріархи, вожді народу, пророки, учні, апостоли, істинні свідки Божі. 

64 З усіх кінців землі Я пошлю за дітьми цього одухотвореного народу. Бо я повторюю вам, що 

цей народ не є расою і не має людського походження. Це духовний легіон, чисельність якого 

постійно поповнюється, щоб у світі завжди були ті, хто отримує Моє натхнення від духу до духу. 

65 Фізично ви не зможете виявити, хто належить до цього народу. Тільки за їхньою 

духовністю і розвитком їхніх дарів і здібностей ви зможете їх розпізнати. 

66 У чому полягає основна місія цього народу, посланця Господнього? Звільнити людство від 

усякого рабства, чи то душі, чи то розуму; нагадати йому Закон, нагадати йому Божественні 

обітниці; напоумити його в його відхиленнях, закликати його до добра, привести його до "Землі 

Обітованої", яка є царством любові, мудрості і миру, куди всі істоти, всі народи і всі світи 

прийдуть, щоб утворити одну сім'ю - сім'ю Божу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 289 
1 Людство: Як мало ви робите зі свого боку, щоб жити в мирі! 

2 Я можу сказати вам, що більшість людей мають релігію, і що хоча всі вони вчать 

братерству, ніхто не живе згідно з отриманою інструкцією, ніхто не дотримується законів, 

заповідей і принципів, записаних у його совісті. 

Деякі, щоб не підкорятися якомусь релігійному віровченню, дали свободу своїм думкам і 

вважали себе поза заповідями і законами. Але цього не може бути, бо завдяки своїм 

спостереженням, своїм наукам і визначенням вони дізналися, що у всьому і скрізь виявляється 

сила, гармонія, закон і мудре, справедливе і любляче вчення, від якого ніхто не може втекти. 

3 Проживши в розбраті стільки століть, пройшовши через весь свій сумний і гіркий досвід, це 

людство здатне зрозуміти, що єдність між народами, злагода між усіма людьми не може 

ґрунтуватися на матеріальних інтересах, не може ґрунтуватися на земних цінностях. Нарешті вона 

зрозуміє, що тільки піднесена душа може бути міцним фундаментом, непорушною скелею, на якій 

тримається мир людства. 

4 Якщо всі народи так чи інакше сваряться, воюють і засуджують один одного, то це означає, 

що жоден з них не дотримується того, чого навчив їх Бог і Його Закон, а тому вони далекі від 

істини. 

5 Правда - це повага до всього, бо все є святе, є любов, є гармонія, є милосердя, є закон, яким 

керується совість. 

6 Щоб удосконалювати душу, треба вийти за межі простих людських обов'язків і навіть за 

межі релігійних, дійти до джерела, з якого всі п'ють, і подивитися правді в очі. 

7 Той, хто здатен піднятися на вершину гори і побачити цю велич, коли спуститься вниз, щоб 

продовжити жити зі своїми ближніми, неминуче буде більш терпимим, розуміючим і милосердним 

у своїх судженнях. Це елемент, який готовий гармонізувати і об'єднувати всіх. 

8 Подумайте, і ви зрозумієте, що гармонія, яка вам потрібна, - духовна, і ви досягнете її, коли 

підніметеся над своїми пристрастями і владолюбством. 

9 Як можна досягти миру, коли кожен проголошує своє як єдино правильне і водночас 

бореться з чужим як з хибним? 

10 Фанатизм - це темрява, це сліпота, це невігластво, і його плоди ніколи не можуть бути 

світлими. 

11 Ви наближаєтеся до великого випробування, через яке ви усі пробудитеся до реальності. 

12 Ваше серце запитує Мене, чому Я часто говорю про великі випробування і події, і Я кажу 

вам, що ви стоїте перед часом страждань і краще бути попередженим, дивитися і молитися, ніж 

спати у своїй летаргії. 

13 Деякі ніколи не показують, що вони задоволені тим, що я говорю. Коли Я показую вам у 

Своєму Слові часи миру і благополуччя, які належать майбутньому, ви вважаєте прихід Мого 

пророцтва неможливим, а коли Я говорю вам про часи випробувань і страждань, ви вважаєте, що 

це просто погрози, щоб через страх змусити вас виконати наказ. 

14 Ті, хто так сприймає Моє слово, належать до тих, хто дрейфує в морі сумнівів. Бо той, хто 

вірить у це послання, завжди вивчає його з благородним наміром почерпнути з нього щось 

корисне. 

15 Учні: У Другій Ері було достатньо трьох років, щоб донести Моє послання до людства, і - 

як ви всі знаєте - Я запечатав це послання в кінці Своєю жертовною смертю. Істинно кажу вам, що 

ця жертовна смерть була приношенням не для Отця - бо Він не потребує кривавої жертви, - а для 

людства, бо воно дуже потребувало доказу любові такого масштабу. 

16 Я вчив вас любити один одного, але не тільки як людей, а й вічною любов'ю як духовні 

душі. Я прийшов прокласти для вас шлях, що веде з цього світу в духовне царство, яке, як вам 

здавалося, лежить за густою завісою таємничості. Моє вчення, від першого слова до останнього, 

було підготовкою, яку Я давав вам для того часу, коли Я прийду в дусі, як Я оголосив вам, щоб 

знову відкрити таємну скарбницю, розгорнути запечатану книгу і дозволити вам увійти у світло 

духовного знання. 
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17 Життя душі, яка існує за межами вашого матеріального світу, не може і не повинно бути 

таємницею для людини. Оскільки Отець побачив ваше прагнення до знань, Він почав Своє 

навчання через дар одкровення і натхнення і проявив Себе в нескінченній кількості форм. Але це 

вчення почалося з часів існування першої людини і не припиняється донині. 

18 Якщо ви думаєте, що Я тільки зараз відкрив вам щось з духовного життя, то ви дуже 

помиляєтеся; бо Я знову кажу вам: Божественне наставлення почалося, коли народилася перша 

людина, і Я не перебільшую, коли кажу вам, що Моє наставлення почалося зі створенням духів, ще 

до того, як був створений світ. 

19 Чи вважаєте ви, що метою попередніх вчень було розкрити вам людські знання? Для цього 

вам був даний дар науки. Чи ви думаєте, що заповіді перших часів і вчення, які Я приніс вам у 

Другий Час, були лише для того, щоб навчити вас, як жити у світі? Шукайте суть цих одкровень, і 

ви побачите, що намір полягав у тому, щоб показати вам шлях, який веде до вічного життя, до 

безсмертя душі. 

20 Спіритизмом Я назвав одкровення, яке говорить вам про життя духу, яке вчить вас 

безпосередньо спілкуватися з вашим Отцем і яке піднімає вас над матеріальним життям. 

21 Істинно кажу вам, спіритизм не є чимось новим, і він не належить тільки цьому часу, але він 

був одкровенням, яке розкривалося все більше і більше в гармонії з духовною еволюцією людства. 

22 Оскільки вчення, яке я даю вам, є спіритизмом, яке вчить вас досконалої любові до Бога і до 

ближнього і запрошує вас на шлях, який веде до досконалості, спіритизм був також тим, чого 

навчав вас Закон Божий в "Першу Еру" і Слово Христа в Другу Еру. 

23 Це одкровення з'явилося вам заново, тому що Я приніс вам уроки, яких ви не знали. Ви 

відчули себе засліпленими такою великою мудрістю. Але це тому, що ви наближаєтеся до 

завершення тих часів, коли душа людини досягне свого звільнення, свого піднесення і свого 

панування над матерією. 

24 Тому ніхто не говорить, що духовне життя було таємницею до того, як Я прийшов у цю 

Третю Еру, щоб пояснити її Своїми новими одкровеннями. Я ще раз кажу вам, що багато вчень 

було дано вам протягом усього часу, навіть якщо ви не змогли їх осягнути. 

25 Тільки зараз люди починають цікавитися тим, щоб виявити і розгадати все те, що містять 

одкровення минулих часів, щоб зіставити їх з подіями сьогодення. 

26 Отже, учні, тепер ви знаєте, що коли ви говорите "спіритизм", ви говорите про духовне 

одкровення, яке ваш Бог зробив вам з часом. 

27 Тихо, як грабіжник, я увійшов у твій дім і здивував тебе уві сні. 

28 У всі часи Я заставав людство сплячим до Свого приходу. Лише кілька сердець, як слабкі 

вогники, прокинулися і чекають Мене. 

29 Люди, вам достатньо трохи замислитися над своїм минулим, щоб отримати плоди досвіду. 

Після цього слід бути уважним, щоб більше не наступати на граблі і не допускати помилок і 

промахів. 

30 Якби Я запитав вас, що сталося з тим листком, який Я вписав Своєю Кров'ю в Другу Епоху, 

вам довелося б мовчати, тому що ваша совість сказала б вам, що ви ніколи не жили вченням, якого 

навчав Ісус - що ви дозволили Його словам розвіятися на вітрах, як листя, що впало з дерева життя, 

замість того, щоб ваше серце зібрало їх. 

31 Істинно кажу вам, що ви вже вступили в ту епоху, яку Я оголосив вам як "останні дні". Він 

характеризувався засудженням, відшкодуванням та відновленням. 

32 Вустами пророків минулих часів Я сповістив вам цю епоху, і вустами цих глашатаїв, нових 

пророків Мого Слова, Я говорив з вами і виконав багато з тих передбачень. 

33 Моє Слово настільки ясне, що ви ось-ось зрозумієте Мене. Ваша совість, яку раніше не 

чули, нині охоплює все ваше єство і здатна контролювати пориви плоті. 

34 Моя нова група апостолів увійде в рятувальну шлюпку, звідки вони простягнуть руки для 

порятунку тих, хто зазнав корабельної аварії в морі людських пристрастей. 

35 Я обрав вас, щоб ви формували Мій народ потроху, але є проекти, які ви поки що не можете 

розгледіти. Я лише кажу вам, що у вашій душі є світло, яке дозволяє вам серед безлічі шляхів 

віднайти істинний. Звідси і відповідальність дітей Світла перед людством. Зрозумійте, чому в 
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кожному навчанні Я закликаю вас розвиватися вгору, підніматися на вершину гори. Бо тільки 

досягнувши цієї висоти, ви зможете побачити те, що відбувається у світі, зможете почути 

безперервний плач людства і відчути його безмірні страждання. 

36 Хто не відчуває болю ближнього, той не може його полегшити, учні. Тому я хочу, щоб ви у 

своїх молитвах думали про свого ближнього. Бо саме в такі моменти душа може висушити багато 

сліз і змусити серце прокинутися до співчуття, розуміння, милосердя і ніжності. 

37 Мій народ потребує піднесення, бо він досі не зробив біль людства своїм. Вони плачуть, але 

плачуть за себе, за свої потреби, за свої біди. 

38 Чому ви залишаєтеся нечутливими до Моїх слів? Я пропоную вам невідоме царство? 

Зрозумійте, що Царство, про яке Я говорю з вами сьогодні, є тим самим, яке Я обіцяв вам у Другій 

Ері. 

39 Пам'ятайте, що це останні вчення, які ви чуєте і які ви повинні зберегти в найпотаємнішій 

частині вашого серця, щоб навіть після часу цього проголошення ви могли продовжувати чути 

мелодійне звучання мого слова і зберігати його сенс. 

40 Якби Я на мить зняв завісу, яка заважає вашому розуму розпізнати ваше минуле, істинно 

кажу вам, ви впали б перед Моєю Присутністю, розчавлені докорами сумління за вашу 

невдячність, ваш непослух, вашу невірність і вашу невіру в Мою Справу. Але заслуга в тому, що 

Розвивати інтуїцію, слухати свою совість, розгортати те, що живе в вас і що ви називаєте "душею". 

41 Коли ви звільнитеся від тіла, ви оселитеся в "Духовній Долині". Та пелена, яка заважала вам 

бачити минуле, спаде з ваших очей, і ви побачите все з незатьмареною ясністю, все згадаєте і все 

зрозумієте. Але ще раз кажу вам, що заслуга для вашої душі - вірити, не очікуючи побачити чи 

доторкнутися, щоб повірити. 

42 Роздумуйте, осягніть ці слова духовно, бо в них ви знайдете об'явлення Моєї невблаганної, 

але завжди люблячої справедливості. 

43 Я - пастир, який дає своїй отарі свободу, але тільки до певної межі, і який не дозволяє своїм 

вівцям перестрибувати через загороджувальне коло, за яким - біль. 

44 Я підтримую вас, зберігаю вас і дозволяю вам повернутися до овечого стада. 

45 У вас була одна можливість за іншою, і в цьому ви можете розпізнати Мою безмежну любов 

до вас, бо Я дарував вам дари і дарував вашому буттю можливість виправити помилки, очистити і 

вдосконалити свою душу, замість того, щоб карати вас або вічно засуджувати, як ви звикли думати 

в минулому. 

46 Хто, знаючи ці вчення і вважаючи їх істинними, наважився б відвернутися від свого 

завдання на землі, знаючи, що тим самим він накликає на себе ще більш сувору спокуту для своєї 

душі? Бо хоча правда, що моє правосуддя пропонує вам нові можливості вивести плями і 

виправити помилки, але також правда і те, що з кожною можливістю кількість випробувань 

збільшується і що труднощі і страждання з кожним разом стають все більш інтенсивними, так само 

як і допущені помилки стають все більш серйозними. 

47 Вашим обов'язком - не варто говорити про покарання - буде відновити, поновити, загладити 

провину, сплатити до останнього борг. Ніхто - ні ваш Небесний Отець, ні ваші брати і сестри на 

землі або в "духовній долині" - не зробить того, що повинні зробити тільки ви, хоча Я кажу вам, що 

завжди буду відповідати на ваш заклик. Коли ти відчуєш себе самотнім і покинутим, ти відчуєш 

Мою присутність, і духовний світ завжди прийде, щоб підтримати тебе в тягарі твого хреста. 

48 Мій Божественний Промінь стає словом серед вас, але світло його поширюється по всьому 

Всесвіту. 

49 Відпочивайте, людство, Я дарував вам день відпочинку кожні сім днів, щоб ви могли 

молитися і набиратися сил в роздумах над Моїм Законом. 

50 Ось я приїхав до вас усіх, не розрізняючи вас за віросповіданням. Я - Божественний Лікар 

тіл і душ. Я шукаю хворих, щоб вилити на них Свою розраду. 

51 Мій голос сходить на все людство, хоча скажу вам правдиво, що лише деякі здатні його 

почути. 

52 Саме моє вчення наставляє вас готувати себе до того, щоб почути голос Господа через 

діалог духу з духом у Нескінченності. 
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53 Люди, ви, хто чуєте Моє слово, олюднене: знайте, що саме ви повинні донести це послання 

до всього світу і подбати про те, щоб люди розірвали ланцюги фанатизму і матеріалізації, які 

заважали їм піднятися і побачити Моє світло. Неважливо, що на той час, коли ви дійдете до своїх 

ближніх, Мій прояв через людський розум вже припиниться. Моя сутність, перетворена в слова 

мудрості і в цілющий бальзам, витече з ваших сердець як найкраще свідчення Моєї істини. 

54 Вашим завданням буде наставляти, прокладати шляхи до одухотворення, приводячи своїх 

ближніх до дотику з Вічним Життям і тим самим наближаючи їх до Істини. 

55 Учні, вчіться підніматися, щоб потім навчати, що означає бути вільним від матеріалізації, 

від зайвого і непотрібного - щоб показати, як пройти крізь густі тумани темряви і знайти 

Божественне Світло, що є їжею і життям душі. 

56 У цьому піднесенні заснована битва, яка була оголошена вам як "велика битва", в якій ви всі 

будете брати участь - навіть слабкі, невігласи і "мертві". Бо з цього випробування ви всі вийдете 

просвітленими і чистими. 

57 Наближається Моє Царство, але Я хочу правити живими, а не мертвими. Я хочу, щоб мене 

любили, щоб мене розуміли і щоб я знайшов покірність, як і належить справжньому королю. 

58 Зараз битва в самому розпалі. Люди не довіряли Моїй силі і Моїй справедливості, вони 

невпинно хотіли помірятися своєю зброєю зі Мною, і Я прийняв їхню недовіру, бо Я люблю їх. Я 

повинен боротися з їхнім гріхом, щоб перемогти їх. Бо, перемігши їх, Я врятую їх від їхньої 

помилки. 

59 У цій битві будуть повалені ідоли, думки будуть кинуті в сум'яття, тіла будуть розчавлені, 

як розчавлюються пальми від бушуючого урагану. Але врешті-решт душа вийде очищеною і 

сповненою світла. Він не помре. Вона не може загинути в бою. Бо Я сказав вам, що Я є Життя, що 

Я є Отець і Бог живих, а не мертвих. 

60 Лише одні двері залишаться відкритими для спасіння людини - двері одухотворення. Той, 

хто хоче врятуватися, повинен буде відмовитися від своєї зарозумілості, від своєї фальшивої 

величі, від своїх нижчих пристрастей, від свого егоїзму. 

61 Дуже гіркою буде чаша, яку доведеться випити людям у великій битві. Але я кажу вам: 

Блаженні ті, хто вип'є з тієї чаші і вийде з землі очищеним. Бо коли вони повернуться в цей світ в 

інших тілах, їх послання буде пронизане світлом, миром і мудрістю. 

62 Дуже великий плач, що лунає від жителів цієї планети. Пригноблені і ті, хто мріє про мир, 

очікують, що ці вогні гармонії і свободи будуть виходити від тих, хто має велике ім'я. На це Я кажу 

вам, що ті серця, які живуть в очікуванні, повинні скоріше піднятися до Мене в молитві, бо тільки 

Я можу дати свободу і мир. Я ще раз кажу вам, що до тих пір, поки люди не будуть знати 

походження, сенс і мету свого призначення, або, знаючи це, не будуть вірити в ту істину, яку вони 

носять в собі, вони не зможуть мати миру, тому що вони не зможуть любити один одного як 

справжні брати і сестри в Бозі. 

63 Важко, дуже важко живе людство цього часу, все більш нечутливе до духовного. Слухайте 

Моє слово, воно, як долото, терпляче обробляє ваше серце. Але, хоча ви чуєте це так часто, 

подивіться, наскільки ви несприйнятливі! Я буду продовжувати робити це з вами, поки не вимовлю 

останнє слово, яке містить це послання, щоб, коли я більше не буду говорити з вами, ви могли 

знайти істинне і досконале вчення в усьому, що відкрило вам моє слово. 

64 Пийте з цього джерела, люди, бо Я використав вас як насіння, щоб породити з вас 

покоління, які люблять Мене. 

65 Істинно кажу вам, що духовність також передасться у спадок, і тому ви повинні намагатися 

прищепити своїм дітям чистоту серця і сприйнятливість до духовного. Вони подякують вам за те, 

що ви проявили милосердя, дарувавши їм тіло, вільне від пристрастей, з ясним розумом, чуйним 

серцем і душею, пильною до поклику совісті. 

66 Ви всі запрошені бути частиною Божого народу. Це брехня, що одні є дітьми цього народу, 

а інші - ні. Ви всі маєте одне походження: Бог. Всіх вас я запрошую стати його господарями, всіх 

вас я хочу бачити у своїх лавах. Мій народ - дитя світла, апостол миру, спадкоємець моєї мудрості. 

В його оточенні знаходять місце всі мої діти. 
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67 Учні, слухайте Мене невпинно, щоб у момент Мого відходу ви не шкодували, що не 

прислухалися до Мого заклику. 

68 Я хочу, щоб ця година застала вас у молитві, сповненими запалу, любові та вдячності. Отже, 

в цій атмосфері духовності, відданості і розуміння, ви не захочете перешкоджати моєму 

проповідуванню серед вас, і подякуйте вашому Батькові за вчення, яке Він дав вам. 

69 Мій голос буде звучати у вашому дусі і змусить вас відчути глибоку меланхолію. Але це не 

буде голос приреченої людини, що промовляє до вас, а голос Отця, який посилає вас на виконання 

нелегкої місії і який чекає вашого повернення, щоб з любов'ю обійняти вас. Я говорю вам все це 

для того, щоб не було печалі у ваших серцях, коли закінчиться Моє слово. 

Пам'ятайте, що всі ті, хто оплакував у Другу Еру смерть Учителя, незабаром з подивом 

побачили, як Він славно возноситься на небо, сповнений життя і світла, бо Його дім був не серед 

мертвих. 

70 Я дозволю вам плакати в останній день мого прояву тільки в тому випадку, якщо ваші 

сльози будуть сльозами каяття за змарнований час і невикористані уроки. 

71 Хто з тих, хто чув Моє слово в Третю Еру, не знає, що останній день 1950 року - це час, 

визначений волею Отця для закінчення цього прояву? Нікого. Бо в усіх цих місцях зібрання і в 

незліченних формах я сповістив вас. 

72 Не тому, що Божественне і духовне підвладне земному часу, і не тому, що розвиток вашої 

душі можна виміряти годинником або календарем. Це відбувається тому, що поки ви перебуваєте в 

тілі і занадто малі, щоб відчути закінчення духовного періоду часу або прихід нової епохи, Мені 

доводиться робити духовне по-людськи і земне зрозумілим до певної межі, щоб зробити його 

зрозумілим для вас. 

73 Тепер Я запитую вас, учні: чи хочете ви відчувати Мою присутність духовно і інтенсивно 

після Мого відходу? Умовою для цього буде ваше братерське єднання. Якщо це не так, то ви не 

зможете сприймати Мою Присутність, не зможете насолоджуватися тією силою, яка приходить від 

цього духовного відчуття. 

74 Ви хочете отримати духовно відповідь на все те, що не змогли зрозуміти за цей час? Майте 

духовність, і ви зможете почути мою відповідь. 

75 Будуть моменти усамітнення і тиші. Це станеться для того, щоб ви могли піднятися до Мене 

в молитві. Але будуть моменти, коли ви відчуєте, що не знайшли Мене. Проте, якщо ви ще не 

відчуваєте присутність Мого Духа, все одно продовжуйте, не хвилюйтеся, бо це є випробуванням 

для вашої віри і для вашого одухотворення. Терпіть, бо в найменш очікувану мить Я прийду, 

сяючи, як промінь світла, щоб оселитися у вашому розумі і серці і сказати вам: "Будьте 

благословенні, бо ви довірилися, що Вчитель не може залишити без уваги жоден поклик". 

76 Мужність, віра і терпіння будуть чеснотами, які завжди повинні бути у вас. Бо 

наближається час битви світоглядів, війни переконань і духовної битви, і краще, якщо ви стали 

сильними через діяльність і досвід, а не тільки через знання мого вчення. 

77 Люди: Мій урок закінчився. Залишайтеся на кілька хвилин у "Духовній Долині" і звідти 

посилайте свої думки до всіх народів землі, де ваші ближні борються, страждають і також чекають 

на спасіння. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 290 
1 Бог - це світло, любов, справедливість. Той, хто проявить ці якості у своєму житті, буде 

представляти і шанувати свого Господа. 

2 Всі ви, від найменшого і найменшого до найпіднесенішого, повинні знати, що таке 

справедливість, любов і мудрість. Ви всі повинні зрозуміти, що Божественний Закон непорушний, 

щоб ви любили його і не просили Мене змінити вашу долю. 

3 Знайте: якщо ваш Батько, Творець, ніколи не змінює жодного зі своїх законів, то ви не маєте 

на це ані найменшого права. 

4 Ваша душа щаслива, тому що вона отримала можливість розвиватися. Бо кожного разу, 

приходячи на Землю для втілення, вона приносить із собою знання з попередніх життів, і світло, 

яке вона отримує в Духовній Долині, - це досвід, це маяк, який висвітлює її шлях розвитку. 

5 Пізнання життя - це справжня наука, це вічне світло душі, і весь цей досвід разом - це 

знання, яке ви набуваєте потроху. 

6 Зрештою, єдиним скарбом, який залишиться в душі, будуть знання, здобуті в життєвій 

боротьбі. Тому кажу вам, щоб ви не витрачали це світло, яке є вашим спадком, на марні справи, а 

використовували його тільки на добрі, високі і благородні справи. Притчу про це, яку я вам кажу, 

можна знайти в грошах світу, які при правильному використанні є благословенням, а при 

марнотратстві приносять лише зло. 

7 Ви також повинні навчитися не впадати у відчай, коли час очищення проходить повільно. 

Бо саме тоді в серці випробовуються багато чеснот душі, саме тоді людина може відкрити в собі 

справжню молитву - ту, що відбувається від духу до духу, безмовно, в тиші. Тоді ви зможете 

почути голос свого внутрішнього єства - тієї душі-душі, яка хоч і ваша, але ви її не знаєте. 

Я повинен сформувати з цього народу армію і повинен зробити з багатьох з вас вождів - але не 

вождів в сенсі земної влади, не для братовбивчої війни, а воїнів для того, щоб пробивати пролом 

для світла, завойовувати миром і переконанням, знищувати, так, але знищувати те, що шкідливе, і 

піднімати те, що добре. 

8 Ви говорите у своїх серцях: "Бог є справедливість". Тоді я прошу тебе: Якщо ви розумієте, 

що Бог є досконала справедливість і мудрість, то чому іноді вимагаєте змінити Божественні 

Закони? 

9 Ви судите поверхнево, як діти, не замислюючись над тим, що випробування, які вас мучать, 

- це ваша праця. Тому, коли вони спускаються на вас, ви бажаєте, щоб вони відійшли від вас, щоб 

доля змінилася, щоб ви не страждали, щоб ви більше не пили чашу страждань. 

Причина цього в тому, що ви не можете проникнути в реальність своїм духовним поглядом і 

зрозуміти, що все, що ви пожинаєте, ви посіяли самі і що всі страждання ви накликали на себе самі. 

10 Ні, ви ніколи не розуміли, як проникати в істину, і тому, коли біль входить у ваше серце, ви 

вважаєте себе жертвами божественної несправедливості. Але я вам кажу, що в Бога не може 

існувати найменшої несправедливості. 

11 Любов Божа незмінна, незмінна і вічна. Тому той, хто вважає, що Божественний Дух може 

бути охоплений гнівом, люттю і люттю, піддається великій помилці. Такі слабкості можливі в 

людині лише тоді, коли їй бракує душевної зрілості і панування над пристрастями. 

12 Часом ви говорите Мені: "Господи, чому ми повинні "розплачуватися" за наслідки справ, 

які нам не належать, і чому ми повинні пожинати гіркі плоди, які принесли інші?". - На це Я 

відповідаю вам, що ви не розумієте, бо не знаєте, ким ви були раніше і які були ваші справи. 

13 Як багато фальсифікували істину Моєї праведності всі ті, хто проповідує вчення, сповнене 

страхів, покарань і невігластва! Але чи знаєте ви причину таких дій? Тому що їм потрібне 

панування над іншими, тому що вони не знають смирення, а натомість мають достатньо 

марнославства, щоб називати себе володарями істини і обраними, які стоять вище за інших. 

14 Вони проповідують невігластво і залякують, щоб не втратити своє привілейоване 

становище. 

15 Тільки Моє світло і Моє милосердя зможуть врятувати величезні маси людей від руїни і 

темряви, в яку їх ведуть. 
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16 Я докоряю тим, хто проповідує сліпу віру, віру без знань, віру, набуту через страхи і 

забобони. 

17 Не слухайте слів тих, хто приписує все зло, яке мучить людство, всі пошесті, голод і 

моровицю Богу, називаючи їх карами або гнівом Божим. Це лжепророки. 

18 Відвернися від них, бо вони не знають Мене, а хочуть навчати людей, яким є Бог. 

19 Це плід поганого тлумачення Писань минулих часів, божественна мова яких ще не була 

виявлена в основі людської мови, якою були записані одкровення і пророцтва. Багато хто говорить 

про кінець світу, Страшний суд, смерть і пекло без найменшого знання істини. 

20 Я знав прагнення до світла, яке зрештою матимуть люди, і тому Я пообіцяв їм тоді 

повернутися, сказавши їм, що Я пошлю їм Духа Істини - обіцянку, яку Я дотримав і яка 

виконується безупинно, щодня і з кожним з вас. Але якби ви сказали тим, хто стверджує, що все 

правильно тлумачить: "Знайте, що Учитель прийшов у Дусі, щоб говорити вам про Своє Вчення", - 

як ви думаєте, учні, повірили б вони вам? Зрозумійте, чому я говорю вам, що ваша підготовка 

повинна бути дуже великою, щоб, зустрівши заблудлих, нерозумних, фанатичних, ви не 

здригнулися, але, володіючи істинним даром Внутрішнього Слова і достатньо підготовлені до 

отримання духовного натхнення, ви могли знати, як просвітити уми, потрясти душі і зворушити 

серця. 

21 Моє викладання відрізняється. Я говорив вам: немає ніякої "смерті", вас чекає вічність. 

Немає ні вічного вогню, ні покарання для грішника. Відбувається очищення, випробування, 

просвітлення. 

22 Все постійно трансформується і рухається до досконалості. Ви маєте приклад цього на собі, 

як ви трансформуєтеся з віком, який проживаєте у своєму житті, а потім вас вже немає, щоб 

повернутися і зробити крок вперед. 

23 Отець не залишить Свою справу незавершеною. Як ви можете думати, що Він колись 

зруйнує те, що створив, щоб довести його до досконалості? 

24 Моліться, і нехай Отець дає вам свої уроки, бо на те Його воля. Бо ви не знаєте, на що ви 

заслуговуєте, що вам потрібно, що вам вигідно. Віддайте свою справу в Його руки і приймайте з 

лагідністю і радістю все, що Він вам дасть. 

25 Ви бачите, наскільки інакшою є правда. Якщо вам вже доводиться боятися в своєму серці, 

то це повинен бути страх не переді Мною, а перед вами, перед вашими справами, бо ви не зможете 

уникнути їх наслідків. 

Я дарую тобі, щоб твоя душа, захоплена спогляданням Нескінченного, залишилася в ньому на 

короткий час, щоб насолодитися тим спокоєм, якого вона ще не може знайти на землі. 

26 Учень: Хоча ти живеш у світі, ти можеш жити духовним життям. Бо не треба думати, що 

одухотворення полягає в тому, щоб відвернутися від того, що відповідає тілу, а в тому, щоб 

привести людські закони в гармонію з Божественними. 

27 Блаженний, хто вивчає Мої закони і вміє поєднувати їх з людськими законами в одне ціле, 

бо він буде здоровий, сильний, щедрий і щасливий. 

28 У цей час людство переживає епоху невдач і відхилень, хвороб різного роду через відступ 

від Законів. Але коли вона найбільш заплутана, Мій Закон приходить як світло в душі і закликає 

людей на шлях миру. 

29 Моє одкровення цього часу - це новий розділ книги моєї мудрості, це нова печатка, 

відірвана від тієї книги, зміст якої нині виливається, очищає і звільняє душі і оновлює людей. 

30 Чи бачите ви цей світ, який не виявляє жодних ознак того, що він осяяний Божественним 

світлом? Істинно кажу вам, хоча люди ще не дають великих доказів того, що вони розуміють те, що 

надихає їх моє світло, не буде жодної душі, яка не пробудилася. 

31 Люди, прояв мого слова серед вас дуже непомітний. Але якби людство знало це послання і 

вирішило прислухатися до нього, воно було б на шляху до спасіння. 

32 Я повинен був заявити про Себе серед бідних, в лоні народу, який не хизувався вищістю, 

але мав духовну чутливість до Моєї присутності і Моїх натхнень - чутливість, якої Я не знаходив у 

народів і націй, які називають себе великими, сильними і володарями землі. 



U 290 

80 

Те, що Я говорю про вас, люди, ви ніколи не повинні використовувати як аргумент для того, 

щоб хвалитися духовною вищістю над іншими. Бо ви повинні знати, що той, хто впадає в 

марнославство, стоїть на місці і не рухається вперед. З іншого боку, той, хто смиренний, невпинно 

просувається вперед, завжди думаючи, що він зробив мало. 

33 Не задовольняйтеся слуханням цього Слова, але також спостерігайте за всім, що 

відбувається у вашому світі і в вашому оточенні, щоб ви могли постійно розпізнавати виконання 

всього, що Я сповіщаю вам у Моєму Слові. 

34 Коли ви спите - побачите, як потім приходять випробування, щоб розбудити вас і сказати, 

що зараз настав час жити пильно. 

35 Незабаром ви перестанете бути заїкуватими учнями і станете бурхливими майстрами, на 

шляху яких будуть битви, підступи і перевтілення. Але навіть у найтемніші ночі цього людства ви 

побачите, як сяє незгасиме світло Моєї істини. 

36 Мої посланці розійдуться по землі, і одухотворення зійде на матеріалізм людей як дощ 

миру, як благодатна роса. 

37 Цей нерозумний світ, глухий до кожного духовного голосу, все одно повірить у Мій прихід 

у Третю Еру і полюбить Моє послання. Але ти, народ, маєш обов'язок дати своїм ближнім приклад 

віри і послуху, який буде підбадьоренням і стимулом на шляху людяності. 

38 Виконуйте свої завдання як душі і як люди на землі. Ви вже знаєте закони і шлях. 

39 Дайте своєму серцю свободу, щоб почати відчувати біль інших. Нехай воно не буде 

заклопотаним і стурбованим, відчуваючи тільки те, що стосується вас. Не будьте більше 

байдужими до випробувань, які переживає людство. 

40 Коли ж ваша любов стане такою великою, що зможе охопити багатьох інших, щоб любити 

їх так, як ви любите тих, хто має в собі вашу кров і є плоть від вашої плоті? Якби ви знали, що в вас 

більше душі, ніж тіла, багато хто не повірив би в це. Але кажу вам: ви, безумовно, брати і сестри 

більше по душі, ніж по тілу, бо душа належить вічності, а тіло тимчасове. 

41 Тож зважте на те, що сім'ї тут, на землі, виникають сьогодні і розпадаються завтра, а 

духовна сім'я існує вічно. 

42 Сьогодні ви ще не здатні відчути і прожити ці вчення. Але ви повинні поступово віддати 

своє серце у виконанні вічного призначення любити один одного. 

43 У міру того, як ваші кроки на шляху духовного братерства почнуть ставати все більш 

впевненими, ваші вуста почнуть вимовляти ще невідомі вам самим вчення і глибокі одкровення. 

44 Тим, хто вірний Мені, сильним, тим, хто по-справжньому підготував себе, - їм Я довірю це 

послання, це Слово, щоб вони зберегли його в чистоті, щоб вони захистили його і зберегли від 

сторонніх домішок. Бо Моє вчення полягає в тому, щоб навернути людство. Але якщо ви додасте 

до неї інші ідеї і приховаєте правду, то вся переконливість і все світло на ваших вустах і в ваших 

справах буде втрачено. Бачите, як Я турбуюся про вас, щоб ви не впали в спокусу. Але вам 

залишається молитися і докладати зусиль, щоб не впасти. 

45 Скоро ви перестанете чути це слово, і, судячи з усього, залишитеся самі, без пастиря на 

життєвій дорозі. Але Я готую вас, щоб з першої миті після прощального привітання цього прояву 

ви знали, що Мій Дух буде вашим провідником, що Моє світло засяє у вашому дусі, щоб 

підбадьорити вас. 

46 З часом багато хто з тих, хто досі применшував цю Роботу, з великим докором сумління 

нарікатиме на те, що не виконав своєї місії і змарнував дорогоцінний час. Але тим, хто кається від 

серця, скажу: "Ось Моя робота, ось ваше завдання, встаньте на його виконання, бо час ще є". 

47 Горе тим, хто у своїй дурості або у своїй гордині відтягує день свого покаяння! Бо якщо 

вони замість пшениці посіють будяки - який у них буде врожай? 

48 Я читаю для вас у книзі майбутнього, щоб ви знали, як вам ходити і працювати. 

49 Моє Царство наближається до вас. Тому Я послав вам Своє Слово, щоб підготувати вас, і Я 

послав вам Духа Іллі, щоб об'єднати і очистити вас. 

50 Я - Шлях, і на ньому ви всі прийдете до Мене. 

51 "Третій Час", в якому ви зараз живете, - це час розкриття великих таємниць. 
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52 Вченим і богословам доведеться виправити свої знання з огляду на істину, яку Я відкриваю 

вам в цей час: Це час, коли люди відкриють очі на світло Моєї мудрості - світло, яке Я перетворив 

на вчення, щоб через нього ви могли духовно піднятися до істинного життя. 

53 Тепер світ дізнається правду про "воскресіння плоті", яке є перевтіленням душі. 

54 Реінкарнуватися означає: повернутися в матеріальний світ, щоб заново народитися 

людиною; воскресіння душі в людському тілі для продовження своєї місії. Це і є та правда про 

"воскресіння плоті", про яку говорили ваші предки, даючи тлумачення настільки перекручені, 

наскільки вони абсурдні. 

55 Реінкарнація - це дар, який Бог дав вашій душі, щоб вона ніколи не була обмежена убогістю 

матерії, її швидкоплинним існуванням на землі, її природними недоліками, але душа - як істота 

вищої природи - може використовувати стільки тіл матерії, скільки їй потрібно для виконання 

своїх великих завдань у світі. 

56 Цим даром душа доводить свою незмірну перевагу над "плоттю", над смертю і над усім 

земним, долаючи смерть, одне тіло за іншим і переживаючи всі, скільки б їх їй не було довірено. 

Вона - переможець часу, протистоянь і спокус. 

57 Світло Спіритизму нині відкриває світові істину, справедливість, розум і любов, притаманні 

здатності душі до реінкарнації. Тим не менш, світ спочатку буде вперто боротися з цим 

одкровенням і надавати йому вигляду дивного і помилкового вчення, щоб вселити недовіру в 

людей доброї віри. 

58 Марними і безрезультатними будуть зусилля конфесій утримати своїх віруючих на 

второваних коліях старих вірувань і застарілих світоглядних систем. Бо ніхто не зможе зупинити 

Божественне Світло, яке проникає на саме дно людської думки і пробуджує душу для епохи 

одкровень, божественних натхнень, висвітлення сумнівів і таємниць, духовного визволення. 

59 І ніхто не зможе зупинити хвилю, яка сформує людство, коли воно вирветься назовні у 

своєму прагненні до свободи думки, духу і віри. 

60 Нехай ніхто не думає, що я відбираю у різних релігійних громад їхніх учнів, віруючих чи 

послідовників - ні. Але настав час розпочати нову епоху, витягти на світло забуті уроки, покінчити 

з непотрібними звичаями, доктринами і традиціями, очистити і позбавити душі від усього 

фальшивого, дати їм істинний хліб Духа, який завжди підмінявся обрядовістю. 

61 Через це світло люди об'єднаються, народи примиряться, вороги пробачать один одного, і 

через нього ж ви зрозумієте суть вчення, яке майже 2000 років наставляло вас словом і ділом. 

62 Вам не здається малоймовірним, що людство цієї епохи розуміє духовне? Тоді нехай історія 

людства пройде повз вас, підкріплена інтуїцією і тим, що відкриває вам ваш дух, щоб ви знали, що 

була епоха, в яку - після того, як народи землі впали в безодню ненависті, пороків, невігластва, 

забобонів і фанатизму - з неї піднялися люди, натхненні Христом і наповнені вірою і любов'ю, які 

розлилися нестримним потоком світла і надії по народах і країнах. 

63 Христос був на устах учнів і мучеників, які жили, щоб сіяти і поширювати божественне 

насіння любові. Христос явив Себе світові через Своїх слуг і жив у кожному серці тих, хто 

полюбив Його у Своїх божественних Страстях. 

64 Короткий був час, коли той мир і злагода приносили плоди в народах і державах землі, бо 

бур'яни невдячності і безбожництва знову вкрили поля. А в часи одухотворення, злагоди, 

порозуміння і братерства - скільки миру, натхнення і світла було між людьми! Коли ця гармонія і 

це одухотворення стануть суттю ваших життів, чи можете ви уявити, якою мірою Моя нерозкрита 

мудрість буде вилита на уми людей? 

65 Не сумнівайтеся в тому, що обіцяє Нова Ера. Бо якби віра ваша не була правдивою, то ви не 

були б гідні зазнати сповнення Мого Слова. 

66 Нехай душа твоя наблизиться до Мене, бо Я дам їй те, чого вона потребує. 

67 Отримуй Божественні настанови і слухай Мене невпинно, тоді ти відчуєш, як за короткий 

час значно розвинешся в духовних знаннях. 

68 Не втрачайте цей час благодаті, пам'ятайте, що вам довелося багато страждати, щоб досягти 

цього шляху і пізнати Моє одкровення. 
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69 Зараз ви пожинаєте солодкий плід після стількох гіркот. Не витрачайте її даремно, бо завтра 

вам доведеться віднести її тим, хто прагне миру і правди. 

70 Якщо біль омив тебе, зберігай чистоту душі і серця. Я хочу, щоб ви показали себе перед 

людством оновленим народом. Тоді ви будете служити відкритою книгою для інших народів, які в 

даний час очищають себе через свій біль, щоб стати гідними прийняти Моє послання. 

71 Усі ці народи і нації, які спорожнили чашу страждань до дна, покликані незабаром 

дізнатися про Мій новий прояв, який стане медом і бальзамом на стільки болю. 

72 Вже Моє Слово, дане в Другу Еру, досягло меж землі. Але знайте або пам'ятайте, що це був 

знак, який Я дав вам, щоб Моє повернення відчули всі люди. 

73 Нехай ви, кому доступне Моє Слово, звернетеся до своїх ближніх. Скажи їм, що Я прийшов 

не для того, щоб судити їхні гріхи, і не для того, щоб дивитися на їхні вади, але що саме їхня 

потреба змусила Мене шукати їх, і що Я маю з Собою дар любові до кожного з них. 

74 Прийміть дар любові до сердець. Це послужить вам, коли ви будете нести Моє вчення в 

невідомі краї. 

75 Хіба ви не вбачаєте в суті Моїх слів Божественне бажання, щоб ви стали чистими людьми в 

думках, богослужінні, справах і праці? 

76 Я надихаю вас на здобуття заслуг, але ви не повинні керуватися егоїстичним бажанням 

власного спасіння, але ви повинні творити свої справи з думкою про ближніх, з думкою про 

прийдешні покоління, радість яких буде дуже великою, коли вони знайдуть шлях, прокладений 

"першими". Тоді ваше щастя буде безмежним, бо радість і мир ваших братів і сестер дійдуть і до 

вашої душі. 

Наскільки ж інакше з тими, хто шукає лише власного спасіння і блаженства, бо коли вони 

прибувають на місце, яке здобули своїми працями, то не можуть мати ані хвилини спокою, ані 

радості, коли згадують тих, кого залишили позаду, несучи на собі важкий тягар їхніх страждань. 

77 Істинно кажу вам: істинні учні цього Вчення будуть праведні і чисті у справах своїх, як дух 

їхній, що є Моїм власним світлом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 291 
1 Люди: У день Мого відходу ви відчуєте навколо себе порожнечу. Ви відчуєте слабкість, бо 

звикли до цього Слова, в якому давно знаходите підбадьорення, розраду, бальзам і знання. Вам 

буде не вистачати цього прояву, який дав вам стільки мужності в життєвій боротьбі. 

2 Але істинно кажу вам, якби ви вже мали краще розуміння, ви б чекали цього дня з радістю, 

знаючи, що Мій Дух не відокремиться від вас, і що Моє натхнення не залишить вас ні на мить. 

3 Зрозумійте, чому Я так часто говорив вам, щоб ви не звикали до Мого Слова, не слухали 

Мене за звичкою. Бо ті, хто так поводився, будуть сумувати за цим Словом з великим болем у 

серці. 

4 Залишилося ще небагато часу для того, щоб ви зрозуміли багато вчень, усунули свої 

сумніви, зміцнили свої рішення, зробили свої роздуми і отримали знання про тверді основи того, 

що дарує вам Мій Закон. 

5 Пам'ятайте, що Я навчив вас відкидати все, що є нав'язаною практикою релігії і що є лише 

звичкою. Не забувайте, що Я спростив для вас релігійні практики, форми поклоніння і 

віросповідання, і дозволив вашій совісті бути тим кермом, яке повинно вести ваш маленький 

кораблик життя. 

6 Я дав вам чітко визначені принципи, щоб ви не пробували непевних вчень, навіть якщо 

вони здаються вам дозволеними і добрими. 

7 Той, хто покладається на Моє Слово, не спіткнеться, не зазнає невдачі і незабаром пожне 

добрий плід. 

8 Закон любові, з яким пов'язані милосердя, розуміння і прощення по відношенню до 

ближніх, є тим фундаментом, яким Я надихнув вас на вашу духовну місію. 

9 Щоб пізнати Мою істину, не потрібна ні людська ерудиція, ні знання людей, що містяться в 

їхніх книгах. Дух має дар і здатність пізнавати істину. 

10 Оскільки Моє Слово легко для розуміння, а принципи Мого вчення виражені гранично ясно, 

вам не потрібно побоюватися, що непередбачені труднощі завадять вам твердо йти по своєму 

шляху. 

11 Я прочитав ваші серця і побачив, що ви хочете залишатися вірними цій настанові, яку Я вам 

приніс. Спостерігайте і моліться, слухайте і добре обмірковуйте, щоб ваші добрі наміри не були 

зруйновані якоюсь вашою слабкістю в момент випробування. Пам'ятайте, що натовпи, які йшли за 

Ісусом у Другу Епоху, і які, здавалося б, зрозуміли Його, залишили свого Вчителя на самоті в 

хвилини жертви, у вирішальну годину. Навіть апостоли, які так пильно слідували за Ним, відчули, 

як у цю годину слабшають їхні сили і навіть віра. 

12 Причина в тому, що людська природа слабка і вам потрібна підтримка сильного духом. 

13 Пийте, отже, вино Слова Мого, щоб бути сильними, а потім, коли прийде випробування, 

доведіть, що ви учні, які загартувалися в молитві і в бою, в самоаналізі і на ділі. 

14 Не шукайте прославлення Моєї діяльності показними засобами або публічними 

маніфестаціями, бо ваш тріумф легко зруйнується, бо ви не побудували його на міцному 

фундаменті. 

15 Не вражайте своїх ближніх свідченнями про чудесні зцілення чи видимі чудеса, бо цим ви 

тільки заразите один одного фанатизмом. Ті, хто дійсно втілюють істину, хто вміють щиро 

поклонятися Богу, хто дійсно сіють і поширюють зерно любові, є настільки простими, настільки 

скромними і покірними, що живуть невизнаними серед інших. Вони моляться, і ніхто про це не 

знає. Вони зцілюють хвору людину і їх мало хто або взагалі ніхто не бачить. Вони плачуть заради 

ближнього, але їхні сльози невидимі, бо замість того, щоб стікати назовні, вони піднімаються до 

Отця. 

16 Не хвилюйтеся, люди, я не кажу вам, що все, що ви робите, недосконале. Я лише виправляю 

все те, що неправильно, але приймаю все, що ви пропонуєте Мені з добра. 

17 Тут, через Моє Слово, уважно слухайте вчення, щоб ви могли вчитися. Але прислухайтеся 

до голосу своєї совісті у вчинках свого життя, бо вона підкаже вам, добре чи погано ви чините, 

виконали ви свою місію чи ні. Якщо тоді ти відчуєш, як твоє серце плаче від страждань твоїх 
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ближніх; якщо ти поділишся благом, яке отримуєш від Бога, з тими, хто його потребує; якщо ти 

зрозумієш людські страждання і докладеш зусиль, щоб полегшити їх, не чекаючи винагороди, - 

тоді ти будеш виправданий переді Мною і зможеш відчути мир, який приносить тобі совість. 

18 Учень: Що повинен робити спіритуаліст, щоб допомогти вченню, яке він сповідує, 

перемогти в цей час трагедій, воєн і болю? Об'єднуйтеся з іншими і всі ви зі Мною, щоб ваша сила 

і ваше світло могли дати про себе знати у світі. 

19 Подивіться на людство: байдуже до духовного прогресу - не тільки в матеріальній сфері, а й 

всередині релігійних спільнот, де традиції і звичаї стали законом. 

20 Подивіться, як навіть у наш час науки і людського прогресу людина все ще вбиває людину, 

народи розривають узи братерства чи дружби з іншими народами, а світогляди одних вступають у 

протиріччя і зіштовхуються з світоглядами інших. 

21 Ці поля, здавалося б, безплідні для Божественного, тим не менш, придатні для духовного 

посіву. Вирушайте і ви відчуєте на кожному кроці прагнення до світла, страждання, невігластво, 

біль у всіх його проявах. Нехай ваші думки сягають туди, нехай вони будуть сповнені добрими 

побажаннями, світлими ідеями та духовним натхненням. Нехай Ваше сердечне, щире слово буде 

почуте, пронизане світлом, розрадою, бальзамом. Тоді ви відчуєте, що людство є придатним полем 

для роботи вашого духу. 

22 Невтомно працюйте на своєму життєвому шляху, і я запевняю вас, що спокій, який ви 

відчуєте на ньому через виконану місію, буде ще більшим, коли ваша душа відійде у потойбіччя. 

Але поки що не думайте про нагороди. 

23 Яка ж нещасна людина, яка все ще думає, що душі судилося отримати вічну нагороду або 

покарання за її короткий земний шлях у людському тілі! 

24 Моє Слово буде маяком світла в цей час, несучи світло в темряву людства. Зараз ви 

побачите, як цей сьогоднішній світ - матеріалістичний, ворожий і егоїстичний - перетвориться, бо 

моє вчення, іноді люте, як буря, а іноді ніжне, як вітер, змете несправедливе і дасть життя доброму 

насінню, щоб люди могли будувати своє майбутнє на фундаменті любові і гармонії. 

25 Коли люди почнуть мислити універсально в любові, кожен буде прагнути вдосконалювати 

себе, краще чинити справедливість по відношенню до інших і служити. Будь-який страх перед 

покаранням стане зайвим, людина буде виконувати закони не зі страху, а з переконання. Тільки 

тоді людство розвиватиметься духовно та інтелектуально. 

26 Досі зарозумілість людини змушувала її нехтувати духовною складовою, а відсутність цих 

знань заважала їй бути досконалою. 

27 До тих пір, поки людина не навчиться тримати в гармонії свої фізичні і свої душевні сили, 

вона не зможе знайти баланс, який повинен існувати в її житті. 

28 Моє слово було з вами, люди. Зрозумійте це, але якщо у вас є сумніви, моліться, медитуйте, 

просіть Моє світло, і ви отримаєте роз'яснення того, що бажаєте знати. 

29 Ласкаво просимо, подорожні, які вміли вистояти у вірі, ось нагорода за вашу непохитну 

довіру: це Моє слово, на яке ви так довго чекали. Пийте його зараз, поки не насититеся. 

30 Вітаю тих, хто вірить в слово Вчителя, бо вони відчують виконання Моєї обіцянки. 

31 Тепер ви отримали те, про що так довго просили. Завтра, коли ви будете стояти перед 

великим натовпом, ви дійсно дізнаєтеся причину мого заклику. 

Я один знаю, що є багато людей, які живуть в очікуванні Доброї Новини, і Я не хочу, щоб вони 

померли, не почувши спочатку Моє Слово з вуст Моїх свідків. Вони голодні і спраглі, як і ви, але 

як Я змилосердився над вашими потребами, так і ви змилосердіться над ними. 

32 Світ чекає мого голосу, який покличе його; серце людини, хоч і мертве для віри, чекає 

голосу Христа, який наблизиться до нього і скаже: "Встань і ходи". 

33 "Мертві", "сліпі", хворі і вигнанці складають дуже великий народ. Я прийду до них, бо ті, 

хто страждає душевно або фізично, найбільш сприйнятливі до Моєї присутності. Сильні світу 

цього - ті, що мають владу, багатство і мирську славу, - не думають, що потребують Мене, і не 

чекають Мене: що може дати їм Христос, якщо, мовляв, у них уже все є? Якісь духовні блага чи 

місце у вічності? Це їх не цікавить! 
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34 Ось чому Я шукав ці натовпи бідних і хворих тілом і душею, щоб донести до них Моє 

вчення; бо вони прагнули Мене, вони шукали Мене. Тому цілком природно, що вони відчули Мою 

присутність, коли прийшов час знову показати Мене людству. 

35 Коли прийде час, цей величезний народ хворих, бідних, пригноблених і вигнанців 

підніметься на мій заклик як найсильніший і непереможний народ у світі. Жодна людська сила не 

змусить замовкнути його голос, коли він підніметься і скаже: "Господь відкриває Себе в цей час. 

Він послав нам Своє послання, щоб ми приготувалися прийняти Його від Духа до Духа". Таким 

чином, це буде зроблено в істині, бо це послання, яке я готую, і моє вчення, яке я передаю через 

носіїв голосу, обраних для цієї мети, - послання, яке дійде до моїх посланців в різних частинах 

світу. 

36 Моє слово на устах Моїх свідків матиме такий самий вплив у серцях, який воно мало на цей 

народ, коли вони почули його безпосередньо з уст носія голосу. Але ви повинні підготуватися до 

того, щоб говорити щиро. У молитві і милосерді ви зможете надихнути себе, і істинно кажу вам, 

"мертві" тоді воскреснуть і невіруючі визнають, що так можуть говорити тільки учні Святого Духа. 

37 Я готую вас, бо ви зустрінетеся з людством без миру, без любові, без братерства і гармонії. 

Ви донесете до нього божественне послання, яке Я зробив вас поширювати. Тоді ви побачите, як 

диво оновлення, яке ви бачили у собі, повториться в народах і націях, куди також дійде Моє Слово, 

розірвавши кайдани матеріалізму, ідолопоклонства, пороку і невігластва. 

38 Велику місію ви повинні будете виконати в цій Третій Ері, після того, як Я залишу вас у 

світі як Майстрів. 

39 Сьогодні ти - маленька дитина, яка отримує Моє Слово, завтра ти будеш учнем, який вивчає 

вчення, а пізніше - майстром або апостолом, який слідує і живе отриманим вченням. Не забувайте, 

що простота Мого слова дала вам початок вашого одухотворення, тому ніколи не додавайте до 

нього нічого зайвого. 

40 Завжди порівнюйте своє теперішнє з минулим, щоб визначити, чи просунулися ви вперед, 

чи залишаєтеся на місці. Скільки душ прокинулося через це випробування і вигукнуло: "Господи, 

як це можливо, що я так довго спав? Як можна залишатися млявим, байдужим, коли Ти говориш 

серед нас? Як я можу відректися від Тебе, коли я ношу Тебе в собі?". 

41 Ніхто не зможе встояти перед силою Мого Слова, бо воно має силу пробуджувати душі, 

змушувати відчути і затремтіти найтвердіше і найчерствіше серце. Мені не довелося вас карати, 

щоб змусити виконати місію, я не застосовую силу, щоб вивести вас на цей шлях, я навіть не 

залякував вас словами і погрозами. Мій голос був люблячим і переконливим, і він пробудив у вас 

віру, довіру і послух. 

42 Так само ви будете говорити зі своїми ближніми завтра, пробуджуючи любов, а не страх, бо 

тоді насіння не буде істинним. 

43 Моя Робота повинна досягти людства в чистоті, щоб воно могло приступити до виконання 

Мого Закону і прийняти хрест свого викуплення. 

44 Я дав обіцянку людям, всьому людству, і я дотримаю її, бо моє слово - слово царя. Я пошлю 

їй через Моїх учнів золоту пшеницю Мого Слова, і це буде для підготовки людей, щоб вони 

незабаром могли насолоджуватися бесідою духу з духом. Бо після 1950 року Я більше не буду 

давати про Себе знати через орган розуму носія голосу - ні тут, ні в будь-якому іншому місці. 

45 Єднайтеся, люди, бо випробування наближаються. Вороги Мого Слова також об'єднаються, 

щоб боротися і розсіяти вас. Але якщо ви будете вірити в силу молитви і зміцнюватися на Моєму 

Слові, ви не будете переможені. Ваша влада буде духовною, вона ніколи не буде заснована на 

грошах або земній владі. 

46 Використовуйте цю можливість, люди, не чекайте інших часів, бо вони ніколи не прийдуть, 

щоб принести вам те, чим ви не вміли користуватися. 

47 Сідайте за мій стіл з духовним бажанням завжди вчитися з того багато чого, що відкриває 

вам ваш Учитель. 

48 Ці останні роки мого прояву залишаться незгладимими у всіх тих, хто цінує те, що влилося 

в них через мій Дух. 

49 Мої учні невтомно розповідатимуть про все, що відкрив і зробив відомим їм Учитель. 
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50 Для тих, хто живе в повсякденній рутині і один день схожий на інший і один урок схожий 

на інший, слави, які Я приберіг для останніх днів Свого прояву, пройдуть непоміченими. Вони 

також не сприймуть зміни, яка повинна відбутися з того часу, коли закінчиться Моє Слово. Бо вони 

ніколи не мали бажання підніматися, не любили еволюцію, яка є прогресом і досконалістю для 

душі. 

51 Я повинен говорити так, щоб прокинулися ті, хто ще спить. Бо я не хочу, щоб одна частина 

цього народу досягла спасіння, а інша загинула. Моє бажання - щоб ви усі піднялися до світла. 

52 Кожен має бути відкритою книгою для своїх ближніх, і на її сторінках має бути відображено 

те, що кожен носить у своїй душі. Сторінки цієї книги стануть вашими творами, і якщо у вашому 

єстві буде духовність, любов і мудрість, то світ визнає вас як ініціаторів нового часу, як вісників 

епохи світла і духовного розвитку. 

Якщо ж ви будете поклонятися Богу лише за традицією і зовні, то у вашій книзі буде лише 

фанатизм, невігластво, плутанина і темрява. Для цих останніх було б набагато краще не говорити 

про мою роботу до тих пір, поки світло ще не засяяло в їхніх головах. Бо їхнє насіння, замість того, 

щоб приносити користь, буде згубним для праці інших, навіть якщо вони мають добрі наміри. 

53 Що ви зробили з моїми словами, о люди, що я змушений звертатися до вас таким чином у 

цей час, коли моє проголошення наближається до кінця? 

54 Ви спали, люди, бо думали, що це проголошення триватиме вічно і що воно не матиме іншої 

мети, окрім як догоджати вам через Моє Слово і зцілювати будь-якого страждальця, який прийде 

до вас. Сьогодні реальність розбудила вас: 1950 рік - рік, тисячократно оголошений останнім з моїх 

прокламацій, - наближається. 

55 Мало, дуже мало тих, хто "пильнує" в очікуванні 1950 року і готується до випробування, 

яким стане для них кінець цього періоду. 

56 Цей рік буде знаковим не тільки для цього народу - ні. Якщо для вас це завершення одного 

періоду і народження іншого, то для церков це буде рік суду і самоаналізу. Для науки і для всього 

людства в цілому це буде час випробувань. 

57 Коли ця робота пошириться і люди дізнаються, що в 1950 році Я востаннє озвучив Своє 

Слово через людський орган розуміння, вони зрозуміють, що все, що проявилося у ваших життях в 

ті дні, було закликами Святого Духа і іскрами Його світла. Тоді навіть богослови стануть 

вдумливими. 

58 Дивіться і моліться, натовпи. Бо хоча година, в яку я говорю з вами востаннє, вже дуже 

близька, у вас ще є час для того, щоб через щирий самоаналіз прийти до розуміння того, що 

відбувається зараз, і того, що ви повинні зробити в майбутньому. 

59 Це інструкція, щоб підготувати вас - ще одна, яку я вам даю, - щоб ви не підвели у щоденній 

роботі, яку ви маєте виконати. 

60 Будь благословенний, народе мій. Ви прийшли, бажаючи Моє Слово, яке є втіхою і 

поживою для вашої душі. Ви навчилися витягувати з нього суть, сенс і розпізнавати Мою Волю. 

61 Це Слово, яке пробудило ваші душі, що так довго спали, сьогодні є вашою радістю, 

наповнило ваші серця миром і любов'ю. Воно огорнуло тих, хто тремтів від холоду, і наповнило 

надією тих, хто прагне світла. Це одкровення я зберіг у своїй скарбниці для народу Ізраїлю і для 

всього людства. 

62 Протягом цього часу Я говорив з вами так само, як говорю з ангелами в потойбічному світі. 

Я не робив різниці з твоєю душею, бо вона живе в земній долині, в яку Я послав тебе. Ви всі 

однаково любимі Мною. Ви перебуваєте в процесі розвитку, в процесі руху до Мене. Бо в кінці 

шляху Я чекаю на вас, і моє божественне лоно вимагає вашої присутності. Вивчайте дорогу, щоб 

досягти Дому Отця, Серця Отця, Духа вашого Бога. 

