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Передмова 
"Настав передвіщений час, коли Я повинен був звернутися до людства, і Я хочу, щоб ви склали 

томи книг на виконання Моїх пророцтв цим словом, яке Я дав вам, ....". (6, 52) 

Оголошений час відноситься до теперішнього часу, який також називається Третім часом, як 

епоха-спадкоємиця Першого часу (Мойсей і пророки) і Другого часу (Ісус і Його апостоли). 

Третій Час був підготовлений Духом Іллі та його учнем Роке Рохасом в 1866 році в Мексиці, 

щоб з 1884 до кінця 1950 року, протягом 66 років, Божественний Дух міг спілкуватися з людством: 

Неділя за неділею люди з простого народу збиралися в простих місцях для того, щоб близько двох 

годин слухати божественну проповідь. Як рупори (porta vozes) Бог використовував численних 

глашатаїв (пророків сучасності), які у піднесеному стані духу робили чутним промінь 

божественного слова. 

Ці божественні одкровення, послання або вчення були спільно стенографовані і записані в 

останнє десятиліття перед 1950 роком. Після 1950 року з цієї величезної кількості протоколів було 

відібрано 366 вчень і опубліковано у великій 12-томній праці Libro de la Vida Verdadera ("Книга 

істинного життя"). 

Після 1975 року Вальтер Майєр, який відвідував недільні зібрання з 1943 по 1950 роки, і 

Трауготт Гьолтенбот переклали I-V томи німецькою мовою і опублікували їх у видавництві "Райхл 

Верлаг". Після смерті Вальтера Майєра у 2001 році Том VI був завершений Трауготтом 

Гьолтенботом і опублікований у 2004 році. 

      Томи з VII по XI були згодом також перекладені Трауготтом Гьольтенботом і опубліковані в 

2014-2015 роках видавництвом Buchdienst zum Leben. Очікується, що Том XII буде опублікований 

у 2016 році. 

Таким чином, у часи найбільшого науково-технічного прогресу, але й найбільших воєн та 

ідеологічних аберацій, Божественний Дух не залишив людство на самоті. 

У Своїй безмежній любові і мудрості Бог через Мексиканські Об'явлення показав нам вихід з 

ідеологічних аберацій, дав розраду і цілющий бальзам для наших зголоднілих душ, а також дав 

дуже практичні вказівки, щоб зорієнтувати наше життя згідно з Божою волею. 

Нехай ці слова якнайшвидше стануть реальністю: 

Слава во вишніх Богу і мир на землі 

і доброзичливість до людей. 
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Вступ 
Наведені нижче уривки можуть дати читачеві перше уявлення про цей том. Цифри в дужках 

відносяться до нумерації інструкцій та віршів. 

Добро - це правда і любов 

Визнайте, що Моє Слово не є і не може бути новою релігією. Ця праця є тим світлим шляхом, 

на якому всі ідеології, віросповідання і релігії духовно об'єднаються, щоб увійти в браму Землі 

Обітованої. (310, 39) 

Пізнайте Мене, всі ви, щоб ніхто не відрікся від Мене - пізнайте Мене, щоб ваше уявлення про 

Бога було засноване на істині і ви знали, що там, де проявляється добро, там Я. 

Добро не змішується ні з чим. Добро - це істина, це любов, це милосердя, це розуміння. 

Добро чітко впізнаване і безпомилкове. Усвідомте це, щоб не помилитися. Кожна людина може 

йти своїм шляхом, але якщо вони всі зустрінуться в одній точці, що є добром, вони врешті-решт 

визнають і об'єднаються. Не так, якщо вони наполегливо обманюють себе, надаючи видимість зла 

добру і маскуючи зло під добро, як це відбувається з людьми цього віку. (329, 4547) 

Шлях повернення до нашого духовного дому 

Кожен світ, кожна площина буття створена для того, щоб душа розвивалася на ній і робила крок 

назустріч своєму Творцеві і таким чином, просуваючись все далі по шляху досконалості, мала 

можливість досягти мети свого шляху, вершини духовної досконалості, якою є саме перебування в 

Царстві Божому, бездоганне, чисте і добре сформоване. 

Кому здається неможливим, врешті-решт, перебувати "на лоні Божому"? Ах, ви, нещасні 

інтелектуали, які насправді не вміють думати! Невже ви вже забули, що з'явилися на світ з мого 

лона, тобто, що існували в ньому раніше? Немає нічого дивного в тому, що все, що вийшло з 

джерела життя, повертається до нього у свій час. Кожна душа, коли вийшла з Мене в життя, була 

незаймано чистою, але потім багато хто заплямував себе на своєму шляху. Проте, оскільки все було 

передбачено Мною мудро, з любов'ю і праведно, Я негайно приступив до забезпечення всіх 

необхідних засобів для їхнього порятунку і оновлення на шляху, через який повинні були пройти 

Мої діти. 

Хоча ця цнота душі була порушена багатьма істотами, прийде день, коли вони очистяться від 

усіх своїх гріхів і таким чином повернуть собі первісну чистоту. Очищення буде дуже заслуженим 

в Моїх очах, бо душа досягне його через великі і постійні випробування своєї віри, любові, вірності 

і терпіння. (313, 21-23) 

Я хочу, щоб в кінці боротьби, коли всі мої діти будуть об'єднані назавжди в Духовному Домі, 

вони розділили моє нескінченне щастя як Творця, на знак визнання того, що кожен з вас брав участь 

в божественній роботі конструктивним або відновлювальним чином. 

Тільки як духовні істоти ви відкриєте для себе, що ніщо з того, що Я створив від початку, не 

було втрачено, що все воскресає в Мені, все оживає і оновлюється. 

Отже, коли так багато істот надовго загубилося, коли багато хто, замість творіння життя, робив 

руйнівні справи, вони знайдуть, що час їхнього заблукання був лише тимчасовим і що їхні справи, 

якими б поганими вони не були, знайдуть відшкодування у Вічному Житті, і вони перетворяться на 

співучасників Моєї безперервної творчої роботи. 

Що таке кілька століть гріха і темряви, які людство пережило на землі, якщо порівняти їх з 

вічністю, з часом еволюції і миру без кінця? Ви відійшли від Мене з власної волі і, підказані 

совістю, повернетеся до Мене. (317, 17-20) 

Духовні істоти світла стоять поруч з нами 

Ви йдете не самі, бо Моє заохочення і Моє світло з кожним з вас. Але на випадок, якщо цього 

вам здасться мало, Я поставив біля кожної людської істоти духовну істоту світла, щоб вона 

стежила за вашими кроками, давала вам відчути небезпеку, служила супутником у вашій 
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самотності і посохом на життєвій дорозі. Це ті сутності, яких ви називаєте ангелами-хранителями 

або покровителями. 

Ніколи не виявляйте до них невдячності, не будьте глухими до їхніх підказок, бо ваших сил не 

вистачить, щоб пройти всі життєві випробування. Вам потрібні ті, хто більш просунуті, ніж ви, і 

хто знає дещо про ваше майбутнє, тому що Я відкрив його їм. 

Боротьба цих істот дуже важка, доки ви не досягнете одухотворення, тому що ви робите дуже 

малий внесок зі свого боку, щоб підтримати їх в їх важкій місії. 

Коли ваша духовність дозволить вам відчути і сприйняти присутність тих ваших братів і сестер, 

які невидимо, без будь-якого прояву працюють для вашого добробуту і прогресу, тоді ви 

пошкодуєте про те, що змусили їх стільки страждати заради ваших гріхів. Але коли це осяяння 

виникає у вас, то тільки тому, що воно вже стало світлим у вашій свідомості. Тоді прокинеться 

співчуття, вдячність і розуміння до них. 

Яке велике щастя буде у ваших захисників, коли вони побачать, що їхні зусилля підтримуються 

вами, що їхнє натхнення співзвучне з вашим піднесенням! 

У вас стільки братів і сестер, стільки друзів на "Духовній Долині", яких ви не знаєте. 

Завтра, коли знання про духовне життя пошириться по всій земній кулі, людство усвідомить 

важливість тих істот, що знаходяться поруч з вами, і люди благословлять Мій Промисел. (334, 70-

76) 

Битва між світлом і темрявою 

Поза вашим людським життям існує світ духів, ваших братів і сестер, невидимих для людини 

істот, які борються між собою, щоб завоювати вас. 

Ця боротьба зумовлена різницею у розвитку одних та інших. Якщо істоти світла, що несуть в 

собі ідеал любові, гармонії, миру і досконалості, осяяли шлях людства світлом, завжди надихають 

його добром і відкривають йому все, що є на благо людства, то істоти, які все ще тримаються 

матеріалізму землі, сіють, які не зуміли відірватися від свого егоїзму і своєї любові до світу, або які 

нескінченно живлять людські пристрасті і нахили, засівають шлях людства сум'яттям, 

затьмарюючи розум, засліплюючи серця, поневолюючи волю, щоб використовувати людей і 

перетворювати їх на знаряддя своїх планів, або користуватися ними, як власними тілами. 