63 Я відкрився вам, бо ви завжди вірили в Бога живого, вашого єдиного Бога, який ніколи не 

мовчить, який не ховається, але завжди направляє, радить і надихає. Ця віра живить вас і спасає. 

Якби троє Моїх дітей шукали Мене таким чином посеред людства, Я вже вилив би Свої блага 

через їхнє посередництво. Але Я бачу, що великі натовпи слухають Мене і вірять в Мене. 

Народ Ізраїлю незабаром буде повним - 144,000, які Я позначив, будуть біля підніжжя гори, в 

сяючій "долині", в обраному місті. Тоді моя радість буде великою. 
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64 Коли ви підготуєте себе, Я влию в вас усі знання, яких потребує людство. Я даю вам великі 

повноваження говорити про Мій прихід у Третю Еру. 

65 Моє Слово змусило вас багато роздумувати. Ви почали велике дослідження і виявили, що 

Моє вчення нескінченне, що горизонт, який воно представляє, розширюється з кожним днем, і що 

ви не в змозі осягнути його в усій його істині. 

Сьогодні ви отримуєте одне повчання за іншим і можете забути Моє слово. Але прийде час, 

коли ви будете згадувати кожне з цих повчань в потрібний момент, і тоді ваша сила переконання 

буде великою. 

66 У Першу Епоху Я вибрав того, хто повинен був представляти Мене на землі - Мойсея, і 

через нього Я відкрив Свою мудрість, Свою силу і Свою суворість. Ви розуміли Мене, наскільки 

дозволяв малий розвиток вашої душі. Я говорив вустами патріархів і пророків, і слово Моє 

проникало в серця. Народ отримав мої натхнення і мої заповіді. Я змусив вас перейти пустелю, щоб 

дати вам великий урок, і ви розвинули свої душі, випробували віру і довіру до Мене. 

67 Після довгих мандрів, після років терпіння і досвіду, ви увійшли в царства Ханаану і 

побачили, як здійснилася обітниця, яку мій Дух повторював день за днем. Ви знайшли 

благословенну і підготовлену землю. Це був оазис миру, який Я дав вам, щоб ви увірували і 

розмножувалися. Потім, коли ви були навчені Моїми посланцями, ви пішли серед людей і несли 

свідчення про завіт, який Бог уклав з людством. 

68 Так Я завжди підбадьорював вас Своїми обітницями. У цю Третю Епоху Я сказав вам: Я 

доручаю вам справу миру серед людства. Я зроблю це через вас, як тільки ви будете готові. Але не 

тільки нинішнє покоління братиме в ній участь, ваші діти та їхні нащадки продовжать справу миру. 

Я показую людям довгий шлях для виконання цієї місії. 

69 Подумайте над тими завданнями, які я дав народу в цілому. Випробування, з якими ви 

стикаєтеся на своєму шляху, великі, і тому ви повинні бути сильними і могутніми, щоб досягти 

мети своєї долі. Ви повинні жити в спілкуванні з Отцем, у досконалій молитві, дотримуватися Моїх 

законів, не впадаючи при цьому в фанатизм чи містику, бо любити Мене ви будете тільки в храмі 

свого серця. 

70 Дар внутрішнього слова буде у всіх, і тому ви легко поясните мою роботу. Ти втішиш серця 

людей і даси їм хліб, якого вони потребують. Ти зцілиш хвороби душі і тіла. 

Людина страждає в цей час тому, що вона віддалилася від виконання божественних, моральних 

і природних законів і шукає допомоги у стовбурі цього світу. Він не знає, що джерело його хвороби 

- в його душі. Він не захотів повернутися до первісного принципу законів, порядку, духовного 

виконання обов'язку, не повернувся до джерела, з якого походить все добро. 

До тих пір, поки людина не зверне покірно свій погляд до Мене і чутливі струни її серця 

залишаться зачерствілими, а віра не буде її провідником, до тих пір люди будуть продовжувати 

ставати жертвами помилок, вони будуть продовжувати хворіти і гинути. Але тебе, народе Ізраїлю, 

Я залишаю сповненим мужності, миру і цілющої сили, щоб ти дарував їх своїм ближнім в ім'я Моє. 

71 Зупиніться на мить і поміркуйте над цим шаленим бігом світу у прірву. Чого прагне 

людство? Що я бачу в їхніх прагненнях? Тільки біль, відчай і смерть. Голос совісті замовк і його 

світильник згас. Вона переживає великий день своєї спокути, і її біль великий. 

72 Зупиніть її, люди, поки вона не впала ще нижче! Боріться своєю молитвою і своїми 

думками. Учіть своїм прикладом, а коли вас спіткають випробування, подавайте знаки своєї віри і 

надії, вбачаючи в них лише привід для очищення своїх душ. 

Будьте простими у всіх своїх діях, щоб ваші ближні могли вас зрозуміти, не ускладнюйте собі 

життя. Будьте лагідними, як Ісус, і простими, як діти і старі, бо ці чесноти є ознакою духовності. 

73 Будьте і ви подібні до хлібороба, який радіє своєму насінню, який живе в єдності зі своїм 

Богом. Селянин молиться, коли засяє світло нового дня, коли він буде виконувати нову денну 

роботу; а опівдні і ввечері, коли заходить сонце, він знову піднімає свою душу, щоб подякувати за 

все, що дав йому Господь. Для нього все, що він отримує, є славним і досконалим. Сонце, вода, всі 

стихії говорять йому про його Бога, і в них він любить Його, шукає Його і бачить Його 

присутність. Будьте такими ж і ви, працівники на духовній ниві. 
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74 Я не дав вам за цей час матеріальної ріллі для обробітку. Ваші руки не здатні провести 

борозну, щоб посіяти в неї матеріальне насіння. Але Я назвав вас сіячами Слова Мого в серцях. 

Ваша щоденна праця - духовна, Я дав вам все необхідне для роботи - світло, любов, слово. Так Я 

бачив, як деякі з Моїх дітей радіють власному посіву. 

75 Моя допомога не пройшла повз них непоміченою. Завжди вони сподівалися на це від Мене, 

і в хвилини випробувань говорили: "Господь випробовує мене, щоб побачити мою віру". Ти не 

назвав біль "ворогом" і не втомився від незліченних випробувань, які Я посилав тобі. 

76 Улюблені, знайте, що ви живете в Мені і Я керую всіма вашими діями, що Моє милосердя 

піднімає вас в той самий момент, коли випробування залишає у вашому серці плоди самоаналізу і 

зміцнення. Ви пізнали Моє слово і Мої закони, і ви знаєте, що крім Моєї любові і Моєї доброти, є 

ще Моя справедливість і Моя суворість. Коли ти грішиш, ти повинен страждати від наслідків свого 

переступу. 

77 Я щодня промовляю до сердець людей, але людство не захотіло зрозуміти Мою мову. 

Ізраїль говорив зі Мною, але велика частина людства живе далеко від Мене. Їх релігійна практика 

недосконала, але Моє світло і Моя справедливість сьогодні зворушують серця, і вони починають 

пробуджуватися і згадувати, що над ними є Бог, який завжди з любов'ю дивиться на них. 

Людство впало в хаос і людям не вдається вирішити свої проблеми. Їхні закони обернулися 

проти них, тому що ці закони були засновані на недосконалих науках і матеріалізмі, які Я знищу. За 

короткий час для людського духу засяє епоха світла. Люди будуть слухатися Мене і поважати Мою 

Волю. Я посилаю ангелів-охоронців, які направляють їхні кроки до Мене. 

78 Я дозволив духовному світу на короткий час вступити в контакт з людьми. Їхній дух, такий 

же обмежений, як і ваш, проявив себе повним чистоти і піднесення. Вони зійшли, щоб допомогти 

вам у великій боротьбі Третьої Епохи, і ви ясно сприйняли їх. Їхній благотворний вплив навернув 

багато сердець, і їхній приклад є істинним. 

79 Я благословляю духовних працівників - працівників, які розкрили свій дар і дали 

можливість цим духовним істотам заявити про себе. Бо і один, і другий мають заслуги в моїх очах. 

Вони дадуть про себе знати до 1950 року. Після цього вони будуть поруч з вами назавжди, бо це 

їхня нелегка місія. 

Людині потрібен духовний провідник. Божественний провідник стоїть над усіма духами і є Я. 

Але на землі Я приставив до кожної людини ангела. Скільки вони вистраждали заради вас! Як 

часто вони також плакали, споглядаючи зачерствілість людського серця! Але вони люблять Мене і 

терпляче виконують своє завдання. 

80 Нині - початок часу Святого Духа, коли духовні істоти, що живуть в інших "долинах", 

дають про себе знати вам - коли всі кордони зруйновані, і коли ви теж можете піднятися до Мене, і 

Я приходжу до вас і даю про Себе знати через людську здатність розуміння і говорю з вами на 

вашій мові. 

81 Після 1950 року Я більше не говоритиму з вами цією мовою, Я говоритиму з вами вищою, 

піднесеною формою вираження, яку ви поступово пізнаєте - тією "мовою", в якій матеріальні слова 

більше не потрібні. Ви - люди-спіритуалісти, які отримали Мої настанови в цьому часі. Тому Я 

вимагаю від вас одухотворення, щоб ваша душа розкрилася і не відчувала ніяких перешкод ні на 

шляху свого розвитку, ні в молитві, ні в духовних діях, а була вільна на своєму шляху і могла 

прийти до Мене. 

Я багато говорив з вами про духовний діалог, Я говорив вам, що ви навчитеся використовувати 

його вищим чином, і ви піддастеся цьому бажанню. 

82 Я залишаю вас підготовленими, як світло для народів. Приготуйтеся, бо Моє Слово цього 

часу буде Заповітом, найкращою книгою, яка є, - навіть більше, ніж у ваших руках, у ваших серцях, 

бо Я відкрив вам досконале знання. 

83 Так само, як Я поклав Своє життя за вас у Другій Ері і Моє тіло було принесено в жертву, як 

ягня, так само Я принесу Себе в жертву як світло для кожної душі в Третій Ері. Блаженний учень, 

який готується і розуміє Мене, бо серце його буде вічною оселею для Мене. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 292 
1 Отримайте ще одну сторінку Книги Мудрості. Доручаю вам передати це послання 

прийдешнім поколінням, які в силу свого більшого духовного розвитку зможуть ще більше 

зануритися в Мою Роботу. Ці покоління принесуть із собою зерно одухотворення, і їхнім 

завданням буде будувати рай миру в серцях людей. 

2 Нинішнім Я дав великі вчення, але для людей завтрашнього дня, Моїх майбутніх учнів, Я 

приберіг ще більші одкровення, бо вони тоді будуть готові їх прийняти. 

3 Ти часто запитував Мене, що існує за межами цього світу, і чи є ті зірки, які обертаються в 

космосі, світами, подібними до твого. Моя відповідь на вашу цікавість не відкрила повністю завісу 

таємниці, бо я бачу, що ви ще не маєте ні необхідного розвитку для розуміння, ні духовності, 

абсолютно необхідної для гармонізації з іншими світами. Ви ще не визнали і не зрозуміли вчення, 

яке пропонує вам планета, на якій ви живете, а вже хочете шукати інші світи. Ви не змогли стати 

братами між собою, жителями одного світу, і хочете відкрити для себе існування істот на інших 

світах. Поки що вам достатньо буде згадати, що Я говорив вам в Другу Епоху: "У домі Отця багато 

осель", і що нині, підтверджуючи ці слова, Я говорю вам, що ви не єдині жителі Всесвіту і що ваша 

планета не єдина населена. 

4 Поколінням прийдешнім буде дано побачити відчинені ворота, що наближають їх до інших 

світів, і вони по праву будуть захоплюватися Отцем. 

5 Добро і любов, з яких розквітають милосердя і мир, стануть тими ключами, що відчинять 

двері Таємниці, за якими люди зроблять крок до вселенської гармонії. 

6 Добро і любов, застосовані до вашого життя, вашого духовного богослужіння, вашої науки і 

вашої праці, приведуть людину до істинної мудрості. 

7 Сьогодні ви все ще ізольовані, обмежені, неповноцінні, бо ваш егоїзм змусив вас жити 

тільки для "світу", не прагнучи до свободи і піднесення душі. 

8 Що стало б з вами, марнославними людьми - істотами, яких ваш матеріалізм зменшив, - 

якби вам дозволили піти в інші світи до того, як ви звільнитеся від своїх людських вад? Яке зерно 

ви б посіяли? Розбрат, непомірні амбіції, марнославство. 

9 Істинно кажу вам: щоб досягти того знання, якого прагне кожна людина, і того одкровення, 

яке звільнить її розум від питань, що мучать її і збуджують її цікавість, людина повинна буде 

сильно очиститися, спостерігати і молитися. 

10 Не тільки наука відкриє йому Мої таємниці, необхідно, щоб прагнення до пізнання було 

одухотворено духовною любов'ю. 

11 Як тільки в житті людей з'явиться духовність - кажу вам, їм навіть не треба буде 

напружуватися, щоб вийти за межі свого світу, бо одночасно їх будуть шукати ті, хто мешкає у 

вищих домах. 

12 Залишаю це коротке послання, змістом якого лише хочу сказати вам: "Пильнуйте і моліться, 

щоб не впасти в спокусу". 

13 А поки що ви будете продовжувати ставити собі питання і відповідати на них. Необхідно, 

щоб сили душі були відомі і розкриті для всіх, щоб розпізнати і зрозуміти те, що призначено вам 

Богом. Я все ще бачу занадто багато незручності в тому, щоб робити добро, молитися, поклонятися 

Отцю своєму, тому що ви не даєте своїй душі ні проявитися, ні працювати, і ви не даєте їй 

розкритися. 

14 Ви маєте в собі справжні скарби, здібності і таланти, про які навіть не підозрюєте, а в 

результаті свого невігластва проливаєте сльози, як нужденні люди. Що ви знаєте про силу молитви 

і силу думки? Що ви знаєте про глибинний сенс діалогу духу з духом? Нічого, матеріалістичне і 

земне людство! 

15 Спочатку піднесіть душу, розкривши її дари, а вже потім прагніть до пізнання того, що 

існує за межами вашого світу і вашого розуму. 

16 Людський розум малий, обмежений. Чому ви довіряєте їй те, що може відкрити і осягнути 

тільки душа-дух? 
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17 О, нерозумні діти землі, які не захотіли Мене як Учителя і не повірили Мені, хоча багато 

хто з вас говорить, що ви любите Мене! Тепер ви нарешті зрозумієте істинність Мого Слова, коли 

визнаєте, що Я є Шлях, Істина і Життя. 

18 Учні, життя проходить повз вас, як урок нескінченної мудрості, душа ваша зростає в 

знаннях, а отже, ви досягаєте більшого піднесення. 

19 Будьте суддями власних вчинків, бо голос совісті завжди підкаже вам правду. Це допоможе 

вам зрозуміти, чи їдете ви занадто повільно, чи їдете занадто швидко, чи стоїте на місці. 

20 Той, хто прагне пізнати себе і судити про себе, повинен бути чесним з собою і з іншими. У 

всіх своїх діях він буде чути "голос" своєї совісті і його кроки на життєвому шляху будуть 

впевненими. 

21 Коли душа-дух починає перемагати тіло, вона відчуває дуже велике задоволення і повну 

впевненість у собі. 

22 Але Учитель говорить вам, що як би ви не розуміли більшу або меншу цінність ваших 

справ, тільки Отець, який є верховним суддею, може прийняти рішення на цьому остаточному суді. 

23 Не думайте - тому що в той момент, коли ви робите добру справу, ви не знаєте її цінності, - 

що ви ніколи не дізнаєтеся про добро, яке ви зробили. Кажу вам, що жодна з ваших справ не 

залишиться без винагороди. 

24 Опинившись у Духовному Царстві, ви зрозумієте, як часто маленька справа, здавалося б, 

малозначуща, ставала початком ланцюга добрих справ - ланцюга, який інші робили все довшим і 

довшим, але який назавжди наповнить задоволенням того, хто його розпочав. 

25 Все це повинні знати ви - ті, хто сіє в серцях Слово, яке Я приніс вам у цей час. Бо часто ви 

будете говорити зі своїми ближніми, не відчуваючи ефекту, який справили ваші слова - не знаючи, 

чи принесли вони плід, чи ні, не знаючи, чи вмерло в тих серцях насіння, чи зуміли вони його 

зберегти і поширити. Усе це ви будете відчувати доти, доки не дійдете до кінця шляху. 

А тим часом працюйте, примножуйте свої добрі справи серед ваших ближніх, готуйте для них 

поля, щоб насіння, яке Я довірив вам, розмножилося в їхніх справах. 

26 Далекий шлях, яким ви досягнете повноти світла. Жодна істота не має довшого шляху, ніж 

шлях душі, на якому Отець, Божественний Скульптор, що формує і вирівнює вашу душу, надає їй 

досконалої форми. 

27 Я говорю з вами довго, щоб у вашій дорожній торбинці не забракло пшениці, яку ви маєте 

посіяти, виконуючи свою місію. 

28 Серед людства знову з'явиться народ Божий - не народ, уособлений в расі, а величезна 

кількість, легіон учнів Моїх, в яких не кров, не раса і не мова є визначальними, а Дух. 

29 Цей народ не обмежиться викладанням Моєї доктрини через писання. Щоб слова мали 

життя, їх треба прожити. Ці люди будуть не тільки розповсюджувачами писань і книг, але й 

прикладами і справами. 

30 Сьогодні Я звільняю вас від усього зайвого, від нечистого і помилкового, щоб ввести вас в 

життя просте і чисте, над яким може злетіти ваша душа, про що вона свідчить своїми справами. 

31 Коли прийде час, Я представлю Свій народ людству, і ні Вчитель не посоромиться Своїх 

учнів, ні учні не відречуться від свого Вчителя. Цей час співпаде з часом війни світоглядів, з якої, 

як подих миру, як промінь світла, підніметься спіритизм. 

32 Справедливість Отця вже шукає земну владу людей, їхні накопичені скарби, щоб вони 

зрозуміли, що Моє Слово ніколи не буде використовувати панування і матеріальні багатства для 

того, щоб панувати або поширюватися. 

33 Від усієї цієї моральної і матеріальної структури людства "каменя на камені не залишиться". 

Бо для того, щоб "нова людина" з'явилася на цій землі, неминуче має бути стерта кожна пляма, 

знятий кожен гріх і залишено тільки те, що містить добре насіння. 

34 Сяйво Моєї присутності і Моєї праведності відчують у всьому світі, і в світлі цього світла 

впадуть ідоли, забудуться звичаї і будуть відкинуті безплідні обряди. 

35 "Нова пісня" пролунає з душі всіх тих, хто не бачив Мене, але врешті-решт побачив, бо 

шукав Мене, незважаючи на свою недосконалість; а ви знаєте, що той, хто шукає Мене, завжди 

знаходить Мене. 
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36 А ті, хто відрікся від Мене, хто цурався Мене, хто приховав Моє ім'я, хто не бажає 

визнавати Мою присутність, - це ті, які отримають винагороду на своєму 

Шлях полягає в тому, щоб дати ті випробування, які відкриють їм очі і дозволять побачити істину. 

37 Яка різниця, що одні люблять Мене в недосконалій уяві, а інші відрікаються від Мене, адже 

Я знаю, що всі вони - нужденні! 

38 Велика битва наближається, тримайте всю свою зброю напоготові. Ви всі будете мати свою 

частку в цій битві, ви всі зробите свою справу: правителі, духовенство, вчені, заможні, багаті і бідні 

- всі. 

39 Що залишилося від Соломонового храму, коли прийшла судна година? Тільки знання 

закону, записаного в совісті. Обряди, традиції, жертвоприношення - все зникло. Святеє Святих і 

жертовник були зруйновані, але Закон і слова пророків залишилися. Бо саме вони готували 

людство до нової епохи і мали очистити поля, щоб проросло нове зерно. 

40 Той Єрусалим, який ізраїльський народ вважав невразливим, був зруйнований, як і храм, 

який був його гордістю. Це сталося тому, що Я прийшов царювати серед людей. Але оскільки Моє 

Царство не від світу цього, то необхідно було зруйнувати матеріальний храм, щоб побудувати 

духовну святиню в серці людини. 

41 Тепер зрозумійте, чому Мої апостоли того часу нічого не будували в матеріальних речах, а 

будували храми віри, чесноти і любові в серцях, які виражали слово, дух, справу, істину. У них не 

існувало золота, ладану, літургії. Коли вони клали руки на хворих, хворі шморгали носом. Коли 

вони говорили про вчення Христа, вони будували святині в душах народних мас. Коли говорили 

про хрест, він залишався в душах, як слід від вогню. 

42 "Царство Моє не від світу цього", - ще раз кажу вам. Храм Святого Духа не має 

матеріальних підвалин, не має вівтарів на землі. 

43 Коли ви побачите в цей час руйнування кожного зовнішнього культу, який створило 

людство, ви побачите, як багато хто злякано запитає: "Чому Бог допустив, щоб це сталося?". Вони 

зададуть собі те саме питання, яке задавали собі євреї, коли відбувалося знищення їхнього міста. І 

це буде мій народ, який відповість, який оголосить, який відкриє людям, що настала Нова Ера і 

нове насіння ось-ось пошириться. 

44 Земля буде вологою і готовою прийняти зерно Моїх сіячів, і тут доречно, щоб ви подумали 

про відповідальність цих сіячів. Чи правильно буде, якщо після того, як людство звільниться від 

фанатизму і безглуздого поклоніння, цей народ прийде з новим ідолопоклонством? Ні, улюблені 

учні та учениці. Тому на кожному кроці вашого шляху є уроки і випробування. 

45 Велике твоє призначення! Однак не дозволяйте собі підкорятися грізним прикметам, а 

сповнюйтеся мужністю і надією при думці, що дні гіркоти, які наближаються, необхідні для 

пробудження і очищення людей, без чого ви не змогли б пережити переможний прихід часу 

одухотворення. 

46 Вчіться підніматися над негараздами, не дозволяйте зневірі заволодіти вашим серцем, 

дбайте про своє здоров'я. Підбадьорюйте дух ваших братів і сестер, говорячи про Мене і 

показуючи їм Мої вчення, які запалюють віру і надію. 

47 Подивіться, як пригнічено живуть багато людей. Це істоти, які дозволили себе перемогти в 

боротьбі за життя. Подивіться, як рано вони постаріли і посивіли, їхні обличчя змарніли, а вираз 

обличчя став сумним. Але якщо ті, хто має бути сильним, будуть слабкими, молодь зів'яне, а діти 

бачитимуть навколо себе лише морок. 

48 Ви, люди, не позбавляйте своє серце всіх тих корисних насолод, які, хоч і швидкоплинних, 

але дарують вам радість. Спокійно їжте свій скромний хліб, і істинно кажу вам, що тоді він 

здасться вам смачнішим і ситнішим. 

49 Зрозумійте з моїх слів, що я хочу від вас впевненості, віри, оптимізму, душевного спокою і 

сили, щоб, незважаючи на ваші труди і негаразди, у ваших серцях не було гіркоти. Яку доброту чи 

підбадьорення ви могли б дати тим, хто цього потребує, якби ваше серце було наповнене 

стражданням, тривогою чи незадоволенням? 

50 Саме у своїх випробуваннях ви повинні показати найкращий приклад піднесення, віри і 

смирення. 
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51 Той, хто здатний дати своєму життю таке одухотворення, завжди відчуває спокій, і навіть 

коли він спить, його сон спокійний і умиротворений, який душа використовує для того, щоб 

відокремитися від тіла в напрямку потойбічного світу, де вона отримує ті божественні потоки сили, 

з яких вона живиться і в яких вона дозволяє брати участь тілу. 

52 Ніхто не скаже, що Мої пророцтва лише роблять ваше життя похмурим - навпаки, Моє 

Слово рятує вас від мороку. Зрозумійте, що Я підготував вас для того, щоб ви не відчували себе 

кволими в моменти боротьби. 

53 Ваш дух не повинен стати боягузливим, знаючи, що битва наближається, і ви не повинні 

сумніватися в тому, що мир повернеться у ваш світ. 

54 Я вже говорив вам, що ви перебуваєте в кінці одного світу і на початку іншого. Планета 

буде все та ж, природа буде все та ж, світло буде все те ж, але спосіб життя людства буде іншим, 

його цілі, його боротьба і його ідеали будуть іншими. Справедливість і правдивість переможуть. 

55 Душі, які втіляться в людство тих днів, у своїй більшості будуть настільки віддані добру, що 

коли з'являться люди, схильні до зла, їм доведеться схилитися, якими б могутніми вони не були, 

перед світлом істини, яке вони встановлять перед собою - зовсім всупереч тому, що відбувається 

зараз. Бо оскільки корупціонерів більшість, то вони створили зі зла силу, яка душить, заражає і 

поглинає добро. 

56 Ваш світ і надалі залишатиметься пробним каменем для душ, світом боротьби і 

відшкодування. Але ваша земля не може дати Мені піднесених душ, які, відходячи звідси, 

наближаються до осель праведників. Але ця земна долина не може вмістити великі душі, які 

повинні прийти, щоб оселитися на ній. Це світ для безперервних перевтілень, бо душі у своєму 

повільному сходженні залишають після себе справи, розпочаті без турботи і боргу, без оплати. 

57 Завтра ця земля піднесе Мені прекрасні духовні квіти у творіннях її мешканців, і вони 

принесуть Мені стиглі плоди, які вони пожинатимуть після життя, наполегливого в любові до Отця 

і до ближнього. 

58 Хіба ви не замислювалися над тим, що завтра вже ваші діти будуть населяти землю? І чи 

бажаєте ви своїм дітям чогось кращого, ніж те, чого досягли самі? "Так, Отче", - говорить Мені 

твоє серце. Оскільки ви несете в собі цю думку, пронизану любов'ю і милосердям, очистіть і 

вирівняйте їх шлях. Я хочу, щоб вони знайшли слід Ваших ніг і зібрали той скромний спадок, який 

Ви їм залишили, і який буде у великій пошані у наступних поколінь. 

59 Неважливо, що ваші імена будуть забуті, значущими будуть ваші справи, бо вони 

залишаться незгладимим відбитком на прокладеному вами шляху. 

60 Хто зможе стерти цей слід, адже саме моя справедливість зберігає і захищає його? 

61 Подивіться, скільки таємниць пояснює вам спіритизм, скільки прекрасних одкровень він 

дарує вам. 

62 Це промені, які Книга Семи Печаток посилає на ваші душі. Це голос Агнця, який говорить і 

робить відомим зміст Шостої Печатки. 

63 Тільки Агнець проникає в глибокі Божі таємниці, щоб відкрити цю мудрість дітям 

Господнім. 

64 Як тільки ви, учні Третьої Епохи, вже будете мати повне знання про те, що отримали, ви 

негайно вирушите поширювати благу звістку цього послання, зміст якого призначений для всього 

людства. 

65 Зрозумійте, що серед такого великого матеріалізму є й ті, хто пам'ятає Мої обіцянки 

повернутися, вивчає слова пророків і досліджує події життя, бо вони хочуть знати, чи скоро Я 

прийду, чи Я присутній, чи Я був там і вже пішов. 

66 Вам, хто пережив Мене в цьому прояві і так довго радів цьому, Я кажу: "Помилуйте людей, 

ваших братів і сестер". 

67 Приготуйтеся до того, щоб ви могли поділитися Доброю Новиною, яку з радістю сприймуть 

багато людей. Я кажу вам "багатьма", а не "всіма", бо деякі можуть сказати вам, що їм достатньо 

того, що було відкрито Богом у "Першу Еру", і того, що приніс людям Христос. Саме тоді ваші 

вуста, зворушені і натхненні Мною, скажуть невіруючим людям, що необхідно знати нове 

одкровення, щоб пізнати всю істину, даровану людям Богом у минулі часи. 
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68 Як ви зможете бути почутими вашими ближніми, не наражаючись на глузування і суворі 

судження? Підготувавши себе як справжніх апостолів і носіїв цієї істини, і несучи це світло у своїх 

серцях із застереженням, що ви віддаєте його душам людей без тіні і без плями. 

69 Ви не будете спасителями народів землі, але ви будете співпрацювати з Володарем, 

Викупителем і Спасителем цього і усіх світів, вас і усіх душ. 

70 Я хочу радіти Своїй Справі, хочу відчувати себе улюбленим і зрозумілим усіма тими, кому 

Отець подарував іскру Свого Духа. Я хочу, щоб усі прийшли до Мене, щоб показати їм зі Свого 

Царства славу Божественної Роботи, і щоб усі вони відчули в цьому спогляданні найвище 

блаженство від того, що пройшли весь шлях, який веде до Господа. 

71 Моя справа вічна, завершення мого слова серед вас означатиме не кінець, а скоріше початок 

вашої боротьби. 

72 Вуста носіїв голосу більше не будуть передавати Мій голос, але Моє натхнення принесе 

світло в їхній розум, щоб допомогти їм зрозуміти слово, яке вийшло з їхніх вуст, щоб вони знали, 

як тлумачити його натовпам. 

73 Метою прояву Мого Духа через ці уми було саме те, щоб через ці вчення ви навчилися 

шукати Мене пізніше від духу до духу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 293 
1 Моя любов осяває вас, як безмежне сонце, і огортає всіх вас. 

2 Ось Я вливаю в твій розум Свої думки, що стали Словом, милим серцю, наймилішим душі, і 

яке не залишає гіркоти в устах твоїх. 

3 Як бджоли, що роблять соти і наповнюють їх крапля за краплею медом, так і ті маленькі 

діти, через яких Я даю про Себе знати і дарую Своє Слово, наповнюють сутністю, що виходить з 

їхніх вуст, крапля за краплею серця людей, спраглих до духовної любові. 

4 Поки що чисельність Мого народу невелика, але Я даю вам Мої настанови, як якщо б вони 

були великими масами людей. Мою любов не змогла зупинити ця невелика кількість, тому що в 

Учителі немає і не може бути ніяких упереджень, як це властиво егоїстичним людям. 

5 Ласкаво просимо до світла Спасителя, люди, змучені випробуваннями і боротьбою, 

сумнівами і непевністю, скорботами і болем. 

6 Вам потрібні ліки для душі, і Я приходжу до вас, як прийшов у ту Другу Епоху - як лікар від 

хвороб душі і тіла. 

7 Коли ви приходите сюди, змучені важкими проблемами, пригнічені бідністю або налякані 

стражданнями випробувань, ви шукаєте в Моєму Слові якусь фразу для свого болю - якесь слово, 

яке вказує на те, що Мій погляд знайшов вас і що Я чую ваші голоси. Тоді Я торкаюся твого серця і 

доводжу тобі, що від Мене нічого не приховано. Я виливаю на вас Свій мир, даю вам вишукану 

трапезу Свого вчення і посилаю вас знову укріпленими на шлях життя, боротьби, відшкодування. 

8 У Моєму навчанні ви дізнаєтеся, що у ваших випробуваннях ви вносите свою маленьку 

частку віри, надії, терпіння і стійкості, а решту робить любов вашого Отця. 

9 Той, хто покладається на Мене, не зможе впасти у відчай, і яка солодка нагорода для того, 

хто навчився довіряти любові і милосердю свого Господа. 

10 Я - Той, Хто наближається до твого серця, коли ти плачеш. Я - Христос, а Христос - це 

любов. 

11 Тому Я зцілюю і підбадьорюю вас, любі мої. Бо настають часи, коли Я виберу Своїх з числа 

найбільш підготовлених і найбільш палких, з числа найбільш просунутих в розумінні Мого Слова, 

і вони будуть Моїми першими посланцями, Моїми першими свідками, а також першими, хто буде 

спілкуватися зі своїм Отцем від духу до духу. 

12 Не думайте, однак, що Мені до вподоби обирати одних і відкидати інших - так ніколи не 

буває, учні. Але Я буду використовувати вас відповідно до того ступеня оснащення, якого ви 

поступово досягаєте і який вам необхідний для того, щоб бути здатними служити Мені. 

13 Подібно до того, як сьогодні ті, хто зумів підготувати себе, досягли духовного прояву через 

людську здатність інтелекту, так само прийдуть часи, коли Мій голос, подібно небесній гармонії, 

досягне вашої душі і буде дивувати і захоплювати ваш інтелект мудрістю Моїх одкровень і 

світлими натхненнями, які посилає вам Мій Дух. 

14 Цей час прийде, не сумнівайтеся, але я його не виправляю. Багато що залежить від вас, від 

вашої ревності і вашої любові, щоб цей час перестав бути справою майбутнього, а став 

сьогоденням. 

15 Але не думайте мало про те, що Я зараз даю вам через смиренні уми ваших братніх носіїв 

голосу. Бо вчення Моє навчає вас, щоб душа ваша розвивалася і очікувала діалогу від духу до духу. 

О, якби ви вміли дошукуватися таємного сенсу кожного слова Вчителя, скільки б дивовижних 

одкровень ви знайшли! Скільки світла було б дано вам для застосування у ваших життях! 

16 Вам, учням цієї Роботи і свідкам цього Слова, ваш Учитель каже, що якщо ви не зрозумієте 

і не будете слідувати цьому уроку, який Я відкрив вам через людський розум, ви не зможете 

перейти до нового навчання, яке обіцяне вашому духу, і яке відбуватиметься безпосередньо між 

Учителем і учнем - внутрішньо, без потреби в зовнішніх засобах або формах. 

17 Ви ще не досягли того рівня настанови, яку Я вам зараз даю, - а вже хочете володіти цим 

даром благодаті? 
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18 Якби ви досягли того ступеня прогресу, якого вимагає Моє Слово, ви працювали б у світлі 

вашої душі, і ви б зробили так, щоб ваш благотворний вплив відчули інші. Але це не так, і тому, на 

превеликий жаль, уроки повторюються. 

19 Три різні прояви єдиного Божественного Духа були одкровеннями, які людина отримувала 

від Бога протягом усього часу, розділеного на три епохи. Я багато разів і багатьма способами 

пояснював вам те, що ви помилково називаєте "Пресвятою Трійцею", і те, що ви не могли 

пояснити, бо не розуміли цього. 

20 Я пояснив вам, що те, що ви називаєте Отцем, є абсолютною силою Бога, Вселенського 

Творця, єдиного Нествореного; що Той, кого ви називаєте Сином, є Христос, тобто одкровення 

досконалої любові Отця до своїх створінь; і що те, що ви називаєте Святим Духом, є мудрість, яку 

Бог посилає вам як світло в цей час, коли ваш дух здатний краще розуміти мої одкровення. 

21 Це світло Святого Духа, ця Божа мудрість незабаром запанує в цій третій епосі, яку ви 

бачите, як вона народжується, освітлюючи розум людства, яке потребує духовності, спраглого 

істини і спраглого любові. 

22 Три "царства" Я призначив серед людей, які незабаром об'єднаються в одне. 

23 Перше - це сила влади і сила закону, друге - це любов, третє - це мудрість. 

24 Як тільки людина буде жити відповідно до закону, вчення і одкровень, які Я приніс їй в 

кожному "царстві", вона зможе правдиво сказати, що Царство Небесне проникло в серце людини. 

25 Так само вірно, люди, і те, що єдиний Бог явив Себе людям, хоч і під трьома різними 

іпостасями: Якщо ви шукаєте любов у справах Отця в тому першому віці, ви знайдете її; і якщо ви 

шукаєте світло мудрості, ви також знайдете його, так само, як у справах і словах Христа ви 

зустрінете не тільки любов, але й силу і мудрість. Що ж буде дивного, якщо в діях Святого Духа в 

цей час ви відкриєте для себе і силу, і закон, і міць, і любов, і ніжність, і цілющий бальзам? 

26 Це найвище царство - не тому, що світло, бо воно завжди однакове, а тому, що люди більш 

здатні до вищого життя. 

27 Це буде царство світла, яке осяє уми і душі - світла, яке перетворить людство. Світло буде 

настільки великим, що всі, хто відрікся від Мене, більше не будуть цього робити, а ті, хто був 

нерозумним, залишать своє безумство, бо вони побачать істину при яскравому денному світлі і 

ясну, як небосхил, істину. 

28 Тим часом Я повинен виокремити з решти людей людей, що складаються з сердець доброї 

волі, які, коли прийде час, будуть служити Мені як працівники одухотворення. Тут, у тиші і 

смиренності, я готую і наставляю їх. 

29 Як хлібороб обробляє свою землю, як ремісник присвячує себе своїй справі, як учений 

віддається своїм роздумам, а філософ своїм мріям, - як всі люди трудяться в скорботній і 

відчайдушній боротьбі за життя, так і я буду творити народ, які надихаються духовністю, миром, 

добром, вищим знанням життя, які працюють і спостерігають, як добрий сіяч, які трудяться, як 

учений, які мріють, як філософ, які борються за справжню поживу для душі, як людство бореться 

за хліб насущний. 

30 Істинним спіритуалістом буде той, хто об'єднає закони духу і закони матерії і зробить з них 

доброчесний, совісний і високий стандарт життя. 

31 Сьогодні ви - Мої маленькі учні, які в усамітнених медитаціях поступово формують свої 

душі, щоб потім допомогти своїм ближнім досягти благополуччя. 

32 Учень Ісуса - це той, хто перемагає Словом, хто переконує і втішає, хто підносить і 

пробуджує, хто робить з переможеного переможця над собою і над труднощами. 

33 Апостол Христовий не може носити в своєму серці егоїзм, думати лише про власні 

страждання чи турботи. Він не турбується про своє, а думає про інших, з абсолютною впевненістю, 

що нічого не занедбав, бо Отець негайно допомагає тому, хто залишив своє, щоб присвятити себе 

дитині Господній, яка потребує духовної допомоги. І той, хто забув про себе, щоб принести 

ближньому посмішку надії, розраду для його печалі, краплю бальзаму для його болю, знаходить 

його дім осяяним після повернення світлом, яке є благословенням, радістю і миром. 

34 Коли люди відчують себе трохи братами і сестрами своїх ближніх і трохи батьками дітей 

всієї землі, тоді вони зроблять твердий крок у Моєму вченні. 
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35 Як мало хто знає про велику науку життя, сила і джерело якої - в любові. 

36 Той, хто навчиться бути добрим на основі божественної настанови, що міститься в моєму 

вченні, повинен буде уподібнитися хлібу, який ділять на столі, щоб роздати його всім, хто займе за 

ним своє місце, щоб їсти. 

37 Ти не можеш стверджувати, що йдеш Моїм шляхом любові, доки ти ще не повністю 

наповнений добром і нехтуєш своїм духовним розвитком - доки ти заклопотаний поведінкою 

інших, щоб цензурувати і засуджувати її. 

38 Будьте певні, що до тих пір, поки ви не очистите своє серце і своє мислення, ви будете 

перешкодою для того, щоб Моє світло досягло і проникло у ваше єство. Бо погані думки, слова і 

почуття - це перешкоди для того, щоб це світло, яке є вся чистота, оселилося у вашій душі. 

39 Ви повинні очистити квартиру, щоб Я міг увійти у ваше серце - але не на мить, а назавжди. 

Я хочу оселитися в потаємній кімнаті вашого серця. Але перестаньте кликати Мене лише для того, 

щоб Я був поруч на кілька коротких миттєвостей, лише поки триває ваша підготовка, щоб потім 

бути викинутим, як тільки прокинуться ваші пристрасті. 

40 Світ і його спокуси сильні, тому ще сильнішими мають бути ваші добрі наміри, щоб ваша 

воля не ослабла серед боротьби і випробувань. 

41 Іноді Я повторюю Свої уроки, бо хочу, щоб ваша душа була чутливою, а серце тремтіло. 

Якби Я не діяв таким чином, ви б впали в хибні уявлення про істинність Мого Слова. Пам'ятаєте, 

як стародавній народ Ізраїлю бачив у своєму Богові лише невблаганну справедливість, суворість і 

жорстокість, і тому, оскільки у них було таке уявлення про свого Господа, саме страх перед 

покаранням змушував їх підкорятися Закону Божому? 

42 Ви вже знаєте, в якій помилці вони перебували, оскільки ви відкрили для себе безмежну 

любов Отця до людства. 

43 Ви вже бачите в Богові не стільки Суддю, скільки Отця досконалої і невичерпної любові, і Я 

кажу вам, що добре, що ви бачите в Богові Отця вашого. Але я повинен сказати вам, щоб ви не 

спали, що ви теж, як і той древній народ, можете впасти в нову помилку, і ця помилка може 

полягати в тому, що ви не докладаєте зусиль, щоб удосконалюватися морально і духовно, або що 

ви не турбуєтеся про те, що постійно і тяжко грішите, сподіваючись, що Отець понад усе любить і 

пробачить вам. 

44 Безумовно, Бог є любов, і немає такої образи, якою б тяжкою вона не була, яку б Він не 

прощав. Але ви повинні добре знати, що з цієї божественної любові випливає справедливість, яка є 

невблаганною. Усвідомлюйте все це, щоб те, що ви прийняли в себе як знання мого вчення, 

відповідало істині, і ви знищили всі помилкові уявлення, які могли б бути присутніми в вас. Не 

забувайте, що хоча любов Отця прощає вас, але пляма - незважаючи на прощення - залишається на 

вашій душі, і що ви повинні змити її заслугами і таким чином віддати належне любові, яка вас 

простила. 

45 Ви звикли закривати очі на свої погані справи, на свої гріхи, брати на себе непотрібний 

тягар і залишати його в чужому домі. Але з часом ви зрозумієте, що ніхто не змиє плями краще, 

ніж той, хто закарбував їх у своєму серці. 

46 Чому ви так повільно йдете, хоча саме тут на вас чекають ворота до спасіння і джерело 

благодаті? Причина в тому, що почуття холодності у вірі в Бога, житейський скептицизм 

заражають вас і часом ви відчуваєте себе людьми, які вже нічого не чекають від моєї милості. 

47 Люди, які чують Мене в цей день - люди, які шукають щастя в скороминущому житті, 

повному насолод, - істинно кажу вам, в кінці кінців тільки гіркота і докори сумління залишаться на 

ваших вустах, коли ви відчуєте, наскільки іншим і протилежним вашим ілюзіям виявився результат 

ваших прагнень. 

48 Істинно кажу вам: жити, боротися, радіти, страждати і вмирати ви зможете, тільки 

спираючись на душу, як на посох, а душа завжди повинна чути голос своєї совісті. 

49 Тільки у вірі ви зможете знайти необхідні сили. 

50 О стражденне людство, затьмарене болем і гіркотою! Відкрийте ваші очі, щоб ви могли 

побачити прихід Царства Світла, Духа Істини, який сходить, щоб розбудити душі та уми, які сплять 

донині. 
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51 Христос промовляє до вас у Дусі, вашому посереднику між Богом і людиною. Бо Христос є 

"Слово", є Слово Боже, Слово любові і правди. Сьогодні Я говорю з вами в одній з незліченних 

форм, в яких Я можу відкрити вам Моє Слово. Завтра, коли ця форма одкровення закінчиться, Моє 

Слово буде записано, і так, у записах, воно піде з провінції в провінцію, з дому в дім, від серця до 

серця, пробуджуючи одних, навертаючи інших, втішаючи третіх, хоча Я повинен сказати вам і про 

це теж: Хтось залишиться несприйнятливим до цього послання, а хтось навіть хулитиме його. 

Але це не має ніякого значення, люди. Настануть часи, коли маси будуть жадібно шукати Моє 

слово через Писання. Навіть цей народ тут, коли захоче згадати значення і звучання того слова, яке 

було манною в пустелі їхнього життя, з любов'ю і благоговінням буде збирати сторінки, на яких ви 

написали моє слово. 

52 Людині потрібна духовна мудрість, і Я даю її їй, як і раніше, коли, бачачи людство спраглим 

любові, навчав його їй. 

53 Для Бога немає "неможливого": людина потребувала Бога і Він прийшов до людини. Він 

потребував вищих знань, і Господь відкрив йому глибокі уроки. Він потребував укріплення своєї 

віри, і Отець укріпив віру дуже улюбленої дитини. 

54 Вас не повинно дивувати, що в цю Третю Епоху Я даю про Себе знати в тій формі, про яку 

свідчать ваші вуха і яку відчуло ваше серце. 

55 Сьогодні ви не бачили Мене втіленим в людині, присутність Христа відкривається в Третій 

раз через натхнення і можливість з'єднання з Моїм Духом, що дано як завдання деяким Моїм дітям. 

56 Люди впали в стан великого замішання через свої помилкові тлумачення того, що Бог 

відкрив у попередні часи, - через свою нездатність увійти в те, що призначене для них 

Єдиний спосіб проникнути в незбагненне - через відсутність у них духовної сили побачити світло 

вічного за стіною свого матеріалізму. 

57 З огляду на вашу величезну нестачу світла - світла, що означає мудрість, любов, 

піднесеність, - Я повинен був прийти. 

58 Для того, щоб дарувати вам це світло, Мені не було доречно поміщати Себе з вами як 

людину. Бо для того, щоб спонукати вас до одухотворення, необхідно було, щоб Я відкрив Свою 

присутність в духовній, невидимій, але відчутній для вашої віри і любові формі. 

59 Прихід Святого Духа в цю Третю Еру є духовним проявом Бога, того могутнього і 

справедливого Єгови, який проявив Себе в Першу Еру через сили природи, і люблячого Ісуса, 

Який був істинно людиною, від Якого Отець промовляв на початку Другої Ери. Сьогодні Я знову 

приходжу до людства, але приходжу як Дух, бо знаю, що ви тепер здатні осягнути Його і повірити 

Йому, коли Він говорить з вами безпосередньо в 

з'єднання. 

60 Це епоха світла, ясність якого змусить вас зрозуміти те, що ви вважали незбагненним. Я 

залишу у ваших серцях суть уроків минулих часів. Але фанатизм, який ви виплекали навколо них, 

буде знищений самим людством, як тільки воно продовжить свій шлях еволюції. 

61 Я звертаюся тут до всіх, не розрізняючи вас за релігійними громадами чи віросповіданнями. 

Духовний поділ і розколи створили люди, це вони засуджують один одного, воюють один з одним і 

відмовляють один одному в істині. 

62 Я всіх люблю і всіх шукаю, бо бачу, що всі ви блукаєте. Що ви зробили з правдою і 

законом? Багато релігій. Я вам за це не дорікаю - навпаки, вам це було дозволено, бо ви мали 

різний ступінь розуміння, прогресу і одухотворення. Але щоб одна релігійна громада вважала іншу 

ворогами, щоб вони погрожували, калічили і вбивали один одного - цього ніколи не було в моєму 

вченні. Кажу вам, що ті, хто так діє, є не захисниками правди, а ворогами її. 

63 Чому ви ворогуєте між собою, хоча ніхто не вільний від провини? Навіщо боротися з тим, 

що інші хочуть досягти досконалості і наблизитися до свого Отця? Хто з них може сказати, що він 

несе істину і перебуває з Богом, що він вважає себе врятованим, а хто той, кому судилося 

загинути? 

64 Які ж ви ще дурні, щоб судити один одного! 

65 Невже вам не соромно, що в повноті часу світла ви чините гріхи, і хоча душа ваша повинна 

була б уже піднятися над людськими стражданнями. 
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66 Люди, ось голос Святого Духа, духовний прояв Бога через ваш інтелект, який відкриває вам 

не новий закон і не нове вчення, а новий, більш просунутий, більш духовний і більш досконалий 

спосіб з'єднання з Отцем, прийняття Його і поклоніння Йому. 

67 Якщо Господь сказав тобі: "Люби Бога всім серцем своїм і всією душею своєю, і ближнього 

свого, як самого себе", і якщо Учитель проповідував тобі вчення про любов, то цей духовний голос, 

який виходить з того ж джерела, каже тобі триматися закону любові, бо він має силу, якої не мають 

навіть найбільші армії світу, і що їхні завоювання будуть впевненими і міцними, бо все, що ти 

побудуєш на фундаменті любові, матиме вічне життя. 

68 Людство страждає, людський розум занепокоєний, серце загордилося через ті здібності, 

яких людина досягла на землі. Виправлення цього завжди було в межах його досяжності, але він 

відмовлявся від нього. Цим засобом є духовні знання. 

69 Кажу вам, що ті, хто пробудився і усвідомлює те, що відбувається, придатні для того, щоб 

запалити світильник віри людей до Духа Божого. 

70 Зрозумійте, що ваша душа повинна розкритися відповідно до своїх здібностей, дарів і 

можливостей, які до сьогоднішнього дня вам майже зовсім не відомі. 

71 Моє Слово не відкриває вам подробиць вашого минулого або вашого духовного 

майбутнього, які не привели б вас до доброго місця призначення. Я, однак, навчаю вас виконувати 

своє завдання у світі, в який ви були послані. 

72 Тому зневажайте всі ті ідеї, якими дехто хоче вас вразити, говорячи про ваше минуле або 

про ваше майбутнє в житті душі. 

73 Знайте, учні, що одухотворення дає можливість совісті заявити про себе з більшою ясністю, 

і хто почує цей мудрий голос, той не буде обманутий. 

74 Ознайомтеся з совістю, це доброзичливий голос, це світло, через яке Господь пропускає 

своє світло - чи то як Отець, чи то як Учитель, чи то як Суддя. 

75 Дозвольте вашій совісті сказати вам у випробуваннях, що Я не караю вас, а ви очищаєтесь, і 

що коли ви бачите розгнуздані сили природи, які викликають жах, ви не повинні богохульствувати, 

кажучи, що це кара Божа, а що це випробування для вашого очищення. 

76 Тільки чистота душі зможе змусити її випромінювати сяйво своєї мантії світла. 

77 Прагніть до очищення, яке ви можете отримати через прояв любові до ближніх. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 294 
1 У цей важкий і скорботний для людей час Моя Праця буде як маяк для тих, хто зазнав 

корабельної аварії, як щит для слабких, як дорожня торба з їжею для нужденних. - Я говорю з вами 

образно про духовне. Бо Я вже казав вам, що не хлібом єдиним живе людина, але й словом Моїм. 

2 Необхідно, щоб ви зрозуміли значення цієї істини. Бо багато нужденних, хворих душею і 

тілом, перетнуть ваш шлях. Істинно, істинно кажу вам: їхня тілесна потреба не буде більшою, ніж 

потреба їхньої душі. Бо це будуть страждання, голод, нагота, холод, страх і темрява. 

3 Як же треба бути готовим, щоб зазирнути в серця і дізнатися, що в них є, що вони 

приховують і чого потребують! Я навчив вас живити душі, зцілювати їх, дарувати їм світло і 

вказувати їм шлях до висхідної еволюції. 

4 Хто почує це слово і збереже його у своєму серці, той зможе стати провідником душі, 

лікарем і порадником. У своєму слові він матиме дар миру і розради для своїх ближніх, які 

потребують світла. 

5 Зцілюючи хворих і даючи їм почути Божественне Слово, ви станете свідками воскресіння 

багатьох душ, коли, прокинувшись від глибокого сну і сколихнуті вашим голосом, вони відкриють 

для себе скарби і дари, які носили з собою, не підозрюючи про це. Тоді в їхніх серцях буде велика 

радість, бо вони відчують, що є спадкоємцями свого Отця. 

6 Довгий час вони відчували себе далекими від Господа. Але достатньо було одного слова 

брата, посланця того самого люблячого Отця, і все їхнє єство засяяло любов'ю і життям. 

7 Мій заклик досягне всіх, коли він буде передаватися від одного серця до іншого. Так само 

тихо поширилася серед вас звістка про мою духовну присутність і передалося знання про те, що 

Третій Час вже настав. 

8 Я не хочу, щоб ви хвалилися Моїм приходом, і не хочу, щоб ви використовували такі 

засоби, які є чужими для духовності, щоб поширювати Моє послання. 

9 Беріть приклад з моїх апостолів, які справами любові, словами, сповненими світла, і 

писаннями, що відображали істину, принесли всім народам землі свідчення про те, що з ними був 

Христос, Божественний Учитель. 

10 Слабкі люди, ви не хочете докладати зусиль, щоб здобути власне спасіння. Хіба жертовність 

- це те, про що Я прошу вас? Досить просте завдання я поклав на кожного з вас. Але вам це 

видається хрестом, вага якого не під силу. 

11 Якщо Я піддаю вас якомусь випробуванню, ви впадаєте у відчай і повстаєте проти Моєї 

волі, навіть якщо вона м'яка. 

12 Де Авраам, у якого Я вимагав життя його улюбленого сина і який був готовий підкоритися 

Мені? Де мені взяти силу і віру Мойсея, який переходив пустелю за своїм народом? А вірність моїх 

апостолів йти до самої смерті слідами, залишеними їхнім Учителем, - де б я міг знайти її знову? 

13 Бачите, Я не прошу від вас життя ваших дітей, не прошу жертвувати свою кров в ім'я Моє, і 

все ж місія, яку Я поклав на вас, здається вам важкою, і є багато тих, хто від неї відмовляється. 

14 Я лише показав вам засоби творити добро, бути корисними ближньому, тим самим 

здобуваючи вічний мир для своєї душі і допомагаючи своїм ближнім піднятися на гору 

одухотворення. 

15 Нехай заговорить голос вашої совісті, прислухайтеся до нього, а потім скажіть Мені, чи не є 

для вас ярмом ця місія, яку Я поклав на вас. Істинно кажу вам, якщо ви завжди будете здатні чути 

цей внутрішній голос, вам доведеться проливати сльози каяття і говорити Мені: "Якими 

невдячними ми були до Тебе і якими несправедливими до самих себе! 

16 Коли ви зробите ці роздуми і у вашому серці сформується тверда постанова виконувати 

свою місію з лагідністю і любов'ю, ви відчуєте в душі світло вашого Отця, який благословляє вас. 

17 Не бійтеся, люди, бо Я йду перед вами, направляючи ваші кроки і освітлюючи ваш шлях, як 

незмірно великий маяк. 

18 Якщо ви сприймаєте сьогоднішній урок як докір Учителя, то сприймайте його саме так. Але 

якщо ти спустишся на дно, там ти знайдеш мою справедливість, мою любов і моє завзяття до тієї 

частини, яку я довірив тобі в моїй роботі. 
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19 Усвідомте, що зараз настав Третій Час, Епоха Духовного Світла. 

20 Будьте в доброму гуморі, бо ви станете свідками багатьох подій і матимете благодать 

отримати багато одкровень. 

21 Твоє серце не зачерствіло, твій мозок не закритий для Моєї любові, твоя душа не спить. 

Відкрийте ваші очі на світло і загострюйте ваші почуття, щоб ви могли сприймати знаки, заклики і 

прояви Мого Духа і духовного світу, які будуть давати про себе знати. 

22 Для кожного створіння в цей час фіксується день його духовного звільнення - час, коли 

воно назавжди перестає бути рабом світу, рабом спокус, шанувальником тіла і його задоволень. 

23 Фальшиві дрібнички впадуть з вас, бо душа відкидає суєту світу, щоб зодягнутися в гідну 

мантію одухотворення. 

24 Бо скільки з вас, хто чув Моє Слово за цей час, день вашого визволення був саме тим, коли 

ви вперше почули цей голос! З якою любов'ю ви закарбували у своїй пам'яті благословенну дату, 

коли згадали про чудо вашого воскресіння до віри! 

25 Блаженні ті, що багато плакали, але вміли чекати. Блаженні ті, хто згрішив, але потім 

добровільно підкорився очищенню, бо відчув прихід Мого слова до свого серця. Вони змогли 

відчути і впізнати Мене з того дня, коли вперше були присутні на Моєму прояві, з першого Мого 

слова. Коли Я торкався своєю сутністю струн їхніх сердець, що стали чутливими через біль і 

життєві негаразди, вони відчували, як Божественна життєва кров Учителя пронизувала все їхнє 

єство, і в той же час, коли вони ставали сильними, з їхньої душі відходили страждання, бруд, 

порок, страждання, темрява і плями, і після цього вона зодягалася в одяг, належний душі світла, 

яка є істина. 

26 До мене приходили люди, які були мертві для духовного життя. Але коли вони пішли, то 

пішли як люди, які навернулися до віри, які нарешті зрозуміли, який шлях є істинним. Бо віра - це 

компас душі. 

27 Це невимовне відчуття щастя для душі, коли вона підноситься до віри! Але це ще не все, ще 

більше чекало на тих, хто таким чином повернувся до життя. Це було щастя від усвідомлення того, 

що вони зможуть воскрешати "мертвих" на своїх шляхах, як вони навчилися у свого Вчителя, і що 

вони зможуть вказувати напрямок кожному земному блукачу, якого вони зустрінуть, який буде 

блукати без визначеної мети в житті. 

28 Хто не врятував ближнього, хто не повернув втрачену віру чи здоров'я ближньому, той не 

зможе уявити собі тієї радості душі. Хто ж тоді може уявити собі радість бути Спасителем, 

Утішителем, Учителем і вічним воскресінням кожної душі? Але Я не залишив цю радість тільки 

для Себе, бо поділився з вами чимось від кожної Своєї якості і навчив вас рятувати, зцілювати, 

втішати і повертати до нового життя. Бо Я хочу, щоб радість Моя була радістю всіх, як і Царство 

Моє Небесне чекає на всіх. 

29 Люди, якщо ви відчуваєте, як вища сила охоплює ваше єство, то це тому, що ви відчуваєте 

зараз Мою присутність. Ви підготували свою душу і зробили своє тіло сприйнятливим. Тому в цю 

мить, зворушені моїми словами, ви насолоджуєтеся силою, яка випромінюється з мого Духа. 

Подумайте: якби ви мали таке одухотворення в усі моменти свого життя, то відчували б Мою 

присутність скрізь і всюди. Тоді ти побачиш, що Моя справедливість повною мірою проявляється у 

твоєму житті. 

30 Я зараз суджу народи землі і торкаюся Своїм світлом усіх душ. Але лише одиниці 

усвідомлюють, що їхній суд настав, і ще менше тих, хто підозрює про наявність часу, вже 

оголошеного в минулих віках. 

31 Всім я дав необхідний час для перевірки свого життя у світлі своєї совісті, а також для 

покаяння і оновлення, якщо буде в чому виправити або загладити свою провину. І тим, хто 

управляє і приймає закони, і тим, хто духовно наставляє людство, і вченим, і всім, хто несе знання, 

я даю час для підготовки. Бо всім доведеться відповісти на питання, які задасть їм моє правосуддя. 

32 Якби сучасні люди не були такими черствими і бездушними, вони, безсумнівно, постійно 

отримували б послання з духовного світу, і час від часу виявляли б себе оточеними безліччю істот, 

які невпинно працюють над пробудженням людей, і вони виявили б, що вони ніколи не бувають 

самотніми. 
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33 Одні називають цей світ "невидимим", інші - "потойбічним". Але чому? Просто тому, що їм 

бракує віри, щоб "побачити" духовне, і тому, що їхня людська убогість змушує їх відчувати себе 

далекими і чужими у світі, який вони повинні відчувати у своїх серцях. 

34 Я повинен був зробити цей народ, який зібрався тут, у скромності цих актових залів, щоб 

почути Мене, вільним від земних благ і від суєти, щоб їх привабило те, що точно не від світу цього, 

і що є Моїм вченням. 

35 Я застав вас бідними, плачучими за втраченим добром, а тому трохи розчарованими у 

фальшивому блиску мирської слави і трохи менш матеріалізованими. Це допомагає відчути 

присутність духовного, а також прагнути до розкриття і вдосконалення своєї душі. Якби ви були 

багаті, здорові, жили серед комфорту, свят і задоволень, чи прибігли б ви сюди на мій заклик? 

36 Усвідомте, як багато Мені ще належить дати про Себе знати серед людей, щоб монархи 

виконували Мої вказівки. 

37 Не те, щоб я хотів бачити вас бідними, а тим більше такими, що потребують 

найнеобхіднішого для життя і виживання. Але розвинена людина повинна знати, що перед 

людиною стоїть душа, бо душа може жити без земного тіла, а тіло не може існувати без душі. 

38 Я хочу, щоб у вас було все, але щоб ви свідомо користувалися тим, що вам потрібно; щоб ви 

вміли бути багатими душею і багато мати в матеріальних речах, якщо будете правильно ними 

користуватися і надавати одному і другому справжню цінність і ранг. Як може душа безмірно 

багатої людини зашкодити собі, якщо те, чим вона володіє, йде на благо ближньому? І як можна 

зашкодити могутній людині, коли її дух уміє при нагоді усамітнюватися, щоб помолитися, і вона 

своєю молитвою перебуває у спілкуванні зі Мною? 

39 Ви, хто чує ці одкровення, розумієте істину. Але є багато тих, хто в ці хвилини зазнає 

корабельної аварії в темряві, і їх я повинен врятувати. У штормі, що наближається, потоне багато 

кораблів, і буде страх, і плач, і прокляття, і відчай, і сльози. Але запевняю вас, що духовно ніхто не 

загине, бо навіть у найглибшій темряві завжди буде сяяти світло, зірка, промінь, яким є Дух, від 

якого до серця зійде іскра віри і надії. 

40 Коли з глибини душі людей підніметься до Мене крик про допомогу: "Отче мій, Спасителю 

наш, прийди до нас, ми гинемо", - тоді Я дам їм відчути Мою присутність, відкрию їм Своє 

безмежне милосердя і ще раз доведу їм це. 

41 Я жадаю вашої віри, вашого покаяння і вашої любові - спраги, яку ви не змогли втамувати 

до сьогоднішнього дня. Бо щоразу, коли Я просив у вас води вашої любові, ви подавали Мені чашу 

з жовчю та оцтом. 

42 Я жадаю, щоб ви любили один одного. Бо достатньо було б вам виконати цю заповідь, і весь 

ваш біль, гіркота і страждання негайно припинилися б. Моя спрага - це потреба не для Мене, а для 

вас. 

43 Учні, відчуйте, як Я люблю вас у цьому слові. Любіть Мене і в ньому, бо Мій Дух - у його 

значенні. 

44 Коли це вчення пошириться, вас запитають про мету цього послання, оскільки вже існує так 

багато релігійних громад. Тоді ви відкриєте їм, що це слово прийшло до людства, щоб навчити 

людей діалогу духу з духом, якого не вчать їхні релігії, і що це послання є божественним світлом, 

яке розкриває вам усі духовні якості, якими ви володієте. 

45 Цей народ принесе Добру Новину Мого Слова всьому людству, і через нього люди 

зрозуміють, що це лише крок між ними і Духовним Царством, і що нескінченна відстань, яка, як 

вони вважають, існує між одним світом і іншим, була лише результатом їхньої уяви, їхнього 

невігластва і їхньої зовнішньої практики релігії. 

46 У минулі часи людство лише готувалося до того часу, коли настане відповідний момент для 

духовного спілкування. Зараз відповідний час, коли ваша душа наділена повноваженнями і в той 

же час здатна піднятися і з'єднатися з вищим життям. 

47 Моє проголошення через людський інтелект довело вам істинність всього того, що Я тільки 

що сказав вам, а також послужило стимулом для цього народу, який почув Мене, і таким чином 

допомогло йому зробити перший крок до духовного діалогу. 
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48 Подібно до того, як Я спочатку навчав вас, щоб потім ви могли зробити кроки більшої 

досконалості на Моєму шляху, так і ви повинні спочатку говорити Моїм Словом і пояснювати 

його, щоб після того, як Моя Робота буде зрозуміла вашим ближнім, вони були підготовлені і 

здатні спілкуватися зі своїм Отцем і своїми духовними братами і сестрами. 

49 Не всі Мої глашатаї змогли і захотіли підготувати себе до служіння Мені, і часто Мені 

доводилося посилати Своє світло на нечисті уми, зайняті марними, а то й гріховними справами. 

Своїм злочином вони здійснили Мою справедливість, бо їхній розум був позбавлений натхнення, а 

вуста - красномовства, щоб висловити Божественне послання. 

У цих випадках натовп слухачів закривав вуха на ті бідні проголошення, але відкривав свої 

душі, щоб відчути в них Мою Присутність і прийняти Мою Сутність. Люди живилися есенцією, 

яку посилала їм в той момент моя милість; але голосоносець перешкоджав посланню, яке не 

виходило з його вуст, тим самим змушуючи присутніх розмовляти від душі до душі зі своїм 

Вчителем, хоча вони ще не були готові до прийняття мого натхнення в такій формі. 

50 Залишилося ще достатньо часу для носіїв голосу і спільнот, щоб підготуватися, щоб в 

останній рік Моєї маніфестації через інтелект людини, вони могли побачити, як Моє Слово досягне 

своєї вершини через найвищі і найсвітліші доктринальні дискурси, які ви чули до цього часу. Я 

готовий винагородити вас, даруючи вам цю підготовку і бажання, якщо ви дійсно зробите себе 

готовими. Моє світло буде литися потоками, заливаючи вашу душу і насичуючи її силою, мудрістю 

і одухотворенням. 

51 Отже, прощання з моїми словами має бути в кінці цього часу мого прояву - в максимально 

можливій підготовці душі і інтелекту, щоб, коли ви більше не почуєте мене в цьому вигляді, ви 

відчули величезне бажання почути мій голос, і це бажання спонукало вас шукати мене в 

Нескінченному, в Божественному. Бо цим ви зробите твердий крок до духовного поклоніння Богу, 

до істинного діалогу дітей з Отцем. 

52 Коли ви більше не будете мати перед очима осіб, предметів або фігур, які вам потрібні для 

того, щоб відчувати Мене, і будете відчувати Мою присутність тільки через молитву і отримувати 

Моє натхнення в кожну мить вашого життя, в яку ви прагнете Мене, ви будете вигукувати з 

радістю в серці: "Учителю, як Ти близький до нас!". 

53 Я продовжуватиму бути вашим Учителем, бути вашим Лікарем і через вас проявлятиму 

Себе в тих хворих, яких ви приводите до Мене. Я буду натхненням у ваших думках і словом на 

ваших устах. Я пошлю вам духовних покровителів, які й надалі будуть вас направляти і захищати. 

54 Не задовольняйтеся першим, чого досягли, а спрямовуйте свою увагу і зусилля на 

вдосконалення себе. Бо цей новий спосіб пошуку Мене також підлягатиме розгортанню. 

55 Зараз Третій Час, коли ваша душа вже може почати мріяти із Землі про дуже високі світи і 

дуже великі знання. Бо той, хто йде з цього світу і несе в душі своїй знання про те, що він знайде, і 

розкриття своїх духовних дарів, пройде багато світів, не зупиняючись в них, поки не прийде в той, 

в якому заслуга його - жити. 

Він буде повністю усвідомлювати свій духовний стан, буде розуміти, як виконувати свою місію, 

де б він не знаходився, буде знати мову любові, злагоди і справедливості і зможе спілкуватися 

чистотою духовної мови, якою є думка. З ним не буде ні перешкод, ні сум'яття, ні сліз, і він почне 

відчувати найвище блаженство наближення до домівок, які належать йому, бо вони належать йому 

як вічна спадщина. 

56 Для того, щоб моя праця укорінилася в серцях людей як святиня віри і одухотворення, моїм 

слугам доведеться багато з чим боротися, моєму народові доведеться пройти незліченні 

випробування. 

57 Спочатку світ відкине це вчення. Але ви не занепадете духом, бо Я вже вказую вам, що той, 

хто відкине це, зробить це серцем, але це не буде через духовну душу людини, оскільки душа 

зберігає в собі цю Мою обіцянку. 

58 Я бачив, що ви зосереджені і заклопотані подорожжю, яка чекає на вас, і Я прийшов до 

вашого серця, щоб дати вам мир і розчистити для вас шляхи через Моє Слово і зруйнувати 

перешкоди, які ви вже починаєте створювати за допомогою своєї уяви. 
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59 Блаженні ті, хто роздумує, страждає і переймається моєю роботою, бо це є доказом того, що 

вони прийняли її до свого серця. Потім Я підбадьорюю їхню душу і пещу її, щоб вона знову 

відчула себе сповненою віри, миру і впевненості. 

60 За Моїм столом любові ви їли божественний хліб, який ви заслужили своїм приготуванням. 

Якщо ви не отримали більше, то це тому, що ваша підготовка була недостатньою для більшого. 

Якщо ви багато отримали в цей день, то це доказ того, що ви знали, як зробити себе гідними цієї 

нагороди. Я також кажу вам, що якщо в той день Я виливав Своє світло потоками в інших місцях 

зборів, то це було тому, що натовпи слухачів знали, як підготуватися, і що, навпаки, там, де цього 

одухотворення не існувало, Моє слово звучало в совісті Моїх дітей, сповнене справедливості. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 295 
1 Людство, ви неправильно витлумачили сенс життя, бо надали більшого значення 

матеріальному, ніж духовному. Якби це було не так, то не було б необхідності в Моєму новому 

приході до вас. Але почуйте, як Моє Слово запрошує вас до піднесення і одухотворення, бо Я бачу, 

що люди живуть байдуже до дійсності. 

2 Моє вчення має завдання зацікавити вас тим життям, яке вас чекає і яке буде вічним. Це 

вигнати зі свого серця страх виходу з людської оболонки - страх смерті. Моє Слово хоче звільнити 

вас від усіх ваших помилок. 

3 Істинно кажу вам: смерті немає, бо Творець є життя, і діла Його не можуть померти. 

4 Це людина, яка своєю уявою створила смерть, і яка, крім того, створила пекло і рай 

відповідно до свого поганого розуміння. Які правильні уявлення він може мати про моє існування, 

про мою справедливість і правду про вічне життя? У серцях людей існує лише плутанина, і ця 

плутанина є частиною фундаменту, на якому тримаються переконання більшості. Яке майбутнє 

чекає на людство, якщо воно і надалі збиватиметься з істинного шляху? Тільки страждання, 

розгубленість і біль, передчуття яких вона має в тому нещасливому житті, яке вона веде на землі. 

5 Вчення Духа, Моє Вчення, люди, - це промінь світла, що пробивається крізь темряву, в яку 

ви впали. Тільки через неї люди досягнуть досконалого і повного вчення про свою духовну долю і 

істинного знання про існування моєї справедливості. 

6 Люди сьогодні не можуть думати про Бога, не надаючи Йому видимої форми в той чи 

інший спосіб. Вони не можуть говорити про спокуси, не уособлюючи вплив зла в Істоті, завданням 

якої є розбещення душ, і не можуть думати про спокуту того, хто згрішив, не уявляючи собі 

покарання пекельного вогню, якого ніколи не існувало. 

7 Цим трьом помилкам, які панують в умах людей, Я кажу вам: Якщо ви вірите, що Бог є Дух 

Святий, то немає сенсу шукати Його в матеріальних формах, бо Він є Дух. І та уявна істота, яку ви 

називаєте Люцифером або Сатаною, існує лише в умах тих, хто не зумів духовно інтерпретувати 

Мої слова, одкровення і послання минулих часів. 

Істинно кажу вам, що в "Духовній Долині" живуть великі духи темряви, які сіють розбрат, 

ненависть і розтління. Існує незліченна кількість духів, вплив яких досягає людей, коли вони 

навіюють їм злі думки і підбурюють їх до злих справ. Але ці істоти не є демонами; вони є 

недосконалими, стривоженими, розгубленими істотами, затьмареними болем, недоброзичливістю 

чи мстивістю. Не дивуйтеся, коли Я скажу вам, що їхня природа така ж, як природа вашої душі, і 

така ж, як природа істот, яких ви називаєте ангелами. 

8 Чому ви не називаєте демонами поганих людей, які населяють землю, адже вони також 

спокушають вас, адже вони також підбурюють вас до зла і збивають з істинного шляху? Як і 

розгублені істоти потойбічного світу, вони також є недосконалими душами, але вони досягли сили 

і влади тому, що ними заволодів ідеал величі. 

9 Істинно кажу вам: ні між тими, що живуть на землі, ні між тими, що в душі, Я не маю 

ворогів. Немає такого, хто ненавидить Мене, богохульствує на Мене або збиває ближніх своїх з 

доброго шляху тільки заради задоволення образити Мене. Брехня! Ті, хто збиває людей з віри, хто 

викреслює Моє ім'я з сердець своїх ближніх і хто бореться проти духовного, роблять це не для 

того, щоб образити Мене. Вони роблять це тому, що це необхідно для їхнього земного прагнення 

до влади, їхніх мрій про велич і людську славу. 

10 Це ж стосується і тих істот потойбічного світу, які не пробудилися до світла, що піднімає на 

шлях любові. Вони намагалися стати великими за рахунок одних лише знань, і коли вони 

впливають на своїх братів і сестер і збивають їх з доброго шляху, то не з наміром завдати Мені 

болю, не з метою суперництва з Моєю силою, не для того, щоб порадіти перемозі зла над добром, - 

ні. Мотив, хоч і поганий, але не образити Мене. Як можна все життя думати, що мені протистоїть 

могутній ворог, який постійно відбирає те, що належить мені? 

11 Як ви можете думати, що Я поставив на шляху людей нескінченно могутнішу за них істоту, 

щоб вона безупинно спокушала їх і врешті-решт штовхала їх до вічної загибелі? 
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12 Як погано ви думаєте про Мене і Мою праведність - ви, які стверджуєте, що знаєте і любите 

Мене! 

13 Це правда, що погані спокушають добрих, сильні знущаються над слабкими, несправедливі 

знущаються над невинними, а нечисті ображають чистих. Але це спокуси, які той, хто 

зустрічається з ними, може відкинути, бо має зброю і щит, щоб боротися і захищатися. Його меч - 

це його совість, а за нею - мораль, віра і розум, щоб не спокуситися на злі впливи. 

Але він повинен не тільки це робити, а й своїми справами сіяти доброчесність і максимально 

протистояти злу. Коли він побачить, що деякі сіють розбещеність, порок і руйнування, він 

вирушить сіяти світло, спасати заблудлих і піднімати тих, хто впав. 

14 Це одвічна боротьба добра зі злом, світла з темрявою - неодмінна боротьба за те, щоб 

піднятися і досягти вершин досконалості. 

15 Для Мене однаково почесно, коли істота, заплямована слідами найтяжчих злочинів, 

натхненна високим ідеалом, очищає себе, як і коли істота, що непохитно залишилася чистою, 

бореться до кінця, щоб не заплямувати себе, бо вона від початку любила світло. 

16 Як далекі від істини ті, хто думає, що духи збентеження мають іншу природу, ніж духи 

світла! 

17 Отець був би несправедливим, якби це було правдою, так само як Він перестав би бути 

Всемогутнім, якби Йому не вистачило мудрості і любові врятувати осквернених, нечистих, 

недосконалих, і Він не зміг би об'єднати їх з усіма праведниками в одному і тому ж домі. 

18 Учень: Коли людина має істинне знання про справи, які вона зробила, вона не дозволяє 

засліпити себе марнославством. Він знає, що якщо це негідне почуття проникне в його істоту, його 

інтелект потьмяніє і він більше не зможе просуватися по шляху розвитку, він зупиниться і 

зануриться в летаргію. 

19 Марнославство згубило багатьох людей, знищило багато процвітаючих націй і зруйнувало 

ваші культури. 

20 Допоки народи мали в якості ідеалів драйв, ефективність і прогрес, вони відчували 

достаток, пишність і процвітання. Але коли зарозумілість змусила їх відчути свою вищість, коли 

ідеал висхідного розвитку змінився ненаситним прагненням мати все для себе, вони почали крок за 

кроком, самі того не усвідомлюючи і не бажаючи, руйнувати все, що будували, і врешті-решт 

скотилися у прірву. 

21 Історія людства сповнена таким досвідом. Тому кажу вам, що правильно, коли в світі 

з'являється народ з великими ідеалами, який, хоч і завжди свідомий своїх добрих справ, але не 

зазіхає на них. Таким чином, його хід не буде зупинений, і пишність, якої він досяг дотепер, буде 

перевершена завтра і знову збільшена пізніше. 

22 Коли я говорю з вами таким чином, я намагаюся не тільки надихнути вас матеріальними 

цілями: Я хочу, щоб Мої слова були правильно витлумачені, щоб ви знали, як застосовувати їх як 

до духовного, так і до матеріального. 

23 Марнославство не може вражати людину тільки в її матеріальному житті, і як доказ того, що 

я вам кажу, розгляньте падіння і невдачі великих конфесій, які підгризаються в своїх основах 

марнославством, зарозумілістю, своєю фальшивою величчю. Кожного разу, коли їм здавалося, що 

вони перебувають на вершині своєї могутності, хтось приходив і струшував їх зі сну, показував їм 

їхні помилки, їхні відхилення, їхні відступи від закону і від істини. 

24 Тільки через справжнє пізнання і виконання мого закону перед обличчям совісті це людство 

зможе піднятися до високого життя, бо совість, яка є моїм світлом, досконала, незатьмарена, 

справедлива, ніколи не стає марнославною і не йде кривими шляхами. 

25 Скажи Мені, чи не духовне вчення потрібне людям, щоб наблизитися до істини? Бо саме це 

вчення, якого так потребує людство, Я приніс вам. 

26 Коли це слово пошириться світом, і люди запитають, хто надихнув його і хто продиктував 

його записати, нехай посланці і сіячі його засвідчать, що це був Святий Дух, який відкрив його 

через підготовлені уми його голосителів. 

27 Коли це людство отримає моє послання, воно згадає Ісуса, цього смиренного Назарянина, 

який проповідував на горах, у пустелі, на берегах річок і в долинах. Бо його слово не потребувало 
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матеріальних храмів, бо там, де воно хотіло висловитися, виникав внутрішній храм натовпів 

слухачів, серця яких розкривалися, як чашечки на сонці. 

28 Зараз Я біля дверей кожного серця, але необхідно, щоб людство, коли пам'ятає Мою 

обіцянку повернутися, також пам'ятало, що Я ніколи не оголошував, що Моя Присутність буде 

знову як людина, але що Я дав вам зрозуміти, що це повернення буде в Дусі. 

29 Зараз настав час розуміння, просвітлення душі та інтелекту, в якому людина нарешті 

духовно шукатиме Мене, бо усвідомить, що Бог - це не особистість і не вигадливе поняття, а 

безмежний і абсолютний вселенський Дух. 

30 Це вчення, відоме лише небагатьом і не взяте до уваги людством, незабаром дійде до всіх 

стражденних як цілющий бальзам, щоб втішити, запалити віру, розсіяти темряву і вселити надію. 

Вона піднімає над гріхом, стражданнями, болем і смертю. 

31 Інакше й бути не могло, бо це Я, Божественний Лікар, обіцяний Утішитель, відкрив вам це. 

32 У всі часи Моє вчення ясно давало вам зрозуміти, що його внутрішня суть - це любов. 

Любов - це сутність Бога. Від цієї сили всі істоти тягнуться до життя, з неї виникло життя і все 

творіння. Любов є початком і метою в долі всього, що створено Отцем. Перед лицем тієї сили, яка 

все рухає, освітлює і оживляє, зникає смерть, випаровується гріх, минають пристрасті, змивається 

нечистота і вдосконалюється все недосконале. 

33 Я прийшов у світ у Другу Еру, щоб довести силу любові Своїм вченням і Своїми 

прикладами, які залишилися незгладимими у ваших душах. І все ж Я, що подолав любов'ю біль 

світу і смерті, звертаюся до вас, людей, які ще розвиваються, з проханням: Ви вже навчилися 

долати біль світу і смерті? 

34 Я бачив, що ви все ще святкуєте День мертвих. Але чому? Ви так святкуєте перемогу над 

смертю? Ні, людство, не помиляйтеся, усвідомте, що ви святкуєте поклоніння тілесності і любові 

до світу. У цьому поклонінні тим, хто був опущений в надра землі, ви віддаляєтеся і забуваєте 

душі, які уособлюють істинне і вічне життя. Коли я бачу, як ви поливаєте могилу сльозами або 

вкриваєте її квітами, я не можу не застосувати до вас ті мої слова, які говорять вам: "Ви - мерці, які 

доглядають за своїми мерцями". 

35 Тим, хто зрозумів Моє слово і застосовує його у своєму житті, доручаю молитися за всіх 

тих, хто у своєму матеріалізмі спотворює сенс істини, і хто, пихатий і марнославний у своїй науці, 

нарешті вважає себе мудрим, творчим і сильним, і насміхається над тими, хто звертається до Бога і 

підносить до Нього свої прохання. Вони думають, що тримають у своїх руках долю людства, не 

знаючи, що і вони підлягають Моєму Божественному Правосуддю. Вони, як ніхто інший, 

потребують ваших молитов і духовної допомоги. 

36 Ці люди заблукали у своєму ідолопоклонницькому культі тіла - культі, що практикується за 

допомогою науки. Але і вони пробудяться у великих випробуваннях, які їм судилися, і через них 

нарешті зрозуміють, що є в людині щось, що знаходиться за межами розуму, - це душа-дух, і що є 

ще щось вище земної науки, - це пізнання Духовного Життя. 

37 Тільки тоді, коли інтелект більше не спонукає дух спостерігати і заглиблюватися в науку, а 

дух підносить і направляє інтелект, людина відкриє те, що в даний час здається їй незбагненним, і 

що, тим не менш, судилося відкритися їй, як тільки вона одухотворить свій інтелект. 

38 Якщо ви послухаєте будь-яке Моє вчення, то, напевно, зможете зрозуміти і навіть відчути 

хаос світоглядів, який насувається на вас. 

39 Час ідолопоклонства добігає кінця, а період одухотворення незабаром увійде в серце 

людини. Всі ідоли впадуть на землю і звільнять місце для правди, і там буде споруджено істинний 

жертовник Божий. 

40 Я є світло, істина і життя. Я - відкрита книга. 

41 Від початку існування людства люди шукали джерело життя і причину всього, що їх оточує. 

Для цього вони застосували силу свого інтелекту, світло розуму. Звідси пішли їхні науки і їхні 

філософії. Але оскільки людський розум занадто обмежений, щоб осягнути істину, яку може 

зрозуміти і проникнути тільки дух, його наука мало що змогла відкрити з цієї істини. 

42 Люди не шукали цього світла в духовному - але Я є дух. Хто, отже, хоче знайти джерело 

життя, світло істини і початок усього створеного, повинен спочатку шукати Мене - шукати Мене 
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молитвою, прагненням до пізнання душею, щоб любити ближніх і краще їм служити, щоб 

піднятися над труднощами людського життя. Йому будуть відкриті вчення, які інші, борючись з 

розумом, відкрили лише через століття. 

43 Я є любов, і той, хто шукає Мене, повинен робити це, натхненний любов'ю. 

44 Людина є відображенням Творця, образом Божим. Діти обов'язково повинні стати схожими 

на Отця, від якого вони вийшли. Ця подоба закладена в душі, оскільки вона наділена атрибутами 

Бога і, крім того, має вічне життя. Матерія, тобто: людське тіло - це лише тимчасове вбрання душі. 

45 Отець послав душі населяти цю землю, щоб на ній вони знаходили засоби для свого 

розкриття, випробування, щоб стати сильними, уроки, щоб наповнитися світлом, можливості без 

кінця набувати заслуги, які піднесуть їх над цим життям, звільнять від матерії і приведуть до 

Духовного Царства. 

Але людина ще не виграла битву, не оволоділа матерією, не зробила світ своїм слугою. Навпаки 

- він дозволив домінувати над собою силам і стихіям, які є нижчими за нього. Людина вважає себе 

господарем світу, тоді як насправді вона є лише рабом матерії. 

46 Поки він не виграє цю битву, він не завоює для себе духовне життя. 

47 Однак не подумайте, що я хочу, аби люди зреклися земних законів, аби присвятити себе 

виключно духовному. Ні, люди, Я хочу, щоб ви використовували те, що Отець створив і 

запропонував людству для вашого блага, для вашого розвитку і для вашого сходження - щоб ви 

навчилися керувати матеріальним життям з його царствами природи, силами і істотами. Але для 

того, щоб досягти цього, необхідно вийти за межі того, що досягає ваш інтелект, тобто працювати 

за допомогою душі-душі, щоб, коли Отець побачить ваші благородні цілі - любов, яку ви вкладаєте 

в свої справи, і місце, яке ви зуміли відвести своїй душі-душі, - він міг відсунути завісу зі своєї 

таємної скарбниці і дарувати вам іскру своєї мудрості, щоб освітити вашу душу. 

48 Правильно, щоб дух відкривав мудрість людському розуму, а не щоб розум давав "світло" 

духу. Багато хто не зрозуміє того, про що Я вам тут говорю, і це тому, що ви вже давно спотворили 

порядок своїх життів. 

49 Подивіться, як людина стоїть перед усім, що її оточує, і над усім, що її оточує; що вона є 

єдиною істотою, наділеною свободою волі і совісті. З цієї свободи волі беруть свій початок всі 

відхилення, падіння і гріхи людини. Але це минущі гріхи перед справедливістю і вічністю Творця. 

Бо потім совість візьме гору над немочами тіла і спокусами душі. Так настане перемога світла, що є 

знанням, над темрявою, що є невіглаством. Це буде перемога добра, яким є любов, справедливість і 

злагода, над злом, яким є егоїзм, розгнузданість, несправедливість. 

50 Якщо ви подивитеся на своє життя і на історію людства, то виявите, що ця боротьба 

існувала завжди, від початку творіння і до теперішнього моменту, - боротьба, необхідна для 

вдосконалення вашої душі, так само необхідна, як вогонь для очищення золота. 

51 Хто, почувши це вчення, може подумати, що одного людського існування може вистачити 

душі для її повного розвитку і вдосконалення? 

52 О ви, люди, які занадто зайняті людським життям і примушують себе думати, що ви вічно 

на землі, і не знаєте, що через вашу матеріалізацію ви повинні прийти у світ у нових тілах, щоб 

зробити той крок, який ви не змогли зробити попереднього разу! 

53 Але численні перевтілення не дають душі абсолютної досконалості. Як би високо вона не 

опинилася після свого останнього існування на землі - "духовна долина" все одно чекає на неї з її 

незліченними світами життя, її новими вченнями, одкровеннями і чудесами. 

54 Пройшовши шлях і досягнувши порогів чистого і досконалого, ви зрозумієте причину свого 

існування, ви воістину оселитеся у світлі. 

55 Тут, на землі, Я розділив духовне життя людства на три етапи, часи або епохи, в яких 

потроху, урок за уроком, Я відкривав вам мудрість, якою ви всі повинні володіти. 

56 Перший Час - це як би духовне дитинство людини, в якому вона відкриває очі і бачить 

обличчя свого Отця, чує Його, але ще далека від розуміння Його. Доказом цього є те, що він 

намагався підкорятися Йому, чіпляючись за букву текстів, не вникаючи душею в їхній зміст. 

57 У Другий раз Я, "Слово", прийшов, щоб оселитися з вами в Ісусі і своїм життям показати 

вам шлях душі. Цей Другий Час - це час отроцтва або першої духовної юності. Це вік, в якому 
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Христос навчав людей любові, щоб розбудити приспані струни їхніх сердець, щоб їхні серця 

зазвучали новим почуттям, могутнім поривом любові до Отця і до ближнього. 

58 У цих двох видах любові Я підсумував весь Закон, все Своє повчання: любов до Бога, 

Творця життя, Отця, Творця, і любов один до одного. 

59 Закон завжди був присутній у совісті. Покоління йдуть і покоління приходять, душі йдуть і 

душі приходять, але моє слово залишається твердим і незмінним. Але людина була тупоумною і 

жорстокосердою, і було мало тих, хто зрозумів дух любові Мого Вчення. 

60 Люди розмножуються і ростуть. Але як тільки в них прокидається розум, вони 

відвертаються від духовного в гонитві за славою світу, багатством або наукою. Як наслідок, їхні 

плоди не могли бути такими солодкими, як того бажає серце. У вас завжди залишався гіркий 

присмак у роті. 

61 Але не думайте, що Моє Слово засуджує ваші роботи в принципі або засуджує те, чого 

досягла ваша наука. Ні, люди, це не я вам кажу словами, що ви знаходитесь в одному кроці від 

прірви - це факти, результати вашої бездуховності. 

62 Але саме в ті моменти, коли ви наближаєтеся до прірви, лунає гучний дзвін у годиннику 

вічності, що сповіщає про початок нового часу: Третьої Епохи - часу, коли Дух Святий засяє в 

совісті і виливається як мудрість, як світло, що розгадує таємниці - як сила, що підносить, 

пробуджує до нового життя, утішає і спасає. 

63 Це найтонша і найвища форма, яку Отець використовує для спілкування з людьми. Для 

людей вже минуло два віки, і вони досягли зрілості душі. Тепер вони можуть осмислити і 

зрозуміти більш глибокі уроки. 

64 Це "Третій Час", в якому душа людини повинна звільнитися від кайданів матеріалізму. Це 

буде боротьба світоглядів, яка буде запеклішою, ніж будь-коли знала історія людства. 

65 Корупція, егоїзм, гординя, пороки, брехня і все те, що затьмарювало ваші життя, впаде, як 

розбиті ідоли, до ніг тих, хто їм поклонявся, щоб звільнити місце для смирення. 

66 Чим ви зможете допомогти в цій боротьбі? Могутньою зброєю молитви - не молитвами слів, 

а піднесенням думки. 

67 Мій Дух - нескінченно тонший за повітря, яке вас оточує - буде присутній, приймаючи вашу 

молитву і водночас перетворюючи її на мир і на бальзам для ваших ближніх. 

68 Ваші думки стануть іскрами світла в просторі і дійдуть як послання до того розуму, який 

потребує ясності для свого мислення. 

69 Ваше заступництво здійсниться, бо мир Мого Царства йде на землю, і ваші справи стануть 

як би першими насінням одухотворення, які впадуть в лоно землі в Третю Еру. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 296 
1 Я - світло, що висвітлює ваш шлях, - мудрість, що досягає вашого розуміння, - бальзам, що 

заспокоює ваші страждання. 

2 Я - Учитель і приходжу до вас з наміром перетворити вас на своїх учнів. Бо якщо ви будете 

Моїми учнями, то будете праведниками на землі. 

3 Якщо ви дійсно хочете прорватися крізь темряву свого невігластва, зверніться до Мене, і Я 

дам вам необхідне світло, щоб ви не спіткнулися. Якщо ви хочете, щоб ваша віра була великою, 

наблизьтеся, почуйте Мене і йдіть за Мною невтомно. 

4 На початку часів світу не вистачало любові. Перші люди були далекі від того, щоб відчути і 

зрозуміти, що божественна сила - це сутність духу, початок всього створеного. Вони вірили в Бога, 

але приписували Йому лише силу і справедливість. Люди думали, що розуміють божественну мову 

через стихії природи; тому, коли вони бачили їх м'якими і мирними, вони думали, що Господь 

задоволений справами людей; але коли сили природи були випущені на волю, вони думали, що 

бачать в них гнів Божий, який проявляється в такій формі. 

5 У серцях людей сформувалося уявлення про страшного Бога, який ніс у собі гнів і почуття 

помсти. Тому, коли їм здавалося, що вони образили Бога, вони приносили Йому цілопалення і 

жертви в надії умилостивити Його. Кажу вам, що ті жертвоприношення не були натхненні любов'ю 

до Бога: це був страх перед Божественною справедливістю, страх перед карою, який спонукав 

перші народи віддавати данину своєму Господу. 

6 Вони просто називали Божественного Духа Богом, але ніколи не називали Отцем чи 

Вчителем. 

7 Саме патріархи і перші пророки почали давати людині зрозуміти, що Бог є справедливість - 

так, але досконала справедливість; що Він є Отець понад усе і як Отець любить всі свої творіння. 

8 Крок за кроком людство повільно мандрувало шляхом свого духовного розвитку і 

продовжувало своє паломництво, переходячи з однієї епохи в іншу і пізнаючи трохи більше 

божественної таємниці через одкровення, які Бог дарував Своїм дітям у всі часи. 

9 Проте людина не досягла повного пізнання Божественної любові, бо не любила Бога по-

справжньому, як Отця, і не змогла відчути у своєму серці ту любов, яку завжди виявляв до неї 

Господь. 

10 Потрібно було, щоб досконала любов стала людиною, щоб "Слово" втілилося і прийняло 

тіло, яке можна було б помацати і побачити, щоб люди нарешті відчули, наскільки сильно і в який 

спосіб Бог їх любить. 

11 Не всі визнали присутність Отця в Ісусі. Як вони могли впізнати Його, адже Ісус був 

смиренним, милосердним і люблячим навіть до тих, хто Його кривдив? Вони вважали Бога 

сильним і гордим по відношенню до Своїх ворогів, суворим і грізним по відношенню до тих, хто 

Його ображає. 

12 Але так само, як багато хто відкидав це слово, так само багато хто вірив йому - тому слову, 

яке проникало в саму серцевину. Цей спосіб зцілення страждань і невиліковних хвороб лише 

ласкою, поглядом безмежного співчуття, словом надії, це вчення, яке було обіцянкою нового світу, 

життя, сповненого світла і справедливості, вже не могло стертися з багатьох сердець, які зрозуміли, 

що ця Божественна Людина була істиною Отця, Божественною Любов'ю Того, Кого люди не знали 

і тому не могли любити. 

13 Зерно цієї найвищої істини назавжди посіяне в серці людства. Христос був сіячем, і Він 

продовжує доглядати за Своїм насінням. Потім Він принесе Свій плід і буде насолоджуватися ним 

вічно. Тоді Він більше не скаже у Своїх словах: "Я хочу їсти" або "Я хочу пити", бо нарешті Його 

діти полюблять Його так, як Він полюбив їх від початку. 

14 Хто говорить вам про Христа, учні? Він сам. 

15 Це Я, Слово, знову звертаюся до тебе, людство. Знайте Мене, не сумнівайтеся в Моїй 

присутності через непомітність, в якій Я проявляю Себе. Зі Мною не може бути зарозумілості. 

16 Впізнай Мене по тому, як Я жив у тодішньому світі, пам'ятай, що Я помер так само 

смиренно, як народився і жив. 
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17 Я присутній в людстві в той час, коли нові відкриття перетворили життя людей, і даю 

відчути свою присутність серед вас з тією ж смиренністю, яку ви колись знали в мені. 

18 "Слово" Боже не стало знову людиною, Христос не народився знову в убогості стайні - ні, 

бо більше немає необхідності в тілі, щоб свідчити про силу Божу. Якщо люди думають, що ось це 

тіло - це Бог, який прийшов у світ, то вони помиляються. Присутність Бога є духовною, 

універсальною, безмежною. 

19 Якби все, чого досягли люди за цей час, було в межах справедливого, дозволеного і 

доброго, Мені не потрібно було б знову спускатися, щоб говорити з вами. Але не всі справи, які 

пропонує Мені це людство, є добрими: багато переступів, багато несправедливостей, багато 

відхилень і злих справ. Тому потрібно було Моїй турботливій любові розбудити людину, коли вона 

найбільш поглинена своєю роботою, нагадати їй про обов'язки, про які вона забула і Кому вона 

зобов'язана всім, що є і всім, що буде. 

20 Щоб зробити Себе чутним для матеріалізованого людства, яке не могло чути Мене від духу 

до духу, Мені довелося скористатися їхніми духовними дарами і здібностями, щоб зробити Себе 

відомим через людську здатність до розуміння. 

21 Пояснення, чому я "зійшов" на спілкування з вами, полягає в наступному: Оскільки ви не 

змогли піднятися для бесіди з вашим Господом від духу до духу, Мені довелося спуститися на 

один рівень нижче, тобто з духовного, з Божественного, куди ви поки що не можете дотягнутися. 

Тоді Мені довелося скористатися вашим органом інтелекту, який має своє місце в мозку людини, і 

перекласти Моє божественне натхнення в людські слова і матеріальні звуки. 

22 Людина потребує розширених знань, і саме Бог приходить до людини, щоб довірити їй 

мудрість. Якщо обраний засіб для Мого короткого проголошення через орган розуму не здається 

вам гідним цих рупорів, Я кажу вам істинно, що послання, яке передається через них, дуже велике. 

Ви воліли б, щоб Моє явлення людям відбувалося з помпезністю і церемоніями, які справляли б 

враження, але в дійсності, якщо дивитися з духу, були б марними, тому що не містили б істинного 

світла. 

23 Я міг би прийти під блискавками і бурями, щоб дати відчути Свою силу; але як легко було б 

тоді людині зізнатися в тому, що прийшла присутність Господа! Але чи не здається вам, що тоді у 

ваше серце повернувся б страх, а також думка про щось незрозуміле? Чи не здається вам, що будь-

яке почуття любові до Отця обернулося б лише страхом перед Його справедливістю? Але знайте, 

що Бог, хоч і є всемогутньою силою, але не цією силою переможе вас, не нею переможе, а іншою 

силою - силою любові. 

24 Саме Божественний Дух сьогодні промовляє до Всесвіту. Це Він проливає світло на все те, 

що ви не бачили ясно в інші часи. Він - світанок нового дня для всіх. 

Люди, бо Він звільнить вас від помилкових страхів, усуне ваші сумніви, зробить вашу душу і розум 

вільними. 

25 Я кажу вам: Після того, як ви пізнаєте суть Мого вчення і праведність Моїх законів, ви 

також усвідомите межі, які наклала на вас ваша уява і які заважають вам вийти за межі невеликого 

знання істини. 

26 Вже не страх або страх покарання заважатиме вам досліджувати, відкривати. Лише якщо ти 

справді хочеш пізнати те, що для тебе незбагненне, твоя совість заборонить тобі цей шлях; бо ти 

повинен знати, що людина не має права на всю істину і що вона повинна осягнути лише ту її 

частину, яка відповідає їй самій. 

27 Люди: Коли було оголошено про Мій прихід посеред воєн, розгулу стихійних сил природи, 

епідемій і хаосу, то не тому, що Я приніс би вам усе це, а тому, що Моя присутність була б 

корисною для людства саме в цей кризовий час. Ось зараз відбувається виконання всього того, що 

було сказано про моє повернення. Я приходжу до людства, коли світ бореться зі смертю, а земля 

здригається і трясеться у своєму передсмертному хрипі, щоб прокласти шлях новому людству. 

Тому заклик Бога в "Третій Ері" є закликом любові - любові, яка несе і надихає справедливість, 

братерство і мир. 

28 Вам, хто мав благодать чути Мене в цей час, Я повинен сказати, що для того, щоб дійсно 

бути учнем-спіритуалістом, ви повинні застосовувати Моє вчення у своєму житті, що не 
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дотримання певних заповідей перетворить вас на спіритуалістів, і не певні обряди і прояви 

приведуть вас до виконання вашої місії на землі. 

29 Говорячи з вами так, як це можу робити тільки Я, Я відкриваю вам найкращий спосіб 

догодити Богові і видалити з вашого серця навіяні страхи вашого Отця. 

30 Але Я не тільки звільняю вас від помилок і забобонів, що стосуються вашого життя в цьому 

світі, але і кажу вам, що вічного прокляття, як воно було описано вам, не існує, тому що душа не 

може терпіти фізичні муки, які біль породжує в тілі. Біль душі походить від того, що вона бачить 

свої вчинки у світлі совісті, яка змушує її з повною ясністю визнати і зрозуміти всі помилки і 

недосконалості, які вона допустила. 

31 Приходьте до Мене в повному переконанні, що ви йдете шляхом істини, і не страх, що 

походить від невігластва, змусить вас залишатися на цьому шляху. 

32 Якщо ви вивчите Мої одкровення і прояви нинішнього і минулих часів, то врешті-решт 

зрозумієте, що Я завжди приходив, прикриваючись смиренням. Тому не спокушайтеся тим, що 

зовні пишно, і коли прийдуть ваші ближні, які йдуть іншими шляхами, і скажуть вам, що Господь 

не може перебувати серед цієї бідності, цієї смиренності, яку ви демонструєте, нагадайте їм, що 

Бог, явлений у "Слові", смиренно прийшов у світ в Ісусі, і що людина все ж увірувала в Нього, і 

що, незважаючи на століття, які минули з дня Його народження, не вдалося стерти з сердець 

людських те смирення, з яким Спаситель явив Себе світу. 

33 Серед вас є місця зібрання, в яких їхні громади люблять і шукають зовнішнього, пишного і 

видимого, щоб вразити свої почуття, не усвідомлюючи, що, бажаючи зовнішнього, вони забувають 

про чудеса, які містить вчення Духа. 

34 Наставляти, виправляти, розкривати - така моя робота серед вас, щоб привести вас до дому 

світла. Але перш ніж ви досягнете порогів Землі Обітованої, вам доведеться зробити заслуги віри і 

любові. 

35 Слово Христове колись проросло в Його учнях, а в людях, які пішли за ними, виросло Його 

насіння. Його вчення поширилося і його значення розійшлося по всьому світу. Так само 

пошириться і це нинішнє вчення, і воно буде прийняте всіма, хто здатний його відчути і зрозуміти. 

36 Прийміть, улюблені учні, мій бальзам - прийміть, натовпи слухачів, мою батьківську ласку і 

моє послання як Учителя - для вас і для ваших близьких. 

37 Моя Присутність з'являється вам, як легкий вітерець, що пестить. Тому Я приходжу до 

твого серця, щоб дати йому життя. 

38 Одні відчувають близькість Мого приходу, інші бачать Мене своїм духовним поглядом, а 

треті завдяки своїй чутливості знають годину, в яку Я наближаюся. Усі в цей благословенний час 

кажуть у своїх серцях: "Учитель прийшов", бо відчули, що їх оточує Мій мир. 

39 Для душі, яка блукала безмежною пустелею життя, немає більш дорогоцінного скарбу і 

більш жаданого оазису, ніж оазис спокою. Це той скарб, який я пропоную вам, і яким ви повинні 

згодом поділитися зі своїми ближніми. 

40 Я також показую вам засоби для поширення над людьми благословенної мантії миру, і ці 

засоби - думка, молитва, слово, справи. 

41 Як бачу вас зараз, об'єднаних миром, який дарує вам Моє Слово, так хочу бачити вас після 

Мого відходу, в дні боротьби, які прийдуть на вас, в яких Я дам вам відчути Мою Присутність 

тонким чином, в яких ви почуєте Мене своїм серцем. Бо Я обіцяю вам, що ви не будете відчувати 

нестачі в Моїй ласці, Моїй суті, Моєму бальзамі. 

42 Переходьте зі стійкістю і розумінням від одного уроку до іншого, від одного періоду до 

іншого, і ваша гармонія з Моєю Роботою не порушиться. Ваша покірність і готовність виконувати 

Мої закони і накази дасть вам невимовний спокій, і у вас ніколи не буде нарікань, і не буде 

колючок, щоб змусити вас плакати. 

43 Якщо ви хочете бути Моїми учнями, зрозумійте, що ви повинні бути носіями миру і всіх 

чеснот, які Я навчив вас практикувати. 

44 Я досі не відпускав вас у провінції, бо бачу, що ви - плоди, які ще не дозріли. Мені ще 

доведеться послати вам дощ любові, світло Моєї мудрості і промені Божественного Сонця, щоб 
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дати вам життя і мужність. Але коли ви дозрієте, як плід на дереві Моїх настанов, ви впадете разом 

з вітром, який зрушить гілки, що несли вас. 

45 Чим більше наближається день, коли Я більше не буду говорити з вами в цій формі, тим 

більше величі ви відкриєте в Моєму Духовному Вченні і непомітно для себе відійдете від усього 

того, чим ви обмежували його в минулі часи - так, бо ви обмежували цю Божественну Роботу 

особами, місцями і предметами, тоді як вона, будучи універсальною і безмежною, виходить за межі 

матеріального і людського. 

46 Тепер ви більше не бачите Мою роботу обмеженою особами, місцями або предметами, 

тепер ви бачите все в Божественному, в нескінченно високому, і ви також відкриваєте це у висоті 

вашого єства. 

47 Як засяє для вас моя праця, коли душа ваша повернеться до Бога, і звідти ви будете 

захоплені її спогляданням, і ви будете радіти світлу і розумінню вашого осягнення? 

48. ти здогадуєшся про ту велику істину і те блаженство, яке чекає на тебе, але твоє здогад і 

твоя уява занадто малі, щоб пізнати реальність. 

49 Кожна сходинка сходів, кожна сходинка, кожен дім дарує душі більше світла і досконаліше 

блаженство. Але найвищий спокій, найдосконаліше блаженство душі знаходиться за межами всіх 

минущих життів душ. 

50 Як часто вам буде здаватися, що ви передчуваєте досконале щастя в лоні Бога, не 

усвідомлюючи, що це відчуття щастя навряд чи є передчуттям того потойбічного світу, в який ви 

перейдете після цього життя. 

51 Моє насіння в цей час найшвидше зійшло в тих, хто прийшов з розумом і серцем, не 

обтяженим теоріями і тлумаченнями. Вони були як цілина щодо Мого Слова, і Я використовував 

їх, щоб донести Своє послання до світу. 

52 Інші приносили правду, змішану з брехнею, а Моє світло поступово звільняло їх від 

помилок і водночас утверджувало в тому добрі, яке вони несли в собі. Не все в людському серці є 

отруйною рослиною чи бур'яном - іноді там росте пшеничка, і я плекаю її, щоб вона дозріла і її 

зерно потім примножилося. 

53 І тих, і інших Я перетворив на Своїх учнів, об'єднавши їх в єдиний народ, який, як тільки 

вони стають свідками Мого вчення своїми справами, змушує серця людей битися швидше, коли 

вони відкривають для себе силу цього вчення. Воно підніметься в ім'я Моє проти невіруючих, 

гонителів, битва буде великою, і ім'я твоє часто буде на вустах тих, хто засуджує тебе в писаннях 

як причину скандалу і наклепу. 

54 Я оголошую вам про ці випробування, щоб ви не дивувалися, коли вони відбудуться. Але Я 

також кажу вам, що це буде саме тоді, коли Я відкрию Свою силу, Своє милосердя і Свою 

справедливість серед цього народу. 

55 Всі воїнства Мої приготуються до бою, всі слуги Мої послухаються голосу Мого і будуть 

свідчити про Мене. 

56 Не тільки ці люди тут будуть свідками вирішальної години: Сили природи, як завжди, 

будуть 

"говорити" і представляти Божественну праведність, бути присутнім у Світі Духа і зривати пов'язку 

невігластва з цього матеріалістичного людства - з тих людей, які стверджують, що йдуть шляхом 

Христа в прагненні до вічності, але при цьому наполягають на тому, щоб тримати очі, вуха і розум 

закритими до кожного поклику і прояву Духовного Життя. 

57 Саме той Христос, за яким, як вони вважають, вони йдуть і якого вони розуміють, відкрив 

двері, що дають доступ до інших світів і площин життя - Той, Хто усунув сум'яття душ, які 

намагаються жити, заволодівши чужими тілами - так само, як і Той, Хто в останню годину Своєї 

місії через Ісуса дав себе відчути в тих душах, які спали сном смерті в гробах, дозволивши їм 

піднятися до світла життя. Але для того, щоб люди повірили цим проявам, Я дозволив цим істотам 

зробити себе видимими для своїх родичів. 

58 Я відкрив ці двері, я один міг це зробити, бо Христос своєю любов'ю є тим зв'язком, який 

об'єднує всі світи. 
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59 Ви належите до Моїх легіонів світла, до Моїх воїнів миру, до тих, хто молиться за мир, і 

істинно кажу вам: сльози ваших очей, пролиті через біль інших, приєднаються до бальзаму вашого 

Отця, щоб зійти краплями роси на стражденні серця. 

60 Справжній цілющий бальзам, люди, - той, що зцілює всі хвороби, - витікає з любові. 

61 Любіть духом, любіть серцем і розумом, тоді у вас буде достатньо сили не тільки для 

зцілення хвороб тіла або для втіхи в малих людських потребах, але і для прояснення духовних 

таємниць, великих тривог душі, її неспокою і докорів сумління. 

62 Той бальзам послаблює великі випробування, запалює світло, заспокоює агонію, розтоплює 

кайдани, що стискають. 

63 Людина, покинута наукою, повернеться до здоров'я і життя при контакті з цим бальзамом; 

душа, що віддалилася, повернеться при слові любові Брата, який її покличе. 

64. коли цей час досягне свого апогею, люди будуть оточені духовними силами навколо, будуть 

прояви, події і знамення, небачені раніше. Горді вчені втратять дар мови, і будуть випадки, коли, 

переконавшись у своїй нікчемності, плакатимуть від безсилля. 

65 Люди звернуть свої погляди до Христа, і коли вони потім замисляться над своїми справами, 

то нарешті зрозуміють, що Той, Хто здійснив так багато і такі надзвичайні справи в Другу Епоху, - 

це Той самий, Хто зараз повернувся і є присутнім, свідчачи про Свою силу. 

66 Я хочу, щоб ви увійшли в життя одухотворення, щоб була самодисципліна і ощадливість, 

щоб була молитва і діяльність любові. Так ви станете чутливими до кожної духовної події. Тоді те, 

що невидиме для багатьох, зможе стати видимим для вас. Тільки тоді ви зможете пояснити 

причину всього, що відбувається і чому люди не можуть знайти рішення. 

67 Я хочу, щоб підготовка Моїх учнів і їх знання місії, покладеної на них, були настільки 

великими, щоб вони своїм шляхом і тільки своїм впливом звільняли істот, які невидимі, приховані і 

невідомі серед людей, і які ведуть існування, сповнене сум'яття і болю, невідомого людству. 

68 Прагніть до свого об'єднання, люди. Якщо ви не досягнете цього - як могли б світлі істоти 

того вищого світу відбиватися через вас, якщо це необхідно для того, щоб передати людству своє 

послання? 

69 Я навчив вас молитися і просити за інших, але Я також чую вас, коли ви просите за своїх, Я 

приймаю цю молитву. Але кажу вам, що час, коли Я давав вам - бо ви були ще незрілі - згідно з 

вашим проханням, закінчився. Тепер Я хочу, щоб ви працювали як учні, щоб ви віддавали Мені 

свою духовну душу і своє серце, коли молитеся, але дозволяли Мені читати в них і виконувати 

Мою волю. 

70 Моє мудре Слово, оповите любов'ю найтерплячішого Вчителя, крок за кроком підводило 

вас до розуміння тієї величі, яку містить у собі спіритизм, і змушувало вас споглядати неосяжний 

духовний горизонт, що починається в людському і зливається з небесним. 

Мій мир з вами! 



U 297 

114 

Інструкція 297 
1 Народ: Ваше бажання пожинати плоди свого посіву є благородним. Але кажу вам, щоб ви 

були терплячими, щоб не бажали негайно дізнатися результат ваших праць, бо це означало б 

скоротити час до жнив і задовольнитися обриванням плодів, що не дозріли. 

2 Розгортання цієї роботи не відбувається в одну мить, вона потребує тривалого часу. Тому 

нехай кожен зрозуміє, яку частину він має зробити на цій духовній ниві, а потім віддасть належне і 

довірить свою працю тим, хто прийде після вас, щоб допомагати вам, продовжуючи обробляти 

розпочату вами ниву. Після них прийдуть інші, а за ними знову інші. Так сталося, що ви не знаєте, 

кому судилося пожинати жнива віри, навернення до духовності. 

3 Той, хто відчує принесення плодів, знатиме, що це не тільки заслуга тих, хто прийшов 

останнім, але що це була праця, в якій заслуги, зусилля і жертви тих, хто прийшов першим, другим 

і третім, об'єдналися, щоб довести до перемоги духовну справу, яка була доручена всім Учителем. 

4 Знайте, що одне покоління не здатне виконати всю роботу, і знайте також, що зараз не час 

жнив. 

5 Як же ви могли зрозуміти Моє слово, якщо не виконуєте його? Якщо вам знадобилося 

стільки часу, щоб зрозуміти Моє слово, повірити в нього і підготувати своє бунтівне тіло до 

виконання місії, то як ви можете вимагати, щоб перетворення світу відбулося негайно? 

6 Не варто також вважати, що ви працюєте в цій справі наодинці, бо ви ще не маєте 

достатньої сили для здійснення справ такого великого духовного значення. Ви повинні знати, що є 

істоти, які показують вам шлях, яким ви повинні йти, і які показують вам шлях і місця, куди ви 

повинні віднести насіння. 

Ці слідопити - ваші брати і сестри з інших світів, з інших домівок, звідки вони стежать за 

вашими кроками і пробивають для вас проломи. Бо вони теж є працівниками миру, любові та 

братерства. Це душі більшої чистоти, ніж ваша, більшого знання і досвіду, від яких вам нема чого 

боятися зла. Вони - ті, хто не дасть вам зупинитися - ті, хто внесе смуту у ваші серця, якщо ви 

відмовитеся від насіння. 

7 Ви не самотні, і вас ніколи не залишать напризволяще. 

8 Повірте в цю роботу, побачте її велич. Зрозумійте, що це не витвір людського інтелекту, що 

це не новий світогляд цього людства, а вічне світло, яке завжди освітлювало шлях людської душі, і 

в істині якого минеться всяка недосконалість, всяка нечистота і гріх. 

9 З Моєї істини Я створив вчення, пронизане любов'ю, справедливістю і мудрістю, через яке 

Я доведу вам його силу, навертаючи і перетворюючи тих, хто на мить збився з правильного шляху. 

10 Навіщо прирікати людину на загибель або вічні муки, якщо її гріх є лише тимчасовим і 

результатом її невігластва? Навіщо засуджувати істоту, яка несе в собі Мою власну божественну 

природу? 

11 Якщо на мить або довший час вона мала нахил до матерії і нахил до зла, то коли настане 

момент прояснення, в який Я дозволю Моїй благодаті досягти її серця, вона відгукнеться на неї і 

таким чином відкриє, що Бог є в кожній душі. 

12 Це та природа, яку людина повинна шукати в собі - сутність, яку вона втратила, і яку вона 

часто марно шукала. Для цього Я відкрив вам усі здібності, які ви маєте, щоб знайти себе - щоб 

навчити вас відкривати свою душу, по-справжньому пізнавати себе, не зупиняючись на 

спогляданні зовнішньої, фізичної форми. 

13 Вчіться шукати духовне, учні, і ви також звільнитеся від фанатизму практикування 

зовнішнього поклоніння. 

14 Тоді ви зрозумієте, що не в актовому залі, не в символі, не в ритуалі міститься велич 

духовної праці, а в її вічному сенсі і в її кінцевій меті, сповненій справедливості. 

15 Не намагайтеся обмежувати цю Роботу, яка є універсальною і нескінченною, не намагайтеся 

ставити межі своєму духовному розкриттю, бо чим більше ви будете заглиблюватися в шлях 

добрих справ і вчитися, тим більші одкровення ви будете отримувати. Ви побачите божественну 

роботу, що піднімається з найнезначнішого, побачите її прояв у всьому створеному, відчуєте, як 

вона пульсує у вашому єстві. 
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16 Це та простота, з якою Я навчаю учня-спіритуаліста, щоб він теж був простим, як його 

Вчитель. Учень повинен переконувати і навертати правдою своїх слів і силою своїх справ, не 

намагаючись нікого вразити таємничою силою чи надзвичайними здібностями. 

17 Справжній учень буде великим через свою простоту. Він зрозуміє свого Вчителя і в той же 

час зробить себе зрозумілим для своїх ближніх. 

18 Життя - це величезне море, де кожен пливе у своєму човні. Але в той час як одні шукають 

шляхи і способи спрямувати його в безпечну гавань, інші перекидаються через брак напрямку або 

досвіду. 

19 Я знову приніс вам своє вчення. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що в ньому є гавань спасіння. 

Навіщо Мені приносити вам неточні вчення, розпливчасті слова або одкровення обмеженої 

глибини? Якби це було так, Я піддав би вас небезпеці впасти в новий фанатизм, тоді як ви живете в 

час, коли совість не залишає вас у спокої - особливо, коли ви намагаєтеся приховати прикриттям 

істинне виконання закону милосердя і любові, якого Я навчив вас. 

20 Слухайте Мене, люди, слухайте Мене, учні: Я нині дарую вам світло і звільняю вас від 

кайданів, пут і темряви. Але Я не дозволяю вам робити з цього твору ще одну релігію, не дозволяю, 

щоб ви наповнювали його образами і обрядами, як зазвичай, - ні! Точно знайте, в чому полягає 

свобода, яку я вам несу, щоб не підмінити її новим фанатизмом. 

21 Невже ви ще не усвідомили, що ваш розум, а разом з ним і душа, заарештовані в своєму 

розгортанні? Хіба ви не пам'ятаєте потік помилкових страхів і забобонів, успадкованих від ваших 

предків, від яких Я звільнив вас, щоб ви побачили істину без спотворень і прийняли світло? 

22 Якщо ви не підготуєте себе, якщо іпостасі продовжуватимуть проявляти себе в вас, ваше 

світло залишиться закритим, схованим за вашою матеріалізацією, і ви представите себе перед 

вашими ближніми як невігласи - як ті, хто нічого не знає про це велике одкровення. 

23 Завжди, учні, дивіться спочатку на "скалку", яку маєте у своєму оці, щоб мати право 

дивитися на "скалку", яку має ваш брат. 

24 Цим Я хочу сказати вам, щоб ви не використовували Моє вчення для засудження шляхів 

ваших співвітчизників у різних конфесіях. Істинно кажу вам, на всіх цих шляхах є серця, які 

шукають Мене через благородне життя, сповнене жертовності. Але учень знову і знову запитує 

Мене, чому Я допускаю таке розмаїття світоглядів, які часом суперечать один одному, створюють 

розбіжності і викликають ворожнечу між людьми. На це Учитель говорить вам: Це дозволено тому, 

що немає двох душ, які мають абсолютно однакове розуміння, однакове світло, однакову віру, а 

також тому, що вам дана свобода волі у виборі свого шляху. Вас ніколи не примушували йти 

шляхом Закону, а запрошували до цього, зберігаючи тим самим свободу для набуття справжніх 

заслуг у прагненні до Істини. 

25 Так само, улюблені учні, знайте, що ваше завдання - об'єднуватися, бути в гармонії, 

простягати руки і ділитися своїми здібностями і дарами з усіма, хто може потребувати вас, вашої 

цілющої сили, вашого слова чи вашої допомоги. 

26 Істинно кажу вам: якщо зарозумілість проросте у вашому серці, ви не будете 

спіритуалістами. Просвітлена душа не може задовольнятися тими дрібними суєтами, які лише 

лестять егоїстичному серцю. 

27 Не видиме виконання місії робить учнів великими в Моїх очах, навіть якщо вони здаються 

своїм братам найбільш ревними, палкими і наполегливими. 

28 Найчистіша, найщиріша праця, а отже, та, що найбільше підносить тебе до Мене, - це та, 

яку ти робиш мовчки, навіть якщо твої ближні про це не знають. 

29 "Нехай права рука твоя не знає, що робить ліва", - говорив Я Своїм учням у ту Другу Еру. 

Тому сьогодні, коли світло Мого Духа все пояснює, кажу вам: будьте смиренні без лицемірства, 

щиро плачте через чужий біль і щиро радійте з того добра, яким користуються ваші ближні. Тільки 

той, хто відчує Моє вчення таким чином, зможе бути готовим віддати своє життя за ближнього. 

30 Народ: Якщо вам призначено приготувати поле і почати його засівати, а плоди збиратимуть 

інші, то погоджуйтеся на це. Бо не тільки ви маєте право насолоджуватися принадами праці на ниві 

Отця вашого, але й усі ваші брати і сестри. 

31 Я - шлях, а ви - подорожні, що йдуть ним. 
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32 Піднявшись на вершину гори, ви повернете очі назад і побачите все, що пережила ваша 

душа, і подякуєте Отцю. 

33 Шлях довгий. Хто може сказати, що він уже все пройшов, що йому відомі всі таємниці і що 

він проник у все, що знаходиться за межами того, що він бачить і чує? 

34 Не те, щоб Учитель зневажав вашу працю або не цінував того, чого ви досягли на шляху, - 

ні, люди. Я перший, хто оцінив ваші заслуги. Якби це було не так, то в Мені не було б 

справедливості. 

Коли Я говорю з вами таким чином, це тому, що Я хочу, щоб ви зрозуміли, що хоча ваша 

здатність досягати своїх меж як в людському, так і в духовному, велика, вам все ще багато чого не 

вистачає - що чим більше ви шукаєте в нескінченному, що існує за межами ваших фізичних 

почуттів, тим більше ви відкриєте для себе областей, які потрібно розпізнавати і вивчати. 