А Духовний Світ Світла прагне завоювати душу людини, щоб відкрити для неї пролом у 

вічність; У той час як ці благословенні господарі невпинно трудяться, зростаючи в любові, стаючи 

медсестрами біля ліжка болю, порадниками біля людини, яка несе тягар великої відповідальності, 

наставниками молоді, захисниками дітей, супутниками тих, хто забув і живе на самоті, легіони 

істот без світла духовної мудрості і без піднесеного почуття любові так само невпинно трудяться 

серед людей. Але їхня мета не в тому, щоб полегшити вам шлях до Духовного Царства - ні, намір 

цих істот абсолютно протилежний, їхнє прагнення - панувати над світом, і надалі бути його 

господарями, увічнити себе на землі, панувати над людьми і зробити їх рабами і знаряддями своєї 

волі - одним словом, не дати нікому відібрати те, що вони завжди вважали своїм: світ. 

Отже, учні: між однією істотою і іншою вирує жорстока битва - битва, яку ваші фізичні очі не 

бачать, але відблиски якої ви відчуваєте день за днем у вашому світі. 

Для того, щоб людина могла захистити себе і звільнитися від поганих впливів, їй потрібні 

знання істини, яка її оточує, вона повинна навчитися молитися духом, а також знати, якими 

здібностями наділена її істота, щоб вміти використовувати їх як зброю у цій великій боротьбі добра 

зі злом, світла з темрявою, одухотворення з матеріалізмом. 

Саме духовний світ світла працює, бореться і готує все для того, щоб одного разу світ став на 

шлях одухотворення. 

Подумайте про все це, і ви зможете уявити собі запеклість цієї боротьби ваших духовних братів 

і сестер, які борються за спасіння людей, - боротьби, яка є для них чашею, з якої ви постійно даєте 

їм пити жовч невдячності, оскільки ви обмежуєтеся тим, що отримуєте від них все те добро, яким 

вони вас обдаровують, але ніколи не стаєте поруч з ними, щоб допомогти їм у їхній боротьбі. 
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Лише одиниці знають, як до них приєднатися, лише одиниці сприйнятливі до їхніх натхнень і 

слідують їхнім порадам. Але якими сильними вони йдуть по життю, якими захищеними відчувають 

себе, які захоплення і натхнення окрилюють їх дух! 

Більшість людей розривається між цими двома впливами, не обираючи жодного, не віддаючись 

повністю матеріалізму, але й не докладаючи зусиль, щоб звільнитися від нього і одухотворити своє 

життя, тобто піднести його через добро, знання і духовну силу. Вони все ще повністю воюють самі 

з собою. 

Ті, хто повністю підкорився матеріалізму, не дбаючи ще про голос совісті, і хто нехтує всім, що 

стосується їхньої душі, більше не воюють, вони переможені в бою. Вони думають, що перемогли, 

думають, що вони вільні і не розуміють, що вони в'язні і що необхідно буде легіонам світла 

спуститися до темряви, щоб звільнити їх. 

Це послання світла я посилаю всім народам землі, щоб люди прокинулися, щоб вони 

усвідомили, хто є ворог, з яким вони повинні боротися, поки не переможуть його, і яку зброю вони 

носять, не знаючи про це. (321, 5363) 

Боже бачення нашого майбутнього 

Я очікую від світу одухотворення. Для Мене не мають ніякого значення ні назви, під якими 

кожна церква чи секта називає себе, ні більш-менш велика пишність її обрядів і зовнішніх форм 

богослужіння. Це досягає лише людських почуттів, але не мого духу. 

     Я чекаю від людей одухотворення, бо це означає піднесення життя, ідеал досконалості, любов 

до добра, звернення до істини, здійснення діяльності любові, гармонію з собою, яка є гармонією з 

іншими, а отже, і з Богом. (326, 21-22) 

     З сьогоднішніх людей без духовності і любові Я вирощу покоління, про які так часто 

пророкувало Моє Слово. Але спочатку я попрацюю над цими народами, які сьогодні неправильно 

оцінюють, воюють один проти одного і знищують один одного. 

Тоді, коли виконання мого вироку пройде над усіма і бур'яни будуть вирвані з корінням, почне 

зароджуватися нове людство, яке вже не несе в своїй "крові" насіння розбрату, ненависті або 

заздрості, бо "кров" його батьків очистилася в горнилі болю і покаяння. 

Я прийму їх і скажу їм: "Просіть, просіть, і буде вам дано", як Я сказав вам у Другий раз. Але 

сьогодні додам: вмійте просити. (333, 54) 

Уявіть собі прогрес людства, мораль якого випливає з духовності; уявіть собі людство без меж і 

національних кордонів, яке братерськи ділиться всіма засобами життя, які земля дає своїм дітям. 

Спробуйте уявити, якою була б людська наука, якби вона мала своїм ідеалом любов один до 

одного, якби людина отримувала знання, яких вона прагне, через молитву. Подумайте, як Мені 

буде приємно приймати від людей поклоніння любові, віри, послуху і смирення протягом усього 

їхнього життя, без необхідності вдаватися до обрядів і зовнішніх форм поклоніння. 

Тільки це буде життям для людей, бо в ньому вони будуть дихати спокоєм, будуть 

насолоджуватися свободою і харчуватися тільки тим, що містить істину. (315, 57-58) 

Коли Мій голос духовно пролунає в людстві, люди відчують вібрацію чогось, що завжди було в 

них, хоча й не могло виразити себе на свободі. Це буде дух, який - підбадьорений голосом свого 

Господа - підніметься і відгукнеться на Мій заклик. 

Тоді почнеться нова епоха на землі, бо ви вже не будете дивитися на життя знизу, а будете 

дивитися на нього, пізнавати його і насолоджуватися ним з висот свого духовного піднесення. (321, 

38-39)  
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Інструкція 310 
Мир Мій з вами! 

1 Приходьте до Мене, заблудле і заблудле людство. Шукайте спершу Царства Мого, а коли 

ввійдете в нього, пийте з невичерпного джерела Моєї мудрості. Але не забувайте, що Царство Моє 

не від світу цього і що увійти в нього можна, лише слідуючи Моїм законам любові. 

2 Учні: Нинішній 1950 рік принесе вирішальні події для всіх людей. Ось чому така велика 

ваша відповідальність, коли ви слухаєте Моє вчення. 

3 Людство хворе, сліпе і знаходиться на шляху до загибелі. Отець врятує їх через твоє 

посередництво. Істинно кажу вам: ніхто не пропаде. 

4 Адже Я люблю всіх Своїх дітей однаково - чому ж у світі є страждання? Це питання, яке 

ставлять люди. Але ви знаєте причину того, що відбувається. 

5 Твоя душа вже не вперше живе в цьому світі. Давним-давно Я дозволив їй перевтілюватися 

в різних земних тілах, щоб вона могла виправити свої помилки і стати гідною Мого Закону. Я 

поміщав душі на землю від початку їхнього створення, щоб через власні заслуги вони здобули 

можливість увійти в Моє Царство. 

6 Душа людини була привілейованою істотою творіння. Я наділив його свободою волі на 

доказ своєї любові. 

7 Всі інші істоти підкоряються моїй волі. Але якщо люди, здійснюючи свою свободу волі, 

лише зійшли зі шляху Моєї любові, їм доведеться досягти свого спасіння саме на цьому шляху, 

створеному їхньою свободою волі. Настав час жнив для всіх душ, і тому ви бачите сум'яття серед 

людей. Але істинно кажу вам, що в цьому хаосі кожен пожне своє насіння. 

Але що буде з тими моїми дітьми, які постійно порушували мій закон? Воістину, всіх тих, хто 

спить і не бажає вчитися і прислухатися до Моїх настанов, підхоплять випробування, як вихор, 

який понесе їх донизу. Але для всіх тих, хто виконав мої вказівки, це буде як заохочення за 

виконання свого обов'язку, як прекрасна нагорода, яку дає їм Бог. 

8 Отець є невичерпною діяльністю, Він вічно працює для всіх Своїх дітей, і з огляду на цей 

приклад, ви теж повинні бути невтомними у виконанні своєї роботи, щоб таким чином стати 

єдиними з Господом. Зрозумійте, що ваша праця є справжнім благословенням для вас, бо вона 

полягає в тому, щоб все більше наближатися до свого Бога. У цьому секрет досконалості вашого 

життя. 

9 Людина еволюціонувала, і в своїй еволюції вона здобула багато плодів для служіння 

людству. Але нині він у своїй зарозумілості поставив себе вище свого Творця. 

10 Ти запитуєш Мене, чи можу Я допомогти Моїм дітям знайти вихід з їхнього відхилення. І я 

кажу вам: так, люди. Можливість, яку Я дав душі в її перевтіленнях у людському житті, є доказом 

Моєї любові. Бо Моє Царство може бути досягнуте тільки через добрі справи любові і милосердя, 

які здійснюють Мої діти, слідуючи вказівкам своєї совісті з повним використанням своєї свободи 

волі. 

11 Навіть якщо ти відчуваєш себе нікчемним і слабким, ти будеш допомагати своїм ближнім, 

використовуючи безмежну силу, яку Я довірив тобі заповіддю. Чиста і гучна молитва, якої Я 

навчив вас, - це те, що має об'єднати все людство на перешкоді Моєї любові. 

12 Моліться, учні, посилайте свої думки як послання миру тим, хто в даний час перетворює 

ваше життя через свій інтелект, щоб плоди, які вони отримують, були бальзамом для страждань 

людства. 

13 Чому Господь називає вас "вибраним народом"? Тому що вже в Першу Епоху Я призначив 

вам нелегку місію серед ваших ближніх. Але Я не наділив тебе більшими дарами, ніж їх, і не 

поставив тебе вище інших народів, але Я зробив тебе вірним сином, посланцем Мого послання 

світла і любові до всіх народів на землі, які все ще перебувають в омані. 

14 Вам Я дарував благодать чути Моє Слово через глашатая - послання, яке, коли прийде час, 

ви донесете до сердець людей. 

15 Учні, використовуйте час, подивіться на людей, які загрузли у своєму матеріалізмі і 

чіпляються за фальшиві голоси світу. Страждання буде в них, і тільки так вони прокинуться по 
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відношенню до своєї совісті. Страждання - навіть якщо ти його не розумієш, поки ти його 

переживаєш - це благословення для твоєї душі. 

16 Підніміться до Мене духом, над будь-якими муками, над будь-якою спокусою або 

слабкістю, і ви зрозумієте, наскільки прекрасний шлях, який Я пропоную вам у виконанні Мого 

Закону. Коли дивишся на людство, яке у своїй розбещеності дійшло до вершини розпусти, Отець 

говорить тобі: душа все ж еволюціонувала, жорстокість воєн пробудила її, і сьогодні, прагнучи 

всіма силами миру, вона стоїть на роздоріжжі. 

17 Є твоя місія, Ізраїль. Кожен з вас повинен буде вести за собою людство своєю молитвою і 

своїм прикладом. Ніхто не має права говорити про недосконалості свого ближнього. Тоді хто з вас 

досконалий? 

Нікого не судіть і будьте добрим прикладом серед людей. Так ви будете жити як відображення 

вічного миру і блаженства. Тоді люди - такі втомлені багатьма стражданнями - прийдуть до тебе і 

скажуть: "Дай нам твого хліба, дай нам цієї невичерпної води". 

18 Нації намагаються знайти мир, якого вони ще не досягли. У деяких частинах світу війни 

припинилися, але в інших хаос продовжує оточувати людей у їхній кровопролитній боротьбі. 

Даремно вони хочуть, щоб у цьому світі панував мир, бо їм бракує любові і милосердя. 

Люди тремтять від страху перед новою зброєю, створеною людським розумом. Допоможіть їм, 

люди, донесіть до них Моє послання любові, яке Я довірив вам. Не віддавайте перевагу певним 

расам, мовам чи ідеологіям, бачте в них лише своїх братів і сестер, які потребують поради і любові. 

19 Моліться, бо істинно кажу вам: мир Мій дійде до всіх народів землі, перемагаючи егоїзм і 

людські слабкості. 

20 Так прийде до вас Моє Царство, і тоді винаходи, які сьогодні несуть руйнування і смерть, 

будуть спрямовані лише на необхідну реконструкцію, щоб зробити цей світ справжнім раєм. Я 

хочу, щоб людина нарешті вдосконалила себе і керувала цією планетою так, як Отець керує 

Всесвітом: з любов'ю. 

21 Людина, яка має велику віру в Мій Закон і навчає Моє вчення з великою любов'ю, не має 

чого боятися, бо вона буде знаряддям Отця і водночас частиною Бога. 

22 Учні: Як світло усуває темряву, так і Моїм божественним посланням ви зможете усунути 

невігластво людства. 

23 Моє Слово, явлене в цій Третій Ері, змусить людей відкрити істинне значення праведності і 

прийняти закони, натхненні Моєю Роботою. 

24 Це вчення, досі невідоме людству, з часом пошириться по всій землі і вкорениться в серцях 

багатьох народів. Одухотворення досягне свого повного розвитку в людстві майбутнього. 

25 Ви мали благодать чути Мої послання через Мої голосові носії, але ви більше не будете 

свідками розквіту Мого вчення, бо ви більше не належите цій землі. Вже інші покоління стануть 

свідками виконання мого слова. Бо вам було дано завдання бути першопрохідцями одухотворення. 

26 Але від цього ваша місія не буде менш важливою, ніж місія майбутніх поколінь - навпаки. 

Пам'ятайте, що від вас багато залежить, щоб вони стали на добрий шлях, щоб вони були хорошими 

тлумачами Моєї Справи і хорошими учнями. 

27 Ви зробите свій внесок, який, як я вже казав, є дуже важливим. Але не варто цим пишатися. 

Бо той, хто стає марнославним у духовній справі, не зрозумів, як бути гідним учнем, бо одна з 

найголовніших умов бути Моїм учнем - це смирення. 

28 Подивіться на себе в дзеркало своєї совісті, чи не відображає воно якусь несправедливість. 

Подивіться на себе в це внутрішнє дзеркало, перш ніж починати засуджувати справи своїх 

ближніх. Тоді в основі ваших вчинків буде більше чистоти і правдивості. 

29 Я кажу вам це, бо бачу, що багато хто з вас із задоволенням засуджує помилки, яких 

припускаються ваші співвітчизники в різних релігійних громадах, а також їхні обряди та 

богослужіння. Кажу вам, що краще було б вам не судити ні про церкви, ні про віросповідання, бо 

ви поки що не визнаєте їхнього духовного змісту. 

30 Я залишаю вас як провідників, але не як агітаторів. Твоє насіння буде насінням миру і 

злагоди, але ніколи не буде насінням безладу і насильства. 
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31 Моє Слово має своєю метою єдність і мир, щоб, надихаючись ним, ви знали, як простягнути 

руку допомоги своїм ближнім і завжди поважали їхню віру як щось святе. Бо їхня віра - це 

внутрішній вівтар, в якому Я перебуваю. 

Тоді ви зможете розпізнати у своїх співвітчизниках розгортання, якого вони досягли завдяки своїй 

боротьбі, своїм зусиллям і своїм нещастям. 

32 Якщо, порівнюючи форму, в якій сповідують свою релігію ваші співвітчизники, з формою, 

яку маєте ви, ви виявите відмінності, не зупиняйтеся на судженні за зовнішніми ознаками, а 

проникайте в саму суть справи, де існує істина. Оскільки ви є спіритуалістами, пам'ятайте, що ви 

завжди повинні дотримуватися духу, а не зовнішніх форм. 

33 Якщо ви будете поступово розуміти своїх ближніх таким чином, то досить скоро виявите, 

що кожна людина рухається своїм шляхом, але всі шляхи сходяться в одній точці, яка є шляхом до 

світла, істини і життя. 

34 Тепер ви розумієте, що недостатньо просто нести знання Мого Слова у свою душу, бо ще 

належить зробити найголовніше - застосувати Моє вчення на практиці. Це випробування, в якому 

ви повинні показати, як багато ви навчилися з Мого Слова. 

35 Коли Я образно говорив вам, що закриваю ваші вуста, то для того, щоб ви зрозуміли, що в 

цей момент Я благословляю ваші вуста, щоб через них ваша душа могла проявити своє натхнення і 

повторити Мої божественні слова, в той час як ці вуста залишаються закритими для судження, 

критики, брехні або богохульства. З любов'ю зберігайте моє вчення і дозвольте своїй душі 

перелитися словами розради, світла, бальзаму, мудрості і миру, як ріці, що накопичувалася 

протягом багатьох століть. 

36 Вам не потрібно буде часто вимовляти Моє ім'я - навпаки. Чим менше ви будете його 

вимовляти і чим краще будете застосовувати Моє вчення, тим більше свідчень ви дасте про Мене. 