35 Так само, як Я дав тобі природу в межах твого розуму, щоб ти міг досліджувати її, так само 

Я відкрив тобі існування світу, який знаходиться за межами цієї природи, щоб ти міг проникнути в 

нього за допомогою душі. Я дозволив вам досліджувати і вивчати, щоб ви могли пізнати духовне 

життя. Але кажу вам, не обмежуйтеся тим малим, що ви знали до цього часу. Прагніть вчитися, 

тренуйте себе, щоб проникнути в цей безмежний світ, працюйте старанно, щоб наприкінці 

робочого дня вигукнути від задоволення: "Ми виконали свою місію". 

36 Моє вчення не дає душі завмерти, не зупиняє розвиток людини - навпаки, воно звільняє її 

від страхів і забобонів, дозволяє побачити шлях світла, що чекає на неї. 

37 Погляньте на це людство, яке, здається, досягло вершини своєї науки і своїх досліджень, а 

насправді знаходиться лише на початку науки, якої воно досягне завтра, коли до свого прагнення 

до пізнання додасть ідеал братерства. 

38 Сьогодні люди переживають епоху розгубленості, бо не зрозуміли, що все їхнє життя і всі 

їхні зусилля повинні вести їх до розкриття їхнього духу, метою якого має бути єднання їхнього 

духу з духом Творця. 

39 Культ, який сьогодні сповідує більшість людей - це матеріалізм. 

40 До тих пір, поки доктрини віри і релігії будуть наполягати на своїх відмінностях, світ буде 

продовжувати плекати свою ненависть і не зможе зробити вирішальний крок до істинного 

поклоніння Богу. Але коли ж люди зрозуміють і об'єднаються і тим самим зроблять перший крок 

до любові між собою, якщо ще є люди, які, думаючи, що вони володіють ключем або секретом 

спасіння душ і ключами вічного життя, не визнають всіх тих, хто йде іншими шляхами, бо, на їхню 

думку, вони не гідні прийти до Бога? 

41 Тож усвідомте істинну мету Спіритизму, вчення якого стоїть вище за будь-яку конфесію, 

будь-яку людську ідеологію і будь-яку секту. 

42 Вивчіть значення цього послання, яке містить Закон Божий, і ви зрозумієте, що він 

застосовний до всіх людей, всіх народів і всіх обставин, в яких ви можете опинитися. 

43 Подивіться, як перед обличчям істини цього вчення зникають відмінності, відчуження, 

ворожнеча і протистояння, бо в його світлі ви всі постаєте рівними, ви всі - брати і сестри перед 

обличчям його любові, ви всі - недосконалі перед обличчям його справедливості. 

44 Це слово виходить від Мене, є джерелом життя, є Альфа і Омега, початок і кінець. Тому, 

щоб подолати своє невігластво, люди повинні будуть залишити позаду свої умовності і релігійний 

фанатизм і прийти до Мене, Ким Я є по духу - а не серед тих форм поклоніння, які всі хотіли Мені 

запропонувати. Але коли вони прийдуть до істинного Джерела, Я прийму їх усіх, зніму їхній біль, 

звільню від їхнього важкого тягаря і примирю їх один з одним. 

45 Подумайте: якби ви всі змогли зрозуміти свою роль у цьому житті, людство вже 

відмовилося б від егоїзму, і якби кожна людина розуміла своє походження, своє призначення, вона 

співвідносила б усі свої справи з тією метою, заради якої була створена. 

46 У світі більше немає необхідності в багатьох релігіях, ви всі зараз досягли точки об'єднання 

в одній вірі і в одному способі поклоніння Богу. Тільки в єднанні думки і в єднанні душі ви 

зможете знайти те світло, яке приведе вас до прогресу, до гармонії і до миру. 
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47 Тепер ви побачите, що жодна релігія не досягне миру людей і їхньої духовної свободи. 

Натомість ви станете свідками того, як Моє Божественне Послання, яке приходить до одних через 

писання, а до інших через натхнення, досягне спасіння, об'єднання і одухотворення людей. 

48 Спіритизм не створює нерівності, спіритизм - це вчення, якого потребує людство і до якого 

воно несвідомо прагне. Бо це мир, це любов, це справедливість, це світло, якого так прагнуть люди. 

49 Невже ви, які чуєте ці слова, думаєте, що я можу посіяти у ваших серцях неприязнь чи 

недоброзичливість до тих ваших співвітчизників, які сповідують інші віросповідання? Ніколи, 

учні, саме ви повинні почати показувати приклад братерства і злагоди, дивлячись на всіх і люблячи 

всіх з тією ж любов'ю, з якою ви дивитеся на тих, хто поділяє ваш спосіб мислення. 

50 Цей крок доведеться зробити всім релігійним громадам. Вони повинні будуть надихатися 

прагненням любити один одного в акті любові до свого Отця, якому всі стверджують, що 

поклоняються. 

51 Не бійтеся, якщо вас називають загубленим - простягніть руку допомоги всім. Врахуйте, що 

ця робота, яка є істинною для вас, може здаватися фальшивою для інших, оскільки в їхніх очах їй 

не вистачає освячення, яке отримали релігії для того, щоб бути визнаними. 

52 Якщо ви вірите в Мене, якщо ви вірите, що Я даю про Себе знати в словах цих глашатаїв, то 

не бійтеся суду ваших ближніх. Бо Моє вчення настільки красномовне, а Моє послання містить 

стільки істин, що, якщо ви вмієте добре користуватися цією зброєю, вас навряд чи можна 

перемогти. 

53 Ніхто не зможе засудити вас за те, що ви прагнете до істини, до досконалості. Ви всі маєте 

на це священне право, і для цього вам дана свобода прагнути до світла. 

54 Люди, ви вже давно їсте і п'єте за моїм столом. Якщо ви все ще відчуваєте духовний голод, 

то це невиправдано, бо вам день у день пропонується їжа. Я спраглий твоєї любові, але що ти даєш 

Мені пити? Жовч і оцет ваших сварок і нерозуміння! 

55 Кажу вам у цей благодатний день: Нехай Моє божественне сяйво проникне у ваше серце, 

щоб ви відчули Мою присутність і перетворили своє життя. 

56 Я прийшов як Суддя, але правда полягає в тому, що якщо ви шукаєте в Слові Судді, ви 

обов'язково повинні бути в присутності Отця - того Отця, який любить вас і який тому відкриває 

Себе так багато способів, щоб ви могли краще пізнати Його. 

57 Я знаю, що чим більшими будуть ваші знання, тим більшою буде ваша любов до Мене. 

58 Коли Я кажу вам: "Любіть Мене" - знаєте, що Я хочу вам сказати? Любіть істину, любіть 

добро, любіть світло, любіть один одного, любіть Істинне Життя. 

59 Навчіться любити Мене, усвідомте, як Моя любов слідує за вами скрізь, незважаючи на 

ваші проступки і гріхи, і ви не можете ухилитися або уникнути її впливу. Зрозумійте, що чим 

серйозніші ваші гріхи, тим більша Моя милість до вас. 

60 Злоба людська хоче відігнати мою любов, але їй не здолати, бо любов - це вселенська сила, 

божественна сила, яка все творить і все рухає. 

61 Доказом усього того, що Я говорю вам, є те, що Я дав вам, коли давав про Себе знати серед 

вас у цей час, коли людство загубилося в безодні свого гріха. Моя любов не може відчувати відрази 

до людського гріха, але вона може відчувати співчуття. 

62 Пізнай Мене, прийди до Мене, щоб змити свої плями в кришталево чистому джерелі Мого 

милосердя. Просіть, просіть, і дасться вам. 

63 Що ти можеш представити переді Мною, чи то в своєму серці, чи то в своїй душі, чого Я не 

бачу? Які страждання, туги, турботи або таємниці ти міг би приховати від Мене? Жодного. Вчися, 

отже, молитися духовно, внутрішньо сповідатися переді Мною, довіряти Моєму передбаченню і 

Моєму милосердю, щоб влити у своє серце той мир, якого йому так бракує. 

64 Я говорив вам, що молитва - це мова душі, якою ваше серце говорить зі Мною, нарікає, 

просить Мене, плаче і зміцнюється. Але іноді, коли твоє єство сповнене захоплення або відчуваєш, 

як тебе переповнює умиротворення, молитва стає духовним гімном, що досягає висот Мого 

Царства. 

65 Довіртеся Мені, люди, довіртеся Мені, людство, переконавшись, що немає на землі людини, 

немає народу, немає закону, якому можна було б довірити своє спасіння. Ідіть до Мене, шукайте 



U 297 

118 

Мене, шукайте Істину, і тоді одного разу ви всі будете об'єднані в одній "долині", під одним-

єдиним світлом. 

66 Люди, нації, раси і народи - всі вони повинні будуть піти на божественний поклик, коли дух 

людини, втомлений неволею на землі, підніметься, розірве кайдани матеріалізму і вигукне радість 

духовного визволення. 

67 Сьогодні виконання мого слова може здаватися вам дуже далеким, як і морально-духовне 

перетворення цього людства. Але тільки від вас залежить, як прокласти шлях і виконати ту 

частину, яка вам належить. Якщо ви цього не зробите, то не маєте права судити про виконання 

Мого Слова. 

68 Настане час, коли прагнення людини до вищого розвитку своєї душі буде настільки палким, 

що вона використає всі наявні в її розпорядженні засоби, щоб перетворити цю долину сліз на світ, 

де панує гармонія, що вона зробить "неможливе", що вона піде на жертви і надлюдські зусилля, 

щоб запобігти війнам. 

69 Саме ці люди будуть виховувати цей світ, саме вони приберуть з людського життя чашу 

страждань, саме вони відбудують все те, що зруйнували минулі покоління у своєму сліпому 

прагненні до влади, у своїй матеріалістичності і нерозсудливості. Саме вони будуть стежити за 

істинним поклонінням Мені - поклонінням без фанатизму, без зовнішніх і безглуздих актів 

поклоніння. Вони намагатимуться донести до людства, що гармонія між людськими законами і 

духовними та їх виконання - це найкраще поклоніння, яке людина може принести Богу. 

70 Чи не хотіли б ви опинитися серед них? Хіба ви не хотіли б, щоб ваші діти були серед цих 

людей з піднесеним настроєм? Ви можете задовольнити це прагнення. Вам належить прокласти 

шлях тим, кого Я довірив вашому вихованню і турботі, щоб, коли прийде час почати вирішальну 

битву духу проти панування матерії, вони змогли об'єднатися в свідомості своєї місії, сильні у 

своїй вірі і наповнені знаннями, які дає Моє Слово, і скласти єдине тіло, єдиний народ, єдиний дух, 

який руйнує стіни і долає перешкоди на своєму шляху, як це робив Ізраїль, коли він шукав Землю 

Обітовану. 

71 Я знаю, що якщо ви не залишите своїх дітей достатньо підготовленими, ваша душа буде 

плакати з потойбіччя про долю тих, хто залишився покинутим на землі, тому що вони побачать, як 

вони піддадуться, не будучи в змозі захистити себе від навали нещасть і пошестей, які прийдуть, 

щоб бичувати народи землі. 

72 Чи можете ви уявити собі спокуту і біль душі, яка замість солодких плодів пожинає лише 

колючі кущі і кропиву, коли приходить у духовний світ? 

73 Це те, чого ви повинні уникати вчасно - тепер, коли ви маєте в достатку світло настанови, 

яку Я даю вам для спасіння всіх людей. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 298 
1 Зцілюйте всі недуги, як тілесні, так і душевні, бо ви маєте завдання втішати, зміцнювати і 

зцілювати свого ближнього. Але я прошу вас: Як ви можете дарувати здоров'я тим, хто його 

потребує, якщо ви самі хворі? Який мир може витікати з душі, коли вона розбурхана тривогами, 

стражданнями, муками совісті і ницими пристрастями? 

2 Тільки те, що ви накопичили у своєму серці, ви зможете запропонувати своїм ближнім. 

3 Сьогодні ви повинні накопичити якомога більше тих благ, які Я роздаю цьому народу, і 

навчитися зберігати їх під час воєнних дій і негараздів, щоб, коли прийде час виконати свою місію, 

ви змогли перемогти в бою. Мир, світло і бальзам утворять одне тіло з вашим єством - таким 

чином, що ви не тільки зцілите хвору людину через покладання рук, але ви будете передавати 

здоров'я, мир і зміцнення через ваше слово, ваші думки, ваш погляд, і в багатьох випадках ваша 

просто присутність буде випромінювати ці сили. 

4 Але не думайте, що вам буде достатньо знати, що Я наділив вас цими дарами. Ні - ви також 

повинні знати, що для їх прояву вам потрібна сила, і важливо, щоб ви отримували її через віру в 

Мене, через любов до ближнього, через чистоту почуттів і безкорисливість. Той, хто не працює за 

цими принципами, - навіть якщо він обдарований Мною, - нічого доброго не передасть. Бо ці дари 

розквітають і примножуються лише завдяки благородним, чистим і піднесеним почуттям. 

5 Щоправда, є багато таких, які, незважаючи на непідготовленість, залишають на своєму 

шляху шлейф чудес. Але роблять їх не вони, а я, бо маю співчуття до нужденних, хворих, духовно 

убогих і людей доброї волі. Але потім ці "працівники" приписують мої чудеса собі. 

6 Є й інші випадки, коли той, хто ще не кваліфікований для того, що я йому доручив, бо не 

знає, як себе підготувати. Але його віра велика і він відчуває милосердя до ближнього. Я дарую 

йому чудеса, щоб підбадьорити його в його роботі, щоб він був наполегливим і вдосконалювався. 

7 Сказати, що Я забираю дари у того, хто не використовує їх належним чином, - це помилка. 

Але той, хто не використовує їх в тих цілях, які Я йому вказав, негайно втрачає силу 

використовувати їх. 

8 Як я можу позбавити людину її духовних дарів, адже вони є засобом її спасіння і єдиною 

зброєю для самозахисту? Якби Моє правосуддя відбувалося так, як ви вважаєте, Я вже позбавив би 

багатьох людей світла їхньої совісті, і Я позбавив би багато мізків розуму. Але ще раз кажу вам, що 

Я не позбавляю людей їхніх дарів, бо саме цими якостями вони повинні спокутувати себе і 

піднятися до досконалості. 

Ти говориш Мені, що деякі втрачають розум, а деякі передчасно втрачають життя або якісь 

здібності. Безумовно, але не я відбираю у них те, що їм і так належить. Це вони самі через 

слабкість, нерозумність і оману позбавляють себе того, що Отець дав їм у спадок. 

9 Чи не присутня в усьому цьому Моя справедлива рука? 

10 Але якщо ви трохи поспостерігаєте за тим, як Я застосовую Своє досконале правосуддя, то 

переконаєтеся, що саме Моя любов проявляє себе в кожному з цих випадків, повертаючи одним 

світло, іншим - мир, третім - життя, хоча Я також кажу вам, що для того, щоб повернути втрачене, 

вони повинні спочатку пройти велике очищення. 

11 Я буду говорити з вами про все в цьому Слові, бо жодна глава не повинна бути пропущена в 

Моєму вченні. Я навчу вас всьому, щоб завтра у вас не було жодних сумнівів, жодної 

невпевненості. 

12 Я хочу зробити з вас людей, які усвідомлюють своє призначення, які є знавцями своєї місії, 

які готові з усією правдивістю і чистотою сіяти і поширювати це благословенне насіння, яке Я 

впустив у ваші серця для благословення і духовного прогресу людства. 

13 Тому, коли я розпочинав своє сьогоднішнє повчальне слово, я насамперед сказав вам, щоб 

ви сьогодні зі мною зцілилися і зміцнилися. Бо з того, що у вас на серці, ви передасте своїм 

ближнім. 

14 Ніколи не сподівайтеся, що Я виллю Своє милосердя на нужденних, які шукають вас, 

незважаючи на вашу недосконалість і непідготовленість. Бо і зараз кажу вам, що навіть якщо ви 
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зможете приховувати зло тут, на землі, переді Мною і коли прийде ваш суд, тільки ваші заслуги 

зможуть врятувати вас від сумної відплати. 

15 Чи розумієте ви, що вам пояснило це вчення? Тоді ніколи не забувайте про це! 

16 Улюблені люди: Я проявляв Себе на шляху ваших життів, випробовуючи вас у різних 

формах і бачачи, що ви любите Мене. Ви спотикалися об каміння на шляху, але ви проявили свою 

віру і виправилися. 

17 Моє вчення спасає вас, і Моє слово піднімає вас, бо ви вірите в Мою присутність і в Моє 

проголошення через розуміння цих носіїв голосу. 

18 Ваша душа отримала задоволення від відкриття у своєму тілі тієї тонкості, яка дозволила 

вам розпізнати мою присутність в цьому прояві. 

19 Як багато тих, хто через писання минулих віків знає пророцтва, які провіщали цю епоху. І 

все ж, якби вони були присутні на Моїх проявах, то не повірили б їм і не сприйняли б їх як 

виконання тих обіцянок! Це ті, хто не досяг того рівня розвитку, який дозволив би їм розпізнати це 

світло. 

З іншого боку, скільки з тих, хто сьогодні поклав би своє життя, щоб засвідчити, що це Я даю 

про Себе знати людям у цей час, навіть не знали, що існували пророцтва, які говорили про ці події. 

Причиною цього є те, що їх душа вже була підготовлена і готова прийняти світло. 

20 Пророки, просвітлені і провидці сприймали Моє пришестя в дусі, вони бачили книгу, яка 

розкрилася, щоб вилити свій зміст на уми людей, вони підтверджували присутність духовного 

світу серед людей. Вони побачили нову гору, на яку прийде Господь, щоб об'єднати Свій народ. 

Поправді ж кажу вам: як ви прийшли і відчули Мене, так додасться один народ за одним і один 

чоловік за одним, як тільки настане призначений час, щоб кожен пробудився. 

21 Не думайте, що Я дам про Себе знати в кожній нації і народі землі в тій формі, яку Я 

дарував вам. Але у Своїй безмежній силі і мудрості Я знатиму, як постукати у двері всіх сердець. 

22 Я повинен сказати вам, що ви повинні поширювати і робити відомим по всій земній кулі це 

духовне насіння, яке я довірив вам в цей час. 

23 Час Мого прояву був часом підготовки цього народу. Інструкція була довгою і детальною - 

настільки довгою, що я бачив, як одні покоління йшли з цієї землі, а на зміну їм приходили інші. 

Це було необхідно для того, щоб насіння проросло, дозріло і принесло плоди. 

24 Навчання нині добігає кінця, тому слухайте, що в кожному навчальному зверненні я 

відкриваю вам порядок, в якому ви повинні працювати в майбутньому. 

25 Моя робота має велику кінцеву мету, і саме моє слово веде вас до цієї мети. 

26 Я знаю, що ви все одно будете проливати сльози, хоча ви в рядах людей, які почули мій 

голос. Ви будете нарікати на свою розділеність, бо випробування зроблять вас слабкими. Тоді саме 

біль і удари, завдані світом, змусять вас взяти в свої руки прапор миру, союзу і доброї волі, про 

який я говорив вам з перших днів мого прояву. 

27 Будьте благословенні, якщо, почувши ці слова, ви відвернете біль і об'єднаєтеся з 

братерства. Я бачу біль і смуток у тих, хто мріяв про братерство цього народу і поки що не бачить 

жодних ознак об'єднання. Це ті, що мовчки кажуть Мені: "Господи, нехай нас об'єднує Твоя любов. 

Дай нам ще трохи часу для боротьби за наше спасіння". 

28 Інші запитують Мене: "Учителю, чому серце повинне очищатися, а страждання приходять 

навіть тоді, коли ми чуємо Твоє Слово?". Але я кажу вам: люди, ви ще не очистилися від усіх плям, 

ви ще не звільнилися від болю. У вашому єстві є струни, які ще не зачеплені, і необхідно 

випробувати їх, щоб душа і серце набули твердості. 

29 Якби від одного лише факту слухання Мене ви перестали відчувати біль, то чи доклали б ви 

зусиль у своєму житті, щоб очиститися і наблизитися до Мене? Істинно кажу вам, що тоді ви 

більше нічого не будете робити для поліпшення своєї розумової та моральної конституції. 

30 Знайте, учні, що мета вашої боротьби - це той стан душі, якого не може досягти ніякий біль, 

і ця мета досягається заслугами, боротьбою, випробуваннями, жертвами і зреченнями. 

31 Зверніть увагу на ті приклади терпіння, віри, смирення і покірності, які ви іноді виявляєте в 

деяких своїх ближніх. Вони - душі, послані Мною, щоб показати приклад чесноти серед людства. 

На перший погляд, доля цих істот сумна, але у своїй вірі вони знають, що прийшли виконати місію. 
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32 Ви отримали великі приклади Моїх посланців і учнів у вашій історії - імена, які вам відомі; 

але з цієї причини не нехтуйте малими прикладами, які ви зустрічаєте на своєму життєвому шляху. 

33 Часто ви робите справи великого піднесення, які доходять до Отця як данина, які гідні Його 

пам'яті, і які служать прикладом для тих, хто вас оточує. Ви не завжди усвідомлюєте цінність тієї 

праці або заслуги того вчинку, і це так краще для вас, щоб серце не пишалося своїми заслугами, бо 

тоді псується насіння. 

Але душа все ж таки має знання про цінність своїх творінь. Якби це було не так, то як часто 

вона витрачала б свій час на посередні роботи, вважаючи, що займається високими і корисними 

справами. 

34 Учні, ви стали стійкими в стражданнях, але тепер ви повинні рухатися вгору через 

одухотворення. Неважливо, що людське життя з його труднощами, печалями і спокусами ув'язнює 

вас. Це завоювання очевидне лише тоді, коли ви знаєте, як відкрити процедуру, щоб зробити себе 

вільними. Але що це за спосіб, який змушує душу розширюватися і ставати вільною? Через 

молитву, роздуми над своєю діяльністю, заняття благородними справами, піднесення над 

негараздами. 

35 Той, хто досягне цього, увійде у світ світла і миру, не утримуючись від виконання свого 

завдання в матеріальному світі. 

36 Це шлях, який Я намітив для вас, щоб уникнути матеріалізму, земних негараздів, болю, 

спокус і пороків. 

37 Запрошую вас до молитви, роздумів і добрих справ, щоб завдяки одухотворенню ви досягли 

тих країв, де втамуєте спрагу водою істини і де будете залиті світлом Отця вашого. Тільки там ви 

зможете надихнути себе на добре виконання своїх обов'язків, як духовних, так і людських. 

38 Поки вам випало жити на землі, робіть це якнайкраще. Але не показуйте свого неприйняття, 

коли чаша болю виливає свій вміст у ваше серце, заявляючи, що ви більше не бажаєте жити в 

цьому світі. Земля - це "долина", де душа очищається і де набуваються заслуги, щоб зайняти вищий 

дім. Якби ви тільки знали, скільки коштує вашій душі заселити його. 

39 Необхідно, щоб ви прокладали шлях і готували домівку для поколінь, які прийдуть 

продовжувати вашу справу. Але якщо ви не виконаєте свою частину, то вони повинні будуть 

зробити те, що ви не зробили, і те, що їм потім буде наказано зробити, вони повинні будуть 

залишити іншим. Чи вважаєте ви, що так можна виконати волю вашого Отця? 

40 Коли ви вступили на цей шлях тут, ви отримали на свої вуста плоди попередніх поколінь. 

Це був подарунок, який вони залишили вам у спадок. Чи не вважаєте ви, що так само слід 

залишити щось приготоване і для тих, хто незабаром прийде вам на зміну? 

41 Схаменіться, люди! Потойбіччя спостерігає за вашими кроками на землі! Ці світи знають 

твої справи! Коли вони бачать, що це людство тоне в морі своїх ворожнеч і пристрастей, вони 

потрясаються і моляться за вас. 

42 Не падайте духом, ви не покинуті. Довіряйте своєму Отцю і майте надію на тих, хто любить 

вас і захищає від духовного світу. 

43 Якщо ви істинно присвятите себе Моїй роботі протягом часу, який Я даю вам Мої 

настанови, істинно кажу вам, цього часу буде достатньо для того, щоб ви були готові зробити 

твердий крок назустріч новому періоду, який насувається на вас. 

44 Ці останні три роки Свого прояву Я обрав, щоб уособлювати ті роки, в які Я проповідував 

Своє Вчення в Другій Ері. Так ви зможете краще зрозуміти любов, силу волі і відданість учнів, які 

пішли тоді за Мною, адже їм вистачило короткого часу, щоб стати учнями Божественного Вчителя, 

апостолами істини. 

45 Тоді було дванадцять обраних, які повинні були слідувати безпосередньо за Мною, і з 

дванадцяти тільки один впав у годину випробування, коли наближався Мій відхід. 

46 Сьогодні Я посадив за Свій стіл велику кількість учнів, щоб, постійно слухаючи Мене і крок 

за кроком слідуючи Моєму вченню, вони дійшли до кінця цього часу прояву сильними - достатньо 

сильними, щоб не зрадити свого Вчителя і не зрадити себе. 

47 "Пильнуйте і моліться", - кажу вам, люди, як Я сказав Своїм учням, коли настала година. 

Будьте пильні, бо тіло слабке і в хвилину слабкості може зрадити свою душу, і я не хочу, щоб ви 
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потім, як людина або як духовна істота, проливали гіркі сльози через хвилину розгубленості або 

слабкості. 

48 Не думайте, що наслідки непокори будуть негайними - ні. Однак Я кажу вам, що рано чи 

пізно вам доведеться відповісти за свої вчинки; навіть якщо іноді вам здавалося, що ваш проступок 

не спричинив за собою ніяких наслідків, з огляду на те, що минув час, а Моє правосуддя не подало 

жодного знаку. Але ви вже знаєте через Моє Слово, що Я невблаганний як Суддя і що коли прийде 

ваш суд, ви відкриєте очі до світла совісті. 

49 Нехай ніхто не бере на себе цей суд, нехай ніхто не бажає цієї чаші болю, мук, каяття і 

відчаю, бо ваша душа буде страждати так, як ви не можете собі уявити, якщо ваша совість буде 

називати вас "неслухняною", "зрадницею", "невдячною", після того, як ваш Учитель називав вас 

"улюбленою ученицею", "дорогою" і "спадкоємицею мого Царства". 

50 Якби я не знав, що ви все ще здатні на помилку, непослух або деградацію, я б не говорив з 

вами таким чином. Але я знаю вашу слабкість і необхідно, щоб я вас розбудив. Але чому ви ще не 

досягли повного усвідомлення того, як ви повинні тлумачити кожну Мою вказівку, хоча ви скоро 

досягнете кінця Мого проголошення? Тому що ви звикли до Мого Слова до такої міри, що 

вважаєте його все більш незначним, а себе, з іншого боку, все більш значущим. 

51 Я говорю з вами для вашого блага, бо ніяка людська помилка не зможе зашкодити Моєму 

духу або Моїй роботі. Ви, однак, цілком можете завдати собі багато зла через свої помилки, і Я 

хочу, щоб ви позбавили себе цього зла. 

52 Ви знаєте, як у Другу Епоху хвилина слабкості одного з Моїх учнів завдала стільки болю не 

тільки його Вчителеві, але і його братам, і всім тим, хто любив Мене, як з цього моменту все 

змінилося для тих, хто пішов за Мною. 

Учитель був вирваний з рук учнів, слова любові, які так часто вимовляли його вуста, 

закінчилися. Зникло те благословенне тіло, через яке вони відчували присутність Бога у світі. Вони 

відчули, як тіні болю та покинутості оточують їхнє життя. Але не тільки вони плакали над цією 

жертовною смертю, а й людство всіх часів і народів. 

53 Тепер Я запитую вас: чи вірите ви, що помилка того зрадливого учня завадила Моїй справі 

бути завершеною? Ви вважаєте, що ця помилка змінила те, що я передбачав? - Ні в якому разі. Моя 

Робота, Моя Істина і Моя Місія здійснилися з найвищою досконалістю, так само, як повинні були 

здійснитися всі передбачені життєві обставини, які ті учні мали представити своєму Господу. Бо 

Божественна воля ніколи не може бути підпорядкована людським способам дій. Воно відбувається 

незалежно від людських гріхів і буде відбуватися завжди. 

54 Визнайте, що я готую всіх до дня випробувань, який наближається. Але кажу вам, що Мені 

вистачило б одного сумлінного і підготовленого глашатая, щоб передати Мої останні слова, щоб 

запечатати ними ту істину, яку Я відкривав вам протягом стількох років і через стількох глашатаїв. 

55 Зрозумій, Ізраїлю, який малий народ, що оселився під деревом життя. Одні не зрозуміли 

Моїх Божественних настанов, інших здивували спокуси на їхніх шляхах. Але я даю вам добру 

пораду, як Батько, і як Учитель наставляю вас. 

56 Цю настанову ви закарбуєте у своєму серці, щоб іти Моїм шляхом, щоб дарувати світло 

сліпим, щоб глухі почули поклик Моєї любові, щоб кульгаві могли ходити і йти за Мною, щоб 

людство побачило полуденне світло. 

57 Я зараз готую людей, щоб зробити їх вільними від усякого гріха. Моє світло освітлює їхні 

серця, щоб вони могли практикувати любов між собою. 

58 З того часу, як Ілля привів вас до перешкоди, ви були підготовлені до одухотворення і 

вознесіння вашої душі. Ти прийшов до Мене і сказав: "Господи, зроби волю Твою заради мене". Я 

дав тобі нове вбрання для ніг твоїх, Я зняв лахміття, яке ти приніс Мені, і прикрасив душу твою 

чистим одягом. Я вклав у твою душу знак Мого вибраного народу Ізраїля і сказав тобі: Це ті чини, 

до яких ви належите, щоб ви могли виявити покірність і слухняність Моєму велінню. І ви сказали 

Мені: "Отче, виконай наді мною волю Твою". 

59 Так, діти Мої, Я просвітив вас, щоб ви не були невігласами, щоб ви практикували Моє 

вчення як сильні, щоб ви давали Мені притулок у своїх серцях і відокремлювали себе від поганого, 
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щоб ви відчували біль тих, хто сліпо йде своїм шляхом від матеріалізації. Я дав тобі духовний 

бальзам, щоб ти зцілив їх і дав їм нове життя, щоб ти привів їх до Мене. 

60 Я прийшов у цей час, щоб дати життя "мертвим", щоб врятувати людство і вирвати його з 

безодні, щоб прочитати від першої до останньої сторінки книги настанови, які Я давав йому 

протягом століть. Ось Моя любов, Моя безмежна мудрість. Хто хоче зрозуміти Мене, той буде 

жити в Мені. Той, хто хоче любити Мене, повинен бути зі Мною і йти своїм шляхом, 

одухотворяючись, щоб біль більше не наздоганяв його і він більше не відчував себе самотнім. 

61 Це твоя місія, Ізраїль. Приготуйтеся, бо ви повинні бути Моїми учнями, ви повинні слухати 

свого Вчителя з усією увагою. Бо кожен з вас завтра повинен бути як відкрита книга, де люди 

вивчають і осягають Моє Слово. 

62 Виконання вашої місії не обмежується чотирма стінами залу засідань. Ні, Ізраїлю, Мій 

проникливий погляд стежить за кожною твоєю справою, і якщо ти захочеш на короткий час 

відхилитися від шляху, Я дозволю тобі це зробити, бо ти маєш свободу волі. Але я кажу вам: У 

своїй непокорі ви будете зустрічати біль на кожному кроці. А коли покаєшся, скажу тобі: 

Повернися до Мене, бо Я чекаю на тебе, щоб утішити тебе. 

63 Той, хто хоче прийти до Отця, повинен звільнитися від гордості, від марнославства і від 

усякої немочі, яку бачить Мій проникливий погляд. 

64 Мені подобалося використовувати смиренних, невігласів. Моя любов подіяла на його серце. 

Я довірив йому Свій закон, Я дав йому відчути Мою присутність і сказав йому: "Іди і неси заклик 

своїм ближнім, веди їх до Мене, бо Я дам їм усе необхідне для їхнього духовного сходження. 

Тому я говорив вам, що ваша місія велика і складна. Ви повинні багато чого зрозуміти і багато 

працювати на своєму духовному шляху. Але ви не бідні, ви багаті, тому що у вас є Я, тому що ви 

Мене почули і відчули, тому що Я вас підбадьорив і сказав вам: Не хвилюйтеся, бо Моє милосердя 

завжди буде з вами. 

Кожному "працівникові" Я дав шматок землі, щоб він обробляв її і збирав добрі плоди. Але 

якщо плід гіркий, я не прийму його. Трудівник повинен буде знову обробляти свою землю, поки не 

збере плоди, які мають гарний смак і гідні досягти Мене. 

65 Моя робота залишиться незаплямованою і моя правда завжди буде такою ж. 

66 Плями і нечистоти цього народу будуть стерті Моїм правосуддям, і ви побачите, що Моя 

воля завжди виконується. 

67 Тепер ви знаєте, чого Я хочу від вас і чого ви не повинні робити згідно з Моєю волею. 

Живіть у злагоді зі своєю совістю, і вона завжди підкаже вам, що ви повинні робити, щоб виконати 

Мою Волю. 

68 Я ще раз кажу вам, що ви повинні пильнувати і що ви повинні молитися, щоб у цей час не 

було такого, хто у вирішальну годину впаде в спокусу. Але якщо хтось повстане проти Моєї волі, 

зрадивши те, що Я постановив, і змусить події піти іншим шляхом, - істинно кажу вам, Моїй справі 

тоді не буде завдано шкоди, бо вона Божественна. Але ті, хто гордо знехтує Моєю волею у 

вирішальний момент, відчують на собі наслідки своєї впертості. 

 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 299 
1 Учень: Учитель з вами і цілує кожну свою маленьку дитину. 

2 Мене охоплює духовний захват, з яким ви цими днями згадуєте благословенну ніч, коли 

"Слово" стало людиною, щоб оселитися серед вас. 

3 Якщо ви тісніше об'єднаєтеся в братській любові і віддасте свою ніжність дітям, яких Я 

довірив вам, ви відчуєте досконалу любов, яку послав вам ваш Отець. Я відкрив свою скарбницю і 

взяв з неї те, що має бути світлом і миром для людства. 

4 Я хотів би, щоб всі відчули мою присутність. Якби, хоча б у ці дні пам'яті, люди знали, як 

чутливі і одухотворені свої серця, вони змогли б знайти Мене в кожному місці, на шляху кожного 

створіння, в сім'ях, в тих місцях, де живе біль. Але Мені ще треба почекати, не всі здатні відчути 

Мене у своєму серці. Проте Я залишаю на шляху кожного з Моїх дітей дар любові. 

5 Я можу давати про Себе знати людям у нескінченній кількості форм. Навіть якщо Я 

дозволяю вам чути Моє Слово через носія людського голосу, Я говорю до інших їхнім духом. 

6 У цей день, коли люди згадують той світанок, коли Месія почав свій життєвий шлях на 

землі маленькою дитиною, Я хочу, щоб усе людство відчуло Мою духовну присутність. Я хочу, 

щоб діти раділи в Мені, молодь на мить зупинилася і згадала Того, Хто з любові став людиною, 

щоб вас спасти, а дорослі, які проливають сльози, роздумуючи над цими подіями і згадуючи 

щасливі дні свого дитинства, відчули Мій мир у своєму серці. 

7 Радість і смуток чергуватимуться, коли ви згадуватимете материнське лоно, яке вас 

колисало, любов і ласку батьків, щасливе, але коротке дитинство, а потім все те, що ви поступово 

втратили у світі: батьків, дитинство, радощі, невинність. 

8 Ви повинні будете пам'ятати, що багато сердець стали занадто холодними, щоб любити 

Мене і любити своїх близьких у світі. 

9 Моліться в цю мить, любі люди, і змусьте тих, хто забув про вас, згадати про вас, тих, хто 

прилетів у "духовну долину", наблизитися до вашого серця, щоб усі об'єдналися в цей день любові. 

10 Не тільки люди з радістю згадують день, коли на землі сталося чудо, що "Слово" Боже стало 

людиною. Цю радість розділяє і духовний світ, споглядаючи божественні діла Господні. 

11 Ви є тими, хто маєте найяскравіший прояв мого приходу, моєї присутності і мого слова в 

цей час на цій планеті. Мій голос, олюднений через глашатая, запалив світло у ваших душах, 

висвітлив таємниці, відкрив нові знання про духовне і творив чудеса в тих, хто його чув. Тому вас 

називають "учнями Третьої Епохи" і Отець завжди чекає від вас найбільшого духовного 

шанування. 

12 Ви зараз поступово розумієте сенс Мого вчення, і тому, коли намагаєтеся згадати Мої кроки 

у світі, то робите це без обрядів, без церемоній, без мирських святкувань. Ви дозволяєте своїй 

радості бути внутрішньою, і коли ви висловлюєте її, ви робите це, займаючи свою душу і серце 

слуханням Моїх слів і практикуванням того, чого вони вчать. 

13 О, благословенний і улюблений народе, збережіть ці священні спогади у своєму серці, нехай 

вони будуть дорогою і світлом для вашого життя. Якщо ви бачите, що в цих поминаннях люди 

виходять за межі поваги до Божественного і впадають у профанацію, пробачте їх, як прощаю їх Я. 

Я також дозволю Своєму світлу досягти їх. 

Потрясіння духовного роду потрясе людство, як і було передвіщено, і тоді люди прокинуться, 

щоб повернутися до Мене. Шлях до цього прокладений, надзвичайні випробування і події 

потрясуть світ і будуть як крики суду, що кличуть людей до оновлення. 

14 Вже сьогодні Я вчу вас молитися з тією підготовкою, в якій ви здатні з'єднати себе з 

благаннями, що піднімаються до Мене з народів. Я даю вам силу духу, щоб у момент випробування 

ви не впали у відчай і не відчули себе бідними на інтуїцію. 

15 Я даю вам своє слово, щоб ви говорили з істинним світлом у душі, і щоб ви знали, як 

поводитися у випробуваннях і в тяжких кризах вашого життєвого шляху. 

16 Я благословляю вас і також кажу вам, що скрізь, де згадується Втілення "Слова", 

народження Христа, буде присутній люблячий покров вашої Небесної Матері, яка стала жінкою, 

щоб Бог пройшов через її лоно, коли Він став людиною. 
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17 Оскільки вона багато в чому розуміла Вчителя, то саме вона повинна була стати людською 

матір'ю, щоб привести Його у світ. 

18 Вона прийшла не тільки для того, щоб полюбити свого "Єдинородного Сина". Її 

божественна любов - це універсальний покров розради, її присутність у всі часи - це ніжність і 

заступництво. Зверніться до неї, і ви знайдете в ній сходи на небо, яка приведе вас до Мене. 

19 Мій Дух входить у домівки, втішає тих, хто плаче, і наповнює всі серця миром. 

20 Духовне послання, яке я приношу вам сьогодні вранці, щоб підготувати вас до останнього 

року мого прояву. 

21 Я приношу вам свій мир, щоб ви згодом принесли його всім народам землі. Бо мир - це 

найвища мета, до якої ви повинні прагнути. 

22 Спокій душі - це стан, з якого ти можеш осягнути світло моєї мудрості і все те, що не може 

осягнути заплутаний розум через відсутність спокою. 

23 Людині потрібен мир в душі, спокій в серці. Але це багатство не здобувається силою, і його 

не можна купити за будь-яку ціну. Це благодать, яку людина здобуває через наполегливість у 

добрі. 

24 Я довіряю насіння миру вам, улюблені люди, щоб ви рознесли його по землі. Але істинно 

кажу вам, що ви не єдині, хто посіє це насіння. Бо в лоні інших громад - і в цьому народі, і в інших 

країнах - є люди, які моляться за мир, які бажають добробуту своїм ближнім, і які старанно 

працюють для досягнення своєї мети. 

25 Благословенні всі ті, хто жадібно прислухається до Моєму словесному натхненню в цю 

Третю Епоху, до Моїх духовних одкровень. Бо, тренуючи сприйнятливу здатність людей на основі 

їхнього розвитку, вони будуть збирати мої думки і знатимуть, як проявляти їх у словах і справах 

серед своїх ближніх. 

26 Людина несе в собі безсмертну силу духу і зможе піднятися зі свого занепаду через 

прагнення до визволення, через потяг до вищого розвитку. 

27 Зараз настав час, коли людина усвідомлює можливості і силу свого інтелекту. Треба тільки 

дозволити своїй душі використати цю силу в повній мірі для здійснення справ, які заповідає 

Господь у Книзі Свого Вчення. 

28 Ви знаєте тепер, улюблені учні, що для того, щоб душа могла боротися і безперешкодно 

виражати себе, людина повинна скинути з себе ярмо, викорінити зі свого серця традиції і 

звільнитися від релігійного фанатизму, як це зробили всі ті, хто повстав у всіх точках землі. 

29 Для всіх них Я приготував перехрестя на їхньому шляху, де вони повинні зустрітися один з 

одним і визнати один одного братами і сестрами в ідеалі, в боротьбі і у вірі. 

30 Істинно кажу вам, в усіх куточках світу розсіяні Духовні Особи - зрілі люди, які принесуть 

мир людству. Але кажу вам, що об'єднання між Духовними особами всього земного кола не буде 

через організацію нової церкви, бо сила його не буде матеріальною. Їх єдність буде ментальною, 

ідеальною і з точки зору їх роботи, і таким чином їх сила буде непереможною, оскільки вони 

черпатимуть її з Вічного Джерела, яке знаходиться в Моєму Дусі. 

31 Усім їм Я вселяю Свою істину, а також шукаю їх, щоб з їхніх сердець і розуму пішла всяка 

нечистота, бо вона не повинна змішуватися з Моїм світлом. 

32 Всі вони зобов'язані гарантувати, що спіритуалістичне вчення пояснюється і чітко 

розпізнається через їхні духовні здібності і не забруднюється людськими філософіями. 

33 Навіть у більш ранні часи люди додавали до Моїх одкровень і вчень свої світогляди, свої 

філософії і свої теорії, які лише роз'єднували і заплутували людство. 

34 Я хочу, щоб ті, хто знайшов шлях, легко навчали його і полегшували його для своїх 

ближніх, щоб вони не встеляли його каменями спотикання, як це робили багато хто, тим самим 

перешкоджаючи тим, хто шукає Мене, прийти до Мене. 

35 Прихильникам обрядовості - тим, хто наполягає на уособленні Бога в фігурах, предметах і 

опудалах, кажу: якщо вони не стають на шлях одухотворення, то, самі того не усвідомлюючи, 

належать до тих, хто сприяє війнам між народами, нехтуючи своїми братами-людьми. 

36 Всім вам кажу істину, що Бог, в якого ви вірите, чистий і в Своїй божественній любові 

любить вас усіх однаково. 
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37 Якщо Я скажу тобі правду, а ти образишся на неї, пам'ятай, що це сказала тобі не людина, а 

твій Учитель, який любить тебе і показує тобі твої помилки, щоб врятувати тебе. 

38 Невже ви ще не усвідомили, що прагнення до влади, фанатизм і непримиренність подібні до 

припливу, який, випустивши на волю, вже не зупинити? 

39 Я не борюся з чиїмись переконаннями, якщо вони засновані на правді. Однак я борюся з 

помилками там, де вони є. 

40 Прагніть вже зараз всі до однієї мети, примиряючи і гармонізуючи своє душевне життя. 

Нехай ніхто не думає, що він йде кращою дорогою, ніж його брат, і не думає, що він стоїть на 

вищому рівні, ніж інші. Кажу вам, що в годину смерті саме Мій голос скаже вам правду про ваш 

рівень розвитку. 

41 Там, у цю коротку мить просвітлення перед совістю, багато хто отримує свою нагороду; але 

багато хто також бачить, як зникає їхня велич. 

42 Хочете врятуватися? Тоді приходьте до Мене на шляху братерства. Вона єдина, іншої 

немає, вона записана в Моїй найвищій заповіді, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

43 Людство: У ці дні, коли ви святкуєте народження Ісуса, нехай мир увійде у ваші серця і ви 

станете єдиною і щасливою родиною. Знаю, що не всі серця відчувають щиру радість, коли 

згадують мій прихід у світ у той час. Дуже мало тих, хто знаходить час для роздумів та збору і 

дозволяє радості бути внутрішньою, а святу пам'яті - відбутися в дусі. 

44 Сьогодні, як і в усі часи, люди перетворили пам'ятні дні на профанні і безглузді свята, щоб 

шукати насолоди для почуттів, далекі від того, якими повинні бути радості духу. 

45 Якби люди використовували цей день для того, щоб присвятити його духу, роздумуючи про 

Божественну Любов, неспростовним доказом якої стало те, що Я став людиною, щоб жити з вами, 

істинно кажу вам, ваша віра засяяла б у вишині вашого єства, і вона стала б тією зіркою, яка 

вказала б вам шлях, що веде до Мене. Твоя душа буде настільки пронизана добром, що на своєму 

життєвому шляху ти будеш обдаровувати нужденних благами, розрадою і сердечністю. Ви б 

більше відчували себе братами і сестрами, ви б прощали своїх кривдників від щирого серця. Ви 

відчуєте ніжність, побачивши вигнанців, цих дітей без батьків, без даху над головою, без любові. 

Ви подумаєте про народи без миру, де війна знищила все добре, благородне і святе в людському 

житті. Тоді б ваша молитва піднялася чисто до Мене і сказала: "Господи, яке ми маємо право на 

мир, коли стільки наших братів і сестер страшенно страждають? 

46 Моя відповідь була б такою: Оскільки ви відчули біль вашого ближнього, і ви молилися і 

співчували, зберіться у вашому домі, сядьте за стіл і радійте в той благословенний час, бо Я буду 

присутній там. Не соромтеся радіти, навіть якщо знаєте, що в цей момент багато хто страждає, бо 

істинно кажу вам, якщо ваша радість щира, від неї буде виходити подих миру і надії, який 

торкнеться нужденних, як зітхання любові. 

47 Ніхто не має на увазі, що я хочу викреслити з ваших сердець найчистіше свято, яке ви 

відзначаєте протягом року, коли згадуєте народження Ісуса. Я лише хочу навчити вас віддавати 

світові те, що йому належить, а душі - те, що їй належить; бо якщо ви святкуєте стільки свят на 

честь людських подій, то чому не залишаєте це свято душі, щоб вона, ставши дитиною, прийшла і 

принесла Мені свій дар любові, щоб вона досягла простоти пастухів, щоб поклонятися Мені, і 

смиренності мудреців, щоб схилити шию і принести свої знання перед Господом істинної 

мудрості? 

48 Я не хочу затьмарювати ту радість, якою наповнене життя людей в ці дні. Це не тільки сила 

традиції - це тому, що моє милосердя торкається вас, моє світло освітлює вас, моя любов огортає 

вас, як плащем. Тоді відчуваєш, як серце переповнюється надією, радістю і ніжністю, 

наповнюється потребою віддавати, переживати і любити. Але ви не завжди дозволяєте цим 

почуттям і натхненням виражатися у своїй справжній щедрості і щирості, бо розтрачуєте ту радість 

у земних задоволеннях, не даючи душі, заради якої прийшов у світ Спаситель, прожити ту мить, 

увійти в те світло, очиститися і спастися. Бо та Божественна Любов, яка стала людиною, вічно 

присутня на життєвому шляху кожної людини, щоб вона знайшла в ній життя. 

49 Мир Мого Духа поширюється, як мантія ніжності, над усіма людьми в цю ніч миру, і 

найлюблячіший поцілунок, що починається з душі Марії, так само досягає кожного з її дітей. 
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50 Придивіться уважно, учні, і ви будете розпізнавати дар любові від вашого Бога кожного 

дня, коли ви йдете. 

51 У цей благодатний день, коли ви згадуєте благословенну ніч, коли Месія став людиною, 

щоб перебувати з вами, істинно кажу вам: не тільки тут Я являю Себе і проявляю Себе, але й даю 

Себе відчути в різний спосіб усім. 

52 До дітей я підходжу по-різному, до молоді - по-різному, до дорослих - по-різному. Я стукаю 

в двері кожної релігійної громади і даю їм знати про Свою присутність відповідно до світла кожної 

громади. Але я нікого не залишаю без візиту. 

53 Це найлюблячіший спогад про вашого Вчителя з усіх, які ви маєте. Серце дітей переповнене 

радістю, а старших - миром і надією на Спасителя. 

54 Ви, хто маєте благодать чути це слово, є одними з небагатьох, хто відзначає це свято без 

обрядів, святкуючи його в чистоті серця. Таким чином ви не зможете впасти в профанацію, а все 

тому, що ваш розум прийшов до розуміння того, що найкраще поминання, найприємніше перед 

Господом - це те, що ви робите, коли застосовуєте приклади Вчителя до свого життя, коли живете 

його вченням. 

55 Подумайте про всіх своїх ближніх, перенесіть свою душу на всю землю. Але думайте про 

них з любов'ю, з милосердям, з бажанням принести їм мир, і істинно кажу вам, ваші молитви, 

думки і бажання не будуть безплідними. 

56 Я готую вам шлях до того часу, коли відбудеться духовне пробудження цього людства. 

Випробування, події і заклики будуть відбуватися на шляху людей і будуть говорити їм про 

присутність Нової Ери. 

57 Я вже попереджав вас, щоб ви не впадали у відчай, коли бачите зіткнення світоглядів, що 

виникають між релігіями і між народами. Пам'ятайте також, що Я сказав вам, що ця боротьба 

необхідна для того, щоб між людьми настала згода, гармонія і мир. 

58 Потім, коли боротьба стане сильнішою, ви побачите людей, які шукатимуть правди за 

власним бажанням, і вони не будуть боятися ні погроз, ні осуду. Тоді з'являться пророки з числа 

народів, пригноблених своїми панами і своїми правителями. Тоді засяє у всій своїй красі моє 

вчення, яке буде поширюватися по землі через роботу моїх нових учнів. 

59 Сьогодні Моє слово підбадьорює вас, а водночас випробування додають твердості вашій 

душі, щоб ви не боялися ударів, образ і зрад. 

60 Багато з вас ідуть за Мною з великою гіркотою, тому що в лоні своєї сім'ї ви зустрічали 

опір, невіру і глузування. Ваші родичі засумнівалися в дарах, які Бог дав вам, і в місії, яку Він 

послав вам виконати. 

61 Деяких вигнали з рідних домівок, інші були змушені емігрувати до інших країн. 

62 Я вам скажу, що ви були не єдині, кому не повірили їхні рідні. Нагадаю вам випадок з 

Йосипом, сином Якова, якого рідні брати продали якимось купцям, бо зрозуміли, що Йосип - 

великий пророк, і позаздрили йому. Але милість Господня покрила своїм покровом юнака, який, 

прибувши до Єгипту рабом, своєю вірою і наполегливістю в законі предків, зодягнувшись у 

благодать і мудрість Божу, став поруч з фараоном радником, служителем і пророком того народу. 

63 Душа Йосипа була вірною в чеснотах, його шлях через цей народ залишив слід 

благословення, достатку, процвітання і миру. 

64 Йосип не забув Якова, свого батька, якого дуже любив, не забув своїх братів, хоча вони 

встромили жало сорому в його серце, продавши його і зрадивши його синівську любов. Але 

нарешті настав момент Божої справедливості. Землі Ханаану, де жив Яків зі своїми синами, були 

спустошені посухою. Злидні і голод охопили ці землі, в той час як в Єгипті житниці були 

переповнені пшеницею. 

65 Брати Йосипа, якого вони забули і вважали померлим, вирушили до Єгипту в пошуках 

пшениці, не маючи жодного уявлення про те, перед ким їм доведеться постати. 

Настав час справедливості - але не для того, щоб карати і принижувати, а для того, щоб 

прощати. Яка може бути більша справедливість для тих, хто помилився і завдав болю? 
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Коли щедрий Йосип відкрився своїм братам, він осипав їх благословеннями і прощеннями, а 

вони з поклоном, каяттям і розчуленням згадували пророцтва Йосипа, коли він був дитиною, і 

дивувалися, коли бачили їхнє здійснення. 

66 Ви розумієте, діти мої? Тоді будьте стійкими в дні скорботи, витримайте розчарування і 

самотність, бо нарешті настане час справедливості, і ви побачите, як ті, хто зраджував і знущався 

над вами, з'являться перед вами з покаянням. 

67 Чи вистачить у вас благородства Йосипа, щоб прийняти і пробачити тих, хто вас образив? 

Уявіть собі образ Йосипа, який стоїть і дивиться на своїх братів, які стоять на колінах і плачуть від 

каяття. Цей образ є відображенням моєї люблячої справедливості. Йосип стояв через свою чесноту, 

а його брати, принижені покаянням, стояли на колінах. 

68 Я хочу, щоб це насіння Йосипа, сина Ізраїля, було присутнє серед вас і проросло. 

69 Ісус, ваш Учитель, також був змушений емігрувати до Єгипту, коли тільки почав жити на 

землі. Це сталося тому, що народ не відчував Його приходу, а коли з'явилися ознаки того, що 

Немовля є Месія-Цар, обіцяний цьому народові Господом, народ засумнівався в цьому, тому що 

Він не був одягнений у царські шати, і дозволив своїм очам у невірі блукати від убогих ясел до 

селянської стайні, яка, на їхню думку, не була ложем і місцем сну, гідним Царя. 

70 Мені довелося шукати лона такого народу, як Єгипет, бо народ, до якого Я прийшов, не зміг 

дати Мені захисного притулку. Але це був не єдиний біль, який довелося пережити моєму серцю. 

71 Коли я повернувся з Єгипту і потім жив у Назареті, з мене постійно знущалися і ображали, 

висловлюючи невіру і недоброзичливість. 

72 Я творив там чудеса, демонстрував Своє милосердя і Свою силу - і був недооцінений. Ніхто 

з тих, хто знав моє життя і мої справи зблизька, не вірив у мене. Тому, коли настав час проповіді, я 

повинен був 

Я, виходячи з Назарету, кажу: "Істинно кажу вам, що жоден пророк не знаходить віри у своїй 

вітчизні. Він повинен вийти звідти, щоб його слово було почуте". 

73 І це не був останній біль, який я випив з чаші страждань. Не вистачало ще більшого болю - 

того, якого довелося завдати Мені одному з Моїх, одному з тих, хто їв за Моїм столом і хто раніше 

був Мені як брат, - коли він продав Мене за тридцять грошових знаків ворогам Моєї Справи. 

74 Мене теж вважали мертвим, як і Йосипа з його братами. Але як той чоловік з'явився перед 

зляканими очима тих, хто його забув, так і Я з'явився, але вже в образі духа, перед очима 

здивованих учнів Моїх, яким Я довів, що Я не помер. 

75 Я тут, у Своєму Царстві, чекаю приходу всіх тих, хто забув Мене - всіх тих, хто зрадив і 

насміхався наді Мною. 

76 Я тут, чекаю на всіх, щоб обійняти їх безмежною любов'ю. 

77 Я звертаюся до вас в одній з останніх ранкових присвят, наближається вже останній рік 

мого проголошення. Ще кілька днів, ще кілька годин, і почнеться серед вас рік, оголошений Мною 

і якого боявся Мій народ. 

78 Чи матимете ви всі необхідну підготовку, щоб прийняти у свої серця все те, що Я 

передбачив вилити на вас? 

79 Я дам вам своє слово, Я поставлю перед вами свою роботу, і це буде подібно сяючому столу 

бенкету. 

80 Я буду посередині столу, а на ньому будуть найкращі плоди і найсмачніша їжа духу. Двері 

будинку будуть відчинені, щоб ніхто не залишився осторонь свята. 

81 З цього столу вийде нове послання для народів, Добра Новина, яка пробуджує людей - 

світло, яке робить видимим серед людства безсмертне насіння Духа. 

82 Чистота Авеля, віра Ноя, послух Авраама, сила Якова, натхнення Давида, мудрість 

Соломона, правдивість Моїх пророків, піднесення Моїх апостолів, одухотворення Іоанна засяють. 

83 Людям не потрібно буде носити одяг, подібний до тих, ні зовні відрізнятися від інших, не 

потрібно буде навіть вимовляти Моє ім'я, бо Я розсію насіння світла, істини, знань, любові і 

справедливості на всіх шляхах вашого життя. 
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84 Я дарую вам це вчення як духовний дар. Зберігай його в своєму серці як нагадування про 

одне з останніх повчань, яке твій Учитель дав тобі з нагоди години пам'яті, яку ти відсвяткував з 

приводу мого народження як людської істоти. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 300 
1 Ви відчуваєте Мою присутність у тиші свого серця і сповнюєтеся захопленням, коли Моє 

слово сходить, щоб просвітити вас світлом духовних знань. 

2 Відновіть душу вашу, улюблені учні, бо ви багато плакали на життєвих дорогах. 

3 Я тут, з вами, даю вам сили боротися за вічний спокій вашої душі. Але істинно кажу вам: ще 

до того, як людство пізнало Мене, Я вже просвіщав вас з безкінечності і промовляв до ваших 

сердець. Бо відтоді, як Я Єдиний з Отцем, Я завжди перебував у Ньому. Століття повинні були 

пройти над людством, поки світ прийняв Мене в Ісусі і почув Слово Боже, хоча повинен вам 

сказати, що не всі, хто слухав Моє вчення в той час, мали необхідний духовний розвиток, щоб 

відчути присутність Бога у Христі. Тому мені довелося вибирати з-поміж покликаних тих, хто 

повинен був дати вірне свідчення істини. Для решти Моє вчення було важко застосувати в той час, 

бо в їхніх серцях панувало ідолопоклонство і язичництво. Але слово любові було вписане 

незмивними літерами в совісті в очікуванні поколінь, які візьмуть хрест свого Вчителя. 

4 Тоді не тільки дванадцять учнів і кілька натовпів пішли за Моєю стежкою любові, але й 

народи і нації, які змінили свої звичаї, своє життя, своє поклоніння Богу. 

Я говорю вам це тому, що сьогодні, коли ви відчуваєте світанок нового часу, ваша душа 

прийшла до світла нового послання. 

Не всі, хто бачив і чув, зрозуміють суть і значення цього одкровення. У той час, як одні 

достатньо розвинені, щоб прийняти це світло, інші - хоча і хочуть - не зможуть зрозуміти багато 

вчень, які вони побачать оповитими таємницею. 

Але пройдуть часи, прийдуть на землю нові покоління, і те світло, яке отримали лише одиниці в 

дні мого проголошення, засяє в умах великих мас, великих народів і націй. 

5 Ті, хто прийняв Мене в свої душі в цей час, залишаться тут як Мої учні і будуть відповідати 

за цю божественну спадщину, яка буде вірно передаватися з покоління в покоління, поки не 

прийдуть ті, серед кого спіритизм буде розквітати як вчення миру і мудрості. 

6 Хто Мої учні в цей час? Всі, хто любить це слово і втілює його в життя. 

7 Багатьох Я кликав і запрошував до Свого столу, щоб вкусити Хліба Життя, найкращої їжі. Я 

хочу, щоб вони були обраними, бо поля, які чекають на насіння, дуже великі. 

8 Народ: Я говорив вам багато разів, щоб ви "пильнували", вчилися і були готові, бо ви не 

будете вічно невігласами. Наближається день, коли ваші співвітчизники дізнаються про існування 

цього народу, який почув голос Господа в усамітненні і смиренності місця зустрічі, і вони захочуть 

дізнатися, що сталося, яке було Моє послання, і які докази Моєї істини Я дав вам. 

9 Чоловіки і жінки всіх видів будуть стукати у двері ваших сердець, бажаючи отримати ваше 

свідчення. Чи не вважаєте ви, що буде правильно, якщо це свідчення буде ясним, щоб ваші 

співвітчизники могли мати чітке уявлення про те, що було Моїм проявом, оскільки вони не мали 

тієї щасливої долі, яку мав цей народ тут, щоб почути Моє вчення через інтелект голосоносців? 

10 Якби ви витратили трохи свого часу на роздуми над Моїм Словом, то не було б потреби в 

тому, щоб Я спускався до вас і пояснював вам Мої вчення. Бо тоді ваша медитація, ваші роздуми і 

ваш внутрішній самоаналіз допоможуть вам зрозуміти міру вашої відповідальності. 

11 Часу, що залишився Мені для розмови з вами в такій формі, дуже мало, і оскільки ви дуже 

повільно осягаєте, Мені довелося допомогти вам, максимально розширивши Моє вчення. 