37 Поступово відчувайте своїх ближніх у своїх серцях як справжніх братів і сестер, бачте 

людство як одну сім'ю, але остерігайтеся проголошувати це. Ніколи не виставляйте свої заслуги 

напоказ, бо про них судитиму лише Я. Єдине, що ви повинні робити своїм життям і своїми 

словами, - це моя робота. Бо це буде відомо всім твоїм ближнім. 

38 Смирення спіритуаліста повинно бути справжнім, не повинно бути тільки видимим, щоб 

його слід на землі був сповнений світла. 

39 Визнайте, що Моє Слово не є і не може бути новою релігією. Ця Праця є світлим шляхом, 

на якому всі ідеології, віровчення і релігії духовно об'єднаються, щоб увійти у ворота Землі 

Обітованої. 

40 Я дарую вам у цьому слові мир і люблячу турботу, які змусять вас забути про свій біль. Я 

зміцнюю вашу віру і дарую світло, щоб ви йшли шляхом, який веде до Мене. Це світло надихає 

вас, запрошує молитися за тих, хто страждає - присутніх чи відсутніх. Вона зближує вас з вашими 

невідомими братами і сестрами, які живуть далеко від вас, до яких ви не можете фізично 

доторкнутися або приголубити. 

Моє вчення вчить вас просити про все і відчувати, що відбувається в серці вашого ближнього. Я 

говорила вам, що Я у всіх присутня, що для Мене немає нікого відсутнього або віддаленого від 

Мене, і Я дарую вам можливість переключитися, щоб звернутися до тих, хто потребує допомоги, 

розради або компанії. 

41 Скільки добра ви зможете зробити з того дня, коли розпізнаєте свої дари і знатимете, як їх 

використати на благо ближніх! Підготовлена душа може долати відстані, відважно долати 

небезпеки і переборювати перешкоди, щоб йти туди, куди вона прагне. 

42 Якщо ви несете важкий тягар на душі через те, що не змогли віддати старі борги, працюйте 

духовно, і ви відчуєте, як до вас повертається втрачений спокій і радість. 

43 Моє Слово змушує вас пережити попередні часи, нагадуючи вам про Мої прояви через 

патріархів і пророків і Моє Слово через Ісуса в Другу Еру. Я даю вам відчути Мою Батьківську 

любов, і ваша душа одужує, знаючи, що її бачить і захищає Моє милосердя. 

44 Я говорю з вами з тією ж мудрістю, яку Я давав Своїм учням як Учитель. Але сьогодні Я, як 

Дух Святий, показую вам ще одну сторінку Книги, щоб ви вивчили її і стали просвітленими. 



 

13 

45 Моя воля, щоб ви об'єднали три заповіти, дані вам тричі, в один, і щоб ви підготували себе 

до відповіді тим, хто запитає вас про причину цих проявів. 

46 Приклад ваших предків написаний незмивними літерами: Авраам, Ісаак і Яків, які залишили 

зерно віри, любові і стійкості своєму народові, виконали своє призначення і перебувають зі Мною. 

Я не прошу вас приносити жертви, бо ті часи вже минули. Ваше життя сьогодні і так скорботне, і я 

лише хочу, щоб ви одухотворили себе. Але якщо Я доручу вашим дітям місію нести Моє вчення в 

інші країни, не чиніть опір. Якщо мені потрібно буде використати вас для того, щоб повести за 

собою натовп вашими словами і прикладами, не відмовляйтеся. Таким чином ви залишите слід у 

цьому часі, і Я покажу прийдешнім поколінням плоди, які принесло Моє слово. 

47 Для вас настав час битви. Духовенство великих релігійних громад об'єднується між собою, 

щоб відчувати себе сильними і боротися проти моїх обранців. 

Коли прийде час, вони захочуть приписати до свого дару це одкровення, яке Я довірив вам, 

просто підготовленим Мною. Якщо Я вклав у вас цю благодать, то тільки тому, що Я знаю вас, 

очистив вас і виховав, щоб ви використовували Мене з вашого розуму. Але те, що Я дав вам, 

належить усім Моїм дітям, і Я не хочу, щоб це було приводом для боротьби. 

Якщо ця боротьба все ж почнеться після 1950 року - часу, коли ви більше не матимете Мого 

проголошення в цій формі, - то як сильно ви відчуєте відсутність Мого Слова! Тоді Я дозволю вам 

лише брати за приклад Моїх апостолів великої віри і сильної волі. 

48 Моє слово скоро дійде до інших народів і стримає людей у їхній ненависті та жадобі 

помсти. Ось, хворі не встають зі свого табору, і все ще приходять звістки про нові війни. Домівки 

не відбудовані, народи не відновлені, а жага крові не вщухає. До них дійде моє послання миру і 

злагоди. 

49 Ви знаєте, що за межами вашого континенту народи були спустошені і біль досягнув усіх 

сердець. Немає дітей, молоді чи дорослих, які б не спорожнили чашу страждань, і серед них я 

знаходжу тих, хто, незважаючи на свої страждання, має сили просити, щоб народи, які зберігають 

свій мир, не були спустошені війною. І в різних сектах я знаходжу побожні душі, які зі щирою 

любов'ю і співчуттям моляться за тих, хто переживає ці великі випробування. Я отримую їхні 

твори, поважаю їхні звичаї, віддаю належне їхнім заслугам. Дивіться, моліться, просіть, як добрі 

учні, і Я дам вам Свою благодать. Я захищаю кожне створіння і благословляю всі народи. 

50 Ви всі отримаєте мир, який ви заслужили, але я обіцяю вам кращі часи. Після очищення, яке 

має відбутися на землі, з'являться люди, послані Мною, доброчесні душі з великими місіями по 

створенню слухняної людської сім'ї. Мине ще чотири покоління після вашого, поки Моє вчення 

пошириться по землі і принесе прекрасні плоди. 

51 Не всі Мої діти зрозуміють Моє пришестя в дусі в цей час, і не будуть знати, що Я готую 

людство до повернення до Мене. 

Я хочу, щоб ви повернулися такими, якими вийшли від Мене - а саме, чистими, - щоб увійти в 

Царство Небесне. 

52 Кожна душа несе в собі силу, яка захищає її в гоніннях і спокусах, і світло, яке веде її, - це 

совість. Якщо Я дав людині свободу волі, то для того, щоб вона мала власну волю і тим самим 

відчувала себе господарем свого життя, своїх вчинків і уподібнювалася Мені. Я довів Свою любов 

до нього, зробивши його володарем високої долі і оточивши його зручностями, хоча це дитя не 

підкорилося законам, які Я дав йому. 

53 Мій заклик у цей час був для всіх, але мало хто йде за Мною. Не відчувайте себе 

віддаленими від Мене через те, що ви живете в цьому світі сьогодні. Я хочу, щоб ти впізнав Мене 

вже у своєму життєвому світі, щоб твоє серце було сприйнятливим до кожного божественного 

прояву, щоб ти любив Мене і щоб ти був тісно з'єднаний зі Мною. Оскільки ти володієш Моєю 

природою, хоч і в обмеженій формі, ти можеш розуміти Мене і творити великі справи. 

54 Шлях, який Я намітив для душі, веде її до піднесення, хоча на цьому шляху часто 

зустрічаються будяки і терня. 

55 Якщо ви шукаєте святих або праведних людей, які б вели вас, ви не знайдете їх. Якщо ти 

хочеш прагнути до найвищої досконалості, то шукай Мене в Нескінченному, з'єднуйся зі Мною, і Я 

буду радити тобі і надихати тебе. 
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56 Ви не говорили світові про те, що почули від Мене. Але цей матеріалістичний і холодний 

світ чекає від Мене знаку, натяку або слова, щоб повернутися до свого Господа і почати нове 

життя. 

Вчені спостерігають і дивуються, чому так багато явищ у космосі. Богослови хочуть 

проникнути в Мої таємниці, і кожна душа, чутлива до Моєї присутності, задається питанням, чи не 

вступив світ в нову епоху, і Я маю відповідь для цих спраглих знання, спраглих, яким дам напитися 

з джерела води, що втамовує їхню спрагу. 

57 Ви зараз підготовлені, ваші дари тривалі. Якщо ви дорожили благодаттю, яку маєте, не 

втрачайте її. Якщо маєте заслуги - примножуйте їх. Бо жодна жертва не буде безплідною, і жодне 

зусилля не буде марним, бо кожна справа залишається записаною, і немає руки, яка могла б стерти 

або змінити твою книгу. 

58 Ви, що носите в собі душу Ізраїлю, знайте, що сутність, яку виливає Моє Слово, є тією ж 

самою, що Я дав вам у Першу і Другу Епоху. Сьогодні Я відкриваю вам сторінки третьої частини 

Книги Життя, і в ній, як і в попередніх, міститься Моя безмежна мудрість. 

59 Я - книга, в якій записане життя і в якій присутня вся мудрість. Прийдіть, постукайте в Мої 

двері, і Я відчиню вам без зволікання. Але Я хочу бачити у вашому серці справжнє прагнення до 

світла. 

Якщо ви відчуваєте, що ваше розуміння досягло своєї межі розуміння і не може вийти за неї, не 

турбуйтеся. Бо тоді ваш дух, для якого існують подальші горизонти, підніметься над обмеженнями 

матерії, поки не досягне того світла, яке він бажав споглядати. 

60 Кожного разу, коли людина, бажаючи збільшити свої знання, довіряла все силі свого 

інтелекту, вона зазнавала невдачі через перешкоди, нездоланні для людського розуму. Або поринув 

у безодні, повні таємниць, не зумівши задовольнити свою допитливість і бажання відкрити більше 

світла для своєї науки. 

61 До сьогоднішнього дня вченим не вистачало духовності, через що їхні знання завжди були 

обмеженими, бо вони не вміли шукати істинне начало, першопричину і принцип всього того, що 

вони вивчають. 

62 Істинно кажу вам: після цього століття матеріалістичної, егоїстичної і згубної науки настане 

час, коли вчені будуть знати, як проникати в таємниці природи - духовно підготовлені молитвою, 

одягнені в смирення і повагу, натхненні благородними, високими, людськими ідеями і намірами. 

63 Великими кроками людство рухається до кінця цього світу, створеного людською наукою, 

цього фальшивого і поверхневого світу, і саме людина власноруч зруйнує те, що побудувала її 

зарозумілість і жадібність. 

Після цього буде тиша, роздуми і тим самим оновлення, високі рішення та ідеали. Перед 

людьми постане нова епоха, і в неї увійде людство, очищене в болі, очищене в досвіді. Люди 

побудують новий світ, але це буде світ, керований душею, просвітлений духом, виведений на шлях 

мого закону. 

64 Я хочу, щоб цей світ зрозумів, що матеріалістична наука ніколи не була і не буде метою 

вашого існування, бо ви навіть не змогли з нею досягти свого щастя на землі. 

65 Ви повинні знати, що коли ви покинете цю планету, щоб мати можливість досягти вищого 

світу життя, ви не зможете цього зробити, якщо покинете науковий і матеріалістичний світ, але 

тільки якщо це буде світ, одухотворений любов'ю, доброчесністю. 

66 Матеріалізовані душі сліпі в інших світах, тому що вони знехтували своєю здатністю 

розуміти духовне і таким чином перешкодили собі стати достатньо чутливими, щоб сприймати 

тонке, чисте, високе, світле. 

67 Ніхто не посміє заперечити, що він несе з собою в своєму єстві духовні завдання. Тільки Я і 

ваш дух знаємо договір, який існує між Отцем і Його дітьми. Вірте, однак, і знайте, що ви повинні 

відповісти Мені за все, що Я вам передав, що ви повинні дати звіт за всі дари і доручення, які Я вам 

довірив, коли ви повернетеся у вічне Царство як духовні істоти. 

68 Оскільки ви досягли часу, коли вже можете зрозуміти, прийняти і осмислити Духовне 

Життя, Я послав вам Моє Слово, яке є вченням для душі, яке є вірним шляхом і повним світла, щоб 

ви прийшли до Мене по ньому впевненим і твердим кроком, з терпінням і любов'ю спокутували 



 

15 

провину, звільнилися від плаща нечистот, які ви носите вже довгий час, і набуваєте все більше і 

більше світла, щоб, коли настане благословенна година вивести вас з цього світу випробувань і 

боротьби, ви змогли гідно увійти в "долину", яка чекає на вас, щоб дати вам урожай світла і плід 

миру. 

69 Ви всі маєте в собі Моє світло, кожна душа володіє цією благодаттю, але якщо в одних це 

світло зміцніло, виросло, проникло назовні, щоб заявити про себе, то в інших воно залишається 

лише в таємному, прихованому, неусвідомленому стані. Але істинно кажу вам: Якою б духовно 

відсталою не була людина, вона завжди зможе відрізнити добро від зла, і саме тому ви всі 

відповідальні переді Мною за свої справи. 

70 Мушу вам сказати, що ваша відповідальність зростає у міру того, як зростають ваші знання, 

бо ви ставатимете все більш і більш чутливими до вказівок совісті. 

71 Чи усвідомлюєте ви, наскільки вам потрібні настанови на Землі, які сприяють вашому 

розумінню допустимим, правильним і простим шляхом? 

72 Ось вам Моє Слово, люди, обіцяне Слово, послання, вже оголошене Мною в Другу Епоху - 

те, суттю якого буде Дух Істини, Божественне Світло, що прийде, щоб висвітлити кожну 

таємницю, в яку не змогли проникнути розуми людей. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 311 
1 Улюблені учні, ви приготували святиню, щоб прийняти Мене, і ось Я прийшов, присутній у 

дусі та істині. 

Кожен з вас показує Мені своє святилище. Але Майстру подобається те, що ви утворюєте через 

свою єдність, через свою духовну гармонію. Для цього Я навчив вас любові, щоб через неї ви 

досягли духом епохи духовного єднання. Істинно кажу вам, тільки тоді ви зможете показати Мені 

істинне святилище, де звучить божественний концерт. 

2 Сьогодні через Своє Слово, через натхнення Свого Закону Я будую цей храм в душі моєї 

дитини. Але ви все ще Мої учні, діти-учні постійно приходять у Мою Присутність. Одних я вчив 

багато років, іншим починаю давати перші уроки в Третій Епосі. 

3 Моє Слово через цей прояв скоро закінчиться. Але хто вони будуть, які передадуть людям 

урок за Мною? Хто ж буде передавати настанови, що містяться у Великій Книзі Життя?..: Моїх 

учнів, яких Я довго готував, щоб вони зайняли Моє місце. Але не для того, щоб вони лише 

намагалися повторювати Мої слова. Бо тоді б ви лише повторювали формулювання 

Я не заповідаю вам людського слова. Однак не людське слово заповідаю вам, а зміст мого 

послання. 

4 Ви чули Моє слово через Мої голоси. У ньому ви виявили недосконалості, які одні 

приписували тілу носія голосу, а інші - Мені. Я не хочу звинувачувати Своїх дітей, через яких Я 

проявляю Себе, але все ж кажу вам: Я не обманював вас у цьому прояві, Я ніколи не робив цього. Я 

приніс вам Свої одкровення і натхнення Святого Духа за допомогою людського інтелекту, і разом з 

Моїми досконалими настановами з'явилися недосконалості людини. Учитель говорить вам: Цей 

етап мого прояву пройде, і тоді, просвітлені світлом мого Святого Духа, ви зрозумієте чітко 

розрізняти, де виражена моя сутність, а де людська неадекватність. 

Як роблять працівники землі, що, зібравши своє зерно, вміють відокремлювати кукіль, так і ви 

відокремлюйте зерно Моєї науки від куколю і зберігайте його в житниці ваших сердець. А полова, 

тобто недосконалість глашатаїв, піде в небуття, а сенс мого вчення залишиться у вашій душі 

назавжди. 

5 Для того, щоб заявити про Себе в цей час, в цій формі, Я послав заклик до величезних мас 

людей. Серед них я обрав чоловіків і жінок різного віку, класів і рас. Ці обрані, частиною яких є і 

ви, - це душі, яких Я знаю. Бо немає жодної душі, яка була б Мені чужою. Ви всі - Мої діти. 

6 Я йшов шляхом розвитку кожного з вас, бо Я позначив вашу долю. І коли Я закликав вас 

бути присутніми при цих проявах, Я вибрав Своїх обранців. Я наділив їх дарами і здібностями, і в 

їхньому завданні їм допомагають духи світла, Мої посланці миру - душі, сповнені Слова, які крок 

за кроком вивели вас на шлях одухотворення і допомогли вам відкрити в собі дари і благодаті і 

пробудити ваші душі для потойбічного, для вічності. 

7 Через свої божественні вчення і через випробування, які Я мудро розподіляю по ваших 

життях, Я все більше і більше розкривав вашу душу, загартовував її до бою і відкривав їй те, що 

раніше було для неї загадкою, непроникною таємницею. Ви зраділи Моїй роботі, і через Мої уроки 

ви поступово вчитеся тлумачити вчення Першої і Другої Епохи, які богослови так і не змогли 

осягнути. 

8 Випробування, з якими ви зустрічаєтеся на своєму життєвому шляху, обтяжують вас. Але 

тут же згадуєш, що Мій Божественний Дух у твоєму єстві - як зірка, як маяк, і завжди звертаєшся 

до того світла, що рятує тебе. 