12 Зрозумійте, що свідчення, яке ви будете нести про Мене, не обмежується повторенням Моїх 

Слів вашим ближнім - ні, це легко і не вимагає особливої підготовки. Тоді достатньо, щоб ви 

тримали це слово в пам'яті або на письмі, щоб повторювати його так, як я сказав. Але якщо ви 

вважаєте, що повинні дати істинне свідчення своїми справами любові, які роблять відчутною суть 

Мого слова, то пояснюйте його водночас ґрунтовно і просто і доводьте його справами, які 

перевищують людські. Тоді вам доведеться зрозуміти, що ви повинні досягти справжнього 

одухотворення, щоб по праву називати себе "свідками Мого Слова в Третю Еру". 

13 З якою смиренністю схиляться навіть найбільші сумніви в істині, якщо ви будете робити з 

ними справи, яких Я навчив вас! 
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14 Якщо ви дійсно відчуваєте любов до ближнього і хочете поділитися з ним своїм 

милосердям, добре подумайте над цим вченням і готуйтеся до битви з найбільшою щирістю, на яку 

ви здатні. Тоді ви по праву будете називатися "Свідками Бога в Третій Ері". 

15 Наближається ваша година, люди, коли кожен з вас візьме на себе свою місію і 

виконуватиме її з істинною любов'ю до ближніх своїх. 

16 Поки Я готую свій відхід, ви повинні підготувати свою духовну роботу в світі. 

17 Я бачу, що ти відчуваєш докори сумління через те, що не зміг утримати Моє вчення у своїй 

пам'яті, і що ти боїшся, що тобі доведеться постати перед людьми без аргументів на підтримку цієї 

істини. Але я кажу вам, що ви не повинні боятися. Бо коли я буду готувати свій відхід, коли прийде 

час, я дам наказ, щоб в лоні цього народу була створена книга, що містить вчення і революції 

Третьої Ери, щоб ця книга потрапила в руки безлічі людей, які знайдуть в ній мої доктринальні 

бесіди, вивчать їх і підготують себе до того, щоб свідчити про мою істину. 

18 Велике значення і користь матимуть записи, які збережуть моє слово. Бо тільки після мого 

відходу ви по-справжньому присвятите себе її вивченню. 

19 Завдяки цій книзі ті, хто чув Моє вчення, але забув багато уроків і уривків, з хвилюванням і 

захопленням згадають ті моменти, коли вони отримували від Мене божественні послання. А ті, хто 

не чув Мене, здивуються сенсу Мого вчення і побачать Царство Небесне там, у Нескінченності. 

20 Після того, як учень пройшов ретельне і сумлінне навчання і досягнув свого одухотворення, 

йому більше не потрібна буде матеріальна книга. Бо кожну мить, коли він готується, його вуста 

будуть в точності повторювати Моє слово, натхненні його духом, у свідомості якого воно 

залишиться записаним назавжди. 

21 Будьте благословенні - ви, що пильнували в очікуванні цієї миті, бо ви будете оновлені 

духом і правдою. Ви підніметеся у світ світла, з якого повернетеся зміцнілими. 

22 Тоді, коли ви приходите таким чином, жадаючи Мого Слова, ви звільняєте себе від усього, 

що належить світові. Ти приходиш до Мене і п'єш чашу божественної сутності. 

23 Після того, як ти долучився до духовного бенкету, життя у світі здається тобі більш 

терпимим, хрест - легшим, випробування - м'якшими. 

24 Так, діти мої, хто спирається на духовний посох, той не втомлюється. Хто дивиться в небо, 

той не падає на землю! 

25 О, якби ви знали, скільки істот, сповнених світла і любові, слідують за вами з духовної 

долини, допомагають і надихають вас! Але як ти можеш просити їх про допомогу, якщо сам не 

робиш того, що приходить тобі в голову? 

26 Якщо ви хочете виразно відчути вплив і допомогу тих, хто відчуває до вас милосердя, ви 

повинні мати віру, слухняність їхнім підказкам, довіру, чуйність і добру налаштованість душі на 

молитву. Тоді ви зможете відчути дива на своєму життєвому шляху. 

27 Моє Слово робить ваше зачерствіле, змучене стражданнями серце люблячим. Ви також, 

ставши вчителями своїх ближніх, повинні підбадьорювати їх своїми словами розради та ділами 

любові. 

28 Кого не переконають докази щирості, любові та правдивості? Хто з вас не пам'ятає фраз, 

якими Я прийняв його в перший день, коли він почув Моє Слово - той незабутній голос, ніжність і 

незвичайність якого змусили його впізнати Мене? 

29 Я прощаю ваші провини, але водночас виправляю вас, щоб ви вигнали зі своїх сердець 

егоїзм, бо це одна зі слабкостей, яка тягне душу найглибше вниз. Я торкаюся вас через совість, щоб 

ви пам'ятали про свої обов'язки серед братів і сестер і сіяли на своєму шляху справи любові і 

прощення, як Я навчав вас у Другій Ері. 

30 Важким був хрест Христовий, дуже гірким і болісним був шлях, дуже скелястим сходження, 

і все ж, забувши про власний біль, Я втішав тих, хто страждав, і благословляв Своїх катів. 

31 Ви люди, чий дух прийняв світло Трьох Часів: Усвідомте, скільки там біди і страждань. 

Необхідно наповнити людство любов'ю. Засійте їх добрими справами, просвітіть їх вірою і надією, 

переповніть їх миром. 

32 Для цієї роботи вистачило б Моєї сили і Моєї любові. Однак, оскільки ви були створені, 

щоб навчитися любити один одного, необхідно, щоб повстав народ, який буде подібний до 
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величезної армії воїнів одухотворення, вірних охоронців Мого Закону, щоб вони могли 

забезпечити Мою істину проти такої великої кількості фальші і запалити світло в темряві. 

33 Незабаром у світі спалахне нова війна. Це буде війна, не схожа на жодну з тих, що пережило 

людство - війна світоглядів, філософій, доктрин, ідеологій, вірувань і релігій. 

34 Люди: Ви повинні бути готові до цього часу і дати сигнал тривоги своїм дітям. 

35 Хвиля матеріалізму підніметься і стане неспокійним морем, морем страждань, відчаю і 

страху перед несправедливістю людей. Лише один човен перепливе це море пристрастей, бажань і 

ненависті людської, і цей човен буде човен мого Закону. Блаженні ті, хто буде сильним, коли 

прийде цей час! Але горе тим, хто спить! Горе слабким! Горе народам, які поклалися на підвалини 

релігійного фанатизму, бо вони легко стануть здобиччю цих бурхливих хвиль! 

36 Невже ви не передбачаєте битви, о людство? Хіба Моє Слово не спонукає вас готуватися до 

захисту, коли прийде час? Світло Моє - у всіх, але бачать його лише ті, хто молиться, хто 

готується. Моє Світло говорить з вами через передчуття, через натхнення, через інтуїцію, через сни 

і відбитки пальців. Але ви глухі до кожного духовного поклику, ви байдужі до кожного 

божественного знаку. 

37 Незабаром ви побачите виконання Моїх слів і засвідчите, що все це було правдою. 

38 Моє вчення і Моє ім'я будуть мішенню всіх нападок і переслідувань, вони будуть причиною 

того, що вороги істини переслідують вас. Але моє вчення також буде світловим мечем тих, хто 

повстане і захистить віру, і воно буде щитом, за яким невинні знайдуть захист. Моє ім'я буде у всіх 

на устах, благословенне одними, прокляте іншими. 

39 Будуть розкуті всі здібності людини: її інтелект, її емоції, її пристрасті; її духовні здібності 

будуть пробуджені і готові до боротьби. 

40 Яка ж тоді буде плутанина! Скільком, хто думав, що вірив у Мене, доведеться переконатися 

в тому, що це була не справжня віра! У багатьох домівках і серцях згасне світильник любові і надії. 

Діти та молодь не матимуть іншого Бога, окрім світового, і іншого закону, окрім земного. 

41 Перед обличчям цього хаосу я запитую вас, люди: яку місію ви тоді будете виконувати? Чи 

сховаєш ти цю коштовність, яку Я довірив тобі? чи закриєте ви книгу Мого вчення і тим самим 

відкинете владу, яку Я дав вам як Моїм учням? Ні, любі, Я підготував вас так, щоб ви не були 

здивовані вихором, і Я підбадьорив вас так, щоб ви не були залякані красномовством або знаннями 

тих, хто бореться з вами. Книги, назви та імена - це людська суєта. Але те, що ви будете 

проповідувати, - це вічні істини. 

42 У вашому середовищі спалахнув рух сум'яття, який викликав розбрат, засудження і дискусії 

між вами. Потрібно було, щоб це випробування торкнулося людей, щоб ті, хто заснув, прокинулися 

і ви, нарешті, знайшли визначення Моєї Справи. 

43 Не бійтеся цієї внутрішньої боротьби, люди. Я ще раз кажу вам, що це необхідно для 

вашого пробудження, бо ви робите новий культ зі своєї буденності і традицій. Але істинно кажу 

вам, спіритизм абсолютно чужий будь-якій рутині, звичці, традиції або зовнішньому обряду. 

44 У цьому випробуванні, яке застало вас зненацька, дехто прокинувся з переконанням, що ви 

не досягли справжньої одухотвореності. Їм доведеться на деякий час відступити, бо народ у своїй 

більшості буде триматися за свої звичаї і традиції, які він, зрештою, сприйматиме як закон. 

Потім буде пауза в боротьбі, щоб ці люди могли поміркувати і порефлексувати внутрішньо, 

поспостерігати і набратися досвіду для себе. Бо потім знову спалахне битва з найбільшою силою, 

щоб засяяла суть мого вчення і була зрозуміла моя робота у всій її чистоті і одухотвореності. 

45 У цьому другому випробуванні більшістю будуть ті, хто відкриє очі на істину, а інші з 

їхніми культовими діями, непридатними для Моєї роботи, повинні будуть піти з середовища своїх 

братів і сестер до тих пір, поки не прийдуть до розуміння, до виправлення, і не зможуть знову 

приєднатися до народу. 

46 Зрозумійте, що необхідно, щоб випробування струснули і пробудили вас. Бо самостійно ви 

б не стали порушувати свій звичний режим. 

47 Та гармонія і мир, які існують у вашому середовищі, є лише видимими, доки справжнє 

одухотворення не увійде у ваше серце. Але спочатку ви пройдете випробування і багато в чому 

очиститеся. 
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Знайте, що ви залишені як свідки Моєму слову, даному в цей час, і що ваше свідчення не 

повинно бути неправдивим, але настільки вірним, наскільки ви здатні передати його. 

48 Сьогодні саме біль очищає вас. Завтра буде ваше одухотворення! 

49 Якби після завершення Мого вчення і після того, як ви пройшли через свої випробування, 

серед вас продовжувалися б плутанина і біль, ви не мали б ніякого виправдання переді мною, і вас 

спіткало б ще більше випробування, ніж те, яке ви проходите в даний час. Чи любите ви правду? 

Ви прагнете миру? Тоді йдіть за Моїм Словом з тією щирістю, якої воно вимагає, і ваша душа 

знайде шлях, що веде до гармонії. 

50 Зрозумійте, що в цей час Я обмежив Своє світло і Свої одкровення, коли Я зробив Себе 

відомим через цих носіїв голосу, так само, як Я обмежував Себе, коли говорив вустами пророків у 

минулі часи. 

51 Одного і другого я посилав у години випробувань для людства, коли воно стояло на краю 

прірви або знищення. 

52 І ті, через кого Я зробив Своє Слово чутним у цю Третю Епоху, - це пророки, з вуст яких 

пролунав голос, що будить сплячого і застерігає того, хто заблудився. 

53 Слово пророків було як світлий звук сурми у темряві кожного віку. Багато хто чув, але не 

всі повірили. Чому люди не захотіли почути голос пророків? Тому що вони завжди говорили про 

наближення подій і сповіщали про Божественну справедливість. Вони завжди говорили: "Моліться, 

пильнуйте, кайтеся, очищайтеся від своїх плям, кайтеся". 

54 Пророки перших часів були інтуїтивними, їхніми устами сповіщали про багато подій, яких 

вони не знали. Вони не знали, що Христос існує, але всі говорили про Нього. Пройдуть століття, 

перш ніж Спаситель прийде у світ, але вже пророки говорили про те, яким буде Його прихід, життя 

і смерть як людини. 

55 Скільки світла ви отримали як нові учні і водночас пророки Третьої Епохи! Зараз ви 

починаєте доводити свою інтуїцію, відвідуючи різні провінції і народи і розмовляючи з жителями 

кожного місця відповідно до їхніх потреб, розуміння і розвитку. 

56 Одні прислухаються до вашого голосу, інші будуть з вас сміятися. Але ви не повинні 

припиняти проповідувати покаяння, яке є оновленням - молитву, яка є покаянням і віру - 

милосердя, яке є вираженням братерства і любові. 

57 Не забувайте і завжди пам'ятайте, що від вашого праведного і доброчесного життя залежить 

віра, яку ви вселятимете у ваших ближніх, тобто те, що вони будуть досліджувати і спостерігати за 

вами навіть у приватному житті, щоб шукати у ваших справах підтвердження вчення, яке ви 

проповідуєте. 

58 Будьте смиренними, простими, скромними, але завжди виявляйте тверду віру і непохитну 

ревність. 

59 Цей народ, довірена особа Мого одкровення в цю Третю Епоху, ще не сприймається як 

носій світла. Але пройде не так багато часу, перш ніж людство зацікавиться дізнатися правду про 

моє повернення і про все, що пов'язано з моїм проявом. Вони прийдуть вас допитувати, і ви 

повинні бути до цього готові. 

60 Істинно кажу вам, навіть у найворожіших засобах масової інформації знайдеться хтось, 

навіть якщо це буде лише одне серце, яке відкриється, щоб прийняти ваші слова. 

61 Одухотворяйте себе і розвивайте дар внутрішнього слова, тоді ви не здригнетеся ні в бою, ні 

в хвилини випробувань. 

62 Сьогодні світ не знає вас, але істинно кажу вам, прийде день, коли народи з нетерпінням 

чекатимуть вас. Це станеться тоді, коли великі випробування і катастрофи дадуть про себе знати в 

країнах, а відомо, що спірити мають владу над пошестями і невідомими хворобами. 

63 У їхньому таборі будуть хворі, які чекають на прихід посланця і працівника Ісуса, який 

прийде, щоб "помазати" їх бальзамом сердечності і милосердя. Там будуть будинки з відчиненими 

дверима, які чекатимуть на учнів, які своєю присутністю принесуть мир і світло в ці серця. 

64 Нинішні покоління, які були сліпі до знаків, які Я давав вам, які приписували все 

випадковості, будуть вникати в сенс подій, що супроводжували мій прихід, мою присутність під 

час мого прояву і завершення мого слова, і вони повинні будуть сказати, що це були воістину ті 
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знаки, які вже були обіцяні в минулі часи. "Жоден лист на дереві не ворушиться без волі Отця", - 

скажуть вони, і їхні слова будуть відповідати істині. 

65 Любе людство, ти - Моя дочка, яку Я хочу врятувати, яку Я відвідав у пустелі і втішив у 

в'язниці. Відчуйте Мою Присутність, і Я кажу вам, що вам більше нічого не буде бракувати. 

66 Вірте, майте надію! Випробування були великі, дні твоєї спокути довгі. Але незабаром ви 

побачите перед собою чистіший шлях, незабаром ви отримаєте той мир, якого ви так прагнули. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 301 
1 Радійте Моєму слову, душі, яких так довго чекав Отець, і заради яких Він прийшов у світ і 

пролив Свою Кров! 

2 Ці натовпи тут складаються з віруючих і невіруючих, але всі вони - душі, які жадають 

любові, спраглі світла і правди. У той час як ті, хто має віру, живляться і зміцнюються, невіруючі 

відкидають хліб вічного життя і змушені терпіти голод і спрагу. Саме душі, заплутані життям 

матеріалізму, невігластва і фанатизму, не можуть забути, а потім визнати і відчути Мою 

присутність. Це серця, які бояться судів людських. Як вони могли зосередитися на високому у 

своїй душі, щоб відчути Мою суть, коли думали про те, що скажуть про них інші? Врешті-решт 

вони скажуть, що Моя Присутність не є істинною в тих місцях, тоді як насправді це вони, хоча і 

присутні, але не були зі Мною, тому що їхня душа залишилася там, де їхні думки, їхні інтереси, 

їхні турботи і їхні пристрасті утримували її. 

Мені було дуже добре, Мені було дуже добре з вами, тому що Я завжди думаю про тих, хто 

Мене потребує, - про тих, хто п'є чашу страждань і їсть хліб рабства і приниження. 

3 Люди не хочуть вірити, бо їм не вистачає волі подолати своє марнославство і фанатизм. З 

іншого боку, є також ті, хто хоче вірити, але не може, тому що щось, що існує всередині них, 

вводить їх в оману і заважає їм відкривати і насолоджуватися істиною мого послання. 

4 Невже ви думаєте, що Я кидаю цих Своїх дітей? Невже ви думаєте, що коли вони 

відвернуться від Мене і зійдуть зі шляху, на який Я закликав їх, Я забуду їх? Ні, люди. Мій Дух 

буде невпинно слідувати за ними, допомагаючи їм долати перешкоди, випробовуючи їх, багато в 

чому демонструючи їм, що те, що вони чули в Моєму Слові, було правильним, що Мій заклик був 

істиною. Вони всі повернуться, одні в один спосіб, інші в інший - одні в один час, інші в інший. 

Але я завжди буду поруч, щоб прийняти їх з любов'ю. 

5 Я пропоную вам хліб і вино Духа, їжте і пийте, люди. Беріть їжу Третьої Епохи і харчуйтеся 

нею. Блаженний, хто буде їсти цей хліб, бо він прокинеться, відкриє очі до світла і вийде зі свого 

застою. 

6 Довгий час Я говорив з вами в такій формі, але близький той день, коли Я закрию цю главу 

навчань і одкровень. Але на цьому Моя робота не закінчиться, як і Моє божественне вчення. Але 

цей період духовної підготовки все одно закінчиться. 

7 Люди, які чули голос свого Отця через Голосоносця в цей час, залишаться на землі з місією 

промовляти до людей і свідчити про отриману настанову своїми справами. 

8 Моє Слово містить любов і милосердя з тих пір, як воно почало проявлятися в цій Третій 

Ері. Проте, хоча його зміст містив у собі справедливість, закликав вас до відповідальності та 

виправляв вас, тепер, коли його кінець наближається, усвідомте, як його справедливість 

посилюється, і водночас його ніжність пронизує ваше серце. 

9 Я хочу, щоб ви знайшли в моїх останніх викладацьких дискусіях все заохочення, яке вам 

знадобиться в боротьбі. Я хочу залишити вас з небесним смаком у серці, і щоб у ньому не 

залишилося гіркоти, щоб ви завжди згадували Мене з любов'ю, і щоб Мої слова спливали з вашої 

пам'яті як заклики до відродження, як благословення, як натхнення і бальзам. Тоді ви будете 

згадувати той час навчання з внутрішнім переживанням, і коли до вас прийде розуміння, що це був 

воістину Майстер, який зняв печатки Книги Життя і відкрив її на ваших очах в Шостому розділі, ви 

зрозумієте, що саме Ілля взяв ключ, щоб відкрити ворота в Третю Епоху, яка є Епохою Світла і 

Духа. 

10 Для того, щоб зміцнити віру людства в пізнання духовного існування за межами 

матеріального життя, вам були даровані в минулі часи деякі прояви посланців Отця, яким ви дали 

ім'я "ангелів". 

За цими ранніми проявами послідували деякі справи, які Я здійснив через Ісуса, щоб дозволити 

вам увійти трохи більше в Мою таємну скарбницю. З них нагадаю наступні: Присутність істот 

світла, які сповіщали про Мій прихід на землю; вплив збентежених духів на людей, яких називають 

"одержимими"; вихід душі з тіла і повернення її в нього, доведений Мною в момент 
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"преображення"; і матеріалізація істот, які не піднялися до свого істинного Царства через те, що їх 

оточувала темрява невігластва, подібно до тих, що проявилися в Єрусалимі в день Мого розп'яття. 

11 Наскільки глибокими були ці уроки! Але люди, які не хотіли розпізнати світло, що 

містилося в них, подібно до лицемірних священиків і фарисеїв того часу, приписували всі духовні 

знання нечистій силі. Хіба не говорили тоді, що Ісус зцілював одержимих, уклавши угоду з 

дияволом? Так само і в цей час, коли Я приходжу в дусі - бо це Моя істинна сутність - щоб дати 

вам ще одне вчення про життя душі-духа - але більш детальне, ясне і глибоке вчення, де ви 

зможете особисто відчути те, що Я відкрив вам. 

12 Дехто вважає, що те, що Я дарував цьому народові в нинішню Епоху, було занадто великим 

з огляду на Мій прояв через людський інтелект і інтелект духовного світу, який використовував ті 

ж самі засоби. Іншим те, що вони отримали до сьогоднішнього дня, здається настільки великим, що 

вони вважають, що його вже неможливо перевершити. 

На це я повинен вам сказати: те, що ви отримали і пережили за цей час, навряд чи є малим 

передчуттям того, що спіритуалісти переживуть у майбутньому, коли, подолавши всі забобони і 

звільнивши душу і розум, вони досягнуть більших успіхів, ніж ви. 

Хто може зупинити хід цих запланованих на завтра мітингів, адже вони будуть адаптовані до 

еволюції людства? Дурними і нерозумними будуть ті, хто виступить проти у своєму сліпому 

фанатизмі. 

13 Кожна епоха приносила людству нові і прекрасні знання для розуму і душі. Приготуйтеся, 

всі ви, прийняти мої божественні послання, бо новий час відкрив свої ворота і є багато чого, що 

вам необхідно усвідомити і пізнати. 

14 "Милосердя і ще раз милосердя до своїх ближніх", - говорив вам у цей час Ілля. Але люди, 

які бідні, запитують себе: що ми можемо дати, адже у нас нічого немає? 

Це правда, ви не володієте нічим. Але якщо ви накопичите благодать і знання, які Я даю вам у 

Своєму Слові, і якщо ви розкриєте дари, якими Я наповнив вашу душу, ви зможете віддавати вічно 

і ніколи не побачите, що ваше багатство вичерпалося. 

15 Ось деякі з переваг, якими наділив вас Мій Дух: Цілющого бальзаму, щоб зцілити кожну 

тілесну недугу і зняти кожну печаль душевну; вічного миру тобі і щоб ти дарував його тому, хто не 

носить його в серці своєму; світла душі, щоб освітлював твій шлях, направляв твої кроки і надихав 

на благородні помисли і високі діла розуму, щоб проникав у науку. 

Я приношу вам духовну молитву - те, що вводить вас в контакт з Божественним і робить вас 

передавачами або інструментами Моїх послань і одкровень. 

Я також вилив на ваш дух дар пророцтва, з якого походить інтуїція і передчуття, бо через нього 

ви зможете заздалегідь розгледіти дещо з того шляху, яким кожен з вас повинен пройти. 

16 Ці та інші дари довірені вам. Хто може стверджувати, що він нужденний, хоча володіє 

такою великою благодаттю? Хто відмовиться - бідний у тому, що належить світові, - проявити 

милосердя, хоча несе в душі таку славну спадщину? Залишається тільки, щоб ваше серце 

розкрилося при зіткненні з Моїм божественним сяйвом, подібно до того, як розкриваються 

чашечки, коли на них сходить ласкава роса. Тоді ви відчуєте в собі достатньо сил, щоб піднятися 

вгору по тернистому шляху, і ви відчуєте себе здатними віддавати кожному, хто звернеться до вас з 

бажанням блага. Бо тоді ви будете сповнені Моїм Духом. 

17 У Другій Епосі Я дав вам найяскравіший і найяскравіший приклад того, що не обов'язково 

володіти благами світу, щоб бути здатним творити милосердя, і що якщо у людини є серце, 

сповнене любові до всіх і готове поспівчувати і втішити того, хто страждає, то можна творити 

чудеса. 

18 Примножував хліб, коли його не вистачало, перетворював воду на вино, повертав здоров'я 

хворим, звільняв беззахисних одержимих, дарував нове життя мертвим, пом'якшував черстві серця 

словом і наповнював душі світлом. Ви теж зможете зробити щось або багато чого з цього, якщо 

підготуєтесь. 

Оскільки я зробив ці роботи як приклад для вас, то це є доказом того, що ви теж можете це 

зробити. Тому, якщо ви відчуваєте себе занадто нікчемними і незграбними, щоб виконувати їх, 

визнайте Мене заново серед вас, оскільки Я пробуджую всі дари і здібності вашого єства, щоб ви 
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ніколи більше не могли сказати, що ви бідні. Бо цим ви ображаєте свого Отця, який дав вам усе, 

щоб ви могли досягти Його. 

19 Не забувайте, що Ілля сказав вам: "Помилуйте і ще раз помилуйте своїх ближніх", тим 

більше, що ви знаєте, що багато маєте і можете дати. 

20 Манна Третього Часу сходить на вас, не торкаючись землі, бо вона поглинається вашою 

душею. 

21 Люди, ви є дзеркалом людства і тому я приймаю вас за дорученням. Тут, серед вас, я 

знаходжу біль, слабкості, зневіру, незгоди, розділення і війни. Те, що Я говорю вам, Я говорю для 

всіх, і те, що Я даю нині небагатьом, завтра ви принесете своїм ближнім, бо Моє послання - для 

всіх людей. 

22 Я не бачу вас об'єднаними, і ви не змогли б і сьогодні вирушити нести моє слово, бо ваша 

совість не дозволила б вам проповідувати єдність і злагоду, доки ви не знаєте, як її зберегти. Але 

незабаром прийде час, коли всі діти цього народу об'єднаються, щоб поширювати моє вчення як 

еталон миру, братерства і духовності. 

23 Багато блукали ви на життєвому шляху, але тепер прийшов час почати повернення. 

24 Ви пройшли довгий шлях досвіду. Ця невинність, яка є сліпотою і невіглаством, зникла, 

коли ви досягли світла досвіду. Більше того, ви заплямували себе, і для того є випробування і біль, 

щоб вас омити і очистити. 

25 Невіглас сліпий, він нічого не розуміє і не знає шляху повернення до Отця. Той, хто набуває 

досвіду, знає шлях і знає, куди йде. 

26 Завдяки цьому ви легко зможете зрозуміти сенс болю, життєвих випробувань, спокус і 

кожного важкого і гіркого досвіду, який ви пожинаєте в довгих мандрах для того, щоб ваша душа 

могла досягти досконалості. 

27 Це і є поясненням того, чому життя ставить перед вами так багато проблем, які ви повинні 

вирішувати, щоб рухатися вперед. 

28 Тому необхідно прийти до вас, щоб сказати вам цю правду, бо тільки тоді ви зможете 

озброїтися надією та ідеалізмом. Якщо я не буду постійно повторювати вам Нагірну проповідь, ви 

втратите мужність жити, бо перестанете усвідомлювати сенс боротьби за життя і дозволите болю 

перемогти себе, бо вважатимете, що приречені на вічні страждання. 

29 Я хочу, щоб ви були Моїми учнями, але ви наполегливо продовжуєте залишатися Моїми 

маленькими дітьми. Як часто Я чую, як ви звертаєтеся до Мене: "Отче, за що Ти посилаєш нам 

стільки страждань? Чому Ти не відповідаєш на наші молитви? Отче, Ти не почув нас". 

30 Я чую вашу скаргу і кажу вам: Я завжди приймав твою молитву, але не завжди повинен 

дарувати тобі бажане в той самий момент, коли ти просиш, і не завжди це буде за твоїм бажанням, 

а за Моєю Волею. Ваше завдання - поширювати покров ваших молитов, висвітлювати шляхи 

своїми добрими думками і прибирати темряву, щоб ваші ближні були готові, коли настане момент, 

коли Я пошлю їм Свій мир. 

31 Не зовнішній тріумф має цінність перед моїм правосуддям, а ваші зусилля. Бо через неї ви 

досягнете розвитку, досвіду, досконалості. 

32 Саме вам Я доручив завдання нести світло всюди, і саме вам Я сказав, що ви повинні бути 

як смолоскипи, де б ви не знаходилися. Хто ж тоді будуть сини віри, які зрушать гори і просвітять 

землі? 

33 Якби ви зрозуміли все, що містить Моє Слово, ви б твердим кроком і поспіхом вирушили 

поширювати добро, яке воно містить. Ви б з жалем дивилися на дітей, які залишилися без ласки і 

без вихователів, бо їхні батьки померли. 

34 Ви б змилосердилися над молоддю, яка живе без ідеалів, бо люди вбили віру в серцях, які 

ледве відкрилися для життя. 

35 Тепер ви розумієте, про який факел я говорю вам і яким ідеалом я вас надихнув? 

36 "Так, Учителю, - відповідає Мені твій Дух, - ми зрозуміли, що факел - це світло Твого 

вчення, що розганяє темряву тієї довгої ночі, в яку занурилося людство". 

37 Будьте благословенні, діти мої, бо ви також зможете почути голос тієї молоді, яка запитує: 

"Де Бог? Що таке небо і що таке віра?". 
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38 Ваш обов'язок - йти до своїх молодших братів і сестер і давати їм вказівки на життєвому 

шляху, напрямок якого вони втратили, говорити їм про Отця, говорити їм, що достатньо трохи 

одухотворення, щоб відчути Мою Присутність, і це дасть їм мужність і силу не дозволити 

затягнути себе в руїну. 

39 Ваше завдання - донести до дітей-сиріт, що їхня Мати поруч, що її покров ніжності і 

захисту вкриває їх з того моменту, як вони втратили на землі тих, хто був їхньою опорою і 

прихистком. Ти навчиш їх знаходити це небесне тепло скрізь. 

40 Кожного, хто сильний на життєвому шляху, я покладаю відповідальність за бідних сиріт, за 

тих дітей, незахищених від чоловіків, які блукають вулицями, прагнучи материнської любові. 

41 Так само Я запрошую вас у Моє Царство миру, щоб ви могли оговтатися від битви, в якій ви 

зараз живете. Я вчу вас полегшувати тягар свого хреста, осягаючи життєві випробування в їх 

істинному значенні, щоб ви не страждали безглуздо, а лише вчилися, набували досвіду і по-

справжньому очищалися. 

42 Живіть здоровими і святими радощами, радійте присутності дітей, в яких вже живуть душі, 

оголошені Мною людству на цей час, і чия місія миру і світла розкривається в їх способах дій з 

перших кроків. Дивіться, бо в них виконується Моя обітниця. Вони є надією і основою майбутніх 

поколінь, а їхня доля стане свідченням для тих, хто з нетерпінням чекає на ознаки того, що обіцяне 

Царство вже близько. 

43 Рід людський тепер буде оновлюватися, душа буде, чим більше проходить часу, досягати 

все більшого і більшого розвитку, і її справи приведуть її до того, що вона по праву займе належне 

їй місце. 

44 Сьогодні ви ще не здатні зрозуміти сенс ваших випробувань. Ви вважаєте їх непотрібними, 

несправедливими і необґрунтованими. Але я ще скажу вам, скільки справедливості і проникливості 

закладено в кожному з них, коли ви постарієте, а в інших, коли переступите пороги цього світу і 

оселитеся в духовних областях. 

45 Сьогодні я не буду розповідати вам про те, що ви залишили позаду без виконання, про ваші 

помилки чи прорахунки. Я також не відкрию вам майбутнього. Я хочу бачити лише довіру і 

відданість вашому Отцю. Бо немає жодної години вашого життя, жодної дії чи думки, в якій би 

Мій Дух не був присутній, щоб благословляти вас, підбадьорювати вас чи наставляти вас. Я хочу, 

щоб у вашому серці жила віра, щоб ви любили Мене і шукали Мене як Отця, як Друга і як 

Порадника у всіх ваших випробуваннях. 

46 І оскільки ви знаєте, що ви зараз загладжуєте свою провину, що ви зобов'язані віддати свій 

борг, не забувайте вести праведну боротьбу всередині себе. На кожне протистояння треба буде 

мати трохи людяності, на кожне випробування - багато мужності, тоді ви будете підніматися з 

рівня на рівень, поки не досягнете найвищих регіонів. 

47 Я не кажу вам, що мета дуже близька до вас, але я обіцяю вам, що надам вам великі 

можливості для її досягнення. 

48 Якщо ви вмієте зв'язуватися зі Мною, вам не потрібні будуть заступники, бо ви самі будете 

натхненні і керовані Мною. 

49 У той день, коли ви об'єднаєтеся, ваші думки огорнуть землю, ваша любов 

випромінюватиметься і поширюватиметься на інші народи, і людство відчує себе втягнутим, 

одержимим чимось, що воно не зможе збагнути, і скаже собі: наближається щось надприродне. 

50 Але в цей час ви повинні послати своїх посланців, і тоді це світло, яке сьогодні побачили 

лише деякі, побачать інші народи, і там, де було лише безпліддя - на тих занедбаних і 

необроблених полях, - зажевріє життя, засяє світло духу і розквітне душа. 

51 Я готую вас бути Моїми добрими учнями, які в житті прислухаються до Моїх слів, які 

навчаються в тиші, щоб навчити себе ще більше, бо Моє навчання не має кінця. 

Потім, коли відчуєш себе сильним - здатним наставляти, збирай навколо себе спраглих істини, 

готуй нових учнів, як це робив Іоанн у пустелі, а потім передавай їх Мені. Я приведу їх до кінцевої 

мети їх розвитку. 

52 Пам'ятайте, що одного разу ви повинні виконати те, що Я говорю вам. Сьогодні ви зі Мною, 

як сім'я, що об'єдналася під опікою батьків. Але потім ви розійдетеся по шляхах світу, і там 
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знайдете виконання Моїх слів і можливість боротися за цю Справу. Бо ви, люди, є дзеркалом, в 

якому буде відображатися Моя любов, і ви повинні показувати приклад братерства. 

53 Торкаюся найчутливіших струн вашого серця, бо наближається час Мого відходу, і Я хочу 

залишити вас чутливими до болю, страждань, сирітства. 

54 Світло Моє завжди буде з вами, Мій Божественний промінь ніколи не покине вас, бо навіть 

тоді, коли час Мого прояву закінчиться, він буде висвітлювати вашу душу. 

55 Як сильно вам знадобиться це світло, щоб продовжувати давати про себе знати у вашій 

душі, коли ви починаєте боротися, коли на вас нападають і бачите, як з вас насміхаються - коли 

чуєте, як вас називають фальшивками і шахраями! 

56 Тоді Світло Моє заговорить з вами внутрішньо і скаже вам: "Не бійтеся, говоріть про те, що 

знаєте, і повторюйте Моє вчення". 

57 Ви будете говорити правду, яку Я приніс вам. Якщо ж когось образить те, що він почув, 

нехай залишить цю справу Мені. Але я кажу вам: Коли ви говорите Мою правду, ніколи не робіть 

цього з наміром образити, бо тоді саме вам доведеться відповідати за свої слова. 

58 Ви повинні поважати віру і релігію всіх і вважати, що Я, ваш Бог, Всюдисущий і 

Всемогутній, дозволяю вам бути з усіма Моїми дітьми, не розрізняючи їх за культами і 

віросповіданнями. 

59 Ви будете сіяти це вчення з любов'ю, яке повинно бути тим, що вчить людей повертатися до 

своєї вихідної точки - вченням, яке змушує їх піднятися над матеріальним життям до більш 

досконалого світу. 

60 Усвідомте, наскільки необхідним є світло, яке осяює душу людини, щоб допомогти їй 

знайти шлях і повернутися туди, звідки вона вийшла, щоб набути знання про сенс життя. Бо треба 

було, щоб душа, будучи невігласом, пізнала світло випробування, боротьби, широким шляхом 

досвіду, щоб пізнати Бога. 

61 Настане день, коли багато ваших ближніх будуть шукати вас, стукати у ваші двері і 

говорити: "Дай нам хліба вашого духовного, бо ми бачимо, що ви маєте хліб, що ви щасливі, що 

світло, яке не від світу цього, просвічує вас. Дай нам це світло, щоб ми могли його вести". 

62 Це буде початком миру і братерства, коли закінчаться війни, ворожнеча і буде знищено 

царство темряви. 

63 Сьогодні ви ще не готові ділитися духовним хлібом, бо ще не звільнилися від останніх 

залишків егоїзму і марнославства. Але я даю вам ще один час, щоб підготуватися. 

64 Люди, Я дав вам інше вчення - вчення, яке говорить вам про братерство. Перед вами 

відкриється Книга Життя, і у вашій совісті ви будете продовжувати чути голос Учителя, який 

говорить вам: "Любіть один одного". 

65 Той, хто був присутній на цьому прояві і чий розум був зайнятий матеріальними турботами, 

так само як і той, хто думав про земні насолоди, дуже мало взяв із собою. З іншого боку, той, хто 

увійшов смиренно і віддався насолоді слухати свого Вчителя - той взяв із собою скарб у серці, його 

духовне багатство буде збільшуватися з кожним днем, і незабаром він відчує себе здатним 

дозволити ближньому поділитися своїми благами. 

66 Я хочу, щоб ви були одними з них, щоб ви вийшли в світ на пошуки тих, хто жадає любові і 

правди. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 302 
Мир Мій з вами! 

1 Учні моєї Божественності: Ласкаво просимо на моє навчальне звернення. Не дивуйтеся 

привітанню, з яким Мій Божественний Дух приймає вас. Бо істинно кажу вам, в останній рік мого 

прояву серед вас в цьому вигляді, я дам про себе знати в момент мого пришестя. 

2 Кожен ваш крок на шляху одухотворення буде винагороджений Мною. Кожна громада, яка 

пориває зі своєю рутиною і рухається до досконалості у своїх богослужіннях, також отримає 

нагороду від Отця. Я не буду відзначати дні Своїх проявів особливими датами, бо Я - над часом, 

поза ним. 

3 У тому другому віці, через кілька днів після розп'яття Ісуса, троє Моїх учнів йшли по 

сільській дорозі. Вони прямували до самотньої пастушої хатини, де могли зосередитися на пам'яті 

про Вчителя, який відійшов у вічність. Вони йшли з розірваними від болю серцями, відчуваючи 

порожнечу в душі. 

По дорозі їм зустрівся подорожній, який супроводжував їх, і коли він запитав їх про причину 

їхньої такої явної скорботи, вони зворушено розповіли про все, що з ними сталося - про те, що 

сталося в Єрусалимі, про те, що сталося на Голгофі. 

Так вони дійшли до хатини, увійшли до неї, і коли вони з'єдналися не тільки фізично, але й 

духовно у спілкуванні думок і пам'яті, то 

преобразився і промовив до них: "Мир Мій з вами. Здивовані учні одразу впізнали голос свого 

Учителя і кинулися Йому в ноги. 

4 Вони дивилися на Його променисте обличчя, на Його людську подобу, сповнену світла, 

любові, наповнену життям. Скільки разів з того моменту Він являвся Своїм учням, скільки разів 

давав Себе впізнати тим благословенним реченням: "Мир Мій з вами!". Я хочу, щоб ви чули Мене 

так, як чули ті учні. 

Після припинення Мого Слова за допомогою сьогоднішніх проявів, ви почуєте - вже не через 

фізичні вуха, а через свій дух - звук Мого Божественного Голосу, який вічно промовлятиме до вас: 

"Мир Мій з вами". 

5 Всі ви - Мої учні, навіть ті, що прийшли останніми, навіть ті, що чують Мене вперше. Бо це 

не перше доручення, яке я їм даю. Пройшло багато часу з тих пір, як вони вийшли з Мого Духа, і з 

того часу Я став для них Учителем. Тому в цей Третій раз, коли вони почули Мій голос, 

олюднений в голосоносцях, Я назвав їх Своїми учнями, бо вони вже отримали від Мене 

нескінченну кількість уроків. 

Я створив саме життя таким чином, щоб воно було для вас як книга великої мудрості. Кількість 

її сторінок незліченна, зміст глибокий, і одного життя не вистачить, щоб пізнати її в повному 

обсязі, а тим більше зрозуміти. Обсяг її великий, вона написана досконалою Істотою, Автором 

життя і всього створеного. Але ця книга, сповнена мудрості, написана просто, зрозуміло, як і всі 

Божі твори. 

6 Перший урок, тобто перша сторінка, є найпростішим. Але якщо, незважаючи на свою 

простоту, воно не зрозуміле, то слідує друге, щоб пояснити зміст першого, і так до кінця цієї 

великої книги життя, яку Я поклав перед людиною. Зараз вона відкрита в шостому розділі, щоб він 

міг пізнати Отця, щоб він міг пізнати своє життя і свою долю, щоб він міг зрозуміти своє минуле, 

своє сьогодення і - наскільки на те буде Моя Воля - своє майбутнє. 

7 З Третьою Епохою для людства настав вік Святого Духа, вік практики духовності. Але щоб 

дійти до цього етапу розвитку - скільки довелося пережити і вистраждати на цьому шляху! 

8 Я бачу, що ваша душа в цю епоху досягла такого рівня розвитку, що зробила вас 

благодатним полем для Мого насіння. Але я все одно відкриваю, що твоя душа жадає і голодує за 

правдою. Ваша душа розкрилася в болю, в стражданнях, в розчаруваннях. Але є й інше 

розгортання, якого Я не бачу в вас, і це те, яке дає тільки практика мого вчення, дотримання моїх 

законів, розгортання істинної любові, з якої народжуються всі чесноти. 

9 Мозок людини, досліджений наукою, перетворює ваше життя. Його серце відчуває себе 

великим у пристрастях, у земних володіннях, у пануванні над цим світом. Але ця велич не має сили 
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переді Мною. Це минуща велич, це людська суєта, і це життя, перетворене сьогодні людьми, Я 

очищу. Вже зараз світло Мого Святого Духа виливається на кожну душу, як насіння істини. Але 

для того, щоб пробудження відбулося у всіх Моїх дітей, їм доведеться пройти ще одне 

випробування. 

10 Люди чинили опір суворості Моєї справедливості, замовчуючи голос своєї совісті, 

приховуючи Мої закони і відвертаючись від Моїх божественних заповідей. Вони вбивали Моїх 

пророків і знущалися над Моїми посланцями, але Моя сила безмежна. 

Я не буду вивалювати всю Свою силу на людей, бо вони ще дуже незрілі в Моїх очах. Я не 

відкину їхню душу, щоб примусити їх слідувати за Мною після їхнього власного краху. Бо Я хочу 

бачити людину - істоту, наділену Моїми божественними якостями, - що стоїть на ногах, зі 

спрямованим догори поглядом 

Обличчя, сповнене задоволення, зі справжньою величчю в душі, зі справжньою гідністю в усьому 

своєму єстві. 

11 Такою Я хочу бачити Свою дитину - істоту, яка є дзеркалом і образом Творця. Я лише 

звільню його від його помилок, від його гріха, від його недосконалості. Але Я завжди буду 

допомагати його душі через світло надії, через довіру до Мене, і завжди, коли перед його ногами 

відкриється прірва, Я простягну йому руку, щоб він не впав. 

Але має прийти ще одне випробування, яке буде всесвітнім земним потрясінням, і в цьому хаосі 

не тільки стихії творіння будуть вивільнені, як у минулі часи, - це також буде душа, яка буде 

потрясена і боротиметься, і буде частиною всесвітнього хаосу в цій битві. 

12 Початки вже можна побачити серед вас. Боротьба буде наростати все більше і більше. Але 

істинно кажу вам: серед цієї бурі врятується кожен, хто виконує Мій Закон. 

13 Кожне погане насіння буде викорчуване з коренем, а Моя праведність залишить тільки 

добре насіння, і ця земля ще раз очиститься. Бо після завершення випробування для цього людства 

настане нове життя. Всіх тих, у кого Я забрав це земне життя як погане насіння, Я заберу душами в 

той благословенний край, який ви називаєте потойбіччям. Я буду працювати з ними, а там, через 

власне покаяння, вони спокутують всі свої гріхи. 

14 У цей час в душах стільки світла, що миті істинного покаяння буде достатньо, щоб вони 

прийняли тверде і міцне рішення оновитися і підкоритися Моєму Закону. І коли всі підняті Мною 

пройдуть цю підготовку, Я пошлю їх назад на цю планету - одних, щоб почати шлях заново, інших, 

щоб відновити зруйноване, і, нарешті, третіх, щоб завершити вже розпочаті справи. Так з кожним з 

них буде Моє правосуддя любові. 

У перші часи людства серед людей панували невинність і простота; але в міру того, як їх 

ставало все більше, завдяки їхньому розвитку і їхній свободі волі, їхні гріхи також ставали все 

більш численними і розгорталися все швидше - не стільки їхні чесноти, скільки їхні злочини проти 

Мого Закону. Потім Я підготував Ноя, якому відкрив Себе від духу до духу, бо Я вступив у цей 

діалог з людьми від початку людства. Але ця благодать, яка в минулі часи була дана лише 

небагатьом, в прийдешні часи стане всесвітньою і універсальною. Розмова між Отцем і його 

дітьми, розмова за допомогою молитви, натхнення, що дається любов'ю і практикою мого вчення, 

буде між усіма моїми дітьми. 

15 Я сказав Ною: "Я очищу душу людей від усіх їхніх гріхів; для цього Я пошлю великий 

потоп. Побудуйте ковчег і нехай увійдуть до нього ваші діти, їхні дружини, діти ваших дітей і по 

парі кожного виду тварин". Ной був слухняний Моєму велінню, і катастрофа сталася на виконання 

Мого слова. Погане насіння було викорчуване з коренем, а добре насіння збереглося в моїх 

житницях, з якого я створив нове людство, що несло світло моєї справедливості і вміло виконувати 

мій закон і жити в дотриманні доброї моралі. 

16 Чи вважаєте Ви, що ті люди, які загинули такою болісною смертю, загинули фізично і 

духовно? Істинно кажу вам: ні, діти Мої. Їхні душі були Мною збережені і пробуджені перед 

Суддею, власною совістю, і готові були знову повернутися на життєвий шлях, щоб досягти на 

ньому духовного прогресу. 

17 У той день, коли води (потопу) більше не покривали землю, Я викликав на небосхилі 

веселку миру на знак заповіту, який Бог уклав з людством. Нині Я говорю вам: о людство "Третьої 
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Епохи", ви - ті самі, які пройшли через усі ці випробування, в яких ви очистилися: Незабаром вас 

чекає новий хаос. Але Я прийшов застерегти обраний Мною народ і людство в цілому, якому Я дав 

Себе зрозуміти в цьому часі. Слухайте уважно, діти Мої: ось ковчег, увійдіть до нього, Я вас 

запрошую. 

18 Для тебе, Ізраїлю, ковчег - це дотримання Закону Мого. Той, хто виконує Мої заповіді в 

найскорботніші дні, в найважчий час випробувань, буде всередині ковчега, буде сильним і відчує 

захист Моєї любові. 

19 І всьому людству ще раз кажу: Ковчег - це Мій закон любові. Кожен, хто практикує любов і 

милосердя до ближнього і до самого себе, буде спасенний. Я благословлятиму цю чесноту і через 

неї спонукатиму людей духовно віднайти Ковчег Спасіння в цій Третій Епосі - не тільки спасіння 

їхнього людського життя, але й спасіння і мир їхніх душ. Наближається час великих випробувань, 

коли буде розв'язана битва секти проти секти, релігії проти релігії. 

20 Як довго триватиме ця суперечка? Ти не можеш знати. Але істинно кажу вам, що буде 

достатньо часу, щоб приготувати душі решти. Буде достатньо часу для того, щоб всі, навіть 

останнє з створінь, пробудилося - навіть у дитинстві. Щоб ви всі усвідомили час, в якому живете, і 

мали знання своєї відповідальності перед Божественною Справедливістю, яка закликає всі душі до 

оновлення. 

Ця буря пройде, і ви знову побачите на небосхилі знак Мого заповіту з людьми. Але це буде не 

земна веселка з її сімома кольорами, а світло Святого Духа у всій його повноті, яке відкриється 

всім душам, як втіленим, так і невтіленим? 

Голос Святого Духа скаже всім його дітям: Я є Мир, Я є Дорога, Істина і Життя, Я є Той, Хто 

встановлює новий Заповіт між вами і Моїм Святим Духом, Моїм Законом. Бо в цей час, завдяки 

Моєму вченню, ви будете звільнені від кайданів невігластва, і Я дарую новий час миру і 

благополуччя новому людству, що складається з людей, звільнених від матеріалізму і оновлених до 

мозку кісток. У ньому прийдуть до втілення ті душі, які пробудилися перед лицем мого світла, які 

всебічно підготувалися до повернення на шляхи світу, щоб сіяти доброчесність і правду у 

виконанні мого закону. 

21 Ось чому на вас, улюблені учні, які знають моє вчення, лежить така велика відповідальність 

перед вашим Отцем, бо ви знаєте, що вас чекає в майбутньому. Але не варто вимірювати час, в 

який ще не здійснилися Мої пророцтва, роками і навіть століттями. Ви повинні думати тільки про 

те, щоб віддати Мені свою данину любові і довіри і виконати те, що належить кожному з вас у 

Моєму вченні. Я зроблю все інше, і так у вас завжди буде чиста совість. 

22 Тоді ти відчуєш, Ізраїлю, що - яким би гірким не було життя для інших - воно буде 

приємним для тебе, і ніякий біль не зможе пригнічувати тебе через твою силу, набуту у виконанні 

Мого Закону і в послуху Моїм заповідям. Тоді ти вже не будеш боятися тягаря свого хреста, не 

будеш боятися приходу смерті в цьому житті. Ви будете чекати його спокійно, і побачите, що він 

прийде як друг, як сестра, як той, хто прийде, щоб звільнити вас, щоб скоротити у вашому житті 

дні болю, страждань і пошестей. Бо навіть це приведе вас туди і допоможе твердим кроком 

переступити поріг у вічність - у ту, за якою не знає навіть ваша душа. Бо, хоча ви вже заселили 

його, ви зробили це не на найвищих рівнях, куди ви досягнете в найближчі періоди часу. 

23 Ви вже знаєте деякі її регіони, але не всі. Ісус вже говорив вам: "У домі Мого Отця є багато 

осель", а сьогодні Святий Дух говорить вам: "У домі Отця є нескінченна кількість осель. 

24 Як розгортатиметься це життя, сповнене боротьби, сповнене випробувань, для вашої душі? 

Ви не знаєте, ви не повинні навіть уявляти, бо тільки ваша уява змусить вас формувати хибні 

уявлення. 

25 Цього має бути достатньо, щоб ви знали, що це земне життя - прекрасне і досконале в усіх 

відношеннях - є лише символом, слабким віддзеркаленням потойбічного". Але не намагайтеся 

уявити ті площини життя в усій їхній досконалості. Бо це було б, Ізраїлю, якби ти намагався 

змусити сліпого від народження зрозуміти кольори всього, що тебе оточує. 

Подібно до того, як твоя душа, втілена в дитині, відкриває для себе дива на кожному кроці і 

продовжує отримувати нові враження в юності, не перестає пізнавати Творіння в зрілому віці, 

досягає старості і йде з цього життя зі скаргою на те, що не пізнала всього, що її оточувало, так і 
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твоя душа буде йти з цього життя - готуючись до наступного - і переходити від несподіванки до 

несподіванки, від уроку до уроку, від дива до дива аж до вічності, але так і не зможе споглядати 

свого Творця в усій Його безмежній славі. 

26 Він багато в чому осягне і зрозуміє Його в Його законах, в Його любові, в Його якостях. Але 

чи осягне він Його до кінця? Ніколи, народе мій, бо Творець є і завжди буде Отцем, а Його діти - 

Його творіннями. 

Діти зможуть сидіти праворуч від Господа, але ніколи на Його почесному місці. Але з цього 

почесного місця Єгова, який є джерелом досконалої любові, ніколи не принизить своїх дітей. Він 

завжди буде ставитися до них як до своїх розпещених створінь, як до своїх учнів, ніколи як до слуг 

або як до обвинувачених. Я хочу, щоб прийшов час, коли ви відчуєте себе не обвинуваченими, не 

слугами Господа, а його улюбленими дітьми. 

27 Я не хочу мати рабів ні в цьому світі, ні в будь-якому іншому, не хочу мати лакеїв або 

васалів. Я не хочу мати підсудних, Я хочу, щоб мене розуміли і любили такою ж любов'ю, якою Я 

люблю всіх Своїх дітей. 

28 Цими вченнями, люди, Я даю вам свідчення Моєї Присутності серед вас як Духа Істини. 

Своїм Словом Я будую для вас рятівний ковчег у цю Третю Епоху. Розуміти переносний сенс у 

всіх Моїх уроках і зберігати їх значення у виконанні Мого Закону. Бо Я хочу, щоб, коли серед 

людей настане хаос, Я зустрів вас вже готовими і цілими, щоб ви могли подати заклик тим, хто 

перекидається, - тим, хто гине, і тим, хто грішить і вчасно кається. 

29 Не дбайте лише про власну безпеку. Бо якщо ви будете так чинити, і уста ваші будуть 

закриті для мови в той час, і ви будете приховувати Мої об'явлення від людей, тому що страх 

охопить вас, хоча ви вважаєте себе вже врятованими в ковчезі, - істинно кажу вам, ви будете тоді 

серед тих, що потерпіли корабельну аварію. 

30 Для того, щоб по-справжньому спастися, ви повинні забути про себе і думати тільки про 

інших. Відчувайте співчуття до своїх ближніх, не розрізняючи їх за кольором шкіри, крові, мови чи 

світогляду. Ви повинні бачити в кожному з ваших ближніх образ вашого Отця, який є 

універсальним і присутній у всіх Його дітях. 

31 Бачте Мене і любіть Мене у всіх своїх ближніх, пам'ятайте, що Я сказав вам, що ніхто з 

Моїх дітей не загине на віки вічні, ніхто не знайде смерті для своєї душі, тому що її не існує. Я не 

створив його, бо Я лише вбиваю гріх. 

32 Навіть ті істоти, яких ви називаєте спокусниками або дияволами, - істинно кажу вам, вони є 

нічим іншим, як заплутаними або недосконалими істотами, яких Отець мудро використовує для 

здійснення Своїх високих настанов і планів. Але і ці істоти, чиї душі сьогодні оповиті темрявою, і 

багато хто з них погано користуються дарами, які Я їм дав, будуть врятовані Мною в свій час. Бо 

прийде час, Ізраїлю, коли все Господнє створіння прославлятиме Мене вічно. Я не був би Богом, 

якби не міг врятувати душу Своєю силою, Своєю мудрістю і Своєю любов'ю. Я не був би Богом, 

якби не міг врятувати душу Своєю силою. 

33 Ви всі будете врятовані, і якщо ви читали про пекельний вогонь і вічну смерть - істинно 

кажу вам, ви повинні шукати там переносне значення і не давати поганого тлумачення Моєму 

вченню. Бо таким чином ви приписували б Мені недоліки, яких у Мене немає. Я досконалий, але не 

хвалюся цим перед Своїми дітьми. Бо як би не було впевнено, що ви все ще недосконалі сьогодні, 

Я все ж приведу вас до досконалості через Мою любов і через Моє світло. 

34 Ви повинні знати, учні, що в кінці 1950 року, коли Я вилучу Своє Слово, яке Я зараз 

доношу до вас через носіїв голосу, Я залишу вас як єдину душу і єдине серце. Я продовжуватиму 

проголошувати Свої божественні вчення, але вони будуть високими, ще більш точними, і більш 

того, вони покладуть початок розмові від духу до духу. Чим більше ви будете об'єднуватися в 

послуху Моєму Закону, тим ближче ви будете до досконалого духовного спілкування. 

35 Після завершення цього етапу Мого прояву серед вас Я дам вам час на роздуми, підготовку 

і навчання. Але ви не будете займатися цими дослідженнями окремо, а завжди будете разом. 

Перш ніж шукати Моє вчення у своїй пам'яті і в стенограмах, ви повинні підготуватися і 

з'єднатися з вашим Господом через молитву. У цей момент вас підтримаю Я, а потім, коли ви 
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візьметеся за осягнення Мого Слова, Дух Святий відкриє вам істинний зміст кожного уроку. Бо Я 

не хочу бачити різних тлумачень серед Моїх учнів. 

36 Я хочу, щоб усі охопили знання всього того, що є фундаментальним у Моїй Справі; щоб 

зникли фанатизм і ідолопоклонство; щоб серед вас не було марновірства; щоб ви пропонували 

Мені найпростіше поклоніння, без обрядів і зайвих церемоній, щоб сповідувати тільки Мою істину. 

Тому Я говорив вам на початку Свого вчення, що кожен ваш крок до одухотворення буде 

винагороджений Мною. 

37 Час обрядів, вівтарів і церковних дзвонів у людей закінчується. Ідолопоклонство і 

релігійний фанатизм будуть давати останні ознаки життя. Настане той час битви і хаосу, про який я 

постійно сповіщав вам. Тоді, коли мир повернеться до всіх душ після бурі, люди більше не будуть 

будувати на мою честь царські палаци, не будуть скликати натовпи дзвонами, і не будуть ті, хто 

відчуває себе великим, здійснювати владу над масами. Прийде час смирення, братерства, 

духовності, яка принесе людству рівність духовних дарів. 

38 Продовжуй очищати себе, Ізраїлю! Вам нема чого виправляти у змісті Мого вчення, бо воно 

досконале. Завжди бачте мою роботу не тільки в тому, що ви робите. При всьому вашому 

зовнішньому поклонінні, обряди і традиції не є його частиною. 

39 Мій Дух, всеосяжний, існує в усьому, що створено Мною, чи то в духовній, чи то в 

матеріальній природі. Моя Робота присутня в усьому і свідчить про Мою досконалість на всіх 

рівнях життя. Моя божественна робота охоплює все - від найбільших і найдосконаліших істот, що 

живуть праворуч Мене, до ледь помітної найменшої істоти, рослини чи мінералу, атома чи клітини, 

що надає форму всім створінням. Цим Я знову вказую вам на досконалість усього створеного 

Мною - від матеріальних істот до духів, які вже досягли досконалості. Це моя робота. 

40 Ви - учні, які відчувають себе маленькими і слабкими перед обличчям Моєї вселенської 

Присутності. А Я кажу вам: мале і немічне тільки тіло ваше, а душа ваша буде сильна, і Я 

скористаюся нею. Якщо Отець сьогодні прийшов до вас, щоб зробити вам подарунок, то це тому, 

що Він знає, що ви Його не розчаруєте, а Отець ніколи не помиляється. 

41 Він, як Учитель, вміє вибирати з безлічі людей тих, кому належить виконати нелегку місію. 

Істинно кажу вам: багато хто прийшов до Мене, почувши Мій заклик, щоб почути Моє вчення, але 

дуже мало тих, хто залишився вірним Мені і виконує свою місію. 

42 Скільки з тих, кому Я дала, погасили свій світильник віри і любові, відвернулися від Мене, 

відреклися від Мене і навіть насміхаються над Моїми проявами. Я зараз закликаю їх також у 

рятівний ковчег, і у них ще є час для того, щоб виправитися через самоаналіз і покаяння. Але 

тільки через вірних, через непохитних, цього досягнуть і інші. Ті, хто віддалився від Мого вчення, 

зробили це через свою слабкість перед спокусами і спокусами світу. 

43 Моя досконалість дарує їм ще один період часу, і Я дарую їм Своє світло для їхнього 

самоаналізу і спасіння. 

44 Піднесіть свою духовну молитву, але не за себе і не за своє, а за все людство, яке страждає і 

відкидає Мою люблячу ласку. Але ви краще здатні відчути цю любов, і навіть якщо на вашому 

шляху зустрінуться великі випробування, ви не загинете. Є випробування, які посилає вам моє 

правосуддя, але більшу частину з них ви створюєте собі самі через свої слабкості. Але в обох 

випадках Моя любов зміцнює вас і допомагає вам, щоб ви могли дійти до кінця дороги. 

45 З'єднайтеся зі своїм Отцем у цю мить, спостерігайте і моліться за людство. 

46 Я хочу, щоб ви були як зірка на небосхилі і звідти посилали промені світла, любові, 

прощення і милосердя до всіх народів землі. Благословляю вас, учні. 

47 Навіть ваша духовна душа не в змозі осягнути ні власної могутності, ні братніх обіймів, 

якими ви обійняли людство. Але я це добре знаю, і тому кажу вам, люди, моліться завжди так, бо 

це одна з найвищих місій вашого духу. Але якщо твої вуста не можуть розрадити, а руки не можуть 

дотягнутися до хворих, щоб "помазати" їх, нехай твоя молитва буде для твоєї душі крилами, що 

несуть її до найвіддаленіших, щоб донести до них Моє послання миру і любові. 