9 Багато хто з обраних, яких Я обсипав дарами благодаті, виявилися холодними до свого 

завдання в Моїй Справі. 

Ідеали світу, спокуси і непідготовленість відокремили їх від Мене. Але скількох Я бачу одягненими 

в Мою благодать, хоча вони не були серед обраних, і не отримали печатку і дари через 

Голосоносця, тих, хто залишився вірним Моєму вченню. Бо Я передав їм їхні дари від духа до духа, 

і в них благодать, що була прихована у всіх вас від початку часів. 
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10 Блаженні вірні, блаженні ті, які залишаються стійкими до кінця своїх випробувань. 

Блаженні ті, хто не розтратив сили, отримані від Моїх настанов, бо вони з силою і світлом 

подолають життєві перипетії в прийдешні часи гіркоти. 

11 Будьте вірні, учні, бо моя робота ніколи не підведе вас, Учитель виконає свою обіцянку і ні 

на мить не буде відсутній у вашій боротьбі з людством. 

12 Моє вчення, яке живить вашу душу, хоче перетворити вас на майстрів, на вірних апостолів 

Святого Духа. 

13 Цими одкровеннями Я не тільки хочу принести вам мир у всьому світі і полегшити ваші 

страждання через фізичне полегшення. Цим проявом Я даю вам великі вчення, які говорять вам 

про ваш духовний розвиток. Бо якби Я хотів принести вам тільки блага світу - істинно кажу вам, 

для цього достатньо було б доручити вченим, яких Я просвіщаю через інтуїцію і яким Я відкрив 

таємниці природи, щоб вони взяли з неї цілющий бальзам, щоб зцілити вас від ваших фізичних 

страждань. 

14 Моя Робота хоче показати вам інші горизонти, за межами вашої планети, з тією 

нескінченною кількістю світів, що оточують вас, - горизонти, що не мають кінця, що вказують вам 

шлях до вічності, яка є вашою. 

15 Це до вашої душі я говорю, щоб вона прагнула до своєї досконалості через моє світло, мій 

закон, що в дусі. Перетворіть цей закон на драбину, на шлях, щоб ви могли дійти до Мене. Бо саме 

вашого приходу Я чекаю з нетерпінням, щоб ви, улюблені діти, змогли насолодитися Моїм 

Царством, зрозуміти Мою любов, а Я, у свою чергу, отримати вашу, яка повинна бути досконалою, 

щоб ваша духовна душа насолоджувалася вселенською славою Моїх Справедливостей. 

16 Досягніть цього Царства, учні, в чому Я буду вам допомагати. Бо скільки ворогів, скільки 

спокус буде протистояти твоєму кроку, і скільки прірв доведеться перестрибнути! 

17 Ви - народ Ізраїлю, який блукає пустелею в пошуках землі обітованої. У вас більше немає 

Мойсея як вашого лідера - це ваш Отець веде цей народ, який підбадьорює вас і піднімає вас. Хоча 

Я веду вас через Своїх обранців - усвідомлюйте, що над ними - Вселенський Провідник, який є Бог, 

який є ваш Батько, який промовляє до вас і говорить вам: йдіть вперед, перемагайте ворогів, не 

слабшайте у випробуваннях, щоб не загинути в дорозі. Вперед! Не зраджуйте своїй долі, бо ви не 

знаєте, чи в ту саму мить ви вже не зможете побачити на горизонті Обітовану Землю. 

18 Своїм обранцям я довірив великі дари. Один з них - зцілення - цілющий бальзам, щоб мати 

можливість виконувати цим даром одне з найпрекрасніших завдань серед людей, бо ваша планета - 

долина сліз, де завжди є біль. З цією здатністю перед вами відкривається широке поле для того, 

щоб давати розраду згідно з Моєю Волею. Я вклав цей бальзам у твоє єство, в найніжніші струни 

твого серця, і ти освіжився ним, перед його чудесами схилилася твоя шия, твоє серце пом'якшало 

через біль людський, і ти завжди йшов дорогою милосердя. Продовжуйте дарувати цей цілющий 

бальзам, якого немає в ваших руках, бо він передається через погляди співчуття, розради, 

розуміння, передається через добрі думки і трансформується в цілющі поради, в слова світла. 

19 Дар зцілення не має меж. Ніколи не забувай, що ти просякнутий ним; і якщо біль зробить 

тебе здобиччю через те, що ти підданий випробуванню, якщо ти не зможеш зняти його цим 

бальзамом, не забувай мого вчення, забудь свої страждання і думай про інших, для яких муки ще 

більші. Тоді ви побачите чудеса в собі і в своїх ближніх. 

20 Я дозволив Своєму Духовному Світу проявитися вам через дароносиць в той же період, що і 

Мій прояв в цьому часі, щоб ви отримали цих істот, просочених Моїм цілющим бальзамом, і щоб 

вони були серед вас, як володарі любові і милосердя. Одні з вас оцінили їхнє терпіння, їхнє 

смирення, інші зробили їх об'єктом принижень, переслідувань, матеріалізацій. 

Але ці істоти світла не принесли переді Мною своїх скарг, своїх докорів. Це - розуміючі душі, 

які - для того, щоб вирвати вас з ваших духовних злиднів - спустилися перед лицем вашої 

нужденності і убогості, часто жертвуючи власним одухотворенням, - для того, щоб вирвати вас з 

темряви, вивести вас на світло. Але цей період скоро закінчиться. 

21 Мій Духовний Світ, Заступник "трудящих" і народів, скаже Мені: "Господи, не суди наших 

братів і сестер за образи, які вони нам заподіяли". Але якщо вони заступаються за вас таким чином 

і прощають вам - чого не зробить Отець, коли дарує вам Своє прощення? 



 

18 

Вони увійшли навіть у найбідніші домівки, йдучи по ваших слідах страждань і болю. Вони 

кинулися в усі місця на заклик моїх працівників і хворих, не боячись осквернити себе, дбаючи 

лише про те, щоб рана загоїлася, щоб страждання залишило втіху, щоб хвороба перетворилася на 

здоров'я. 

Отець говорить до вас: Приклад, який дав вам Мій Духовний Світ, повинен закарбуватися у 

вашій душі. Не забувайте про це. Я хочу, щоб ви були такими, якими вони є, щоб, коли ці прояви 

закінчаться, ви несли цей цілющий бальзам усім своїм ближнім, без розрізнення соціальних класів, 

рас і світоглядів, - щоб ви входили і в королівські палаци, і в найубогіші халупи, і в найбрудніші 

місця, не боячись заразитися, не боячись критики, не боячись осміяння. 

22 Завжди йдіть до тих, хто страждає, і залишайте на сліді своєї ходи найкращі плоди своєї 

любові. Якщо ви будете діяти так, то ви візьмете за зразок Мій Духовний Світ, який є Моїм вірним 

учнем і вашим учителем. І так само, як вони не шукають винагороди і, роблячи вам найбільше 

добро, завжди робили це в ім'я Моє, так і ви йдіть по Моїй волі шляхами світу, сіючи затишок, 

здоров'я і любов, навіть якщо за все це, як Мій Духовний Світ і як ваш Вчитель в тій Другій Ері, ви 

пожинатимете лише образи, страждання і невдячність. Не варто чекати ніякої винагороди в цьому 

світі. Але якщо ви хочете нагороди, нехай це буде задоволення, радість від того, що змусили 

посміхнутися того, хто плакав, що воскресили "мертвих" до Моєї істини, і що втішили засмучених. 

23 Я дав вам вічний мир у Своєму Законі і хочу, щоб кожен з вас був як голуб миру, щоб ваші 

крила ніколи не змикалися, щоб ви своїми молитвами вміли переноситися в усі місця, чи то 

фізично, чи то подумки, і там, де є війна і розбрат, де проявляється несправедливість, ви будете як 

ангели миру, як ангели-хранителі і посланці Святого Духа. 

24 Зрозумійте, що це людство ніколи не приносило Мені плодів миру. Від початку свого 

існування вона жила у війнах, безперервно борючись за досягнення безглуздих цілей, жила 

розпустою і живила ненависть і помсту. Це плід, який приносять Мені люди, і навіть сьогодні ці 

битви не закінчилися. Людство готується розпочати свою найбільшу битву, воно готує свою 

найпотужнішу зброю, зброю свого розуму. 

25 Люди йдуть на власне знищення. Над ними діють істоти потойбічного світу. Деякі з них є 

посланцями моєї любові і надихають людей до миру, до справедливості, до злагоди. Інші 

надихають їх лише на ненависть, на війни, відкривають вченим такі засоби знищення, які сам по 

собі людський мозок не в змозі відкрити. 

Давним-давно Я сповістив про ці події людям через Свого апостола Іоанна, щоб вони 

пильнували і молилися. Але вони лише спали, і тому є вороги миру, які борються в серці людства, 

щоб привести його до загибелі. Тому Я роблю вас Своїми посланцями любові, щоб ви об'єдналися з 

легіонами миру і щоб добро восторжествувало - щоб ви співпрацювали у виконанні пророцтва 

Іоанна. 

26 Коли настане цей час битви, про який я оголосив вам, в якому ви повинні перетнути 

провінції, країни і моря, не дозволяйте гуркоту воєн лякати вас, не дозволяйте собі падати духом 

перед обличчям присутності смерті, але розправляйте крила вашого ідеалу миру, щоб ця молитва 

могла захистити людей. Ви будете використовувати всі дари вашого духу, щоб посіяти Моє 

насіння любові. 

27 Моя маніфестація в цей час змусила вас усвідомити значення, яке міститься в боротьбі і у 

випробуваннях, які чекають на вас: Чи подолає Твоя любов жорстокосердя людське? Чи подолає 

ваш мир жорстокість воєн? Істинно кажу вам: Мир Мій повинен перемогти. Але Я не буду 

нав'язувати його силою, воно прийде через силу переконання, яку випромінює моє вчення. Як 

тільки вона увійде в серце дитини, яка найбільше заблукала у злі, це серце нарешті знайде мир. 

28 Учитель говорить вам: прийде біль, більший за всі страждання і гріхи людські. Цей біль 

стане чашею їхнього покаяння. Перед ним вони схилять свої шиї, а потім, отримавши Моє 

прощення і Мій бальзам, визнають себе Моїми рабами. 

29 Я дав вам, діти Мої, дар Слова, бо Я є "Вічне Слово". Я - Божественне Слово, яке ніколи не 

закінчується. Я - Божественний Концерт, і Я подарував вам його частинку. Це Слово, яке Я вклав у 

вашу душу, заговорить, і ваші вуста, які сьогодні занадто незграбні, щоб висловити ті натхнення і 

натхнення, які Я вам дарую, будуть красномовними, будуть охочими і вірними передавачами 
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Божественного Концерту. Це буде дар, який вас здивує, через який ви будете захоплені, і через 

який люди будуть насолоджуватися і відчувати Мою присутність. Ви почали розгортати цей дар. 

Бо ще раз кажу вам: ваші уста будуть говорити від надлишку, що в вашому серці та в вашій душі. 

30 Зберігайте і любіть те, що народжується з вашого серця, і якщо ви передасте це далі, то воно 

матиме сутність і життя. Якщо ви будете виступати проти неї, не кажучи правди, то це буде як 

глухе зерно, яке не пустить коріння в серцях ваших ближніх. 

31 Учні: Великі ті уроки, що Я дав вам. Але кінець цього прояву вже дуже близько, і ви не 

повинні забувати, що тільки після цього періоду моє слово розквітне у ваших зібраннях через 

діалог духу з духом. Тільки тоді ваші вуста передадуть великі одкровення Мого Царства, і ви 

проникнете в усі серця Моїм посланням любові. Тоді люди скажуть: "Як це так, що цей читає те, 

що зберігалося в моєму серці?". Але пам'ятайте, що не ви будете говорити, а Я буду говорити через 

ваше посередництво. 

Через ці дари ви не будете відчувати себе панами, не будете хизуватися серед людей, бо ваше 

тіло не буде показувати нічого з тієї духовної величі. Ви будете такими, як усі, ви не будете носити 

ніяких відзнак, які б вас відрізняли. Ти будеш здаватися таким, як усі, але у відповідні моменти в 

твою душу вливатиметься Мій скарб мудрості. 

32 Ви маєте, завдяки благодаті Святого Духа, дар провидіння, який не обмежується тим, що ви 

бачите в духовному послання з потойбічного світу. Ясновидіння - це більш широкий дар, це 

інтуїція, це передчуття, це пророцтво, це також послання, які ви отримуєте у своїх снах. 

Провидіння - це духовний погляд, який може бачити минуле, теперішнє і навіть майбутнє, 

наскільки на те буде моя воля. Як часто провидець, побачивши видіння, не знає, що він бачив. Але 

ті, хто почує його свідчення, все одно зрозуміють цей меседж. 

33 Нині провидці ще перебувають у фазі підготовки, але істинно кажу вам: Ви всі - провидці. 

Одні еволюціонували в один бік, інші в інший, але ви всі маєте духовне обличчя в латентному 

стані. Тих, хто бачить у своїй молитві у вигляді символічних образів те, що є Моєю Волею, Я 

продовжую готувати. Бо після 1950 року місія, яку я на них покладу, буде дуже великою, і їхня 

відповідальність тоді буде більшою. 

Тому я кажу вам: Приготуйтеся, бо коли це Слово перестане лунати через носіїв голосу, 

натовпи, як віруючі, так і невіруючі, відчують велику втрату. Тоді ваше свідчення, ваш заклик до 

пробудження і внутрішнього роздуму будуть подібні до смолоскипа посеред ночі. Ви будете як 

глашатаї, що будять народи, які ще сплять. Підготуйте себе, люди, щоб після 1950 року ви змогли 

прийняти у вашій душі послання, які сходять від Моєї любові. 

34 Я говорив вам про духовні дари, і коли ви вже не будете чути Мене в цій формі, ви будете 

відкривати в них все більше і більше всю славу, яка присутня у вашому власному єстві. Ви знову 

почуєте Мене і проллєте сльози від здивування такою великою любов'ю, такою великою 

благодаттю, якою Я обдарував вас. Але ви не повинні більше використовувати здатність 

контактувати з духовним світом через ваш інтелект після того, як закінчиться 1950 рік. 

Духовні Істоти Світла будуть продовжувати давати про себе знати через дароносиць і тих, хто 

ними не був, але їх прояв буде відчуватися через натхнення. Так само вони будуть продовжувати 

давати вам свій цілющий бальзам і творити чудеса, і слово їх буде невичерпним серед вас. 

35 Але якщо через деякий час після цих проявів до вас почнуть доходити чутки про те, що 

Учитель або Духовний Світ повернувся, щоб проявлятися через людський розум, ви можете 

заперечувати це, бо Слово Моє єдине, і Закон Мій ніколи не змінюється. 

36 Живіть пильно, люди, щоб уміти відрізняти голос істинних пророків і свідчення апостолів 

від обману! Живіть пильно, щоб не потрапити в тенета брехні, і будьте сильними в ці часи битви і в 

ті, що прийдуть. Бо група моїх учнів, які залишаться вірними моєму вченню, не осквернять себе, і 

не будуть воїном, який відмовляється від свого прапора духовної чистоти. Істина буде в них, і Я 

дам про Себе знати іншим народам, промовляючи до них і кажучи їм: це - Моя справа, це - Мої 

учні, і найкращим знаком, який Я дам світові про те, хто є Моїми посланцями, буде те, що 

неправдиві впадуть у великих випробуваннях, а вірні залишаться непохитними. Брехливі 

проклинатимуть перед обличчям болю, а вірні благословлятимуть Мене. Брехливі відвернуться від 

Мого Закону, але вірні завжди будуть триматися його. 
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37 Я хочу, щоб ви всі були Моїми вірними свідками і Моїми улюбленими учнями, і до цього Я 

вас готую. Але перед тим, як закінчити свій урок цього дня, скажу вам дещо, що вас не здивує: Я 

говорив у Своїх вченнях про покликаних і про обраних. Як ви думаєте, чи може такий досконалий 

батько, як Я, мати переваги або улюбленців серед своїх дітей? Чи могла б розвинена душа 

змиритися з тим, що батько обдаровує одних своїх дітей, а інших залишає без спадщини? 

38 Коли ви почнете виконувати свою місію і дійдете до народів, до найвіддаленіших народів, 

навіть до пралісів, ви зустрінетеся з людьми і дасте їм зрозуміти, що ви всі брати, ви дасте їм 

свідчення мого духовного вчення. Тоді ви будете вражені доказами любові, які Я дам вам. 

39 Там, серед тих, хто відрізаний від цивілізації, але також дуже далекий від людської 

розбещеності, ви знайдете великі душі, які поповнять ряди народу Ізраїлю. 

40 Хворі отримають цілющий бальзам на вашій дорозі і одужають; засмучені заплачуть 

востаннє, але їхні сльози будуть сльозами радості. З огляду на ті докази, які ви дасте, народ 

поблагословить Господа та Його учнів, і ви будете прославлені, як це сталося того дня, коли ваш 

Учитель входив до Єрусалиму. Але навіть серед тих, хто вас підбадьорює, будуть чоловіки і жінки, 

які сповнені духовних дарів, якими ви володієте. В одних їхній дар пророцтва вразить вас, в інших 

- мій цілющий бальзам буде невичерпним, в третіх - моє слово буде литися, як кришталево чиста 

вода. Таким чином, як невичерпне насіння, ви побачите, як дари Святого Духа з'являться серед 

ваших братів і сестер. 