Як ти спостерігав і молився за людство, так і Я буду спостерігати за тобою, Я проникну в твоє 

серце, і коли відкрию його страждання, його потреби, Я втішу його і залишу йому подарунок, і цим 
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подарунком буде виконання того, про що ти просиш Мене в цю хвилину. Але ви повинні набратися 

терпіння. Не випробовуйте Мене, не тисніть на Мене. 

48 Вам не обов'язково просити Мене, але Я все ж дозволяю вам, і це тому, що ви ще малі діти, і 

труднощі обтяжують вас. 

49 Прийде час, коли ви не будете просити Мене ні про що, а прийдете до Мене і скажете: 

"Отче, твори в мені по волі Твоїй". 

50 Благословенне твоє життя, твій шлях і твій стіл. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 303 
1 Люди: Оскільки це Учительське Звернення знаменує початок останнього року Мого прояву 

через людський інтелект, Я закликаю вас піддати себе глибокій і скрупульозній перевірці у світлі 

вашої совісті, щоб ви могли духовно відповісти, коли Я запитаю вас: "Що ви зрозуміли про Мою 

Роботу, і які вирішальні кроки ви зробили на цьому шляху?". Якщо ж, зосередившись на глибині 

свого серця, ти не отримаєш ясного уявлення про те, що ти зробив добре, а що - погано, то знайдеш 

у Моєму Слові досконалий суд про твої справи. 

2 Необхідно встановити рівновагу за допомогою совісті, перш ніж зробити перший крок в 

останній рік Мого прояву. Бо Я хочу, щоб наприкінці ви принесли Мені плід послуху, розуміння і 

одухотворення, як урожай і данину ваших зусиль. 

3 Період, що охоплює 1950 рік, буде насичений подіями, які сколихнуть світ. Всі сфери 

вашого життя будуть потрясені. Постраждає духовне поклоніння людства в релігіях, постраждають 

сильні нації, наука буде вражена великими знаменнями в природі, а людське життя в цілому буде 

сповнене фактами і подіями, які люди будуть називати дивними і незвичайними. 

4 Ви знаєте, що все це буде відбуватися для того, щоб відзначити останній рік Мого прояву 

через - для людей - видимі і відчутні події, тому що люди не сприйняли б знаки про закінчення 

цього періоду часу, якби Я давав їм їх духовно, через їх сумнівність і їх матеріалізацію. 

5 Всі випробування і події, які потрясуть світ протягом 1950 року, будуть притчею про те, що 

сталося в Єрусалимі в ті Другі Часи в день смерті Ісуса на хресті. 

6 Якщо ви дійсно підготуєте себе і вмієте спостерігати за тим, що відбувається в цьому році, 

вам стане відомо про темряву, про ті темні сили, які входять у світ - про бурі, які будуть бити нації 

та інститути, і про час, коли людство духовно відчує мою присутність і інтуїтивно побачить світло 

Третьої Ери. Яким буде цей момент? Остання мить мого прояву - мить, коли духовно розірветься 

завіса храму, як це було в Єрусалимі, і людство побачить моє світло і пізнає істину. 

7 Не бійтеся, люди, бо Моя милість покриє вас, а ваша молитва і виконання вашої місії будуть 

як броня, яка захистить вас у біді. І не бійтеся залишитися на самоті, коли Моє слово закінчиться 

серед вас. Бо істинно кажу вам: жоден із дарів Моїх, якими Я прикрасив ваше єство, не відлучиться 

від вас. Той, хто навчився керувати натовпами, буде керувати серцями. Той, хто прийняв мій 

промінь у своєму розумі, матиме велике натхнення. Той, хто був інструментом або носієм голосу 

духовного світу, і надалі буде сприйнятливим до цього голосу. І той, хто має дар слова, 

тлумачення, зцілення або пророцтва, побачить, як сила його дарів збільшиться, якщо він дійсно 

підготує себе, одягнувши себе в одухотворення і віру. 

8 Підготуйте себе так, щоб після мого відходу ви стали сильним народом і змогли прийняти 

кожного, хто вас шукає, не відчуваючи себе занадто невігласами або занадто незначними по 

відношенню до вчених, по відношенню до титулів, які вони носять, або по відношенню до тих, хто 

піддає вас випробуванням, бо вважає, що володіє знанням істини про духовне. 

9 Якщо ці доми зборів були переповнені під час Мого проголошення, то Я зроблю так, що їх 

більше не буде достатньо після цього. Бо це вкаже відповідний час для того, щоб цей народ 

вирушив і поширився по всьому світу. 

10 Знаю, що ти кажеш Мені в серці: "Господи, Твоє Слово, повне сили, величі і сутності, 

здійснило чудо, привернувши до цього світла безліч людей. А по закінченні цього часу - хто тоді 

зробить чудо притягання натовпів і караванів, як це зробив Ти?". 

Учні, чому ви люди маловірні? Хіба дари, які Я довірив вам, не є певними? Хіба ви не були 

свідками зблизька тих чудес, які Ви творили через них? Істинно кажу вам, що в прийдешні часи ви 

зробите ще більші справи, достатні для того, щоб відбулося диво, за допомогою якого ви виконаєте 

Мої найвищі заповіді єдності, послуху і одухотворення. 

11 Істинно кажу вам, що в моменти, коли через глашатая звучить Моє Слово, здригається душа 

не тільки цього народу, але і всіх істот, які так само потребують Божественного Світла в Духовній 

Долині. 

12 До них доходить не звук людського слова, а зміст і натхнення моїх послань. Бо голос мій 

вселенський, і відлуння його доходить до всіх світів і домівок, де живе дитя Боже. 
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13 Я посилаю промінь Свого світла в кожен світ. До вас Я послав це світло у вигляді 

людського слова, так само, як до інших домівок воно доходить за допомогою натхнення. 

14 У світлі цього божественного променя всі духи об'єднаються, зробивши з нього небесну 

драбину, яка приведе їх до однієї і тієї ж точки, до Духовного Царства, обіцяного всім вам, хто є 

духовними частинками моєї Божественності. 

15 Чи можете ви уявити собі радість усіх істот, які були пов'язані з вами на землі фізичними 

узами, і які нині живуть за межами вашого світу, коли вони дізнаються, що голос, який вони чують, 

чують і деякі на землі? Вони не відійшли від вас, і не забули вас, і не утримуються від того, щоб 

зробити що-небудь для тих, хто залишився ще на короткий час у земній долині. Їхні ласки і 

благословення постійно перебувають на вас. 

16 Там живуть ті, хто були вашими батьками, дітьми, братами і сестрами, подружжям, друзями 

чи благодійниками. По духу вони просто ваші брати і сестри, але їхня любов до вас така ж або 

навіть більша, так само, як і їхня сила допомагати і захищати вас зросла. 

17 Моліться за них, люди, ви теж не переставайте любити і пам'ятати їх, бо ваша пам'ять і ваші 

молитви - солодка розрада в їхній боротьбі. 

Ніколи не уявляйте їх розгубленими або такими, що живуть у темряві, бо це було б так, ніби ви 

відчували б себе здатними винести їм вирок і вирок. Якщо люди тут, на землі, схильні бути такими 

недосконалими і несправедливими в судженні про справи своїх ближніх, то що це означає, коли 

мова йде про судження про будь-яку душу? 

18 Ще раз кажу вам, що тільки від вас залежить, щоб ви підтримали їх своєю молитвою і 

своїми добрими справами у світі. 

19 Не відчувайте бажання, щоб вони проявилися у ваших життях будь-яким матеріальним 

чином - чи то заволоділи мозком, чи будь-яким іншим способом, бо тоді ви заперечували б 

одухотворення, якого Я навчив вас. Не варто також встановлювати конкретну річницю для їх 

виклику. Пам'ятайте, що духовне живе поза земним часом, а тому будь-яка мить може бути 

придатною для того, щоб наблизитися до нього через духовну молитву. 

20 Скільки з тих істот, яких ви часто уявляли собі як таких, що страждають від сум'яття, є саме 

тими, хто намагався наблизити вас до того шляху світла, який вони самі не змогли знайти, 

перебуваючи на землі! Не проливайте більше за ними сліз, і тим більше не сумуйте, бо вони 

відійшли в духовну долину. Вони насправді не померли, вони лише пішли за короткий час до того 

моменту, коли ви повинні будете піти. Але так було призначено Мною, щоб вони підготували вам 

шлях. Невже я повинен говорити вам, що вам не місце на кладовищах і що сльози, які ви 

проливаєте над могилами, - це сльози невігластва, матеріалізації і омани? 

21 Душа тих, за ким ви плачете, жива. Але ви продовжуєте думати, що вони мертві в тілі, яке 

зникло в землі. Ви вважаєте їх втраченими, тоді як вони чекають на вас, сповнені любові, щоб дати 

вам свідчення істини і життя. Ви вважаєте їх далекими або нечутливими і байдужими до вашої 

боротьби і страждань. Але ви не знаєте, скільки каменів вони прибирають з вашого шляху і від 

скількох небезпек захищають вас. 

22 Невігластво примушує вас бути несправедливими і навіть жорстокими до себе і до інших, 

хоча я повинен вам сказати: Хто може бути невігласом, почувши будь-яку Мою повчальну бесіду? 

23 Моє Слово - це промінь світла, який повинен охопити вас усіх, щоб ви залишалися єдиними 

у вогні Моєї любові. Якщо, почувши це, ви повірите в це і будете слідувати цьому, то всі ви, хто 

любить і прославляє Мене, з цієї миті залишитеся єдиними. 

24 Світло Мого Духа відкрило вам всі дари, які приховані в серцевині вашого єства - все, що ви 

носили з собою від свого походження, не знаючи про це. Я дав вам знати, що настав час для вас по-

справжньому пізнати себе, зустрітися з собою і пізнати свою спадщину, щоб ви могли бути 

великими духом. 

25 Час від часу Я давав вам одкровення. Спочатку це був закон, потім моє вчення, нарешті 

повне усвідомлення своєї духовної місії. 

26 Ви кажете, що я тричі була з чоловіками, але це правда, що я завжди була з чоловіками. Той 

Отець, який у Першу Еру відкрив людству Свій Закон Праведності; який у Другу Еру зробив Своє 

"Слово" людиною в Ісусі, Своєму Сині; і який зараз духовно відкриває Себе світові, в усі віки 
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давав вам ту божественну притчу, значення якої говорить вам про ваш духовний розвиток і дає вам 

знати, що Той, хто говорив з вами в усі часи, був один Бог, один Дух і один Отець. 

27 Коли Я казав тобі відректися від насолод, ти неправильно витлумачив Моє слово і вирішив, 

що Мені приємніше бачити, як ти страждаєш, ніж радієш. Оскільки Я - твій Батько, як ти можеш 

думати, що Я волію бачити тебе плачучим, а не усміхненим? Коли Я казав вам відректися від 

насолод, Я мав на увазі лише ті, що розбещують душу або шкідливі для вашого тіла. Але я кажу, 

що ви повинні отримувати для духу і для серця благодійні задоволення, які знаходяться в межах 

вашої досяжності. 

28 Випробування, яке несе в собі життя людини, настільки важке, що його необхідно 

підсолоджувати всіма тими духовними і тілесними насолодами, які роблять тягар її хреста 

милішим і легшим для неї. 

29 Благословляю всіх тих, хто знаходить у теплі рідної домівки найкращі радощі свого буття і 

хто прагне зробити свою батьківську любов до дітей, любов дітей до батьків, а братів і сестер один 

до одного служінням Богу. Бо ця єдність, ця гармонія і цей мир подібні до гармонії, яка існує між 

Вселенським Отцем і Його духовною родиною. 

30 У цих будинках світить світло душі, живе мир Царства Мого, і коли виникають страждання, 

вони легше переносяться, а хвилини випробувань менш гіркі. Ще більш гідні ті, хто шукає 

задоволення в тому, щоб дарувати його іншим, і хто радіє здоровій радості своїх ближніх. Це 

апостоли радості, і вони виконують велику місію. 

31 Істинно кажу вам: якби ви знали, як шукати моменти задоволення і радості, і як зберігати 

години внутрішнього спокою, то мали б їх усі дні свого земного існування. Але для цього треба 

спочатку піднести свою душу, свої почуття і спосіб мислення про життя. 

32 Це послання, яке Я посилаю вам через Моє Слово, наповнене світлом, яке освітить ваш 

шлях і дасть вашому буттю висхідну еволюцію, яка навчить вас жити в мирі і здорово 

насолоджуватися всім тим, чим Я благословив ваше існування. Цьому людству ще належить багато 

боротися з тінями болю і подолати свою схильність до фальшивих насолод і оманливих 

задоволень. Їй доведеться боротися зі своїм релігійним фанатизмом, який заважає їй визнати 

істину; їй доведеться боротися з фаталізмом, який змушує її вірити, що все йде до остаточної 

загибелі, від якої ніхто не може врятуватися; їй доведеться боротися зі своїм матеріалізмом, який 

змушує її шукати лише минущих задоволень - чуттєвих задоволень, які занурюють душу в безодню 

пороків, болю, відчаю і темряви. 

33 Я дарую вам своє світло, щоб ви вийшли з тіні і на цій планеті, яку ви перетворили на 

долину сліз, відкрили, нарешті, істинні насолоди душі і серця, в порівнянні з якими всі інші радості 

дрібні і нікчемні. 

34 Я даю вам у цей час нове вчення, яке призначене для всіх людей. Не всі молилися в 

очікуванні Мого приходу, але біль не давав їм спати і готував їх до того, щоб прийняти Мене. 

Світ має досвід, заповіданий йому "народом Ізраїлю" з часів Другої Ери, щоб ніхто не міг не 

довіряти Божественній справедливості. Хіба ви не знаєте, що дари пророцтва, божественної науки і 

духовної сили давалися духовно убогим, які жадали пришестя Господа, щоб отримати від Нього 

світло надії і знання? 

Якщо ви запитаєте Мене про місцезнаходження цих душ, Я скажу вам, що вони живуть у 

життєвих світах, де все велике, що є на цій землі-планеті, в їхніх очах - суцільний земний пил. 

Але якщо ви запитаєте Мене, що сталося з тими, хто не прийняв нічого з Мого Царства, тому 

що Моє Слово і Мої обітниці здалися їм бідними, то Я скажу вам, що вони належать до тих, хто 

втілюється і перевтілюється до кінця часів, тому що вони бажали золота, світу, плоті і влади. І 

тому, справедливо і для їхньої духовної винагороди, їм був даний світ з його мізерними 

багатствами і його фальшивою владою. 

35 Вони на деякий час постраждали від Божої справедливості, але не зійшли зі шляху спасіння, 

який веде до Царства правди. Тому зараз, коли Я посилаю вам світло Мого Духа рясно, Я буду 

старанно шукати їх, щоб запитати їх, чи достатньо часу випробування, відведеного їм зараз, і дати 

їм зрозуміти, що зараз Третій Час - той самий час, в якому завершуються часи, про які Я говорив, 

коли говорив про суд над єврейським народом. 
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36 Вам усім призначена зустріч зі Мною і вам доведеться об'єднатися, щоб почути Мене, бо 

вам усім треба почути Мене. 

37 Все буде покладено на терези мого правосуддя, на яких будуть зважені всі справи, які ще не 

були засуджені. Моя присутність і моя сила дадуть про себе знати, як ніколи раніше. Бо після хаосу 

все повертається на круги своя. 

38 Пильнуйте і моліться безперестанку, щоб не бути здивованими, о люди. Істинно кажу вам: 

якщо ви будете дивитися і молитися за світ, то з'явиться невидимий покров, який захистить вас, бо 

ви зможете любити своїх ближніх і відчувати їхній біль, як свій власний. 

39 Я повторюю, що Я зроблю Свою присутність, Свою силу і Свою справедливість відчутною. 

Якщо Я дозволив людині в її розбещеності осквернити все, що є святого в житті, то Я поставлю 

межу її розбещеності. Якщо Я дозволив йому блукати на шляху вільної волі, Я доведу йому, що 

всьому є межа. Якщо Я дозволив йому надмірно задовольнити своє прагнення до влади і до величі 

в світі, Я зупиню його на його шляху, щоб він міг оцінити свої справи за допомогою своєї совісті, 

щоб він міг відповісти на Мої запитання. 

40 Я дозволив болю, руйнуванню і смерті проявити себе у ваших життях, щоб їхні плоди, такі 

гіркі, змусили вас зрозуміти, яке дерево ви виростили. Але Я також подбаю про те, щоб біль 

розвіявся, а душа одужала і прийшла до тями, бо з неї підніметься гімн любові. Сказано і записано, 

що настане день, коли люди одягнуть свої душі в білі шати піднесення. 

41 Тоді всі будуть врятовані, всі будуть прощені, всі будуть втішені. Де ж тоді смерть, де вічне 

прокляття і вогонь без кінця? 

42 Я не створив ні смерті, ні пекла. Бо коли мій дух формував поняття творіння, я відчував 

тільки любов, і з мого лона виходило тільки життя. Якби смерть і пекло існували, то вони повинні 

були б бути людськими витворами, бо вони минущі, а ви вже знаєте, що ніщо людське не вічне. 

43 Ось ваш Учитель, обраний народе, який заново вказує вам шлях. Я роблю з вас хоробрих 

воїнів, які вміють воювати і захищати мою справу. 

44 Об'єднані Моєю любов'ю, ви вирушите ходити по обличчю землі і дарувати життя 

"мертвим", вказуючи цей шлях світлом Мого Святого Духа тим, хто заблукав - тим, хто став 

руйнівником людства. Цей хліб вічного життя, це "молоко і мед", яким ви живилися, ви понесете 

всюди. 

45 Ви - Мій обраний народ, якого Я не розрізняю ні за кольором шкіри, ні за расою. Я закликав 

вас усіх пізнати вашого істинного Бога, щоб ви не були заражені плутаниною світу. Ви - Мої 

обранці, яким Я залишив спадщину, в яких Я вклав Свої дари, і з якими Я залишив коштовність 

неоціненної вартості, щоб вас визнало людство. 

46 Я очистив і підготував ваші духовні очі, щоб ви могли увійти в потойбіччя, побачити Мою 

Присутність і свідчити про неї народам. Я довірив тобі свою мудрість, книгу, написану золотими 

літерами, щоб ти ніколи не збився зі шляху і щоб ти вів по ньому людство. 

47 Я перетворив вас на Моїх пророків, щоб ви могли свідчити про те, що Отець покаже вам у 

майбутньому, щоб ви також підготували прийдешні покоління. 

48 У цей Третій раз Учитель покликав вас і запросив до Свого столу. Хтось прийшов у 

матеріальному тілі, а хтось як духовні істоти, але ви всі насолоджуєтеся нектаром життя. 

49 Ви чуєте Моє слово і говорите: "Господь приходить з висот небесних". На це я вам 

відповідаю: Якщо під "висотами небес" ви маєте на увазі чистих, досконалих, вічних і мудрих, то 

ви маєте рацію. Але якщо під "висотами небес" ви маєте на увазі матеріальне місце, яке 

знаходиться над вами в нескінченності, то ви помиляєтеся. Бо Я в усьому і скрізь, Я всюдисущий, і 

Дух Мій наповнює і охоплює все. 

50 Коли ви говорите, що Я "спускаюся", ви говорите правильно, бо Я спускаюся від 

досконалого до недосконалого, коли відкриваю вам Себе. Бо Я олюднююся і навіть матеріалізую 

Себе, щоб стати відчутним для вас, людей. 

51 Ці люди, які зараз слухають моє слово, незабаром зрозуміють значення того, чому я зараз 

навчаю вас, і будуть готові передати моє послання іншим. 

52 Нині я приймаю тут ці натовпи від імені людства, і коли я говорю про людство, то маю на 

увазі не тільки людей нинішнього дня, але й усі покоління, які населяли землю протягом шести 
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духовних періодів. Послання, які Я приніс вам за ці шість разів, є саме тим, що Я символізував 

назвою "печатки", одна з яких, як ви вже знаєте, ще має бути випущена, щоб відкрити вам сенс або 

значення всіх інших - те високе значення життя душі, розвитку і досконалості. 

53 Як джерело мудрості, як невичерпне джерело знань, Я заповідаю людству спадщину цього 

Слова, в якому воно знайде вищу насолоду Божественного, Духовного і Вічного. 

54 Вже зараз насіння почало поширюватися по землі. А коли насіння проросте, Я пошлю воду, 

яка зробить родючими поля духу. Тоді ви побачите, як одухотворення розквітне в серцях людства. 

55 Сьогодні кількість новоприбулих невелика, а учнів ще менша. Але вони будуть множитися і 

поширюватися по всіх місцях і землях землі, свідчачи про те, що прийшов час для людини, який 

називається "Шоста печатка", тому що це шоста духовна стадія людини на землі, і який також 

називається "Третій час", тому що це третє спілкування Мого Духа з Духом людини, - час, коли 

Ілля зібрав вас разом з різних шляхів. 

Я послав вас наново в цей світ, щоб ви вдосконалювалися у виконанні своєї нелегкої місії. Моє 

навчання готує вас до того, щоб ви могли одухотворити себе. 

56 Я говорю з вами і як друг, щоб ви більше не відчували себе самотніми у випробуваннях 

цього світу, щоб у ваших серцях була віра і довіра до вашого Бога, який дає про Себе знати і 

промовляє до вас через людську здатність розуміння. 

Якщо ви не відчули Мене, то це тому, що ви не підготували себе. Але якщо ви підготуєте свої 

серця і піднімете свої душі до Мене, ви відчуєте Мене і побачите Мене очима свого духу. 

57 Я звернувся до вас у цей час, щоб нагадати вам про Закон і щоб ви його виконували. Я 

дозволив духовному світу жити з вами, щоб він міг давати вам поради, допомагати вам і захищати 

вас. Ці духи борються і діють з любов'ю Отця у своєму дусі. 

58 Слово, яке Я приношу вам, є простим і зрозумілим, щоб усі ви могли зрозуміти Мене, щоб 

усі ви могли бути просвітлені світлом Мого Святого Духа. Я хочу, щоб, коли ви більше не чуєте 

Мене через ці органи чуття, ви були готові, як Мої учні, йти вперед і свідчити Мою Присутність 

своїми словами і добрими прикладами. 

59 До вас будуть приходити люди, щоб запитати, в чому полягає вчення, в чому полягає 

духовна трапеза, яку ваш Учитель довірив вам для людства. Але ви покажете їм значення і любов, 

яка міститься в Моєму слові. 

60 Правда завжди буде перемагати. Я даю вам слова істини, щоб ви ними витирали сльози 

своїх ближніх. 

У цей час, коли ви маєте свободу сповідування віри, не дайте себе поневолити брехні. Я зараз 

навчаю вас заново через Свою любов, і в Моїй руці ви не знайдете батога, щоб примусити вас 

повірити в Мене. Бо якби це було так, то Я вже не був би вам Отцем і Богом вашим. 

61 Шукайте Моєї Божественної слави, навчайтеся прощати. Я довірив вам дари, щоб ви добре 

ними скористалися і стали моїми добрими учнями, які дають настанови людству. Ілля і мій 

Духовний Світ з вами, щоб ваш хрест не був занадто важким для вас. 

62 Благословенні люди доброї віри, які відкривають свої серця для цього послання, і 

благословенні люди доброї волі, які слідують Моєму вченню, бо вони будуть дітьми світла і миру. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 304 
1 Блаженні ті, що приходять до Мене, бо вони знайшли дорогу. Блаженні ті, хто шукає 

керівництва через Моє Слово. Я - шлях, а ви - ті, хто підете по ньому і досягнете вершини гори на 

цьому шляху. З цієї висоти ви побачите все, що охопила ваша душа за час свого розвитку. 

2 Кожна перешкода або камінь, з яким ви зіткнетеся, буде випробуванням, яке, якщо ви 

пройдете, дасть вам заслугу. 

3 Хто може стверджувати, що він осягнув таємниці природи, що він проник у потойбіччя, в 

таємницю того, що не видно і не чутно, - що він проник у божественний арканум і знає його 

поради? Хто зумів пізнати себе так, щоб привести свої дії в гармонію зі своєю духовною і 

матеріальною природою? 

4 Ви все ще слабкі істоти, які безцільно блукають. Бо хоча знання, якими ви володієте, 

підготували вас до служіння людству, ви не розвинули свої духовні дари, і ви все ще не 

одухотворені, щоб жити в гармонії зі Мною і з самими собою. Якщо ви не можете пізнати себе, ви 

не зможете пізнати інших, і не зможете вести їх досконало. Як ви будете провідниками людей, 

якщо спочатку не навчитесь спрямовувати свої кроки на шлях істини? 

5 Коли Я говорю з вами так, народ Ізраїлю, це не тому, що Майстер нехтує вашою роботою в 

рамках Моєї Роботи. Це робиться для того, щоб ви усвідомили, що ваші кроки до одухотворення не 

мають меж - що з кожним кроком вперед ви будете отримувати більше світла для осягнення величі 

Моєї Роботи. 

6 Я наділив людину розумом, що дозволяє їй досліджувати будову природи і її прояви, дав їй 

можливість споглядати частинку Всесвіту і відчувати прояви Духовного Життя. Бо Моє Вчення не 

зупиняє душі, не гальмує розвиток людини - навпаки, воно звільняє і просвітлює її, щоб вона 

досліджувала, розмірковувала, запитувала і прагнула. Але те, що людина вважає вершиною своїх 

інтелектуальних пошуків, навряд чи є початком! 

7 Усе підготовлено для еволюції душі. Підготуйте себе, щоб ви могли навчити людство 

завтрашнього дня з'єднуватися зі Мною від духу до духу. 

У наш час світ заплутався у своїх різних світоглядах, і саме світло Мого Святого Духа може 

просвітити їх, щоб, отримуючи Моє натхнення, вони могли розкрити чисті ідеали, які можуть 

одухотворити їх, щоб жити в мирі. 

8 Моє духовне вчення об'єднує людей у справжньому розумінні та осягненні духовних 

цінностей. Я є центром об'єднання, джерелом натхнення для їхнього духовного розкриття. 

9 Ви повинні прийти до Мене зі своїми стражданнями, радощами і проблемами. Я дарую вам 

замість болю радість відчути себе благородними і гідними Мене - можливість очиститися від своїх 

проступків. 

10 Кожна людина буде очищена світлом Мого Святого Духа, який надихне її любити своїх 

ближніх. Таким чином, у світі зміцниться мир, і всі об'єднаються в одній силі, дії і дусі, і те, чого не 

досягла жодна релігія, досягне натхнення Бога, отримане людьми. Тому в цю Третю Епоху Я даю 

всім рівні можливості для досягнення Мене. Моє Духовне Вчення не дає підстав для розбіжностей. 

11 Якщо нині ваші вуха не чують Мене, о людство, а очі закриті темною пов'язкою, то настане 

день, коли ви побачите світло Святого Духа і почуєте Моє Слово, як божественну музику. 

12 Ізраїлю, визнай, що всі твої ближні гідні дарів благодаті, які ти отримав. Простягніть руку 

тому, хто страждає, бо ви знаєте, що всі ви повинні йти до однієї мети. 

Я дав вам можливість чути Моє Слово через людський розум. Але багато хто з ваших 

співвітчизників будуть заперечувати істинність цього прояву, а також будуть заперечувати, що Я 

знову проклав шлях для вас в цей час, що Я виливаю Свою благодать серед вас, і що Мій 

Вселенський Промінь спочиває на глашатаї, підготовленому Моїм Божественним милосердям. 

Вони не зможуть збагнути, як Моя Божественність може проявлятися за допомогою недосконалої 

істоти, через інтелект якої Я даю вам Себе знати. Натомість вони продовжуватимуть шукати Мене 

у своїх древніх обрядах і ритуалах своїх релігійних громад, у змістовних формах. 

Невже Богу, який є всемогутнім, важко давати про Себе знати через людський інтелект? Ви 

хочете відчувати віру в Мене тільки через зображення і ритуальні дії поклоніння? 
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13 Якщо ви вірите в Мене як у Всемогутнього, як у Творця, як у Всесвітню Владу, яка впливає 

на все, - якщо ви вірите, що Я перебуваю в усьому Своєму творінні, то ви не можете сумніватися в 

тому, що Я підготував розуми Моїх обранців, щоб через їхні посередництва дати про Себе знати. 

14 Я проявляю Себе в повітрі, яким ви дихаєте, в безмежності простору, в якому існують світи, 

- в сонці, що посилає свої промені на вашу планету, - в тому, що видиме і в тому, що невидиме для 

вас. 

15 Обраний Народе, не підходьте з осудом чи критикою до інших. Простягни свою руку і 

візьми руку своїх ближніх, які шукають Мене в різний спосіб. Говоріть з ними, щоб вони отримали 

знання, які маєте ви. Але охоче прислухайтеся до їхніх роздумів, щоб і ви могли отримати певні 

настанови. Бо ніхто не є достатнім для себе, ви всі потребуєте Моєї мудрості і мудрості ближнього. 

16 Як спіритуалісти, ви повинні вступати в любовні стосунки зі своїми ближніми, незалежно 

від того, до якої релігійної спільноти вони належать. Цим ви засвідчите, що ви підготовлені Мною. 

Тоді ваші благородні справи дійдуть до всіх сердець і вас зрозуміють всі, хто думає про них без 

егоїзму. 

17 Народе мій, спіритизм не має осмислених форм, він не потребує цих проявів, цих обрядів. 

До тих пір, поки незрозумілі, таємничі речі виражаються у ваших діях, ви не можете бути 

справжніми спіритуалістами. Зовнішнє оформлення, експресія, форма, об'єкти, на які потрібно 

було справити враження, були прибрані. Бо Моє Слово має достатню силу, щоб ви пізнали Мене і 

підняли себе до досконалості. 

18 Після 1950 року істинний спіритуаліст зрозуміє інструкцію, яку Я дав вам, і буде 

практикувати її з єдиною метою - передавати Моє милосердя туди, де воно потрібне. 

19 Завтра люди зможуть краще зрозуміти це слово, яке мало хто чув, і воно буде широко 

зрозумілим. 

20 Не біда, що коли закінчиться 1950 рік, моє слово не всі зрозуміють. Тієї невеликої кількості 

насіння, що залишиться, буде достатньо для дозрівання плодів у майбутньому. 

21 Улюблені учні, ви - як зірка, ви - як маяк у безмежжі моря. Прагніть зберегти свій одяг, 

очистити своє серце і перетворити його на святилище, де факел шостого свічника освітлює кожну 

душу вдень і вночі. 

22 Будьте такими, як Я - смиренними і лагідними серцем. Любіть один одного, прощайте один 

одному. Будьте як річка з кришталево чистою водою. Несіть в руках один плід. Представити 

вчення однієї книги як рятувальний круг для людства. 

23 Приходьте до Мене, Я чекаю на вас. Хто просить - буде дано, хто шукає - знайде, і хто 

стукає в ці двері - відчинять йому. Я буду обробляти вас, як валуни, долотом Свого Слова і купати 

вас у світлі Святого Духа. 

24 О улюблені учні! Відверніться від спокус світу, бо Я приготував вас, щоб завтра ви були 

подібні до свого Вчителя. 

25 В останній день Мого прояву серед вас через людський інтелект заплачуть навіть "камені". 

Але Я дам кожному відчути поцілунок Свого миру, притисну всіх до Своїх грудей. А потім, коли 

побачу вас готовими, скажу вам з "хмари": ось пустеля, перейдіть її і принесіть у світ те, що Я вам 

дав. 

26 О учні! Я говорю з вами про завтрашній день і підбадьорюю вас, щоб ви не ридали від болю 

в момент Мого відходу. Бо я не хочу, щоб ти потім сумував - я хочу бачити тебе повчальним, 

переповненим кришталево чистими водами фонтану і таким, що приносить людству рясні плоди. 

27 Свідчіть, як Мої пророки, звіщайте, що Я в вас як Дух Святий. 

Ви більше не будете чути Мене через носіїв голосу, але духовно ви будете продовжувати 

отримувати Моє вчення вічно. Коли ви одухотворите себе, ви будете сповнені блаженства, тому що 

ви будете відчувати Мене, ви отримаєте натхнення, і у всіх ваших випробуваннях ви будете 

відчувати, що Я з вами. Ви почуєте Мій голос від духу до духу, який заохочуватиме вас йти вперед 

у вашій боротьбі, і ви відчуєте зміцнення, бо Я буду з усіма Моїми дітьми. 

28 Сьогодні Я відкриваю Себе серед вас як Отець, і Син, і Святий Дух і перебуваю з вами в 

сутності, присутності і силі. 
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29 Приходьте, натовпи, що становлять частину Мого народу Ізраїля. Прийдіть до Мене, жінки, 

які є матерями на землі, як Марія. Прийдіть до Мене, дівчата, юнаки, діти і дорослі, бо Я приймаю 

вас і дарую вам Свій поцілунок миру. 

30 Нехай твоя душа прийде до Мене, бо Я - Той, Хто може дати їй те, чого вона потребує. Я - 

Дарувальник, що виливає Свою благодать на втілені і невтілені душі. 

31 Обраний народ Ізраїлю, ви вже не маленькі діти, бо ви все більше і більше розвивалися на 

цьому духовному шляху і отримали багато знань під час ваших різних перевтілень. Нині, в цю 

Третю Епоху, ви - учні Божественного Вчителя, день за днем вивчаєте уроки, які Я давав вам, щоб 

ви були великими духом, знавцями того, що невідоме людству. 

"Ізраїль" буде великим у прийдешні часи завдяки своєму знанню, завдяки усвідомленню Моєї 

Роботи, завдяки своєму об'єднанню, завдяки своїй боротьбі, завдяки своїй слухняності, завдяки 

своїй любові до Моєї Божественності і до своїх ближніх. Бо якщо в Моєму народі не буде цієї 

духовності, то світ буде розглядати Мою Роботу лише як ще одне вчення на землі. 

32 Все це станеться, якщо Мій народ не підготує себе, якщо не зрозуміє Мене, якщо не 

одухотворить себе. Тому Я кажу вам: зараз настав час для вас оновитися і піднятися духовно через 

практику Мого вчення. 

33 Але Я не даремно прийшов у цю Третю Епоху, щоб явити Себе світлом Свого Святого 

Духа. Бо ви перші, кого Я очистив і звільнив від плям, кого Я зробив сильними і навчив, щоб ви 

були готові до виконання вашої важкої місії, і щоб ви могли піднятися як апостоли, як старші брати 

і сестри людства, щоб ви були для людства, як зірки на небосхилі, і щоб таким чином ваші ближні 

пізнали виконання пророцтв, даних Мною і через посланців минулих часів. 

"Ізраїлю", ти станеш дійсним серед народів, серед націй, щоб і вони могли харчуватися хлібом 

вічного життя. 

34 Я роблю вас відкритою книгою, що містить пророцтво, Моє вчення, Божественне 

одкровення і свідчення Моєї Присутності. Ця книга відкриється тим, хто прагне цих знань. Ви 

відповісте на багато питань світлом і правдою. Ви не будете прикидатися, ви будете захищати мою 

творчість і не дозволите світу профанувати її. 

35 Ця інструкція не тільки для вас. Бо як тільки ви будете підготовлені за прикладом вашого 

Вчителя, ви підете свідчити про Мене своїми словами і справами. Я приведу вам філософів, 

учених, які вважали себе великими у своїх знаннях. Але не бійтеся їх через їхню науку, бо вона 

дуже мала порівняно з Моєю мудрістю. 

36 До тих пір, поки розум людей не звільниться від усякої темряви, яку вони приховують, вони 

не зможуть зрозуміти Мене, не зможуть визнати Моїх посланців, Моїх апостолів і тих, хто 

з'явиться як Володарі в майбутньому. 

37 Думайте, народе Ізраїлю, і звільніться від усякого фанатизму, від усякої суєти матеріалізму, 

щоб ви могли досконало виконати свою місію. 

38 Якщо мій народ не вирушить і не буде прагнути, як на те моя воля, його випробування 

будуть дуже великими, щоб змусити його побачити свою помилку, і вони будуть сильними в міру 

його сили, щоб він навчився бачити і розуміти, в чому полягає його обов'язок. 

39 У тіло кожного з вас Я помістив атом світла, який є частиною Мого Духа, і всі ці частинки, 

коли прийде час, повинні повернутися в Моє лоно. 

Душі, що втілилися в решту людства, подібні до вашої, і серед них є істоти, які так само 

шукають Мене. Вони теж уміють підніматися до Мене, щоб запитувати Мене. 

Інші звертаються до Мене, щоб запитати причину потрясінь, які переживає людство, і кажуть 

Мені: "Отче, чому Ти не чуєш нас? Чому ми не відчуваємо Твоєї сили не підвести? Хіба ми не Твої 

діти?". 

Тому душі волають до Мене, але не знають, що вони зараз очищаються - не знають, що вони 

живуть у Третьому Часі - не знають, що вони в часі воскресіння для втілених і невтілених. 

Люди загордилися тим, що належить цьому світу, вони наповнилися зарозумілістю і не 

дозволили своїм душам піднятися до Мене. 

40 У цей час Моя воля, щоб всі прийшли до Мене, щоб вони шукали Мене в духовному, де 

вони знайдуть свого Отця. 
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41 За цей час, Ізраїлю, ти заслужиш заслугу і своїм прикладом навчиш людей жити в 

спілкуванні зі Мною. 

42 Я говорю лише про ваші недоліки, бо від Мене нічого не приховано, і необхідно, щоб ви 

оновилися, щоб ви були чистими посудинами переді Мною. Я дав вам Своє Слово, і в ньому - Моя 

сила, щоб ви змогли подолати всі спокуси і випробування. Я просвітив вас, щоб ви зрозуміли те, 

що стосується вашої душі, і те, що належить до вашого людського життя. Так ви зможете жити за 

Божественними заповідями, бо ви - Мої учні, яких Я навчаю, щоб ваша душа розвивалася все вище, 

і ви не могли більше падати під тягарем матеріалізму, під звичними культовими діями, які ви 

встановили в Моїй Справі. Ви не повинні більше дозволяти стримувати себе надмірностями, бо ви 

маєте силу і необхідні знання для подолання всіх перешкод. Ви повинні невпинно йти вперед. 

43 У тій мірі, в якій ви досягаєте чистоти, дематеріалізації, ваше поклоніння стане більш 

духовним, ваші акти поклоніння в рамках Моєї Роботи - менш складними. Бо ви робили і робите в 

Моїй Справі по своїй волі і не дотримувалися одухотворення, ви не підготували своє серце до 

піднесення молитви, а лише підносили Мені написані молитви словами, тим самим роблячи те ж 

саме і з вашими ближніми. Бо ваші обряди, ваш спосіб поклоніння, ваші традиції були такими ж, як 

і ті, які люди дарують людству. Чим же ви тоді відрізнялися? Що відрізняло вас від інших? Нічого, 

Ізраїлю, бо ти матеріалізував Моє Слово, і ти зробив те ж саме з Моїм Духовним Світом. Ваші акти 

поклоніння впали в чуттєвість, рівну чуттєвості людства, ваші символи були такими ж, і ви також 

показали свою роз'єднаність і придбання в Моїй Роботі. 

44 Як же тоді людство могло повірити у вас? Як вони могли впізнати Мене по твоїй поведінці, 

коли ти показуєш той самий образ, що й твої співвітчизники? 

Коли Отець побачив, що ваша хода дуже повільна і дуже чуттєва, Він не мав більше поблажок 

для вас, і тому Він наказав вам об'єднатися і зібратися, щоб здивувати себе Його словом, яке 

наближається до кінця. І без жодних подальших поступок Він наказав вам звільнитися від усякого 

матеріалізму, очистити свої культові дії, бо вони були більш чуттєві, ніж духовні. Але моя робота 

духовна, моя робота має на меті піднести душу, оновити вас у вашому людському житті, щоб 

"плоть" і душа жили високим життям. Моя Воля більше не дозволяла Моєму народу падати в 

прірву і робити там Мою Роботу. 

45 Тому, коли він отримав Мої заповіді, в Ізраїлі сталося замішання через його матеріалізм. 

Інші ж виконували цю заповідь з повагою і послухом, бо їхні душі розуміли, що настав час нового 

пробудження Ізраїлю, що Отець відірвав його від рутини і старих звичаїв, і вони дякували Йому. 

46 Всі ці випробування сколихнули вас, люди, бо ви звикли до буденності. Бо ви 

перешкоджали своєму розуму, своїй душі розвиватися вгору у фальшивих культових діях. 

47 Тепер ви знаєте, люди, що якщо ви не будете слідувати настановам, які Я дав вам, щоб 

виконати свій обов'язок, то не буде ніякої користі від того, що ви Мене почули. Бо на те Моя воля, 

щоб ви, приймаючи Моє слово, практикували його, бо наближається для вас кінець Мого прояву 

через людський інтелект - 1950-й рік, з якого ви також більше не будете чути Мій духовний світ. 

48 Я не хочу, щоб ви відчували біль в душі з цієї причини, бо Я підготував вас для того, щоб ви 

були сильними душами, щоб завтра ви були подібні деревам, які дають тінь втомленому і 

знесиленому палючим сонцем мандрівникові. Я також не хочу, щоб ви заподіяли біль Моєму Духу 

в момент Мого відходу, подібно до того, як ви заподіяли Мені біль у Другій Ері. Я не хочу, щоб ви 

знову поклали на мої плечі хрест вашого гріха, вашого непослуху, вашої невдачі. Я хочу бачити в 

Ізраїлі послух, виконання обов'язку, оновлення, одухотворення, ваше піднесення до спілкування зі 

Мною від духу до духу. 

49 Ізраїль, зараз не час спати, ти повинен повністю прокинутися, щоб присвятити себе 

завданню пробудження людства. Бо хоча світло Моє освітлює кожен розум, Я бачу дітей Моїх 

млявими, Я бачу Закон Мій у запилених книгах. Ви ж, обраний народ, повинні вести народ і 

"пильнувати" за ним. 

50 Ти будеш говорити без фанатизму світові про вчення духу. 

51 Практикуйте діалог від духу до духу, який ви будете продовжувати вдосконалювати з 

кожним днем. Бо на те є Моя Воля, щоб ви і людство спілкувалися зі Мною. Через це спілкування 
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ти отримаєш Мої натхнення, Мої накази, а Я прийму твою душу, почую твою молитву і дозволю 

твоїм духовним рукам обійняти Мене. 

52 Коли ви навчитеся спілкуватися зі Мною від духу до духу, ваші дари розкриються, і у 

вашому поклонінні ці дари розквітнуть у славі і в духовності. Тоді ви будете шукати Мене в 

духовному, і ваше поклоніння буде досконалим. 

53 Цього прояву через людський інтелект більше не буде серед вас. Я не хочу, щоб після мого 

відходу ви відчували себе сиротами, не хочу, щоб смерть застала вас зненацька, не хочу, щоб серед 

вас була слабкість. Бо після 1950 року ви підготуєте себе і будете шукати Мене від духу до духу, ви 

будете жити в гармонії і в Моєму мирі. Тоді ви надолужите втрачений час, і ви досягнете того 

ступеня одухотворення, який дозволить вам наблизитися до Мого Царства, ще живучи на цій 

планеті, і ви доведете світові, що вам не потрібні ні обряди, ні церемонії, ні матеріальні символи 

для поклоніння Мені - що ваша манера поклоніння піднесена і одухотворена, і що ваша віра - це 

факел, який поширює своє світло на життєвих шляхах, в серцях і в душах людей. 

54 Час мого прояву був достатнім для того, щоб ви досягли того ступеня одухотворення, який 

приведе вас до оновлення і піднесення вашої душі. 

55 Я зараз допомагаю вам піднятися на гору. Я веду вас за руку до цієї мети і дарую вам, що 

мій духовний світ так само буде допомагати вам, що він примножить вашу віру, що він забезпечить 

безпеку ваших кроків, щоб більше не було сумнівів у виконанні вами місії, щоб ніщо не змусило 

вас зійти з того шляху, яким ви йшли стільки років і століть. Я забезпечив вас усім необхідним для 

вашого прожитку під час переходу через пустелю, і тому ви зараз перебуваєте дуже близько від 

Мене. 

56 Наближається час, коли Я закінчу Своє проголошення через людський інтелект, і тоді ви 

вирушите продовжувати свої мандри. Бо тут, на землі, немає вашого призначення, і немає для вас 

спокою. Я хочу, щоб ви були достатньо підготовлені до битви, яка вас чекає, тоді через дари, якими 

Я наділив вас, ви будете господарями, Моїми апостолами і Моїми свідками. Я хочу, щоб ви були як 

великий факел, який несе моє світло різним народам, що складають це людство. 

57 Ви зі Мною і насолоджуєтеся Моїм миром, слухайте Мої настанови, щоб підготувати себе. 

Але не забувайте про своїх ближніх, про світ, який перебуває в хаосі і п'є дуже гірку чашу - не 

забувайте про сум'яття, яке панує в цьому світі. Я не хочу бачити вас черствими, бо плач світу 

повинен дійти і до вас. 

58 Ви - найвідповідальніші переді Мною, бо вам Я передав Своє Слово через людську 

здатність інтелекту. Я хочу, щоб ваші способи дії в рамках Моєї Справи ставали все більш 

досконалими і духовними, бо недалекий той день, коли ви понесете повсюдно Моє Вчення, 

підготовлене Іллею і Моїм Духовним Світом. Бо Царство Моє чекає на всіх, і ви всі повинні 

прийти до Мене через свої заслуги і смирення в душі. 

59 Ти не раз говорив Мені від щирого серця: "Учителю, Отче, чому Ти довірив Свою справу, 

таку тонку і таку глибоку, людям таким грішним і недостойним її? Чому Ти поклав на нас таку 

велику відповідальність? Чому, бачачи цей народ, який Ти називаєш Ізраїлем, таким незграбним і 

неосвіченим, Ти поклав на нього всю Свою надію? Чому Ти обрав саме нас, які пройшли через 

стільки випробувань, через стільки очищень, через стільки фанатизму та ідолопоклонства? 

Але Я кажу вам, діти Мої: Саме тому, що ви - люди, які дуже сильно очистилися і пізнали Мене 

серед своїх випробувань. Бо випробування наблизили вас до Мене, і тому Я представив вас іншим 

народам як обраний і благословенний народ, щоб вони могли прийняти і пізнати Мою роботу через 

ваше посередництво для їхнього оновлення і одухотворення. 

Але Я обрав вас не тому, що маю до вас більшу прихильність, і не тому, що люблю вас більше, 

ніж решту людства. І Я не зробив вас володарями дарів і благодатей, бо ви більш гідні в очах Отця. 

Якщо ви пройшли свої очищення, то це тому, що ви також були людьми, які найбільше згрішили, 

які вчинили найбільше помилок, і тому ви повинні зробити найбільше відшкодування. 

60 Перевірте свою совість, люди, і подумайте, чи гідні ви Мене. Знай, чи достатньо великі твої 

заслуги, щоб стати переді Мною. Згадайте своє минуле і подумайте, чи те, що ви зробили на своєму 

шляху в цьому світі, робить вас гідними того, щоб сидіти праворуч Мене. 
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Скажи Мені, після того, як ти розглянув своє минуле, чи набув ти право володіти Моєю 

милістю, Моїми дарами, Моїми благами і Моїм законом. 

"Ні, - підказує Мені твоє серце, - Ти часто говорив нам, що ми невдячний народ - народ, який 

завжди не слухався Тебе". 

Але я кажу вам: Я наділив вас Своєю благодаттю з великим бажанням у Дусі Моєму, щоб 

одного разу ви стали людьми чистих помислів, щоб ви здійснили великі справи, щоб ви досягли 

великого піднесення душі. 

61 Саме ваші онуки змусять насіння правди розквітнути. Ви посієте його спочатку у своїх 

родичів, а потім і серед людства. 

62 Ізраїль: Після 1950 року у вас все буде по-іншому. Ваші культові дії, ваші знання будуть 

більш досконалими, ваші справи будуть більш духовними, ваші думки і молитва будуть більш 

піднесеними, і ви ще більше одухотворите себе. Бо тоді ви більше не будете жити в матеріалізмі. 

63 Я роблю ваші серця чутливими, щоб ви відчули біль народу. Так само, як сьогодні Я 

передаю вам Своє Слово, завтра ви будете тими, хто повинен передати його світові. Оскільки 

людство не захотіло прийти до Мене, завтра ти підеш до нього і принесеш йому від Мого імені 

послання любові, яке Я залишив йому у спадок. 

64 Великою буде ваша боротьба і робота, яку вам доведеться виконувати серед цього людства, 

яке без віри, без надії, без Бога. Хоча Я поруч з нею, але вона не відчула Мене і не сприйняла Мою 

Присутність. Бо вона хоче бачити Мене чуттєво, а оскільки не бачить Мене очима свого духу, то 

відкидає Мене і забуває Мене. Незабаром настане момент, коли ви встанете як Мої апостоли і 

своїм могутнім і духовним голосом розбудите маси і приведете їх до віри, до одухотворення. 

65 У наш час не тільки дванадцять сердець Я буду використовувати після 1950 року, щоб 

свідчити про Себе. Сьогодні є 144 000 обраних Моєго благословенного народу Ізраїлю, на яких Я 

поклав усю Свою надію і довіру, щоб через них людство могло пізнати Мою Діяльність. 

66 Ви будете сильними серед людства і виконаєте свою місію до кінця. Але ти завжди будеш 

під захистом мого духу. Я буду твоїм захистом, і духовно довірю тобі свою сутність, свою 

присутність і свою силу - в тій мірі, в якій ти будеш відчувати і здійснювати любов, духовну 

любов, яка проявляється в усьому творінні. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 305 
1 Духовне життя людства поділяється на три епохи або віки. У Першому Віці Я проявив Себе 

як Батько, у Другому - як Учитель, а в Третьому - як Суддя. 

2 Це три фази, які Я відкрив людям, і протягом яких ви повинні повністю пізнати Мене. 

Однак не прагніть визнавати трьох Богів або трьох Осіб там, де існує лише один Божественний 

Дух. Бо в цьому теперішньому часі ви здатні прийняти спрощення всього того, що ви оповили 

таємницею і ускладнили до незбагненності. 

Цей "храм" залишиться, але ця робота не просувалася протягом багатьох століть, і ви повинні 

продовжити її зараз з метою довести її до завершення, щоб запропонувати її вашому Батькові. 

3 Не обов'язково, щоб усі народи землі були присутні на цьому прояві. Бо Я подбаю про те, 

щоб Моє вчення поширилося по всій земній кулі через письмена і книги, як це сталося в Другу Еру. 

Тоді моє духовне послання стане відомим, і люди доброї волі намагатимуться слідувати йому. 

4 У цій скромній і простій, але наповненій Божественним Світлом книзі люди знайдуть 

роз'яснення всіх своїх сумнівів, відкриють для себе завершеність вчень, які в минулі часи були 

розкриті лише частково, знайдуть ясний і простий спосіб тлумачення всього того, що приховано в 

древніх текстах в алегоричній формі. 

5 Той, хто, отримавши це духовне послання, переконається в істинності його змісту і почне 

боротися зі своєю тягою до відчуттів, зі своїм ідолопоклонством і фанатизмом, очистить свій розум 

і серце від усіх цих нечистот, той звільнить свою душу і подарує їй радість і спокій, бо тепер вона 

зможе боротися за досягнення тієї вічності, яка її чекає. А ті, хто продовжує своє зовнішнє 

поклоніння, хто наполягає на любові до того, що належить світу, і хто не вірить у розгортання або 

розвиток душі, - істинно кажу вам, вони будуть залишені позаду і проллють сльози, коли 

усвідомлять свою відсталість і своє невігластво. 

6 У той час, коли все навколо постійно росте, змінюється, вдосконалюється і розгортається, 

чому ж ваша душа повинна віками залишатися на місці? 

7 Саме душа людини повинна передувати всім справам, які вона виконує, бо саме їй довірено 

життя на землі. Але тут, у вашому світі, ви робите все навпаки, бо душа нехтує своїми вищими 

завданнями, щоб присвятити себе земним цілям і все більше занурюватися в сп'яніння того життя, 

яке ви створили. 

8 Оскільки ви відкрили і пізнали багато речей через науку, ви не можете не знати про 

безперервну еволюцію, яка існує в усіх істотах творіння. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що не 

можна залишати свою душу в тій відсталості і застої, в який ви вже давно привели її, і що 

необхідно прагнути до досягнення гармонії з усім, що вас оточує, щоб настав для людей день, коли 

Природа замість того, щоб приховувати свої таємниці, відкриє їх, і замість того, щоб сили Природи 

були ворожими вам, вони стануть слугами, співробітниками, братами. 

9 Я послав душу втілитися на землю і стати людиною для того, щоб вона була князем і 

господарем усього, що на ній існує, а не для того, щоб вона була рабом і жертвою, і нужденним, 

яким Я бачу її насправді. Людина є рабом своїх потреб, своїх пристрастей, своїх пороків і свого 

невігластва. 

10 Він є жертвою страждань, помилок і ударів долі, які приносить йому відсутність духовного 

піднесення, коли він ходить по землі. Він нужденний тому, що, не знаючи спадщини, на яку він має 

право в житті, не знає, чим володіє, і поводиться так, ніби нічого не має. 

11 Це людство повинно спочатку пробудитися, щоб почати вчитися в Книзі Духовного Життя, 

і тоді незабаром, передаючи цей світ ідей з покоління в покоління, з'явиться те благословенне 

насіння, в якому здійсниться Моє Слово. Я говорив вам, що коли-небудь це людство досягне 

одухотворення і знатиме, як жити в гармонії з усім створеним, і душа, розум і серце йтимуть в 

ногу. 

12 Цей Третій Час, коли людська злоба досягла свого апогею, все ж стане часом примирення і 

прощення. 



U 309 

158 

13 У той час як люди, керовані своїми егоїстичними цілями і своєю ворожнечею, готують 

знищення своїх ближніх, яких вони називають ворогами, Я готую годину, коли Я повинен буду 

судити їх, змусивши їх судити і визнати їхні діяння. 

14 У ту судну годину, коли совість буде почута і світло її засяє і освітить розум і серце, люди 

будуть рвати на собі волосся і скреготати зубами і говорити Мені: "Господи, як я міг бути здатним 

на стільки зла? Чому Ти дозволив Мені робити таку огидну роботу?". 

15 Блаженні ті, хто прокинеться в цей судний час, бо вони побачать світло Мого прощення, що 

сходить на них, вони побачать, як настає благословенний день примирення. Тоді багато людей 

зрозуміють причину Мого вчення про любов і відчують, що значить для Мене кожна Моя дитина, 

навіть якщо вона найгрішніша. 

16 Так, любі, Я люблю всіх безмежно, бо навіть за великим грішником стоїть душа, якій 

потрібне Моє світло, щоб більше не грішити. 

17 Я приходжу, щоб врятувати кривдників, бо людина, яка чинить злочини, також є дитиною 

Божою, і для Мене кожна Моя дитина багато значить. 

18 Я поширю це вчення, як мантію надії і порятунку, по всій землі, пропонуючи кожному 

можливість поступово віддавати старі борги і борги теперішні, поки він не відчує Мене знову в 

найпотаємнішій частині свого єства. 

19 Довгий час ви Мене не відчували, ви Мене втрачали, і Я зараз дарую вам можливість 

зустрітися зі Мною. Я знаю, що той, хто знову знайде Мене на своєму шляху, вже ніколи не 

втратить Мене. 

20 Починайте йти до Мене, грішні. Не бійся, що коли ти прийдеш до Мене, голос Мій 

судитиме тебе перед твоїми ближніми, бо Я не зраджу тебе. Не бійтеся, як не злякалася Магдалина, 

яка, прийшовши до Мене, зняла з себе важкий тягар гріха, не зважаючи на те, хто її бачив, слухав 

чи засуджував. Вона була спокійна, бо знала, що вона вже не жінка, заплямована гріхом, а 

грішниця, очищена покаянням. 

21 Беріть з них приклад у їхньому покаянні і в їхній любові. 

22 Я зроблю так, що всі почують Мій голос у своїй совісті - голос Отця, Вчителя, Судді, який 

проникне в серця і змусить їх битися частіше від щастя, від подиву і від любові. Мій голос буде 

чути в кожному створінні, бо ваша душа готова прийняти Мене в такому вигляді. 

23 У тиші тюремних камер пролунає Мій голос і скаже тим чоловікам і жінкам: "Я тут, з вами. 

Невже ви повірили, що Я вас покинув? Ні, маловірні, Я не питаю вас, чи ви вбивці, чи ви крали. Я 

відкупляю Своєю любов'ю того, хто згрішив, підбадьорюю того, хто впав, і спасаю невинних, які 

стали жертвою наклепу, несправедливості чи помилки". 

24 Мій голос буде чути серед гуркоту війни, і звук його буде настільки пронизливим, що зброя 

людей замовкне, коли відчує мою присутність. 

25 У лікарнях і скрізь, де є хвора людина, Я так само даватиму Себе відчути і почути, 

"помазуючи" і втішаючи хворих так, як це вмію робити тільки Я. Я накину мантію миру і розради 

на біль тих, хто страждає - забутий своїми ближніми - і виллю божественний бальзам на їхні 

страждання і воскрешу їх до життя, щоб вони свідчили про Мою духовну присутність. 

26 У домівках Мене відчуватимуть і діти, і дорослі, і ті, й інші будуть свідчити про Мою 

присутність. 

27 Коли я знайду вогонь вогнища погаслим, я покличу чоловіка і скажу йому: "Чому ти не 

любиш і не розумієш? Чому ви не запалюєте вогонь любові, який є полум'ям, що дає життя вашому 

шлюбу? 

Коли Я побачу, що він нехтує своїми обов'язками, Я здивую його і скажу йому: "Чому ти зійшов 

з правильного шляху і скинув з себе хрест? у вас не вистачило сил випити останні краплі гіркого 

напою, що залишився в чаші? Поверніться на шлях, на який Я вас направив, тільки там ви знайдете 

Мене, щоб винагородити вашу віру, ваш послух і вашу мужність. 

28 Я зачеплю дружину за найчутливіші струни серця і запитаю її: Дружина, як ти думаєш, чи 

знайдеш ти спокій, якого так прагнеш, далеко від шляху свого обов'язку? Ні, не обманюйте себе. 

Твоєю заслугою буде нести з самозреченням і терпінням до кінця хрест, який Я поклав на твої 

плечі. 
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29 Не залишиться серця, якому Я не дам відчути Свою божественну присутність і не 

закликатиму до примирення, любові і миру. 

30 Я шукаю підготовлені серця, щоб помістити в них Мою сутність, що подібно входженню 

духом у внутрішній храм людини - той храм, з якого Я повинен вигнати ваші гріхи, як нечестивих 

торговців, поки святилище не очиститься. 

31 Я не беру батога, щоб ви зрозуміли Моє слово, Я несу хліб життя, щоб зміцнити вас в ідеалі 

вашого піднесення. 

32 У той час, як світ вважає, що Я покинув його в безодні болю і гріха, Я прийшов, щоб дати 

йому новий доказ Моєї безмежної любові, яка ніколи не залишить вас і яка тому говорить з вами 

по-батьківськи і прощає вас. 

33 Іноді, коли ви чуєте Моє Слово, сповнене Божественної ніжності, ви розгублюєтеся, не в 

змозі зрозуміти, чому Я використовую саме такі настанови до грішників, хоча Я повинен 

використовувати певну суворість, щоб схилити вас. 

34 Кажу вам, в цю "Третю Еру" - навіть якщо вона здається вам неможливою - оновлення і 

порятунок людства не буде важким, бо справа спокути - це Божественна справа. 

35 Саме Моя любов поверне людей на шлях світла і правди. Моя любов, яка таємно проникає в 

кожне серце, пестить кожну душу, проявляється через кожну совість, перетворить тверді скелі на 

чуйні серця, матеріалістів - на духовних істот, а закоренілих грішників - на людей добра, миру і 

доброї волі. 

36 Я звертаюся до вас так тому, що ніхто краще за Мене не знає розвитку вашої душі, і Я знаю, 

що сьогоднішня людина, незважаючи на свій великий матеріалізм, свою любов до світу і свої 

пристрасті, розвинені до найбільшого гріха, живе тільки зовні, як раб "плоті" і матеріального 

життя. Я знаю, що як тільки він відчує у своїй душі люблячий дотик Моєї любові, він швидко 

прийде до Мене, щоб звільнитися від свого тягаря і піти за Мною по шляху істини, яким він 

несвідомо прагне йти. 

37 Мені не потрібно буде показувати йому закон, висічений на камені, як у Першу Еру, і не 

потрібно буде проявляти Свою присутність за допомогою сил природи, щоб він відчув Мене. Мені 

навіть не доведеться приходити у світ в людській подобі, щоб через стражденне життя і криваву 

смерть викупити душу людини. 

38 Ті часи минули, душа людини розвинулася. Це вже не та маленька дитина минулих часів, 

яка повинна була торкатися божественного руками і сприймати його своїми фізичними відчуттями, 

щоб повірити в Мене і в Мою присутність. 

39 За своїм матеріалізмом і нечутливістю до духовного людина ховає світлу душу, душу-дух, 

яка пройшла великі відстані і великі випробування, які дали їй стійкість, досвід і знання. Достатньо 

їй виявити готовність вступити у внутрішній діалог зі своєю совістю, щоб воскреснути до нового 

життя і відкрити в глибині свого єства істинне Святеє Святих, звідки лунає нескінченний голос 

Господній як закон вічної і мудрої справедливості - як шлях, що завжди світлий і вірний. 

40 Якби цього духовного розвитку не було в цьому людстві, якби воно не стояло на порозі 

свого визволення, Я б не дав вам одкровення про діалог духу з духом на цей час. 

41 Випробування, через які проходить ваш світ, є ознаками кінця епохи, це падіння або 

передсмертні муки епохи матеріалізму; бо матеріалізм був у вашій науці, у ваших цілях і у ваших 

пристрастях. Матеріалізм визначив твою відданість Мені і всі твої справи. 

42 Любов до світу, жадібність до земного, бажання плоті, задоволення всіх низинних бажань, 

егоїзм, самолюбство і зарозумілість були тією силою, з якою ви створили життя згідно з вашим 

розумом і вашою людською волею, плоди якої Я змусив вас пожинати, щоб ваш досвід був 

досконалим. Але якщо ця епоха, яка зараз добігає кінця, буде відзначена в історії людства своїм 

матеріалізмом - істинно кажу вам, то нова епоха буде відзначена своєю духовністю. Бо в ній 

совість і воля Духа піднімуть на землі світ істот, щедрих через любов, - життя, в якому ви відчуєте, 

як Дух Отця вібрує в дусі дітей, бо тоді всі дари і здібності, які сьогодні живуть приховано у 

вашому єстві, матимуть полем своєї діяльності нескінченність. 

43 Улюблені, ви повинні зрозуміти Мене, бо Я говорю з вами найпростішими словами, і в 

Моєму Слові немає ніякої таємниці. Я ваш Отець і не маю від вас ніяких таємниць. Я відкрив Свою 
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скарбницю, щоб ви могли знайти в ній мудрість, необхідну вам для просвітлення в період, який ви 

переживаєте. 

44 Душа людська розвинулася, її здібності розкрилися, і вона здатна приступити до вивчення 

Моєї Роботи. 

45 Дар натхнення, дар (внутрішнього) слова і дар знання є у всіх вас, коли ви готові, бо світло 

пролилося на вашу душу. 

46 Знай, що твоя доля - дійти до Мене тим самим шляхом, який Я проклав для тебе, коли став 

людиною. Мій приклад всім відомий. Хто не чув, як вимовляється ім'я Христа? Хто не згадував 

свого Вчителя в години випробувань? І хто (у своєму колишньому земному житті), щоб досягти 

духовних областей, не вигукнув у годину смерті, коли вмирає його тіло: "В руки Твої віддаю дух 

мій"? Я знаю ваше прагнення до світла, вашу тугу за одухотворенням. Ось чому Я зійшов до вас. 

47 Пастир ваш приготував вас, щоб ви прийшли до Мене. Той самий, що кликав у пустелі в 

Другу Епоху, і до Якого прийшли приготуватися багато зголоднілих і спраглих любові. 

48 Саме Ілля привів вас до Мене, бо його місія передувати Мені в кожному Моєму пришесті є і 

буде завжди однаковою. 

49 Сьогодні ви переживаєте новий час, і перед обличчям чудес, свідками яких ви стали, 

схилилася ваша душа. Вона зосередилася на собі і знайшла в моїх словах відповідь, яка заспокоїла 

її сумніви, - світло, яке запрошує її продовжувати шлях. І там, у безмежжі, вона бачить, як 

відчиняються двері дому, що чекає на неї, де Отець і Мати приймуть її, щоб оселитися з ними 

назавжди. 

50 Відкрийте очі на правду, бо зараз не час для таємниць - навпаки, час для їх висвітлення. 

51 Не страх буде керувати вашими кроками, і не страх буде примушувати вас виконувати 

закон. Нехай віра і любов будуть тією силою, яка спонукає вас творити добрі справи у вашому 

житті. Бо тоді ваші заслуги будуть істинними.  

52 Цей вік світла принесе розуміння усім людям, бо кожна таємниця буде прояснена. 

53 Ти кажеш Мені в серці своєму: "Господи, якщо Ти поставиш перед нами правду Свою, то 

яка нам буде заслуга? Ти сказав, що блаженні ті, які увірували, не бачачи". 

54 Ах, ви, люди, які не знаєте, як тлумачити Моє Слово. Невже ви не бачите, наскільки 

необхідно, щоб Я допоміг вам проникнути в його зміст і зрозуміти його? 

55 Істинно я сказав тоді: "Блаженні ті, які увірували, не бачачи". Але я хотів сказати: 

"Блаженні ті, хто, не намагаючись побачити Божественне земними очима, вміють бачити його 

світлом віри, тобто духовним поглядом. Блаженний той, хто - не маючи наміру торкатися або 

сприймати духовне своїми почуттями - вмів підготувати себе до того, щоб відчути божественну 

присутність у своїй душі". 

56 Зрозумійте, учні, що коли Я сказав: "Блаженний, хто вірує, не бачачи", Я мав на увазі 

погляд і почуття "плоті", бо той, хто таким чином увірував, зробив це тому, що побачив і відчув 

Мене душею. 

57 Ви зараз стоїте перед часом, коли ви будете не тільки вірити вірою, тим вищим поглядом 

душі-духа, але і розуміти розумінням, яке вище вашого людського інтелекту, бо це буде душа, яка 

просвітлена духовною мудрістю. 

58 І в теперішньому часі кажу вам: "Блаженні ті, які, не бачачи тілесними очима, не осягаючи 

обмеженим людським розумом, все ж таки вірять, бо відчувають душею, бо злітають вгору, щоб 

дивитися духовним оком і осягати тим розумом, який вищий від усякого людського розуму". 

59 Якщо в людині виникає справжня віра в божественне, то це тому, що вона побачила духом. 

Хто або що могло змусити його таким чином заперечувати пережите? Однак ті, хто обманює себе 

фальшивою вірою, бо ніколи не вміли дивитися або відчувати духом і задовольнялися тим, що 

говорили, що вірять, навіть не дивлячись, - ті вірять. Але це ті, хто при першому ж випробуванні 

сумніваються, стають невпевненими або розгубленими, а зрештою часто заперечують. 

60 Але я врятую вас усіх. Тому вам вже було сказано в минулі часи, що настане година, коли 

кожне око побачить Мене. 
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61 Ваш прогрес або висхідна еволюція дозволить вам відкрити Мою істину і відчути Мою 

Божественну Присутність - як у духовному, так і в кожному Моєму творінні. Тоді Я скажу вам: 

"Блаженні ті, хто вміє впізнавати Мене скрізь, бо це вони воістину люблять Мене. 

62 Блаженні ті, хто здатний відчувати Мене душею і навіть тілом, бо це ті, хто надав тонкості 

всьому своєму єству, хто воістину одухотворив себе". 

63 Наскільки нечисті релігійні культи, які сповідувало людство, стримували розвиток душі! 

Таким чином люди перешкоджали тому, щоб чудеса, які творить духовна віра, стали реальністю, а 

також перешкоджали природному впливу духовного на життя людини. 

64 Коли люди отримують Мої блага, Мої відповіді і Мої безперервні докази любові, це не як 

винагороду за віру чи справжнє одухотворення, а через Моє співчуття до їхньої незрілості, їхніх 

страждань і їхнього невігластва. 

65 Я знаю, що багато хто обуриться, почувши це слово; але це будуть ті, хто в своєму 

розумовому сум'ятті не хоче визнати, що в людині, крім людської природи, існує ще й духовна 

частина буття - або ті, хто вірить в людську душу, але, зв'язаний звичкою своїх традицій і своїх 

вірувань, заперечує, що для душі існує нескінченно довгий шлях розвитку. 

66 Я також знаю, що повинен звернутися до вас зі словами справедливості, щоб потрясти вас і 

пробудити від глибокої летаргії, в якій перебуває світ. 

З давніх-давен люди використовували свої сили для того, щоб творити свою волю, 

використовуючи дар свободи волі для земних справ. Але я бачу, що вони ще мають силу, і я 

скористаюся нею, вселивши їм ідеал нового світу, кращого світу, фундаментом якого буде істинна 

віра, а метою - піднесення душі через любов і справедливість. Хіба не цьому Я навчав завжди? 

67 Вивчайте Мій урок, і після того, як ви глибоко обміркуєте його, попросіть свого духа 

судити про нього. Нехай не твій розум і не твоє серце першими судять про те, що знаходиться поза 

ними. Бо ви живете в той час, коли моє божественне світло, стаючи думкою, досягає вашого 

розуму і змушує його увійти у світ нескінченної краси і мудрості. 

68 З вами Той, Хто ніколи не втомлювався вас чекати, Хто наближається до вашого серця, 

надихаючи його духовними пориваннями і заповнюючи його неосяжну порожнечу Своєю любов'ю. 

69 Майже двадцять століть минуло з тих пір, як світ перестав чути і бачити Мене, не знаючи, 

що Я ні на мить не відокремлював Себе від нього, ні на мить не розмовляв з ним. 

70 Тоді Мені довелося стати людиною, щоб ви могли почути Моє Слово. Тепер Я повинен був 

дати про Себе знати через інтелект людини, щоб світ знову почув "Слово". 

71 Це вже не Ісус з Назарету з'являється перед вашими очима - це Христос, це Учитель в Дусі, 

який проявляється перед вашим духом, щоб дати вам свій новий урок. 

72 Ісус був тілом, втіленою формою, яку Я використовував, щоб зробити Себе видимим для 

людських очей, а Назарет - селом, де Я виріс як людина, де пройшло моє дитинство і почалася моя 

юність. З Назарету була Марія, Пресвята Мати, яка віддала Мені своє лоно, щоб Я став людиною, і 

там це тіло росло і розвивалося, через що світ згодом назвав Мене Назарянином. 

73 Сьогодні Я не приходжу з Назарету, Я живу в тому світі, який Мені відповідає, який є 

духовним Царством, яке Я вже проголошував вам у ті часи, і даю вам почути Мій голос, для якого 

не існує ні перешкод, ні відстаней. 

74 Я благословляю вас, о люди, які зібралися цього вечора, щоб привітати перший день 

останнього року, в якому ви будете мати прояв Мого Слова в цій формі. 

75 Незабаром Я вже не буду говорити з вами в захопленні через цих носіїв голосу. Але ви не 

повинні забувати, що Я говорив вам, що ніколи не відокремлюся від вас, і що Я ніколи не 

перестану посилати вам Своє Слово у вигляді натхнення. 

76 Коли Я налаштовувався на них у ту Другу Еру, серед людей було велике замішання, коли Я 

налаштовувався на них. Але сьогодні, коли Я знову дозволив Своєму олюдненому голосу бути 

почутим, Я виявляю, що плутанина ще більша. Отже, Я бачу, що настав оголошений Мною час, 

коли Я знову відкриваю Себе людству, і Я починаю Свою роботу світла, поширюючи Свою істину 

і крок за кроком наближаючи людей до шляху, на якому вони повинні розгадати всі таємниці, які 

їм призначені, і де вони повинні знайти кожне пояснення і кожне роз'яснення. 

77 Зараз розпочався доленосний час - час незмірних наслідків для людських істот і духів. 
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78 І цей рік, останній з Моїх об'явлень, також має нескінченне значення для цього народу, бо в 

ньому Я даю вам норми, світло, накази і знання, щоб увійти в новий період з мужністю і з 

твердістю. 

79 Моє послання було чітким, світлим і зрозумілим, щоб ви ніколи не могли спіткнутися об 

каміння помилок або невігластва. 

80 Дбайте про те, щоб у вашому серці був сенс, щоб ви носили Мене в собі, і в кожному був 

порадник, провідник, лікар. 

81 Якщо ви будете слідувати Моєму вченню, як Я вчив вас, якщо ви будете практикувати 

духовне милосердя, то незабаром ви перестанете бути маленькими дітьми, а станете учнями і 

відкриєте, як легко увійти в контакт з Моїм духом за допомогою чистої і спрямованої вгору думки. 

Тоді ви зрозумієте, чому період Мого прояву мав обмеження. Бо якби це ніколи не закінчувалося, 

ви б ніколи не одухотворили себе, бо замість того, щоб підніматися в бажанні мого натхнення 

через ваше очищення і ваші заслуги, ви б завжди чекали там, внизу, у вашому світі, поки носій 

голосу підготується до того, щоб принести вам послання. 

82 Істинно кажу вам: плодом Мого Слова, що було посіяне у вашому серці, буде, згідно з 

Моєю Волею, діалог від духу до духу. Я вже довірив вам насіння, Я вже навчив вас його сіяти. 

Тепер перед вами стоїть завдання його поширювати і доглядати за ним. Бо Я буду в очікуванні 

плодів Свого посіву, щоб відчути в Своєму Дусі невимовне щастя присутності дітей зі Мною, 

почути їхній духовний голос, відчути їхню ласку, як Я відчував через вуста Ісуса. "Я жадаю, я 

жадаю твоєї любові". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 306 
1 Ви зібралися, щоб напитися з джерела життя, кришталево чисті води якого виливаються на 

вашу душу. Якщо ви сприймаєте одкровення Мого Слова як істину, то це є доказом того, що ви 

пройшли довгий духовний шлях, щоб отримати Мій новий урок в такій формі. 

2 Істинно кажу вам, що ви багато разів були і в "Духовній Долині", і на планеті, яку ви 

населяєте. Але Я також повинен сказати тобі, коли було твоє духовне народження і коли ти вперше 

ступив на порох цього світу, так само, як ти вважаєш за потрібне, щоб Я відкрив тобі, скільки разів 

ти був на ньому, і ким ти був в інших втіленнях. 

Моє вчення не відкриває вам того, чого ви поки що не повинні знати, і що може бути відкрито 

вам лише тоді, коли ви досягнете кінця шляху. Моя Праця вказує вам шлях, яким ви досягнете 

вершин духовного пізнання, піднімаючи вас сходинка за сходинкою по сходах добра, любові, 

братерства. 

3 Для того, щоб поширювати Мою Роботу в цій "Третій Ері", Я вибрав 144 000 душ серед 

великих натовпів і позначив їх поцілунком Божественного Світла - не поцілунком Іуди, і не 

печаткою заповіту, який наражає вашу душу на небезпеку. Мій знак - це знак, який Святий Дух 

кладе на Своїх обранців для виконання великої місії в цій "Третій Ері". Той, хто носить цей знак, не 

є вільним від небезпеки - навпаки, він більш спокушений і більш випробуваний, ніж інші. Згадайте 

кожного з дванадцяти обраних Мною в "Другу Еру" і ви підтвердите те, що Я говорю вам зараз. 

Серед них були моменти сумнівів щодо 

слабкості, розгубленості, і був навіть такий, що зрадив Мене, передавши поцілунком Моїм катам. 

4 Як же не пильнувати і не молитися обранцям цього часу, щоб не піддатися спокусі! Але 

істинно кажу вам, що все ж таки знайдуться зрадники серед ста сорока чотирьох тисяч. 

5 Пильнуйте і моліться, любі мої, земний шлях сповнений небезпек і спокус, це постійна 

боротьба між світлом і темрявою. Боріться і моліться невпинно, слухайтеся мого слова і готуйтеся, 

якщо не хочете зрадити мою справу. Пам'ятайте, що ви також можете стати зрадниками мимоволі 

або несвідомо, якщо зраджуєте правду. 

6 Ваша душа, розриваючись між совістю і свободою волі, між потягом до високого, 

властивого духу, і потягом до низького, природного плоті, знає, що у неї є можливість звільнитися 

і можливість набути заслуги, щоб досягти вищої перемоги добра над злом, душі над "плоттю", 

світла над темрявою. 

7 Знак означає залишення, доручення і відповідальність перед Богом. Це не є гарантією від 

спокус чи хвороб; бо якби це було так, то які б заслуги мали мої обранці? Яких зусиль доклав би 

твій дух, щоб залишитися вірним Моєму слову? Я говорю з вами так, тому що серед цього народу є 

багато сердець, які бажають бути серед цього числа обраних. Але Я побачив, що більше, ніж 

бажання служити людству за допомогою дарів, які Я дарую за допомогою Знаку, ними рухає 

бажання відчувати себе в безпеці або марнославство, коли вони просять Мене покликати їх. Я 

випробую цих Моїх дітей-учнів, і тоді вони переконаються, що Моє слово не безпідставне. 

8 Знак - це невидимий знак, завдяки якому той, хто носить його з любов'ю, повагою, ревністю 

і смиренням, може виконати своє завдання. Тоді він зможе побачити, що знак - це божественна 

благодать, яка змушує його піднятися над болем, яка просвітлює його у великих випробуваннях, 

яка відкриває йому глибокі усвідомлення і відкриває йому, де б він не побажав, шлях, по якому 

душа може рухатися вперед. 

9 Знак - це як ланка ланцюга, що з'єднує того, хто ним володіє, з духовним світом, це засіб, за 

допомогою якого думка і слово духовного світу проявляються у вашому світі, і тому Я кажу вам, 

що знаменований - це посланець від Мене, що він - Мій посланець і Моє знаряддя. 

10 Велике завдання, як і відповідальність, яку я несу за свою роботу. Але він не самотній на 

своєму шляху, поруч з ним завжди ангел-охоронець, який оберігає його, направляє, надихає і 

підбадьорює. 

11 Наскільки сильним був той, хто вмів з любов'ю триматися за свій хрест, і наскільки важким 

і гірким був шлях того обранця, який не виявився готовим нести Божественне знамення обраності в 

"Третій раз". Всім, хто Мене чує, кажу: вчіться спостерігати і молитися, нести свій хрест з любов'ю 
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і діяти праведно і слухняно, щоб це життя, яке для вашої душі означає її найбільш світле 

перевтілення, не стало безплідним і не довелося потім плакати за втраченим часом і 

невикористаними здібностями. 

12 Всі ви роздумуєте над цим вченням, незалежно від того, чи маєте ви позначку, чи ні, бо ви 

всі маєте долю, яку ви повинні виконати в моїй роботі. 

13 Я нагадую вам про Закон - про те, що не можна стерти з пам'яті, не можна забути серцем, не 

можна поставити під сумнів, бо він був продиктований мудрим Розумом, вселенським Розумом для 

того, щоб кожна людина внутрішньо володіла тим світлом, яке вивело б її на шлях до Бога. 

14 Необхідно мати глибокі знання Закону, щоб всі життєві вчинки ґрунтувалися на правді і 

справедливості. Без знання Закону ви неминуче зробите багато помилок. Але я прошу вас: Невже 

ваш розум ніколи не виводив вас до світла знань? Істинно кажу вам, що дух ніколи не був 

бездіяльним або байдужим. Це ваше серце, воно ж ваш розум, відкидає внутрішнє світло, 

захоплюючись пишнотою світла зовнішнього, тобто пізнанням світу. 

15 Хоча Я мав би бути твоєю першою любов'ю, ти залишив Мені останню, бо ілюзії і мрії, 

земні кохання і твої пристрасті зробили тебе занадто слабким, щоб любити Мене. 

16 Ти сильно виснажив своє серце в любові до світу, а також через страждання, але твоя душа, 

яка може злетіти в будь-яку мить, залишається активною, бо в ній втома тільки видима і вона не 

старіє, як тіло, і не зношується, як серце. 

17 Ви вважали, що любите Мене більше за все створене, але вам доведеться переконати себе, 

що ви віддали Мені лише свою найвищу любов. 

18 Коли ти досягнеш старості і відчуєш з природних причин, що пристрасті і бажання в твоєму 

серці вмерли, ти звернеш очі до Мене і скажеш: "Господи, Ти був правий. Поки ми відчуваємо себе 

молодими і сильними на землі, ми забуваємо Тебе, хоча часто вірили, що любили Тебе і що Ти був 

першим у нашому житті". 

19 Ти розумієш, що Я сказав тобі правду, коли сказав, що Я - твоє останнє кохання в житті? 

Нехай ніхто не думає, однак, що, коли Я говорив вам, що Я повинен бути першим у вашому житті, 

Я мав на увазі, що ви не повинні любити нікого, крім Мене. Я хотів, щоб ви зрозуміли, що той, хто 

любить Мене більше за всіх, буде любити по-справжньому. Така людина буде любити тільки те, 

що правильно, вона ніколи не виснажиться в житті, не зазнає розчарувань. Бо, люблячи Мене 

понад усе, він любив правду і справедливість, які, застосовуючи їх у своєму житті і справах, 

підносили його над людськими негараздами, рятували від ілюзій, змушували жити у світі світла, 

миру і мудрості. 

20 Іноді вас зачіпає, коли ви виявляєте, що навіть якщо ви максимально дотримуєтеся Моїх 

законів, ви не уникаєте болю, нещасть і випробувань, і це правда, улюблені люди. Але це 

відбувається тільки тут, у цій долині сліз, яка є пробним каменем, очисною річкою і школою для 

душі. 

21 Але чому ви вважаєте, що суди - це покарання? Краще вірити, що випробування - це не 

покарання, а досвід, який ти повинен пережити, щоб твоя душа досягла більшого світла. Як часто Я 

піддаю вас випробуванням, щоб ви вправлялися в молитві, щоб ви запалювали віру і бачили, як Я 

негайно відповідаю на ваш заклик, посилаючи вам розраду і мир! Але ви не розумієте цього так, і 

замість того, щоб молитися і уповати на Мене, стаєте невдячними і хулителями, кажучи, що Я вас 

забув, що Я вас не чую, а потім стукаєте в двері своїх ближніх, які потребують Мене так само, як і 

ви. 

22 Це не Я відкликав Свою милість зі світу, це люди відмовилися від неї. Я дозволю їм ще 

деякий час так продовжувати, довіряючи їхнім знанням і силам. Бо потім, коли вони 

переконаються в своїй нездатності перемогти біль, що затопить світ, їхні душі швидко повернуться 

до Мене, щоб визнати себе незрілими, кволими, невдячними і жорстокосердими. 

23 Я, для Якого не може бути жодної вашої справи, з якої Я не викликав би світло, навіть якщо 

це погана справа, яку ви зробили, зроблю так, що світ, коли він вийде з хаосу, матиме більше світла 

в душі, ніж він мав до свого падіння. 
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24 Я прощу всі ваші гріхи, бо вони були плодом вашого невігластва. Але коли світло засяє у 

вашому єстві, чи зможете ви грішити свідомо, виходячи за межі свого досвіду і своєї совісті? Ні, 

учні, ви більше ніколи не зможете впасти в ту помилку, яка змусила вас випити таку гірку чашу. 

25 Чи усвідомлюєш ти, що судиш легковажно, коли називаєш свої випробування покаранням, 

що вони не мають іншої мети, окрім як дати тобі досвід, зміцнити тебе у вірі, збагатити істинними 

знаннями і очистити твою совість. 

26 Слухай Мене зі смиренням, долаючи зарозумілість, яку носиш у своєму серці, і потроху 

починай відкривати для себе істинний сенс життя, впізнаючи на кожному кроці чудеса, яких ти не 

бачив раніше, бо твоє невміння накинуло на істину завісу таємничості. 

Ось Моє світло, яке не тільки відкриває вам те, що є таємницею, і говорить вам, що це не Я 

сховався від ваших очей, але що це ви не захотіли Мене впізнати. 

27 Коли Я звертаю Свій погляд на лікарні, в'язниці, будинки скорботи, розірвані шлюби, сиріт 

або духовно голодних, чому Я не знаходжу вас там? Пам'ятайте, що Я навчив вас не тільки 

молитися, але й дав вам дар слова і навчив вас зцілювати. І багато разів я говорив вам, що ваша 

присутність може творити чудеса, коли ви дійсно підготовлені. 

28 Скільки можливостей творити добро пропонує нам життя щодня! Але пам'ятайте, що так 

само, як бувають випадки, коли єдине, що ви можете робити - це молитися, так само бувають інші, 

коли необхідно говорити або діяти. 

29 Блаженні ті, хто не боїться ні злих поглядів, ні пліток, а має лише бажання творити добро. 

Саме вони духовно супроводжують Мене до ліжка хворого, йдуть до тих, хто перебуває в темряві, 

щоб нести їм світло віри, знання або розради. 

30 Блаженні ті, хто пам'ятає про тих, хто плаче, і ті, хто пам'ятає про вбогих матеріально і 

духовно, бо їхнє серце б'ється близько до мого духу. 

31 Як ви будете думати про біль ваших ближніх, якщо дозволите власному болю домінувати 

над вами? Як ти дізнаєшся, що у світі мільйони людей, які страждають нескінченно більше, ніж ти, 

якщо ти лише неохоче несеш свій хрест і завжди говориш, що ти найнещасніший? 

Багато хто йде далеко, дуже далеко від істинного шляху - багато хто ніколи не чув слова любові, 

багато хто не несе в своєму єстві жодної іскри світла, і все ж ви не зупинилися, щоб допомогти їм, 

коли вони перетнули ваш шлях. Скільки таких духовно убогих несуть тягар своєї ноші, не 

богохульствуючи і не бунтуючи, як ви! 

32 Ви повинні навчитися бачити трохи далі себе, трохи далі свого дому і своїх почуттів, 

співчувати болю інших, щоб у вашому серці, дорогі люди, прокинулося добро, щоб душа 

переповнилася і виконала найвищу заповідь, записану у вашій совісті, - ту, яка говорить: "Любіть 

один одного". Якщо ви матеріально бідні і з цієї причини не можете допомогти ближньому, не 

сумуйте. Моліться, і Я зроблю так, що засяє світло і настане мир там, де нічого немає. Справжня 

благодійність, з якої народжується милосердя, є найкращим подарунком, який ви можете зробити 

нужденним. Якщо, даючи монету, буханець хліба або склянку води, ви не відчуваєте почуття 

любові до ближнього свого - істинно кажу вам, то ви нічого не дали, краще вам було б не 

розлучатися з тим, що ви даєте. 

33 Коли ж ти, о людство, пізнаєш силу любові? Досі ви ніколи не користувалися тією силою, 

яка є джерелом життя. 

34 Коли Я йшов сільською місцевістю, а за Мною йшли Мої учні, відвідуючи села, містечка і 

будинки, Я ніколи не подавав біднякам жодної монети, тому що ніколи не мав її. Але я повернув їм 

здоров'я, яке вони здобули без жодної ціни. Я повернув їх на добру дорогу і дав їм шлях, сповнений 

світла, розради і радості. 

Одного разу, коли великий натовп пішов за Мною в пустелю, щоб послухати Моє слово, Я 

благословив кілька хлібів і риб і наказав роздати їх після того, як дав людям хліб душі і побачив, 

що вони голодують. Натовп дивувався, що такого невеликого запасу вистачило на всіх. Це було 

диво, здійснене любов'ю, як вічний урок для цього скептичного, матеріалістичного та егоїстичного 

людства. 

35 О, якби народи землі ділили свій хліб по-братньому, хоча б для того, щоб випробувати Моє 

вчення, - скільки б добра вони тоді отримали, і які чудові прояви пережили б! Але досі вони не 
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люблять один одного, досі народи не визнають один одного братами. Вони ставляться один до 

одного як до чужих і називають один одного іноземцями. Вони заздрять один одному, ображаються 

один на одного, майже завжди ненавидять один одного і воюють один з одним. Війна, яка 

живиться всіма людьми, є скрізь, де є людське серце. Одні просувають його в один бік, інші - в 

інший, багато хто добре усвідомлює, що робить, інші - не усвідомлюють. 

36 На цю посушливу ниву, позбавлену любові, віри і доброї волі, Я зішлю Свою милість, як 

благодатний і плідний дощ. Але спочатку, як буря, Моя справедливість змете все зло, повалить 

погані дерева, очистить поля і міста, і розбудить сплячу душу цього людства, щоб вона змогла 

прийняти божественне послання, яке Моя любов приготувала для прийдешніх часів. 

37 1950 рік, в який ви нині вступили, вказує - як було написано від вічності - на закінчення 

етапу мого духовного прояву через інтелект людини. Це рік, в якому душа людини відчує мою 

присутність і піде в молитву. 

38 1950 рік - це не кінець епохи, а світанок нового часу, який готує людям великі одкровення і 

події. 

39 З яким досвідом рік, що минає, залишив вас, учні? Які резолюції ви прийняли за цей рік, 

який є останнім на моєму з'їзді? 

40 Ви моліться, а я вас благословляю. Бо той, хто звертається зі своїм проханням до Мене, 

ніколи не буде розчарований. 

41 Продовжуйте молитися, але зараз більше, ніж будь-коли, намагайтеся зрозуміти Моє 

вчення, щоб ви могли знайти вихід зі свого застою і усунути все те, що ви ввели у свої акти 

поклоніння, що, замість того, щоб принести вам прогрес, утримує вас у рутині. 

42 Прислухайтеся до голосу своєї совісті, він додасть вам мужності долати перешкоди і 

поривати з традиціями. 

43 У вас багато роботи, улюблені люди, Я зараз зближую вас один з одним і звертаюся із 

закликом до тих, хто віддалився від ваших зібрань. Ти покличеш їх лише один раз, і якщо вони 

послухають, то Я відкрию їм їхню спадщину. Якщо ж вони залишаться глухими, то залиште цю 

справу Мені, бо Я - Єдиний, Хто може судити тих, хто більше не побажав чути свого Господа. 

44 Моє Слово, яке Я даю вам в цьому останньому році, буде суттю всього послання, яке Я 

приніс вам в цей час Мого прояву. У ній ви знайдете інструкції на всі кроки вашого життя і 

одкровення, щоб у вас була зброя, коли почнеться битва. 

45 Скажіть своїм ближнім, що Я закликаю вас до єдності і злагоди. До тих пір, поки цього 

братерства не існує, це брехня, що ви складаєте один народ, бо тоді ви тільки позірно об'єднані, бо 

насправді ви розділені і далекі один від одного. Скажіть їм, що ви повинні бути єдині, тому що 

прийдуть гоніння і військові дії проти вас - що я не хочу, щоб вони потім плакали за свій непослух, 

або скаржилися, коли вже не залишиться часу, щоб загладити свою провину. 

46 Зрозумійте, що Я не залишаю жодної точки, не висвітливши її, після чого ніхто не зможе 

поскаржитися і сказати, що Я не попередив народ Своїм словом. 

47 Мій голос був пророчим, моє слово - це слово Бога, для якого майбутнє нічого не може 

приховати. Все передбачено, все передбачено, вам залишається тільки увійти в згоду з Моїм 

словом, щоб все відбулося згідно з Моєю волею. 

48 Навіть якщо більшість людей стануть жертвами помилок і відхиляться від визначеного 

шляху, навіть якщо більшість не послухається Моїх заповідей, це світло не перестане світити, бо 

істина ніколи не може бути затьмарена нечестивістю. 

49 Мені було б достатньо кількох слухняних, енергійних, духовних і смиренних сердець, щоб 

використовувати їх як інструменти для подальшого поширення істини Мого Слова. 

50 Мій обов'язок говорити з вами таким чином, бо ви вже повинні знати, що багато хто з вас в 

останню годину подасть Мені нову чашу страждань. Сум'яття і темрява прийдуть на цей народ, так 

само, як світ затьмарився в ту годину, коли Ісус помер на хресті. Але ви не знаєте зараз, як довго 

триватиме ця темрява, і тому Я кажу вам пильнувати і молитися, щоб не впасти в спокусу, і не 

належати до тих, хто не слухається Моїх настанов. 

51 Кажу вам, що в темряві цієї плутанини виникне прорив світла, і кожен, хто захоче слідувати 

за Мною серцем і душею, відкриє для себе шлях і прийде до Мене на шляху одухотворення. 
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52 Цей народ так і не усвідомив, що сам створює навіть ті випробування, які завтра повинні 

струснути його, щоб він прокинувся від глибокої летаргії. 

53 Як і в усі часи, покликаних було багато, а обраних мало, бо Я обираю лише тих, хто готовий 

вчасно виконати своє завдання, а решті даю світло, щоб вони знали, як чекати часу, коли і вони 

будуть обрані. 

54 Скільки тих, хто тільки був покликаний, але ще не прийшов час обрати їх для місії, 

вишикувалися серед Моїх учнів і працівників, не маючи в душі абсолютно необхідного розвитку, 

щоб нести тягар цього хреста, а в розумі - необхідного світла, щоб прийняти Моє натхнення! Що 

зробили багато з них після того, як поповнили ряди обраних? Оскверняти, отруювати атмосферу, 

заражати інших своїми злими нахилами, брехати, сіяти розбрат, наживатися на Моєму імені і на 

духовних дарах, які Я вклав у Своїх учнів. 

55 Ніхто не намагається з'ясувати, які саме, бо це неможливо. Тільки Моє проникливе судяче 

око не випускає їх з поля зору, і Я впускаю в їхню совість Своє Слово, яке говорить їм: "Пильнуйте 

і моліться, щоб вчасно покаятися у своїх гріхах; бо якщо ви це зробите, Я обіцяю вам, що духовно 

Я швидко посаджу вас за Свій стіл і відсвяткую свято примирення і прощення. 

56 Улюблені учні: Це благословенна година, коли Я даю вам відчути Мою Присутність. 

Приготувався Голосоносець, через якого Я даю вам Слово Моє, і зібралися народи, що слухають 

Мене, і піднеслися до Мене в думках. 

57 Такими Я хочу бачити вас завжди, щоб ви були свідками дива Мого прояву і відчували в 

глибині свого єства Мою любов, Мій погляд, Мою сутність. 

58 Істинно кажу вам: не тільки ви відчуваєте Мою Присутність у момент духовної підготовки. 

Немає релігії, і не може бути дійства, присвяченого Мені, в якому не був би присутній Мій Дух. 

Саме в той момент, коли натовп зворушений, молиться і просить, вимовляє і благословляє Моє 

ім'я, Я проникаю до глибини його серця, щоб дати йому те, про що він просить. 

59 Якби народи і релігійні спільноти світу вже розвинули свої духовні дари, вони досягли б тієї 

чутливості, яка дозволила б їм насолоджуватися благодаттю сприйняття Моєї Присутності в тій чи 

іншій мірі. Але вони не бачать Мене, не чують Мене, не відчувають Мене, бо їхні органи чуття і 

їхні здібності заснули в практиках ідолопоклонницьких і фанатичних культів. 

60 Якщо ви запитаєте Мене зараз: Учителю, коли наші брати і сестри різних релігійних 

спільнот відчують Тебе, почують Тебе і побачать Тебе так, як Ти зараз нас навчаєш? - Я б вам 

відповів: тоді, коли всі одухотворяться. - Але коли б це сталося, вони вже відійшли б від усієї 

чуттєвої релігійної практики і фанатичної віри. 

61 Я говорю з ними через випробування, які є для них уроками - іноді винагороджуючи їхню 

віру, іноді вражаючи їх Моєю Божественною справедливістю, коли вони шукають Моїх благ через 

дії, які не підходять для того, щоб бути запропонованими Мені. 

62 Дуже рідко вони розуміють те, що Я хочу донести до них через Мої випробування. Але з 

огляду на їхній біль, їхню віру або надію на Мене, Я прощаю їхні провини і їхнє невігластво і 

посилаю їм Своє милосердя. 

63 Зараз настав час, коли Мій Дух невпинно промовляє до духу, душі, розуму і серця людей. 

Мій голос доходить до людей за допомогою думок і випробувань, через які багато хто 

пробуджується до істини за власним бажанням, оскільки ті, хто направляє або наставляє їх, сплять і 

бажають, щоб світ ніколи не прокинувся. 

64 Улюблені, пам'ятайте: якби ви були готові нести Добру Новину Мого Слова в інші країни, 

багато людей зрозуміли б Моє послання. 

65 Коли я з вами так говорю, ви в глибині душі кажете: "Як я зможу викладати різними 

мовами, коли мені самому ніяково висловлюватися рідною мовою?". 

Але я кажу вам: О, люди без віри в Моє Слово! Як Ви вважаєте, чи мали апостоли Другої Ери 

фізичну підготовку, щоб розмовляти різними мовами? Ні, діти Мої, і все ж вони робили себе 

зрозумілими для всіх, тому що мова, якою вони говорили і якої вони навчилися від Мене, була 

мовою любові. Вони втішали, як навчив їх Учитель, вони зцілювали хворих, мирили, несли світло, 

відкривали істину і вказували шлях. Але вони робили це більше справами, ніж словами. 
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Саме так виражається любов: через діла. Так само говорить світла душа, для якої людські слова 

часто бувають зайвими. 

66 Чи усвідомлюєте ви вже, скільки духовних настанов витікає з цих вуст за ті короткі 

проміжки часу, в які я висловлюю вам своє послання? Бачиш, скільки слів виходить з цих вуст, 

поки триває Мій прояв? Але вони виявляються незначними, якщо порівняти їх з тією кількістю 

робіт, які я виконую з вами щогодини і постійно. Тому кажу вам істинно, що Я промовляю до вас 

більше ділами Своїми, аніж словами Своїми. Ви тільки ще не доклали зусиль, щоб навчитися 

тлумачити Моє Слово, яке мудро і невпинно промовляє до вас. Ви вважаєте, що можете 

отримувати Мої одкровення тільки за допомогою людського слова, і тому Я дарував вам почути 

Моє Слово, олюднене вашою рідною мовою. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 307 
1 Саме Моє Слово дає спокій вашому серцю і мир вашій душі. Найбільше, що я для неї 

призначив - це мир. Той, хто володіє цим скарбом, має все - той, хто знає цей стан душі, не 

проміняє його ні на які найбільші багатства і скарби землі. 

2 Якщо ви запитаєте Мене, в чому секрет досягнення і збереження миру, Я скажу вам, що 

секрет полягає у виконанні Волі Отця вашого. І якби ви запитали Мене, як виконувати 

Божественну Волю, Я відповів би вам, застосувавши Мій закон і Моє вчення до вашого життя. 

3 Дехто відчуває розчарування, коли чує, як Я кажу, що найбільше, що Я даю вам, - це мир. 

Бо вони хотіли б почути від Мене, що Я прийшов роздавати скарби і блага цього світу. Причина в 

тому, що вони не знають, що таке мир - і не тільки вони. Хто знає мир? Яка людина може 

претендувати на те, щоб нею володіти? Ніхто, люди. Тому я бачу багатьох, кому здається малим те, 

що я приношу як найбільший дар для вас: мир. 

Дізнавшись, що це за стан душі, ви зробите все можливе, щоб не втратити цю благодать, бо 

через неї ви будете мати уявлення про те, яким буде духовне життя в Царстві Світла. 

4 Оскільки ви не знаєте, що таке істинний спокій, ви задовольняєтеся прагненням до нього і 

намагаєтеся всіма можливими засобами і всіма мислимими способами отримати трохи спокою, 

зручностей і задоволень, але ніколи - того, що є істинним спокоєм душі. Кажу вам, що тільки 

покірність дитини волі Господній дає її. 

5 У світі не вистачає добрих пояснювачів Мого Слова, добрих інтерпретаторів Моїх вчень. 

Тому людство, навіть якщо воно називає себе християнським, живе духовно відсталим, бо нікому 

потрясти його Моїм істинним вченням, нікому плекати серця тією любов'ю, з якою Я навчав 

людей. 

6 День за днем - у парафіяльних залах, церквах і соборах - люди вимовляють Моє ім'я і 

повторюють Мої слова, але ніхто внутрішньо не зворушується, ніхто не тремтить від їхнього 

світла, а все тому, що люди неправильно зрозуміли їхній зміст. Більшість вважає, що дієвість 

Христового слова базується на механічному повторенні його знову і знову, не розуміючи, що його 

треба не декламувати, а вивчати, думати про нього, практикувати і жити ним. 

7 Якщо люди будуть шукати сенс у Слові Христовому, то воно завжди буде для них новим, 

свіжим, живим і близьким до життя. Але вони знають її лише поверхнево, а тому не можуть нею 

харчуватися, і ніколи не зможуть таким чином. 

8 Бідне людство - блукає в темряві, хоча світло так близько, страшно нарікає, хоча мир в 

межах досяжності! Але люди не можуть побачити це божественне світло, бо були ті, хто без жалю 

зав'язував їм очі. Я, істинно люблячий вас, приходжу вам на допомогу, визволяючи вас від темряви 

і доводячи вам, що все, що Я говорив вам тоді, призначене для всіх часів, і що ви не повинні 

вважати це Божественне Слово старим вченням минулої епохи. Бо любов, яка була суттю всього 

Мого вчення, вічна, і в ній - таємниця вашого спасіння в цей час аберацій, безмірних страждань і 

неприборканих пристрастей. 

9 І не нове вчення Я приношу вам в цей час, але світло, щоб ви могли зрозуміти все, що було 

відкрито вам з найдавніших часів до теперішнього часу. 

10 Людство буде здивоване, коли отримає це духовне послання і переконається в безмежній 

любові до Моїх попередніх вчень - любові, про яку воно навіть не підозрювало. Тоді вона зрозуміє, 

що була невдячною, невірною, байдужою до свого Отця, до якого зверталася лише тоді, коли її 

мучила якась потреба чи матеріальна скрута. 

11 Я прощаю вас, люблю вас і маю до вас справжнє милосердя. Блаженний той, хто підготує 

себе духовно, ментально та інтелектуально, бо він прийме Моє світло безпосередньо, яке з цього 

моменту буде вести його шляхами, дуже далекими від тих, які намітили для нього його ближні в 

світі. 

12 Я даю вам відчути мою любов, щоб вам не забракло мужності в боротьбі. 

13 Третій Час - це духовна боротьба, це пробний камінь, а також спадщина, бо Я залишив вам 

Божественний Заповіт. 
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14 Я надихаю трудівників, які працювали на Моїх полях, піклуватися про свої посіви, щоб 

представити їх Мені в той день благодаті, який вже наближається і буде в кінці 1950 року, останнім 

Моїм проявом для вас. Я хочу, щоб ви тоді принесли золотий колос, найчистіший і найкрасивіший, 

який ви зібрали на полях. Тоді Я прийму ваш урожай, щоб благословити його і сказати вам: "Це 

буде насіння, яке ви будете сіяти на Моїх полях". 

15 Чи не так, учні, що коли ви добре боролися на цьому шляху, то водночас пожинали радощі, 

а коли випили чашу страждань, то тим самим краще зрозуміли Ісуса, вашого Учителя? Чи не так, 

що після ваших випробувань ви полюбили Мене ще більше? Так, люди, істинно кажу вам, є велика 

різниця між тим, щоб просити, і тим, щоб отримувати для того, щоб віддавати. 

16 Наближається день, коли ви залишитеся без Мого слова, так що саме ви будете говорити 

про Моє вчення і пояснювати його справами, ясною і переконливою мовою. 

17 Моліться, щоб ви твердим кроком увійшли в час своїх справ - в час своєї боротьби. Але 

моліться з тією простотою, з якою Я змушував молитися натовпи людей, коли вони йшли за Мною 

в пустелю, в долину Йордану або на гору. 

18 Моліться за все людство, моліться і за себе, спірити, бо наближається година вашого 

випробування. 

19 Не лякайтеся, коли я скажу вам, що при моєму від'їзді у вашій громаді виникне сум'яття, яке 

тимчасово розділить вас. На деякий час ви будете розділені на три групи, поки ви всі не прийдете 

до розуміння Моєї заповіді. Але вже сьогодні Я благословляю тих, хто розуміє Мою Волю, хто 

виконує її з любов'ю і доброю волею, бо Я рясно окроплю їхні душі Своїми натхненнями. Вони 

візьмуть на себе відповідальність підготувати себе, одухотворити свої способи дій і бути у всьому 

вірними Моїй Справі, щоб, коли прийде випробування, яке знову об'єднає всіх, вони змогли 

відкрити свої серця без докору, без марнославства, без відчуття переваги над своїми братами і 

сестрами. 

20 Хмара смутку затьмарила спокій ваших сердець, коли ви почули повідомлення про ці 

майбутні події. Нехай цей біль, який ви відчуваєте, послужить вам для того, щоб не опинитися 

серед невірних - тих, хто нехтує Моїм Словом, намагаючись чинити свою волю. 

21 Тим, хто відвертається від Мене, Я вже кажу, що їм доведеться багато плакати, перш ніж 

вони визнають свою помилку і повернуться на шлях послуху. А тим, хто буде вірний Мені, Я 

оголошую, що боротьба, яка чекає на них, буде великою, і що до тих пір, поки інші не підкоряться 

божественній заповіді, яку ви всі знаєте, бо вона записана у вашій совісті, вам доведеться пролити 

багато сліз, терпіти, страждати і багато на що сподіватися через роз'єднаність. 

22 Блаженні витривалі, бо вони побачать об'єднання цього народу і початок духовної боротьби. 

23 Моліться, учні, щоб ви сповнилися світлом і силою і не піддалися спокусі. 

24 Навчіться пити свою чашу страждань з любов'ю, в цьому полягає заслуга учня. Твердо йдіть 

своїм шляхом і дійдіть до вершини Голгофи, благословляючи свого Отця і людство. Я кажу вам: 

Той, хто вміє залишатися вірним і слухняним на Моєму шляху, не впаде і не заблукає. Він буде 

відчувати Мою присутність і відчувати Мій мир на всьому життєвому шляху. 

25 Чому дехто хоче спастися в момент своєї фізичної смерті, проживши життя в гріху? Чому 

багато хто хоче жити в бруді і ходити по будяках, не забруднившись і не поранившись? 

26 Я приношу вам ясні і прості настанови, щоб ви навчилися жити серед грішників, не 

заражаючись; пробиратися крізь терни, не поранившись; бачити звірства і безчестя, не лютуючи; 

жити у світі, повному нещастя, не намагаючись втекти від нього, а навпаки, бажаючи залишатися 

серед нього, щоб робити все можливе добро тим, хто його потребує, і всіляко розсіювати насіння 

добра. 

27 Оскільки земний рай перетворився на пекло через гріх людей, то їм необхідно змити свої 

плями і таким чином повернути своє життя до первісної чистоти. 

28 Учні, зверніть увагу, як з кожним з цих повчань Я все більш ясно розкриваю вам Свій 

Божественний задум і роблю відомою вашу місію, і завдяки цьому ви все більше і більше розумієте 

сенс цього послання. 

29 Моє вчення пошириться і підкорить багато сердець. Але буде багато тих, хто 

насміхатиметься з нього, хто відкидатиме його, хто боротиметься з ним. Але в цьому не буде 

нічого нового, це буде те саме, що робилося проти правди в усі часи. 
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30 Для того, щоб цей народ йшов вперед посеред бурі, яка застане його зненацька, він повинен 

буде зміцнити свій крок на шляху мого Закону, він повинен буде дозволити полум'ю віри засяяти в 

його серці. Його дух, як рятувальна шлюпка, повинен буде прагнути до істинного поклоніння 

Духу, а серце - знайти притулок у відданості сім'ї, яка є другим храмом у житті людини. 

31 У цей день я звертаюся особливо до дівчат, які завтра повинні своєю присутністю осяяти 

життя нового дому, які повинні знати, що серце дружини і серце матері - це світло, яке освітлює цю 

святиню, як Дух освітлює внутрішній храм. 

32 Підготуйте себе зараз, щоб ваше нове життя не застало вас зненацька; підготуйте зараз 

шлях, по якому підуть ваші діти - ті душі, які чекають години, щоб наблизитися до вашого лона, 

щоб прийняти форму і людське життя, щоб виконати завдання. 

33 Будьте моїми співробітниками в моїх планах відновлення, в моїй роботі оновлення і 

праведності. 

34 Відверніться від багатьох спокус, які оточують ваші кроки в цей час. Моліться за грішні 

міста, де гине стільки жінок, де осквернено стільки святинь, де гасне стільки світильників. 

35 Своїм прикладом сійте зерно життя, правди і світла, яке зупинить наслідки бездуховності 

людства. 

36 Діви цього народу: Прокиньтеся і готуйтеся до бою! Не будьте засліплені пристрастями 

серця, не будьте засліплені нереальним. Розвивайте свої дари інтуїції, натхнення, чуйності та 

ніжності. Станьте сильними в істині, і у вас буде найкраща зброя, готова до битви в цьому житті. 

Для того, щоб передати любов зі своєю кров'ю, для того, щоб допомогти своїм дітям суттю життя, 

якою є любов, про яку я так багато говорю з вами, ви повинні спочатку пережити її, дозволити їй 

проникнути в вас і відчути її глибоко. Це те, що моє вчення хоче зробити у ваших серцях. 

37 Щасливе серце дружини, бо воно - притулок чоловіка. Благословенне серце матері, бо воно 

є джерелом ніжності для своїх дітей. А ще кажу вам, що блаженні діви, які захищають нужденних 

під своїм покровом, бо ніжність їхня буде як заручини і як материнство, що перевищують людські 

можливості. Як мало хто знав, як відкинути обов'язки світу, щоб виконати обов'язки духу. 

38 Не всі жінки і чоловіки у світі мають місію бути батьками. Діти - як ланцюги для своїх 

матерів, а є душі, яким потрібна свобода для виконання якоїсь місії, не сумісної з дітьми. 

39 Коли ж це людство утворить єдину і справжню сім'ю, в якій кожен - сідаючи за стіл зі своїм 

Батьком або молячись і підносячись до Мене - покаже Мені свою радість від того, що він щойно 

виконав свою місію? 

40 Ви все ще живете далеко від того послуху, тієї згоди і тієї гармонії. Бо поки одні збиваються 

зі шляху, інші не погоджуються зі своєю долею. 

41 Необхідно, щоб вчення духу, яке я відкрив вам через розум цих глашатаїв, було поширене 

на землі, щоб темрява поступилася місцем світлу одухотворення, щоб людство могло напитися 

води істини. 

42 Сьогодні моє вчення обмежується підготовкою вас до бою, моє пророцтво лише сповіщає 

вам про великі випробування. Моє Слово застерігає вас, виправляє вас і судить вас. Але прийде час 

благодаті, коли людина буде спілкуватися від духу до духу. Тоді він відчує, як у вищих сферах 

його єства лунає Божественне Слово - те, що без людських виразів і акцентів розуміється тими, хто 

його приймає. 

43 Це Слово більше не буде ні судити, ні докоряти, ні застерігати. Це послання буде сповнене 

мудрості та любові. 

44 Ви хочете відчути прихід цього часу, але вам все одно доведеться набратися терпіння - не в 

пасивному очікуванні, а з невпинним зусиллям і працею. 

45 Я навчив вас молитися і відкрив вам шлях до одухотворення. Бо в ній лежить ключ, який 

відкриє двері до досконалого спілкування між Богом і людиною за допомогою духу. 

46 Щоб досягти цього, любі люди, набувайте заслуги, щоб протистояти гріхам світу. 

Збільшуйте свої зусилля, йдіть на самопожертву, якщо потрібно. Якщо ваша чаша гірка, наберіться 

терпіння. 

47 Довіртеся Мені. Пам'ятайте, що ви - Мої учні і повинні брати з Мене приклад. Якщо ви 

увірували, якщо ваша віра велика, то прийміть випробування, мужньо переживіть негаразди. Якщо 

ви будете свідчити про Мене, Я буду свідчити про вас. 
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48 Мій Дух вилився на всіх людей, але ви - люди, які змогли відчути Мою присутність. Інші 

народи землі не знають одкровень цього часу, вони не знають, що настала Третя Епоха. Тому ваша 

місія є ще більшою, бо саме ви маєте бути тими, хто дзвонить на сполох - тими, хто поширює 

Добру Новину. 

49 Правда, багато людей вже розпізнали ознаки Мого Пришестя, досліджують Святе Письмо в 

пошуках пророцтв - відчувають, що випробування, які тяжіють сьогодні над людством, говорять 

про Господній Суд. Вони шукають Мене, чекають Мене, тужать за Мною, але не знають, що Моє 

божественне сяйво вже серед людей. Вони не знають, яким чином Я даю Себе знати цьому 

народові, і яким чином Я випромінююся через усю матерію і кожну душу. 

50 Добра Новина буде принесена народам на вустах тих, хто почув Мене під час Мого 

проголошення. Тоді весь світ дізнається про Мій прихід, дізнається Моє послання. Коли люди 

дізнаються час, коли почалося це проголошення, і час, коли воно закінчилося, вони будуть вражені 

тим, що кожна нація, народ і людина пройшли через випробування і події, які провіщали мою 

присутність. 

51 Істинно кажу вам, що Я більше не буду проявляти Себе в тій формі, в якій ви відчували 

Мене, ні тут, ні в інших народах, бо заслугою буде те, що цей народ поширить свідчення Мого 

Слова по землі і що людство увірує в Моє послання. 

52 Істинно кажу вам: якщо колись навіть царі дивувалися убогості, в якій Я народився, то в цей 

час вони будуть так само здивовані, коли всі дізнаються про непомітний шлях, який Я обрав, щоб 

принести вам Моє Слово. 

53 Навколо мого послання розгоряться суперечки: Одні будуть стверджувати, що це так, інші 

намагатимуться це заперечити - одні даватимуть свідчення власного духовного досвіду, а інші 

заперечуватимуть існування таких проявів. Але правда восторжествує, бо настав час, коли 

дрімаючі в душі дари і здібності прориваються назовні і проявляються через людину. Бо тіла в цей 

час вже досягли абсолютно необхідного розвитку і витонченості для спілкування з духовним. 

54 Від дітей, через підлітковий вік до дорослих, у всіх будуть прояви, які спочатку здадуться їм 

дивними, бо люди вже давно живуть далеко від духовного. Але згодом вони сприйматимуть їх як 

щось цілком природне у вищому житті людини. 

Це станеться тоді, коли навіть діти будуть говорити про глибокі речі, коли чоловіки і жінки 

будуть мати духовні видіння і пророчі сни, і коли дар зцілення пошириться по всій землі. 

55 Скільки буде протидії першим, хто проявить пробудження своїх духовних дарів! Але я дам 

їм сили і терпіння витримати критику, осуд і насмішки. 

56 Будьте спокійні, улюблені свідки. Я оголошую вам, що це матеріалістичне людство, яке так 

довго вірило тільки в те, до чого торкалося, що бачило і осягало своїм обмеженим розумом, і в те, 

що доводило своєю наукою, стане духовним і зможе дивитися на Мене своїм духовним поглядом і 

шукати істину. 

57 Великим буде жах володарів і сильних світу цього, коли вони дізнаються правду про Моє 

повернення. Бо в серці вони запитають себе, для чого Я прийшов. Серед бідних, з іншого боку, 

буде велика радість, тому що їхні серця підкажуть їм, що зараз наближається момент благодаті, 

свободи і миру для пригноблених і для тих, хто мав нескінченний голод за любов'ю і 

справедливістю. 

58 Ця праця, яку ви сьогодні ще бачите обмеженою своєю соціальною нікчемністю і захованою 

у своїй убогості, засяє божественним світлом, осяє всю землю, розбудить сплячі душі, запалить 

віру в серцях і відкриє перед осягненням людей Книгу Істинного Життя, Книгу Істини. 

59 Народ: Якщо ви хочете знати одну з причин, чому Моя проповідь так довго була з вами, то 

це те, що ви, хто слухав Мене, зберігали Моє слово у своїх серцях і записували його в книгах. Ви 

будете посланцями і агентами, які донесуть її до сердець. 

60 Тепер ви незабаром будете вільні розпочати підготовку до нього, оскільки термін мого 

проголошення закінчується в 1950 році. 

61 Незабаром настане нова ера, і в ній ви будете прагнути до розквіту своїх дарів, щоб 

натхнення текло рікою, дар (внутрішнього) слова налагоджувався, дар провидіння 

удосконалювався, а серце наповнювалося любов'ю і милосердям до ближніх своїх. 
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62 Ви отримаєте три Заповіти як одну спадщину, і коли ви зустрінете на своєму шляху тих, хто 

очікує пришестя Святого Духа, ви вкажете їм на Моє послання і скажете їм, щоб вони не були 

подібні до єврейського народу, який чекав Месію і не впізнав Його, коли Він прийшов до них, і все 

ще чекає на Нього. 

Ідіть шляхами своєї духовної місії - так, щоб, побачивши ваш спосіб життя і почувши ваше 

слово, ваші ближні впізнали вас як насіння нового світу, як покоління, що слугують фундаментом 

для нового людства. 

63 Батьки і матері, ви, які мали честь керувати цими поколіннями і тими, що незабаром 

прийдуть на землю: Спостерігайте і моліться за них! Готуйте їм дорогу! Я знайду їх готовими 

прийняти Мої нові одкровення. Серед них з'являться пророки, які потрясуть світ своїми 

передбаченнями, як це робили великі пророки давнини, які були як глашатаї в години випробувань 

і як смолоскипи серед темряви. 

64 Духовний світ буде стежити за кроками цих створінь, як незмірно великий ангел-охоронець, 

і таким чином допомагати тим, хто прийме цих людей, про яких я сповіщаю і обіцяю вам, в своє 

середовище, як дітей. 

65 Благословляю вас, люди, за те, що на короткий час ви віддалилися від усього, що належить 

світові, і віддалися духовній насолоді слухати Мене, усвідомлюючи, що в Моєму Слові - весь мир, 

радість і розрада, необхідна вам, щоб нести тягар вашого хреста. 

66 Моя любов оточує вас, Мій мир пестить вас, Мій Дух закликає вас молитися за тих, хто 

страждає і не знаходить на землі ні краплі бальзаму, ні слова розради і любові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 308 
1 Улюблені учні: Щодня практикуйте духовну молитву і вкладайте всю свою добру волю в 

удосконалення себе. Пам'ятайте: окрім того, що ви входите в інтимне спілкування з вашим 

Учителем і відчуваєте в ці моменти безмежний спокій, це найкраща можливість для вас отримати 

Мої божественні натхнення. У них ви знайдете пояснення всьому тому, що ви не зрозуміли або 

неправильно зрозуміли. Ви знайдете спосіб запобігти якійсь небезпеці, вирішити якусь проблему, 

зняти якусь невизначеність. У цю годину благословенної духовної бесіди всі ваші почуття 

проясняться і ви відчуєте себе більш готовими і налаштованими творити добро. 

2 Навчіться молитися саме так - тепер, коли ваш світ таїть у собі всілякі небезпеки. Хто 

навчиться молитися духом, той отримає зброю, яка зробить його невразливим у бою і дасть йому 

сили витримати всі випробування. 

3 Я несу вам Своє світло, бо ви ще не здатні висвітлювати свій шлях власним світлом. Але 

коли ви застосуєте моє вчення у своєму житті, то скажете мені: "Спасибі тобі, Отче, що навчив нас 

ходити дорогою життя, бо тепер ми більше не будемо губити себе і не будемо падати". 

4 Колись Я сказав вам: "Я - світло світу", тому що говорив як людина і тому, що люди нічого 

не знали про те, що виходить за межі їхнього маленького світу. Тепер по духу кажу вам: Я - 

Вселенське Світло, що висвітлює життя всіх світів, небес і домівок, що просвітлює всіх істот і 

створінь і дарує їм життя. 

5 Ви - діти Отця Світла; але якщо через свою слабкість ви впали в темряву життя, повного 

неприємностей, помилок і сліз, ці страждання пройдуть, бо ви підніметеся на Мій поклик, коли Я 

покличу вас і скажу вам: "Ось Я, що просвітлюю ваш світ і запрошую вас піднятися на гору, на 

вершині якої ви знайдете весь мир, щастя і багатство, які ви марно намагалися накопичити на 

землі". 

6 Моє прощення обіймає вас, народи і створіння цього світу, і моє світло, як злодій, що 

проникає вночі в спальню, проникає в найпотаємніші серця, щоб вони відчули мою присутність як 

Отця, бо я люблю вас усіх. 

7 Я благословляю ваші страждання і ваші сльози, улюблені люди, але кажу вам, що ви ще не 

навчилися приймати чашу страждань з любов'ю і покорою. Ви не поставили собі за приклад Мене, 

і тому часто виявляєте небажання і навіть бунт у своїх випробуваннях. 

8 Бачите, ви хочете бути Моїми учнями, але як такі, ви повинні спорожнити свою чашу, як Я 

навчив вас. Не показуйте світові свою слабкість, не транслюйте свої нещастя. Чи чинив Я опір 

Моїм катам на шляху страждань на Голгофу? Ні, ті уста тільки благословляли і тихим голосом 

промовляли: "Отче, нехай буде воля Твоя". "Отче, прости їм, бо не відають, що творять". 

9 Не забувайте, що заслуга полягає не в тому, щоб страждати, а в тому, щоб страждати з 

любов'ю до Отця, з вірою і терпінням, щоб винести зі страждань найбільшу користь і отримати 

найглибші уроки. Якщо у ваших випробуваннях не буде любові до Волі Отця, ви не придбаєте 

заслуги в Моїх очах, ви не зрозумієте, як використовувати можливість ще трохи піднятися, і тому 

вам доведеться ще раз пройти через те випробування, якого потребує ваша душа. 

Ваше життя було б іншим, якби замість того, щоб тягнути свій хрест у скорботі, ви йшли вперед 

по шляху, благословляючи свій біль. Бо в ту ж мить ти відчуєш, як невидима рука наближається до 

тебе, щоб зняти чашу страждання з твоїх уст. 

10 Блаженний, хто благословляє волю Господа свого, блаженний, хто благословляє свої 

страждання, знаючи, що вони змиють його плями. Бо це дає підтримку його крокам по сходженню 

на Духовну Гору. 

11 Не завжди вам потрібно буде спорожняти чашу страждань до дна. Бо Мені достатньо 

бачити твою віру, твій послух, твою рішучість і твій намір виконувати Мої накази, щоб Я пощадив 

тебе в найважчий момент твого випробування. 

Пам'ятайте, що від Авраама вимагалося пожертвувати життям свого сина Ісаака, якого він дуже 

любив і якого Патріарх, долаючи свій біль і любов до сина, збирався принести в жертву у 

випробуванні послуху, віри, любові і смирення, яке ви ще не можете осягнути. Але йому не дали 

закінчити жертвоприношення Синові, бо в глибині душі він вже довів свою покірність 
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Божественній Волі, і цього було достатньо. Якою ж великою була внутрішня радість Авраама, коли 

його рука була зупинена вищою силою і не дала йому принести в жертву Ісаака! Як він 

благословляв ім'я свого Господа і захоплювався його мудрістю! 

12 Отже, улюблені, Я хочу, щоб ви завжди пам'ятали про великі навчальні приклади, які Я 

давав вам у всі часи, щоб ви могли по-справжньому пізнати Мене, щоб ви могли відчувати Мою 

Присутність у ваших випробуваннях, у вирішальні моменти, і відчувати Моє милосердя у всі важкі 

і гіркі моменти. Бо досі ви не досягли повної духовної чутливості, що дозволяє вам відчувати Мою 

Присутність. Тому ви не можете оцінити Мої справи любові і справедливості, які Я здійснюю у 

ваших життях на кожному кроці. 

13 Скільки випробувань ви відкидаєте через незнання, не знаючи, яке світло вони принесли 

вашій душі! Скільки уроків не досягли своєї мети, тому що ваше небажання, ваша невіра або ваше 

боягузтво не дозволили це зробити! 

14 Я не кажу, що ви повинні любити біль - ні, ви повинні любити мир, ви повинні любити 

щастя, ви повинні любити світло. Але оскільки біль прийшов до ваших вуст внаслідок вашої 

недосконалості, як чаша спасіння, спорожніть її з терпінням і благословіть - знаючи, що через неї 

ви можете отримати своє очищення, а також одкровення багатьох істин. 

15 Ви, чоловіки та жінки, маловірні: чому ви падаєте духом під час випробувань? Хіба ви 

ніколи не бачили, як Я поспішаю підняти впалого, як витираю сльози того, хто плаче, як 

допомагаю самотнім і відвідую хворих? 

16 Чоловіки і жінки, які багато плакали в житті, цей урок присвячується вам. Подумайте про це 

глибоко, і ви відчуєте, яка солодка втіха увійде у ваше серце. У найпотаємнішій частині вашого 

єства спалахне маленький вогник, і чутливість, якої ви ніколи раніше не відчували, заставить 

вібрувати розслаблені струни вашого серця і змусить вас відчути Мою духовну присутність - у 

ваших стражданнях, а також у ваших радощах і в моменти спокою. 

17 У ці хвилини залиште усі скарги і біль зі Мною. Плачте і ридайте, бо в плачі ваша душа 

скине з себе гнітючий тягар, а відтак і серце стане вільнішим. 

18 Плачте, любі люди, бо плач - це одна з найщиріших молитов, які йдуть від серця до Бога. 

Завтра, коли ти переможеш біль і досягнеш духовності, плач вже не буде твоєю найкращою 

молитвою, але мир твоєї душі, з яким ти наблизишся до Мене, щоб благословити Мене. 

19 Сьогодні Я з'являюся вам у дусі і говорю з вами в дусі, щоб ви могли пізнати Мене трохи 

краще. 

20 Коли Я був у світі, люди бачили Мене людиною і знали Моє ім'я. Коли Я був у світі, люди 

бачили Мене людиною і знали Моє ім'я: Господи. Лише після Мого вознесіння люди почали 

розуміти, що Той, Хто говорив в Ісусі, і є Христос, про Якого пророкували пророки, і відтоді стали 

називати Ісуса "Христос". 

21 Істинно кажу вам, що Христос не народився у вашому світі, бо Він був перед усіма світами, 

будучи єдиносущний Отцеві. 

22 Той, хто народився на вашому світі і прийняв плоть в утробі матері, був Ісус, людина, 

благословенне тіло, яке було Моїм інструментом і Моїм рупором, щоб людство побачило і почуло 

Мене. 

23 Я, Христос, що промовляю до вас, був в Ісусі. Я дав йому життя, зміцнив його і надихнув. 

Йому судилося виконати божественну місію, і що його життя, тіло і кров, присвячені Тому, Хто 

надихав його духовно, скріплять все, що "Слово" буде говорити його устами. 

24 Ісус був людським створінням, але він був зачатий без осквернення, без нечистоти, щоб 

служити Богові як знаряддя. В ньому втілилося "Слово", яке є божественним Словом. У віці 30 

років, коли він досяг повної зрілості, Христос, який жив у ньому, відкрився у всій величі своєї 

слави, своєї істини і своєї любові. 

25 Ісус, люблячий і смиренний Назарянин, який чекав години, коли з Його уст пролунає 

Божественне слово, розшукав Івана на березі Йордану, щоб прийняти воду хрещення. Чи йшов Ісус 

з бажанням очищення? Ні, мій народ. Він пішов виконувати обряд? Як і він. Ісус знав, що настала 

година, коли він сам перестане бути, коли людина зникне, щоб дати говорити Духові, і він хотів 

відзначити цю годину вчинком, який би закарбувався в пам'яті людей. 



U 308 

176 

26 Символічна вода не мала жодної плями, яку можна було б змити, але вона зробила це тіло - 

як приклад для людства - вільним від будь-якої прив'язаності до світу, щоб дозволити йому 

добровільно стати одним цілим з Духом. Це сталося тоді, коли присутні почули божественний 

голос, який говорив людськими словами: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. 

Послухайте його." 

27 З цього моменту слово Боже стало словом вічного життя в устах Ісуса, бо через Нього 

Христос об'явив Себе у всій повноті. Люди називали Його Раббі, Учителем, Посланцем, Месією і 

Сином Божим. 

28 Три роки я говорив зі світом устами Ісуса, і жодне моє слово чи думка не були спотворені 

цим розумом, жодна Його дія не відповідала Моїй волі. Причиною цього було те, що Ісус і 

Христос, людина і дух, були єдині, так само, як Христос єдиний з Отцем. 

29 Учні: Тепер Я говорив з вами, проявляючи Себе духовно через людей. Але це не Моє тіло, 

яким був Ісус, і Я не став людиною в цьому часі, і тому ви бачите, що коли Я говорю через нечисті 

створіння, якими ви всі є, ви повинні підготуватися, щоб почути Мене, щоб відкрити Моє 

Божественне значення і істину, за межами незграбного і недосконалого вираження Моїх носіїв 

голосу. 

30 Благословенні ті, хто відкриває Мій сенс і відокремлює його від недосконалості людського 

вираження, бо вони будуть моїми найкращими тлумачами, які не впадуть у плутанину, як ті, хто, 

вивчаючи Моє Слово і Мої твори Другої Епохи, не знають, як розрізнити, коли говорить Ісус - 

людина, а коли Христос - Дух, який наставляє. 

31 Вивчайте Мої уроки з любов'ю, щоб потім, коли вам доведеться бути свідками Моїх 

проявів, ви знали, як правдиво і просто говорити зі своїми ближніми. 

32 Ви з радістю показуєте Мені свої справи, розповідаєте Мені про свої перемоги і поразки, а 

Я, Отець, Який керує вашим життям і вічно спостерігає за вами, заохочую вас продовжувати, ревно 

боротися, щоб ви досягли чесноти і праведності у всіх своїх вчинках. 

33 Ви навчилися молитися, перш ніж зробити крок, ви хочете працювати в найсуворішому 

підпорядкуванні Моїм законам, і ви постійно думаєте про свої обов'язки як Моїх учнів, якими ви є. 

Ви готуєте себе так, щоб виконувати свої обов'язки на землі так, щоб вони не забирали весь ваш 

час і увагу, щоб присвятити кращі години, ваші сили і ваше серце виконанню вашої духовної місії. 

Ви розмірковуєте про те, що часу життя, відпущеного вам, якраз достатньо для того, щоб 

здійснити велику справу, гідну вашого духу. Тому, коли ви знаєте свої дари, ви готуєте себе до 

роботи всіма силами свого єства. Тоді радість у вас і задоволення у вашого Отця. 

34 Я покликав вас і підготував вас як чисту посудину, здатну вмістити всю суть цього вчення. 

Коли ви наповните цю посудину, віднесіть її своїм ближнім, щоб і вони розділили вашу радість. 

Ви вже бачите перед собою неосяжний горизонт, шлях, який починається з Мене і закінчується 

також Мною. Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Я - шлях", і якщо ви приймете його слухняно, якщо ви 

з любов'ю приймете те, що Я пропоную вам, ви досягнете мети із задоволенням і миром, що 

відбивається у вашому єстві. Ви не принесете переді Мною жодної скарги, тому що ви роздали все, 

чим володіли. Ви повністю віддасте себе, щоб допомогти частині людства на його шляху до 

одухотворення - тій частині, яка була призначена вам в цій роботі по відновленню. 

35 Не розбігайтеся, поки не відчули себе сильними, вчіться, поки не пішли в інші провінції, 

щоб бути маяком на шляху своїх ближніх. Підготуйте себе так, як це зробили Мої учні Другої Ери. 

Вони теж після життя зі своїм Учителем, жадібно вбираючи Мої слова і бачачи Мої чудеса, 

відчували себе занадто слабкими і нікчемними, щоб продовжувати Мою Справу, і тому просили 

Мене залишитися з ними довше. 

Але чим більше наближався день мого від'їзду, тим більше вони погоджувалися з тим, що їхній 

такий улюблений Учитель відходить і залишає їм таку нелегку місію для виконання. Я проникав у 

їхні серця і бачив біль, що давив їх, і слова Мої капали на них, як бальзам, щоб утішити їх у великій 

скорботі, і тому Я сказав їм: "Не бійтеся, бо Я буду з вами, і світло Моє завжди буде сяяти вниз, 

щоб просвітити вас". 
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Так само і зараз Я прийшов лише на певний час, протягом якого ви отримували Мої блага, і це 

Слово теж прийде до кінця, щоб потім продовжувати текти від духу до духу без посередництва 

людини. 

36 Я не хочу, щоб ви невдоволено нарікали на зникнення цих проявів, але так само, як ви 

отримали велике задоволення від Моїх слів, Я також хочу, щоб ви прийняли, що ця форма 

закінчується, щоб звільнити місце для нової, більш високого роду, яка ще більше наблизить вас до 

Мене. 

37 Споглядайте Мене своїм духом і, сповнені любові, віддайтеся урочистості цієї миті. Мій 

промінь освітлює носія голосу, і Моє Слово тече, щоб опуститися на ґрунт вашого серця, який є 

садом, який Я доглядаю з любов'ю і турботою. Моє Слово - це вода, яка зрошує його, щоб зробити 

плодоносним і продуктивним, а потім розсіяти нове насіння на полях цього спраглого до любові 

людства. 

38 Дозвольте Мені вести вас, і тоді в кінці шляху ви виявите, що ваша робота велика, тому що 

ви вміли підкорятися і слідувати Моїй волі. 

39 Вже наближається кінець мого проголошення, бо цей 1950 рік добігає кінця. Після цього 

прийде вихор, який буде бити могутнє дерево так, що з нього впаде сухе безжиттєве листя і погані 

плоди. 

40 В результаті цього великого випробування, яке прийде на мій народ, багато сердець відпаде, 

як сухе листя, відірване від дерева, що давало їм сік. Вони відпадуть через брак віри або через брак 

любові, через розгубленість або через брак ідеалу. Але прогалини, які вони залишили, згодом 

заповнять ревні віруючі та учні доброї волі. 

41 Нові учні прийдуть з тих, хто сьогодні навіть не знає Моєї Справи по імені. Деякі будуть 

смиренними і палкими з першої миті, і як тільки вони почують Мій голос, що говорить їм: "Ідіть за 

Мною", вони підуть за Мною і таким чином уподібняться учням, яких Я знайшов на березі моря в 

Другу Епоху. 

42 Будуть і ті, хто повстане проти моєї роботи і буде люто переслідувати мій народ. Але навіть 

серед них з'являться Мої великі сіячі, Мої найвірніші і найщедріші учні, які своїм наверненням 

згадають Савла, Мого улюбленого Павла, який своїм даром любові до свого Вчителя заповнив 

місце, що залишилося порожнім серед дванадцяти учнів після того, як Мене продав той, хто 

продавав. 

43 Так само і в цей теперішній час нові натовпи повинні будуть прийти до Мого народу, щоб 

заповнити порожнє місце тих, хто відвернувся від Мене, відрікся від Мене або зрадив Мене. 

44 О ви, серця, які будуть невірні Мені в годину випробування! Зберігайте у своїх душах 

безсмертне зерно Мого Слова, щоб одного разу знайти в ньому своє спасіння! 

45 А тим, хто буде вірний Мені - тим, хто піде за Мною до кінця, Я кажу, що вони повинні 

підготуватися, що вони повинні зміцнитися в суті Мого Слова, щоб у них не було ні хвилини 

слабкості перед обличчям тих, хто засуджує вас, критикує вас, обмовляє вас або переслідує вас. 

46 Не забувайте справу Петра, Мого учня, коли він був переслідуваний Савлом до смерті. Я 

довів вірному апостолу, що він не самотній у своєму випробуванні і що, якщо він уповає на Мою 

силу, Я захищу його від гонителів. Савл був здивований Моїм божественним світлом, коли пішов 

шукати Петра, щоб заарештувати його. Моє світло досягло глибини серця Савла, який, кинутий на 

землю в Моїй Присутності, переможений Моєю любов'ю, не в змозі завершити завдання, яке він 

задумав проти Мого учня, відчуваючи в глибині душі перетворення всього свого єства, і тепер, 

навернений до віри в Христа, поспішив шукати Петра; але вже не для того, щоб вбити його, а щоб 

попросити його навчити його слову Господньому і дозволити йому брати участь в Його роботі. 

47 Відтоді Савл став Павлом, і ця зміна імені свідчила про повне духовне перетворення цієї 

людини, її повне навернення. 

48 Навіть у цей час Я кажу Своєму народові, що якщо він по-справжньому довіриться Мені, як 

ті учні, то йому навіть не доведеться захищатися від своїх наклепників або переслідувачів. Бо Я 

здивую їх посеред їхньої дороги і змушу почути Мій голос у чистоті їхніх душ - той самий голос, 

що промовляв до серця Саула і сказав йому: "Чому ти Мене переслідуєш?". 
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Скільки випадків навернення ви станете свідками! Скільки чудес побачать ваші очі! Але вмійте 

готуватися і чекати. Дивіться і моліться, люди. Бурі будуть трясти дерево, і я хочу, щоб ви всі 

залишалися з ним єдиним цілим. Тоді ви зможете побачити виконання всіх Моїх пророцтв. 

49 Не хвилюйтеся через слабкість вашої пам'яті, думаючи, що більшість моїх слів вислизнули з 

неї. Я можу сказати вам по правді, що якщо ви знаєте, як підготуватися і зануритися в момент 

випробування, то моє, здавалося б, забуте слово повернеться до вашої пам'яті. 

50 Там, в тиші і внутрішньому зібранні вашої медитації, вам буде здаватися, що ви чуєте це 

слово, і станеться так, що ви дійсно отримаєте його сенс духовно. 

51 Цей досвід наповнить вас упевненістю, тому що тепер ви знаєте, що Моє слово прийде до 

ваших вуст в кожну мить вашої боротьби і Моє світло осяє ваш розум. 

52 Роке Рохас, першопроходець, натхненний духом Іллі, написав наступне речення: 

"Помилуйте і ще раз помилуйте ваших ближніх, і ви побачите мого Отця у всій його славі". 

Істина і світло в цих словах, учні, бо хто не чинить милосердя в житті своєму, той ніколи не 

ввійде в Царство Моє. Натомість запевняю вас, що навіть найзапекліший і найзатятіший грішник 

здатен спастися через милосердя. 

53 Не відкладайте здійснення милосердя на останній момент, щоб не прийти до дверей 

Духовного Царства з дуже малими заслугами і не увійти туди. 

54 Я раджу вам, щоб протягом усього життєвого шляху, який вам ще належить пройти, ви 

сіяли і вирощували це насіння, щоб ви могли пожинати рясний урожай. 

55 Пильнуйте, щоб діяльність любові була найголовнішою серед ваших занять, і ніколи не 

шкодуйте, що були милосердними, бо завдяки цій чесноті ви матимете найбільше задоволення і 

щастя свого існування, а разом з тим досягнете всієї мудрості, сили і піднесення, яких прагне 

кожна благородна душа. 

56 Через милосердя до ближніх ви очистите свою душу і таким чином віддасте старі борги. Ви 

облагородите своє людське життя і піднесете своє духовне життя. Коли ви досягнете дверей, в які 

ви всі постукаєте, ваше блаженство буде великим, бо ви почуєте заклик вітання з духовного світу, 

який благословить вас і покличе до роботи по оновленню і одухотворенню. 

57 Прийдіть до Мене, натовпи людей, і навчіться в Моєму Слові чинити милосердя. Прийдіть, 

вислухайте Мене і прийміть все, що Я хочу вилити на вас, щоб ви зрозуміли, що найбідніший з вас 

духовно володіє скарбом благ, які через ваше милосердя можуть бути перетворені в життя, в 

здоров'я, в розраду, в мир, в мудрість. 

58 Нехай ніхто не говорить, що він не здатний творити діла милосердя з огляду на свою 

матеріальну бідність. Бо це буде говорити його невігластво, його невіра і його лукавість душі. 

59 Тут, серед мого народу, не може бути бідних, бо моє царство наблизилося до народу, щоб 

вилити на нього свої скарби. 

60 Моє Слово подібне до ріки, багатої на кришталево чисту і прозору воду, яка прийшла на 

ваші землі, щоб зросити поля і зробити їх плодоносними. Очистіть в ній своє серце і душу, щоб ви 

могли йти своєю дорогою, вільні від тягаря своїх провин, які ви називаєте гріхами. 

61 Якщо ви не очиститеся спочатку самі, то не зможете відчути почуття милосердя до своїх 

ближніх, а тим більше не зможете плакати разом з ними і співпереживати їхній біль. Завжди 

пам'ятайте, що цей народ приніс із собою на Землю місію духовно об'єднати людство в єдину 

родину. 

62 Ви вже в 1950 році, останньому з Моїх проявів у цій формі. Ви не зможете заперечувати, що 

часто чули Мене, і що, коли закінчується Моє послання, все вже сказано Мною. 

Тому настав час, щоб Я сказав вам, щоб ви залишили свою пасивність позаду і стали активними 

працівниками на цих благословенних полях - щоб ви більше не були лише тими, хто 

задовольняється присутністю при Моєму Слові, щоб слухати його або роздумувати над ним. 

Настав час вашій душі піднятися вгору, звільнившись від уз, кайданів або ланцюгів, і проявитися в 

цей час, несучи світу те послання, яке їй було довірено. 

63 Необхідно, щоб багато хто з тих, хто задовольняється лише відвідуванням цих духовних 

проявів, почали виконувати свою місію і сприймали ці місця зібрання, де звучать слова Вчителя і 

чуються поради духовного світу, як школу. Необхідно також, щоб працівники, які довгий час 
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обмежувалися роботою тільки в цих місцях зустрічей, зрозуміли, що незабаром настане година, 

коли вони повинні будуть розійтися по різних куточках землі, щоб поширювати насіння світла і 

любові, яким наділив їх Мій Дух. 

64 Вам ще доведеться багато боротися між собою, і мені ще доведеться часто випробовувати 

вас, щоб ви могли досягти того оснащення, яке необхідне для виконання вашої місії. 

65 Випробування - для вашого об'єднання. Доки в лоні цього народу не буде духовної єдності, 

доти буде глухим насіння, яке він пожне. 

66 Тому Я вчасно сказав вам, щоб ви почали приходити в гармонію один з одним, якщо згодом 

ви хочете прийти в гармонію з усім людством, і з найдавніших днів вам було сказано: "Будьте 

милосердні і знову милосердні до ваших ближніх, і побачите Отця Мого у всій славі Його". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 309 
Мир Мій з вами! 

1 Ласкаво прошу вас, учні, на Мою навчальну промову. Ти відчув Мене в чистоті свого єства, 

і Я говорив з твоєю душею. Моє вчення - для Ізраїлю і для всього людства. Я готую вас для того, 

щоб з вашої душі зникла невпевненість. 

2 Ви повинні навчитися розуміти і цінувати велич місії, яку я на вас поклав. Для того, щоб 

ваша душа могла віддати належне, вона повинна своєю молитвою відкинути сумнів, невпевненість, 

вона повинна знати, що їй потрібна допомога, яку можуть дати тільки Мої одкровення, Мої 

настанови і Мої натхнення. 

Душі, які пробудилися таким чином до Моєї навчальної промови, пройшли шлях від дітей-учнів 

до учнів, бо вони невпинно слухали Моє вчення. Якщо вони пропускають хоч одне моє слово, то 

нарікають на це. Це ті, хто передбачає майбутню боротьбу - ті, хто усвідомлює, що вони повинні 

поділитися з людством усіма благами, які вони отримали від моєї милості. 

Всі, хто зрозумів велику відповідальність на цьому шляху, чують тут Мої настанови через 

Голосоносця - Слово, яке пояснює і тлумачить їм всі випробування, уроки і події, які ви 

переживаєте у своїх життях одне за іншим. Бо істинно кажу вам, що Я не обмежуюся тим, що 

говорю через голоси. Існує нескінченна кількість форм, в яких Я даю вам Себе знати, і це лише 

одна з них, через яку Я даю вам можливість почути Моє вчення в людській подобі. Я постійно 

проявляю Себе Своїм дітям, Я не чекаю ні дня, ні ночі, у Мене немає ні визначеної години, ні 

визначеного часу, щоб прийти до вас. Я вічний у всьому, що створено. 

3 Моя вселенська присутність заповнює все, в жодному місці або середовищі існування 

Всесвіту немає порожнечі, все пронизане Мною. 

4 Ваша душа завжди була в контакті зі Мною, але досі ви не досягли повного усвідомлення 

цього контакту, і тому в Третю Еру Я відкрив Себе через вас, зробивши вас глашатаями вічного 

Слова, щоб сказати вам, що від цього прояву до прояву від духу до духу - це лише крок, щоб ви 

намагалися досягти найвищого контакту з Моєю Божественністю. Але перед цим має закінчитися 

цей період проголошення носієм голосу. 

5 Коли ви більше не матимете Мене в цій формі одкровення, ви піднімете свою душу, 

закликаючи Моє Ім'я, і скільки уроків Я відкрию вам у цій формі пошуку Мене! Моє божественне 

натхнення освітить вам шляхи для подорожі. Тоді ви побачите своє минуле - вже не в темряві, а 

при яскравому денному світлі. Ви зрозумієте, які кроки ви зробили, і визнаєте, які з них були 

правильними, а які - ні. У цьому високому прагненні Ізраїль стане сильним, і ця сила буде 

передаватися від серця до серця, від народу до народу, поки всі людські створіння не будуть 

шукати Мене від духу до духу. 

6 Подивіться на світ, вивчіть його, і ви побачите його матеріалізм, його ниці пристрасті, його 

корумпованість. Поки що досягнення духовності здаватиметься вам неможливим, але Учитель 

залишив вам приклади в минулому, щоб ви не зазнали невдачі. 

Пам'ятайте, що коли Я став людиною, щоб жити серед вас, Я приніс у світ настільки високу для 

людства настанову, що навіть Моїм учням було важко і навіть неможливо слідувати їй. Тим не 

менш, ці апостоли залишили приклад виконання Моїх законів любові, і вони зробили Моє послання 

любові, яке Я посіяв у серці того народу, плідним і змусили його розквітнути і принести плоди. 

Чому ж тоді практика одухотворення серед людей повинна бути неможливою в Третю Епоху? 

7 Істинно кажу вам, людство дасть сильні ознаки того, що його матеріалізм наближається до 

свого кінця. Прогресивність вчених, які отримали свої секрети від самої Природи, доходить до 

своєї межі, і сили Природи обернуться проти тих, хто їх оскверняє. Природа відмовиться дарувати 

свої плоди на злі цілі, а люди в своїй омані і ненависті знайдуть смерть, знайдуть плід свого 

прагнення до влади, розв'язаного власною рукою: Бурі, епідемії, пошесті. І хто міг би все це 

зупинити? Власною рукою? Чи людська наука, яка осквернила Мої таємниці, коли відкрила їх 

ключем, який не був ключем любові? Істинно кажу вам, вони лише відкриють двері Моєму 

Небесному Правосуддю! 
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8 Воістину, горе людям Третьої епохи! Їхній плач буде почутий в усіх куточках землі. 

Дріжджі чаші страждань будуть випиті, як ніколи раніше, і кожному доведеться взяти свою частку. 

Бо біль посилюється з кожним днем і вже починаєш відчувати голод і спрагу - голод за чистим 

зерном і спрагу за кришталево чистою водою, за правдою і вічністю. 

9 Яке ваше завдання в умовах цих подій серед чоловіків? Прийняти Моє вчення, зрозуміти 

його, жити ним. Бо спіритизм повинен бути не тільки на ваших вустах, але ви повинні 

застосовувати його на практиці, жити ним духовно, морально і практично, не впадаючи ні в 

фанатизм, ні в таємницю, живучи просто і чисто, надаючи духовній душі цінність і місце, на яке 

вона заслуговує, щоб вона могла судити над своїм тілом, яке є минущим, в людському житті, щоб 

була повна гармонія у виконанні вашої місії, і щоб цей приклад приносив плоди серед людей. 

10 Я благословляю кожен ваш крок у моїй справі і буду дбати про те, щоб вони 

примножувалися, щоб потім, коли перед вами відкриються широкі шляхи світу, ви могли йти по 

них як посланці мого миру і моїх нових одкровень. Моя Воля полягає в тому, щоб ваша душа, 

навчена Моїми божественними уроками, прокладала шляхи оновлення для людей, і щоб вони 

пробуджувалися до здорових ідеалів, надихаючись у піднесеному для досягнення одухотворення. 

За цей час ви досягнете необхідної підготовки і стійкості у вашій душі. Ніщо не зможе змусити вас 

відступити зі свого шляху. 

11 Тоді випробування, які сьогодні стрясають вас і зупиняють на шляху, здадуться лише 

легким вітерцем, який не може завдати шкоди вашому обличчю. Тільки тоді ви зможете 

усвідомити силу, яку ви придбали, слідуючи Моєму Закону. 

Продовжуйте готувати себе, все більше і більше проникайте в сенс Мого Слова. Спочатку 

робіть те, що приходить до вас як до учнів, і дозвольте Мені розкритися в вас як Учителю, як 

Отцю, як Світлу. 

12 Всі душі виконають своє завдання, і Я використаю кожну з них, щоб все було підготовлено 

для виконання Мого Слова. Але якщо ви вважаєте, що тільки вам випала місія спокутувати 

людство, на вас лежить хрест виконання цієї місії, то ви помиляєтеся. Лише дуже мала частина цієї 

роботи випадає на вашу долю, бо кожній істоті, на своєму рівні життя, судилося співпрацювати в 

об'єднанні Всесвіту. 

13 Буде багато тих, хто вирушить з ідеалом миру, з молитвою, з любов'ю і доброзичливістю як 

знаряддям, і ці чесноти об'єднають їх, і їхні душі переможуть з Моїми настановами. 

14 Не ставайте суддями над своїми ближніми і над Моєю Божественною Справедливістю. Мій 

Закон часто засуджують люди, але Я кажу вам: Тільки Я можу проникнути в Мої вищі ради. 

15 Ті, хто голодують і жадають миру, ті, хто живуть у скорботі, день у день чекають удару 

Мого скіпетра справедливості, який зійде на тих людей, які ведуть народи до нещастя, до загибелі. 

Ти не будеш серед тих, хто чекає Мене таким чином, бо Моя Божественна справедливість 

досконала, і Я доводжу це тобі Своєю любов'ю. 

16 Збагніть Моє Слово, щоб, як багато хто, не помилитися в діях Моєї Божественної 

Справедливості, коли Я сильно караю тих, хто вчинив лише незначний проступок, і, з іншого боку, 

начебто прощаю тих, хто вчинив тяжкий проступок. Учитель говорить вам: Якщо Я відвідую з 

владою тих, хто, здавалося б, вчинив лише незначну провину, то це тому, що Я знаю слабкість 

душ, і якщо вони відхиляються від шляху виконання Закону, то це може бути першим кроком, який 

приведе їх до загибелі. Але коли я караю інших за тяжкий злочин, то лише тому, що знаю: великий 

проступок є причиною не менш великого покаяння для душі. 

17 Не судіть, не засуджуйте, навіть у думках не бажайте, щоб Моє правосуддя впало на тих, 

хто спричиняє кровопролиття між народами. Подумайте тільки, що вони, як і ви, теж Мої діти, Мої 

створіння, і їм доведеться спокутувати свої великі злочини великими спокутами. Істинно кажу вам: 

саме ті, на кого ви вказуєте пальцями як на тих, хто нещадно руйнував мир і ввергав вас у хаос, 

стануть у прийдешні часи великими миротворцями, великими благодійниками людства. 

18 Кров мільйонів жертв волає з землі до моєї божественної справедливості, але поза 

людською юриспруденцією вона буде моєю, яка дійде до кожної душі, до кожного серця. 

Юриспруденція людська не прощає, не спокутує, не любить. Я люблю, прощаю, спокутую, 

відроджую, підношу і просвітлюю; і саме тих, хто завдав людству стільки болю, Я спокутую і 
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врятую, змусивши їх пройти через свою велику спокуту, яка стане тим горнилом, в якому вони 

очистяться і повністю прокинуться до голосу своєї совісті, щоб мати можливість побачити 

найглибше дно своїх справ. Я змушу їх пройти той самий шлях, який вони змусили пройти свої 

жертви, свої народи. Але врешті-решт вони досягнуть тієї чистоти душі, щоб мати можливість 

повернутися на землю, відбудувати все, що було зруйновано, відновити все, що було зруйновано. 

19 Невже ви думаєте, що Я слабкий у Своєму правосудді по відношенню до цих злочинів Моїх 

дітей? Я толерантний і слабкий суддя? Істинно кажу вам: від першого вбивці, про якого ви знаєте, 

яким був Каїн, Я виявив таку ж справедливість, як і та, про яку Я говорю з вами в цю хвилину. 

Коли Каїн і Авель приносили Мені свої цілопалення, Я споглядав жертву кожного з них: Авель 

був невинним і щирим, Каїн - марнославним. Я прийняв Авелеве і відкинув Каїнове. Але коли він 

це зрозумів, то з ненависті і злості вбив свого брата. 

Я попросив його дати звіт за те життя, за ту кров, і показав йому своє невдоволення з цього 

приводу. Тоді він сказав Мені: "Мій злочин занадто великий, щоб бути прощеним. Ти гніваєшся на 

мене за те, що я вбив свого брата. Ви виганяєте мене з цієї землі, і я відчуваю, що мене таким 

чином вбивають, так само, як я вбив свого брата". 

А Я відповів йому: "Поправді кажу тобі: хто вб'є Каїна, той буде покараний у сім разів". Тоді він 

зрозумів, що Я все ще люблю його, і це є доказом того, що Я дарую йому Своє прощення, але 

потрібно спокутувати цей злочин, змити пляму, довести, що він гідний цього піднесеного і 

Божественного прощення. 

20 Що це був за голос, який говорив з Каїном? Його власної совісті, того внутрішнього судді, 

якого Я вклав у кожне Своє людське створіння. Той самий голос промовлятиме до кожної людини, 

і він буде невблаганним, бо це суддя, якого не можна підкупити. Воно буде говорити з ним з тією ж 

ясністю, з якою говорило з Каїном. Але ви повинні розуміти, що Каїн не усвідомлював тяжкості 

свого злочину, коли проливав кров свого брата. Він не знав, що таке смерть, але люди того часу 

дуже добре знали, що це таке. 

21 Тому в цей час я не буду чекати, поки справедливість людей дасть про себе знати у 

злочинах своїх ближніх. Я чекатиму прибуття кожного з Моїх дітей до Мого Суду, і там Мій Суд 

винесе їм вирок, який належить їм, щоб вони могли спокутувати страждання, які тягне за собою 

покаяння перед совістю. Тільки там вони зрозуміють велику любов свого Господа. 

22 У цю Третю Епоху Я приніс вам підтвердження перевтілення душі. Людство завжди 

інтуїтивно знало про це, і душа відкривала цю таємницю плоті, але плоть, завжди невірна і слабка, 

сумнівалася в цьому. 

Істоти з потойбічного світу прийшли, щоб донести це одкровення до людей, але вони знайшли 

віру лише в деяких, і вони протистояли у своїх переконаннях і були відкинуті невігласами і 

невіруючими. Але сьогодні, як ніколи раніше, передчуття, впевненість цих проявів живе в людстві, 

навіть якщо не всі наважуються зізнатися в цьому зі страху перед світом. 

Але Я прийшов у цей час, щоб принести вам підтвердження цьому і сказати: у перевтіленні 

душі розкривається Мій досконалий закон любові. Але істинно кажу вам: Як мало тих, хто став 

людиною лише один раз на землі, і скільки можливостей Я дарував душам через різні тіла у світі 

для того, щоб спокутувати зло, яке заподіяли душі. Але ваше тіло - це густа завіса, яка заважає вам 

відкрити для себе суть цих вчень. 

23 Дуже мало з того, що Я дозволив вам знати про те, ким ви були протягом століть, бо Я не 

хочу, щоб ви проникали у святилище, інтимність Моїх високих рад, у плоті, перш ніж ви досягнете 

справжньої зрілості душі. Я не хочу, щоб ви перетворювали вчення про духовне життя на нові 

науки, які приведуть вас лише до цікавості, до ламання голови і до марної трати часу. Я не хочу, 

щоб ви зробили хоча б один крок на марному для вас духовному шляху. Я хочу, щоб всі вони були 

для вас корисними, щоб ви чули і вам відкривалося тільки те, що допомагає вам у вашому 

духовному розвитку. Але все те, що служить вам лише для людського задоволення, ви не відчуєте. 

Над нею завжди буде завіса, бо вона являє собою сакральну, інтимну частину вашої духовної 

спадщини. 

24 Як тільки це людство зробить тверді кроки в одухотворенні, у виконанні Моїх законів, воно 

відкриє для себе великі вчення Святого Духа вже в своєму людському житті, і тоді воно матиме 
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ясне бачення минулого, сьогодення і майбутнього - лише обмежене настільки, наскільки це буде 

Моєю Волею. 

Тому, учні, вступайте на істинний шлях одухотворення, який показує вам Моє вчення, щоб ви 

могли бути добрими пророками, які сповіщають масам про небезпеку і рятують їх від падіння. 

Я буду допомагати вам у вашій місії, показуючи вам, у відповідний момент, частину минулих 

життів тих невіруючих. Але це буде зроблено не для того, щоб ви засудили їх, а для того, щоб ви 

навчили їх у Моїх одкровеннях. 

25 Таким чином вони пробудять людей у їхньому розвитку і зрозуміють, що людського життя 

недостатньо, щоб пізнати мій вічний урок. 

26 Якщо ви будете боротися в цій битві з повною віддачею, ви досягнете багато чого. Але хто з 

вас має впевненість, що повернеться в цей світ або не повернеться ніколи? Хто міг би сказати: 

"Все, що я робив у житті, - це те, що Отець задумав для моєї долі. Тепер я можу переходити в інші 

світи і продовжувати наближатися до Бога по нескінченних сходах еволюції". 

Істинно кажу вам, щоб зрозуміти ці уроки, знання, які ви маєте, занадто малі. Але всі, хто 

виконає своє завдання, зроблять крок назустріч Мені на духовному шляху, і підуть від уроку до 

уроку, від світу-життя до світу-життя, назустріч вічності. Якби це було не так, то чи вірите ви, що 

змогли б перебувати на вищих планах життя, і що совість дозволила б вам це зробити, що є Моєю 

власною справедливістю? 

27 Будьте віддані, працюйте і дозволяйте Моїй Божественній Волі здійснюватися в вас. Багато 

хто з вас ще побачить в земному тілі виконання моїх пророцтв, перетворення цього людства, 

викуплення всіх в моєму законі. Але перед цим вам доведеться стати свідками великих битв, 

великих воєн, таких, яких ще не знали люди, таких, яких ще не зафіксувала історія. 

Але якщо ви, що вже маєте знання про те, що має відбутися, про події, які наближаються, 

повинні очиститися, - то що буде з тими, хто не прокинувся перед лицем вчення Святого Духа, хто 

осквернив Мій Закон, хто забув свою місію, хто живе в своїх традиціях і обтяжив себе ланцюгами 

невігластва? 

28 Переляк, страждання і покаяння стануть горнилом для великих легіонів душ, які 

вишикуються в чергу перед власним суддею. Але істинно кажу вам, Я допоможу і їм, і коли вони 

прокинуться від глибокого сну, то побачать Моє променисте обличчя, що вказує на Моє прощення 

їм, і вони будуть тільки чекати, коли Я пошлю їх на шлях, який вони раніше осквернили і 

зневажили, щоб спокутувати свої провини і довести, що вони гідні Моєї любові. І Я, як люблячий 

Батько, дарую їм це. 

29 Тому Я кажу вам у Своєму вченні, щоб ви не судили тих, кого бачите сьогодні 

заплямованими людською кров'ю і всіма злочинами. Бо у вашому вічному існуванні є більші 

злочини, ніж пролиття людської крові. Але не вимагайте поки що знати все. Я вже вказував вам, 

що тільки я один можу судити справедливо в моїх високих радах. 

30 Зараз ви повинні тільки любити і прощати, і якщо Я дозволяю вам вивчати і оцінювати 

події, що відбуваються навколо вас, то тільки тому, що не хочу, щоб ви були байдужими, сліпими і 

небайдужими до болю ваших ближніх. Я зробив вас чутливими до Мого вчення, щоб, коли прийде 

час, ви могли давати настанови, розуміння, любов, прощення і розраду всім своїм ближнім. Для 

цього Я роблю вас маяком, сяючою зіркою і вірним другом, щоб ви поводилися відповідно у своїх 

домівках, в установах і серед народів. 

31 Я більше не хочу, щоб ви вважали себе чужими. Я хочу, щоб між вами розквітло вселенське 

братерство і почало приносити плоди у вашому середовищі. 

32 Добре, що ви дотримуєтеся своїх людських законів, але Моє Вчення і свою духовність 

ставте вище за них. Будьте слухняні Моїм законам, і істинно кажу вам, Я позбавлю вас від 

найсерйозніших конфліктів, які виникають для вас через людські закони. Але боротися з 

несправедливістю, боротися з корупцією - не вбивчою зброєю, не ненавистю, а Моїм насінням 

любові. 

Ви не будете самотні в боротьбі, Я вже говорила вам, що є серед людства народи, де люди вже 

вирушають, звільняючись від свого матеріалізму, стаючи сильними в ударах долі - з метою 

з'єднання зі Мною. Хто ці душі? Наразі не обов'язково, щоб ви їх знали. 
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33 Піднесіть свою душу, любіть один одного, єднайтеся в потойбічному світі з цим ідеалом 

всесвітнього братерства. Я буду кликати вас на Духовну Гору, і там буду з одними і з іншими - з 

усіма, хто прагне миру, до спасіння, щоб дати їм силу і віру в мої одкровення, щоб вони могли 

продовжити свій шлях, наділений таким чином. 

Душі продовжуватимуть з'являтися - одні як польові квіти, інші як терня в пустелі. Але одні, як 

і інші, будуть об'єднані єдиним ідеалом, і в потойбічному світі квіти вашої любові об'єднаються, 

щоб досягти Мене як підношення любові. 

34 Так наставляю вас, о учні, в останній рік цих проявів. Бо істинно кажу вам, коли закінчиться 

цей період, ваша духовність буде піддана дуже великим випробуванням. Скільки з вас стануть 

жертвами фанатизму та ідолопоклонства? Скільки з вас стануть тільки на шлях утаємничення, а 

скільки інших, щоб виділитися серед людей, захочуть додати до Моєї Справи те, що їй не 

належить? 

Дивіться і моліться, о люди! Але не забувайте, що чим чистіше і простіше буде ваша релігійна 

практика, і чим більше вона буде натхненна Моїми законами, тим більшої досконалості досягне 

ваша душа. Менше церемоній і обрядів, а більше духовності, більше милосердя і любові до 

ближнього, тоді ви полюбите Мене. 

35 Настає час ідолопоклонства і фанатизму у всіх народів землі. Обряди і церемонії досягнуть 

найбільшої інтенсивності і будуть доведені до крайнощів. Духовенство і священики різних релігій і 

сект піднесуть своїх послідовників до точки екзальтації. Я дозволяю це, бо це буде як буря серед 

людства, і в цьому хаосі душі будуть відчувати себе вигнанцями. Не буде нікого, хто відчував би 

себе в безпечній гавані або в рятувальній шлюпці. 

36 Настане час, коли серед усіх душ запанує сум'яття, і вони не знайдуть притулку спокою 

ніде. Тоді люди будуть шукати найбільш прославлених голів, служителів, що відрізняються 

великим розумом, тих, кого людство вважає святими. Але їхнє здивування буде дуже великим, 

коли вони зрозуміють, що вони теж вигнанці, без компаса, без миру і без світла. 

Тоді прийде темрява. Але серед цього хаосу піднімуться душі в пошуках свого спасіння, і за 

темними грозовими хмарами вони побачать світло, як нове життя, як новий світанок, і це світло 

буде світлом Святого Духа, буде тим маяком, який освітлює весь всесвіт, чекає повернення дітей і 

освітлює бурхливі океани. 

37 Після цього часу випробувань для людства настане свобода духу. Нога людини розтопче 

своїх давніх кумирів, розчаровані вони зруйнують свої місця збору марнославства, помпезності і 

фальшивої пишноти. Автори вивчених творів кидатимуть у вогонь власні твори. 

38 За цей час до вас уважно прислухаються і найнеосвіченіші, і найменш освічені з вас. 

Скільки з тих, хто зараз чує Моє вчення серед цього простого і жалюгідного народу і відчуває себе 

нікчемним через те, що вважає себе позбавленим красномовства і духовності, згодом опиняться в 

оточенні натовпів людей, і серед них будуть і ті, кого вони вважали божевільними, коли чули Мене 

через глашатая. Скільки з тих, хто сьогодні сумнівається в Моєму посланні, пізніше будуть 

плакати, як Петро, коли побачать виконання Мого Слова на кожному кроці. 

39 А до того часу продовжуйте готувати себе, зміцнювати свою душу в Моєму вченні, яке ще 

нікого не збило зі шляху, бо воно вимагає від вас лише звільнення, порятунку через одухотворення. 

Але що таке одухотворення? Це шлях, позначений Мною від початку часів, і по ньому всі очищені 

душі досягнуть лона Бога. На ній - Божественний Закон, який є джерелом будь-якої чесноти. Є 

відкрита книга, Книга Життя, в якій міститься вся мудрість Божа. На цей шлях я запросив вас ще 

раз. 

40 З вершини гори Я втретє звертаюся до вас і кажу вам: "Я є Шлях, Істина і Життя. Не 

відокремлюйте більше себе від Мене. 

41 Пам'ятайте: Коли Моє тіло зняли з хреста і поховали, учні, які були вражені і не могли 

зрозуміти, що сталося, вважали, що зі смертю Вчителя все скінчилося. Потрібно було, щоб їхні очі 

знову побачили Мене, а вуха знову почули, щоб їхня віра запалилася, а знання Моїх слів 

зміцнилося. 

42 Тепер Я можу сказати вам, що серед тих учнів був один, який ніколи не сумнівався в Мені, 

ніколи не відступав перед випробуваннями і ні на мить не залишав Мене. Це був Іван, вірний, 
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мужній, полум'яний і найлюблячіший учень. Заради цієї любові Я довірив йому Марію, коли вони 

стояли біля підніжжя хреста, щоб він і надалі знаходив у тому серці бездоганну любов, і щоб поруч 

з нею він ще більше зміцнювався для битви, яка його чекала. У той час, як його брати, інші учні, 

один за одним падали під смертельним ударом ката, запечатуючи своєю кров'ю і життям всю 

істину, яку вони проповідували, і ім'я свого Учителя, Іоанн переміг смерть і уникнув мученицької 

смерті. Засилаючи його в пустелю, гонителі не думали, що там, на тому острові, куди вони його 

загнали, зійде до цієї людини з небес велике одкровення віків, яке ви поступово переживаєте, - 

пророцтво, яке промовляє до людей про все, що має відбутися і здійснитися. 

43 Після того, як Іоанн віддав багато любові своїм братам і присвятив своє життя служінню їм 

в ім'я свого Учителя, йому довелося жити окремо від них, на самоті, але завжди він молився за 

людство, завжди думав про тих, за кого Ісус пролив свою кров. 

44 Молитва, тиша, самозаглиблення, щирість його існування і доброта його помислів досягли 

того дива, що ця людина, ця душа за короткий час розвинула те, на що іншим душам потрібні 

тисячоліття. 

45 Так, учні, Іван є прикладом того, чого досягне душа людини в прийдешніх часах. 

Піднесення Іоанна, з яким він говорив, бачив і чув, було одкровенням того, що ви будете 

переживати в той час. Духовні видіння, представлені в алегоріях, бачилися через дар 

прозорливості, тобто духовного зору. 

46 Божественний голос і голос духовного світу, який дійшов до його мозку і торкнувся його 

серця, були попередніми ознаками того прояву, який ви мали в цей час через глашатаїв і 

дароносиць. І, нарешті, Іоанн, записуючи під керівництвом ангела все, що бачив і чув, відкрив 

людству діалог духу з духом, який настане тоді, коли люди звільняться у своєму житті від нечистот 

і від матеріалізму. 

47 Коли ж люди звернуть увагу на те, що залишив мій улюблений учень у письмовій формі? 

Дивний спосіб, у який записано його одкровення, таємничий його сенс, глибокі до невимірності 

його слова. Хто їх може зрозуміти? Люди, які починають цікавитися Об'явленням Івана, 

заглиблюються в нього, тлумачать, спостерігають і вивчають. Одні трохи наближаються до істини, 

інші думають, що відкрили сенс Об'явлення і проголошують його на весь світ, треті заплутуються 

або занадто втомлюються, щоб досліджувати далі, і врешті-решт відмовляють цьому посланню в 

будь-якому божественному значенні. 

48 Учні "Третьої Ери", нині Я кажу вам, що якщо ви дійсно бажаєте увійти в це святилище і 

дізнатися справжній сенс тих одкровень, ви повинні познайомитися з молитвою від духу до духу - 

тією самою молитвою, яку практикував Іоанн у своєму засланні. Ви повинні спочатку зрозуміти, 

що Божественне одкровення, хоч і представлене земними постатями і образами, але в цілому - про 

душу людини, про її розвиток, її боротьбу, її спокуси і падіння, її профанації і непослух. Йдеться 

про Мою праведність, Мою мудрість, Моє Царство, Мої прояви любові і Моє спілкування з 

людьми, їхнє пробудження, їхнє оновлення і, нарешті, їхнє одухотворення. 

49 Я розкрив вам там духовний життєвий шлях людства, розділений на періоди часу, щоб ви 

могли краще зрозуміти розвиток душі. 

50 Отже, учні, оскільки Об'явлення стосується вашого духовного життя, то доречно, щоб ви 

вивчали і роздумували над ним з духовної точки зору; бо якщо ви будете тлумачити його тільки з 

точки зору земних подій, то ви, як і багато інших, впадете в розгубленість. 

51 Дійсно, багато земних подій мають зв'язок зі здійсненням цього одкровення і будуть мати 

його в майбутньому. Але знайте, що події і знамення, що містяться в них, - це також фігури, образи 

і приклади, які допоможуть вам зрозуміти Мою істину і виконати своє призначення - піднятися до 

Мене шляхом чистоти душі, яскравий приклад якої залишив вам Мій учень Іоанн, що випередив 

людство на тисячоліття в діалозі духу з духом зі своїм Господом. 

Мир Мій з вами! 



 

186 

Інформація про зміст 
Куплет №. 

Інструкція 277 

 Духовна місія1 

 Духовний Ізраїль14 

Психологічний аналіз28 

 Духовне натхнення32 

 Одкровення і пророцтва35 

 Людська відсталість42 

 Дух-душа прямує до досконалості47 

Інструкція 278 

 Пробудження духовних здібностей2 

 Справжня духовна молитва16 

 Помилка таїнств покаяння18 

 Пророцтва про закінчення воєн24 

 Значення іспитів31 

 Досконале духовне спілкування42 

 Місія народу духовного Ізраїлю59 

 Відчуття таємниці61 

Інструкція 279 

 Духовна молитва1 

 Здійснення пророцтв9 

 Час виправлятися17 

Час Другого пришестя Господнього39 

 Духовність65 

Різниця між божественним і  

 завоювання людини75 

141219 

Інструкція 280 

 Послання третьої епохи2 

 Судження, яке виносить сама людина11 

 Перехідні періоди20 

 Батьківська порада31 

 Місія апостолів третьої епохи49 

 Символи зникнуть65 



Інформація про зміст 

187 

 Нова Манна71 

Інструкція 281 

 Мета нового духовного прояву1 

 Духовна молитва23 

 Основи миру29 

 Діла, слова і думки в гармонії42 

Психологічний аналіз46 

 Справжні цінності63 

Інструкція 282 

 Сила розуму3 

 Мінливість і крихкість людського9 

 Людське невігластво і справжня мудрість духу17 

 Людина є засобом духовного прояву31 

 Обіцяний Утішитель57 

 Справжня духовна молитва61 

Інструкція 283 

 Істинний сенс долі10 

 Ізраїль та його місія15 

 Духовність не є релігійністю23 

 Наука, керована совістю48 

 Духовні натхнення у підготовці для всіх51 

 Що таке природа?  57 

Інструкція 284 

 Дизайн "Книги життя " 11 

 Духовна та матеріальна реалізація24 

 Жадане "царство миру " 31 

 

 144 000 душ підготовлено34 

 Втретє38 

 Розгадана шоста таємниця46 

Інструкція 285 

 Мир всередині нас1 

 Благо болю6 

 Молитва - це духовна праця10 

 Третій час і духовне життя18 



Інформація про зміст 

188 

 Розвиток душі без звеличення почуттів43 

 Боротьба спіритуалістів54 

 Істинний храм Божий62 

 Причина існування людини69 

 Істина - це божественна сутність81 

Інструкція 286 

Гармонія між втіленим і 

 невтілені духовні душі2 

 Духовне піднесення9 

 1 вересня 1866 року, світанок Третьої ери14 

 Місія Ісуса, Мойсея та Іллі15 

 Про біль27 

 Час, сповіщений пророками45 

 Духовне пробудження57 

Інструкція 287 

 Славний духовний шлях повернення до Творця6 

 Значення раю (див. 161,7) 12 

 Інстинкт і совість25 

 Що таке милосердя31 

 Шлях до блаженства37 

 Духовне милосердя54 

 Драбина Якова59 

Інструкція 288 

 Новий Ізраїль через Духа1 

 Притча про втрачений рай (див. 161:7) 29 

 Божественний спалах істини36 

Духовні істоти втілюються відповідно до своєї місії і 

 Рішучість46 

 Повторні втілення56 

 Блукач між двома світами62 

Інструкція 289 

 Пробудження до справжніх духовних цінностей3 

 Існування духовного світу17 

 Виклик часу31 



Інформація про зміст 

189 

 Наближення Царства миру57 

 Усі - діти Божі66 

 Значення 195067 

Інструкція 290 

 Розвиток у втіленнях4 

Неправильні людські інтерпретації та  

 божественну істину13 

Значення сім'ї з боку духу душі і крові 40 

 Одкровення про реінкарнацію53 

 Епоха духовного визволення58 

Інструкція 291 

Спокій і совість - підвалини, на яких ґрунтуються наші відносини з державою. 

 Виконання2 

 Закон Любові8 

 Визнання істини9 

 Духовне значення 1950 року44 

 Знайте, що в 1950 році Я востаннє промовляю Своє Слово57 

 144 000 та їхня місія63 

 Ментальна комунікація81 

Інструкція 292 

 "У домі Отця є багато осель " 3 

 На шляху до всезагальної гармонії5 

 Розумові здібності та духовне15 

 Новий Ізраїль28 

 

 Зростання спіритизму31 

 "Каменя на камені не залишиться " 33 

Не падати духом перед лицем негараздів46 

 Доля вашої планети53 

 Другий прихід Господній65 

Інструкція 293 

 Підготовка до комунікації між свідомістю та розумом11 

 "Трійця " 19 

Людський еквівалент божественної любові  

 заслуги44 

Нове Божественне пришестя піднімає нас над муром  

 матеріалізму56 

 Бог не робить різниці між релігіями61 

 Голос совісті73 

Інструкція 294 



Інформація про зміст 

190 

 Час духовності1 

 Духовне визволення24 

 "Потойбіччя " 32 

 Взаємозв'язок між душею і тілом37 

 Час спілкування від духу до духу44 

Інструкція 295 

 Сенс життя і смерті, світла і темряви1 

 Велика помилка людства2 

 Спокуси13 

 Небезпека марнославства18 

 Повернення "слова" в дусі26 

 Роз'яснення щодо дня пам'яті померлих34 

 Духовність і наука36 

 Духовна душа людини - це образ Творця44 

 Свобода волі та совісті49 

 Реінкарнація і духовне життя52 

 Три епохи на землі56 

Інструкція 296 

 Духовна еволюція людини2 

 Новий прихід Божий20 

Совість повинна керувати нашими дослідженнями26 

 Вічного прокляття не існує30 

 Скарб миру39 

 Велич Божественної справи Третьої епохи45 

 Прояв духовного життя55 

 Сила любові60 

Інструкція 297 

 Сенс і мета інтелектуальної праці2 

 Ми не самотні6 

 Матеріалізм у релігіях і сектах39 

 Пророцтва про кращий світ68 

Інструкція 298 

 Використання духовних дарів звільняє і підносить1 

 Важливість підготовки душі19 

 Духовний світ оточує нас41 



Інформація про зміст 

191 

Інструкція 299 

 Різдво 19492 

 Духовність без філософської контамінації32 

 Приклад Йосипа60 

Інструкція 300 

 Свідчення спіритизму3 

 Значення праць Третьої епохи17 

 Наближається нова війна33 

 Підготовка до духовності36 

 Пророки всіх часів50 

Інструкція 301 

 Етап духовної підготовки2 

 Хліб і вино духу5 

 Шоста печатка9 

 

 Пізнання духовного буття10 

 Дари Духа14 

 Навіщо потрібні іспити24 

 Місія духовенства по відношенню до молоді33 

Інструкція 302 (1950) 

 Шлях до одухотворення2 

 У хатині в Еммаусі3 

 Божественні уроки5 

 Навіщо потрібна реінкарнація14 

 Потоп15 

 Важливість духовного ковчега17 

 Нескінченна кількість духовних осель23 

 Ніщо не втрачається назавжди31 

 Зникнення ідолопоклонства36 

Інструкція 303 

 Психологічна підготовка1 

 Взаємовідносини між духовними істотами11 

Дещо про фанатизм і невігластво  

 на кладовищах20 

 Настав час духовно пізнати себе24 



Інформація про зміст 

192 

 Дещо про задоволення27 

 Завершення часів і суд35 

 Де смерть, вічне прокляття і чистилище41 

 Сім печаток52 

Інструкція 304 

 Розвиток духу вимагає підготовки і волі1 

 Бог є Всюдисущий13 

 Тести відповідають похибкам38 

 Ментальна комунікація після 1950 року51 

Інструкція 305 (1 січня 1950 року) 

 Три віки та їх письмові послання1 

 Духовний заклик до людства2 

 Дух-душа є першоосновою6 

 

 Наближення судного часу і всепрощення для всіх12 

 Всюдисущість Божественних Вібрацій22 

 Божественна чистота духовного храму30 

 Пробудження людства до духовного36 

 Передсмертні муки епохи матеріалізму41 

 Місія Еліаса47 

 Не страх, а любов повинна керувати вами51 

 Хибне переконання59 

 Божественне милосердя і духовна еволюція64 

 Совість вища за розум і серце67 

 Ісус і Христос71 

 Значення 195074 року 

Інструкція 306 (1950) 

 144 000 обраних духів1 

 Інтелектуальний знак3 

 Вічні духовні цінності та минущі матеріальні14 

 Благословення іспитів20 

 Можливості чинити милосердя (Євр. 13:16) 27 

 Де немає милосердя - там війна35 

 1950 рік - світанок нової ери38 

 Покликані та обрані53 



Інформація про зміст 

193 

 Не релігійність, а духовність59 

 Універсальна мова65 

Інструкція 307 

 Мир - найвище духовне благо1 

 Одухотворення на практиці6 

 Слово до дів31 

 Справжня духовна сім'я36 

 Підготовка42 

 Духовна маніфестація в Мексиці49 

 Розкриття духовних дарів54 

Інструкція 308 (1950) 

 Сходження на духовну гору5 

 Здатися під суд7 

 

 Ісус і Христос ─ Людина і Дух20 

 1950 рік та його значення35 

 Петро і Саул-Павло42 

 Досвід підготовки48 

 Mercy52 

Інструкція 309 

 Вселенська божественна присутність3 

 Духовність і занепад матеріалізму6 

 Посли миру10 

 Божественна справедливість14 

 Урок Каїна і Авеля19 

 Досконалий закон реінкарнації22 

 Вселенське братство31 

 Викрадені без компаса35 

 Свобода думки37 

 Приклад Петра38 

 Заслання апостола Іоанна на Патмос42 



 

 

Божественне вчення в Мексиці 1866-1950 

Література 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   

Божественна любов - джерело, суть і мета нашого життя і всього буття 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Книга істинного життя, томи VII, VIII, IX, X, XI Третій Заповіт 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de  Ознайомлення з "Книгою істинного життя" (безкоштовно) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 Mexico, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Веб-сайти 

www.das-dritte-testament.com  (іспанською, німецькою, англійською, французькою мовами)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (багатомовна)  

www.tercera-era.net  (іспанською мовою)  

www.144000.net  (багатомовна)  

www.dritte-zeit.net  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/