41 Тоді ви зрозумієте, що ви не єдині, що ви лише глашатаї Бога, ті, кому доручено пробудити 

людство і сказати йому, що людина має невичерпний скарб здібностей у своїй душі, і що Я дав їм 

дари як їхній Господь і як Отець. Ви відкриєте для себе, що всі ви рівні перед справедливістю 

Божої любові, що всі ви наділені однаковою благодаттю в дусі та істині. Тільки тоді людина буде 

прагнути розгадати в собі таємницю свого буття, буде проникати всередину себе і пізнавати власну 

душу. Тоді вони піднімуть свої обличчя до Нескінченного і запитають про все, що вони не в змозі 

осягнути. 

42 Усе, чого ви можете навчити їх, ви дасте їм знати, а що стосується всього, чого ви не 

можете пояснити їм, тому що це знання належить вашому Отцеві, ви підготуйте себе, щоб Я міг 

відкрити це їм через ваше посередництво. Але спочатку ви повинні усвідомити свою місію. 

Хоча Я називаю вас "народом Ізраїлю", але настане день, коли всі - розгорнувши свої дари - 

будуть рівні переді Мною, перед Господом своїм, і з часом складуть один народ, який і буде 

народом Божим. 

43 Коли закінчиться моя навчальна промова, ваша душа з потойбіччя, де вона оновлюється в 

моїй присутності, разом з духовними служителями миру пошле свої почуття любові, свої думки 

про мир і милосердя цьому людству, яке не змогло в повній мірі досягти світла для своєї душі. Але 

що ти можеш просити в Отця, коли Він уже дав тобі все від початку? Саме ваш дух дозволяє вашій 

душі забрати собі той плід, на який вона набула право. 

44 Коли б ви не йшли своїми бойовими стежками, все, що вам буде потрібно, вже буде 

передбачено на них. Ти повинен лише набути заслуг, які зроблять тебе гідним Моєї любові. 

45 Чому Я говорю з вами так, діти Мої? Тому що Я люблю вас, тому що Я не радію вашим 

стражданням. Отець завжди хоче бачити на вашому обличчі духовну посмішку миру. 

46 Благословляю вас і ще раз кажу: будьте гідними посланцями Мого вселенського миру! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 312 
1 Учитель знову серед вас, виконуючи Свою обіцянку. Він хоче довірити вам ще один аркуш 

Книги, який Він залишить як дар любові до Свого народу - ще один аркуш, улюблені учні, який 

будуть читати, вивчати і розуміти майбутні покоління. 

2 Хто, як не Я, міг відкрити вам, що ви живете в Третій Епосі? Хто, як не Я, міг сказати вам, 

що ви - народ Ізраїлю? Ви знаєте це і вірите в це, тому що Я навчив вас. Ви - ці, ті і ті, і однакові за 

духом, і Я об'єднаю вас в одну сім'ю. 

3 Це Я створив ваш рід, і в одному домі Я розподілив душі різних племен. В одній родині 

живуть душі з коліна Левія, Симеона, Рувима, Юди - представники різних племен, і коли в них 

панує мир і вони люблять один одного, в істині і в дусі починає викристалізовуватися бажання 

Отця: об'єднання всіх людей. 

4 Домівки та сім'ї Ізраїлю: Коли ви відчуваєте, що спокуса дає про себе знати серед вас, 

шукайте усамітнення, призивайте Мене і кажіть Мені: "Учителю, прийди і дай нам Твою силу, дай 

нам Твій меч, і не дозволь мені, як батькові, приховувати своїх дітей; не дозволь мені, як 

чоловікові, приховувати свою супутницю, або як супутнику приховувати свою дружину". Я почую 

вашу молитву, захищу вас і допоможу вам далі, бо така моя Воля. 

5 Сьогодні Я приходжу до Своїх і дзвоню в гучний дзвін, який закликає вас зібратися в цю 

Третю Епоху. Людство знову духовно споглядатиме об'єднані племена, які складають народ 

Ізраїлю. 

6 Ще в Першу Епоху Я зробив вам багато добра. У народах і країнах тієї епохи не було 

мудреців більших за Соломона, просвітницьких посланців - за Моїх пророків, красивіших і 

цнотливіших жінок - за ізраїльтянок, досконаліших чоловіків - за представників Мого народу. Я 

викликав до життя в їхньому середовищі дар мудрості, натхнення, краси. Я викликав розквіт дари 

Духа Святого, і ви знали тоді, що ви - Обраний Народ Божий - ви знали, що Господь ваш з вами і 

пестить вас - ви знали, що Я - ваш сильний герой. І все ж ви звикли до Моїх дарів, до Моєї ласки і 

до Моєї присутності. Тому справедливість Отця прийшла на вас. 

7 Дуже численними є "племена Ізраїлеві за Духом". 

З кожного з них Я виберу дванадцять тисяч і накреслю їх на їхніх чолах. Але "народ Ізраїлю" не 

обмежується 144 000. Обраний народ незмірно великий. 

8 Учитель навчав вас у Другій Ері, що багато серед покликаних і мало серед обраних; але весь 

"народ Ізраїлю" буде покликаний, і Я відмічу серед них 144 000. У всіх них я буду вкладати мир, 

духовність і початок діалогу духу з духом. 

9 Наближається час, коли люди будуть надавати більше значення душі і розчаруються в 

матеріалістичній науці, що призведе їх до болю, розчарування і млявості. Але тоді прийде народ 

Ізраїлю, розбудить тих, хто спить, підніме тих, хто впав, і воскресить "мертвих", як це зробив голос 

Ісуса, що промовив до Лазаря: "Встань і ходи". 

Як тільки люди одухотворяться, як тільки їх розум і почуття піднімуться, вони пізнають те, що 

ніколи не пізнавали через науку. Тоді вони повстануть у злагоді, з братерством, з благородними 

помислами, щоб жити в царстві, яке Я надихнув для людини. 

10 У домі вашого Отця є багато "осель", які є нескінченними сходинками сходів, що ведуть до 

досконалості. Звідти спускається "духовний світ", щоб заявити про себе серед вас. Ти багато разів, 

з душі в душу, запитував Мене про причину існування тієї величезної кількості зірок і тих планет, 

які сяють над твоїм світом, і говорив Мені: "Учителю, невже ці світи порожні?". Але я кажу вам: 

Ще не настав час, коли Я повністю відкрию його вам. Коли людина досягне духовності, тільки тоді 

їй будуть дані великі одкровення, і вона зможе вести бесіду з тими улюбленими істотами Моєї 

Божественності від духу до духу, і тоді відбудеться обмін думками між усіма братами. 

11 Але ви дізнаєтеся про це вже сьогодні: Всі світи населені моїми створіннями, ніщо не 

порожнє, все - благословенні царства і сади, якими опікується Марія, втілення божественної 

ніжності. 

12 Дух Святий знову передасть твоїми устами високе вчення, невідоме тобі і людству. Коли, 

любі мої? Коли ти одухотворений і відданий своїй місії. 
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13 Я бачу, що хліб, яким людина годує себе духовно, не є хлібом мого столу. Все осквернилося 

з плином часу, все заплямувалося і залишило нечистими серце і руку людини. Але Я прийшов до 

вас, люди, і виявив Себе через такі ж грішні тіла, як і ваші, щоб передати вам Слово, непідробне і 

чисте за своєю суттю. Однак не судіть Моє Слово і Мої прояви поверхнево, бо в них багато 

людської недосконалості. Шукайте сенс Моїх проявів - і ви побачите любляче обличчя вашого 

Вчителя, почуєте звук Його голосу, який ще пам'ятає ваша душа. 

14 Мої апостоли Другої Ери, яких ви повинні брати за взірець, благали, щоб Святий Дух 

зійшов на їхні душі, кажучи під Його натхненням. Так само готуйтеся і ви, люди. Бо дух може 

говорити через тіло під натхненням Святого Духа. 

15 Тож слідкуйте за собою - слідкуйте, щоб ваш інтелект не забруднився. Зберігайте своє серце 

чистим, щоб ви могли отримати ту росу благодаті, яку Я посилаю вам - ту кришталево чисту воду, 

яку необхідно зберігати в джерелі вашого власного буття, щоб ви могли втамувати спрагу світу. 

16 Не бійтеся суду людського, любі люди, бійтеся суду Божого, якщо своїми гріхами ви його 

заслужили. 

17 Ніколи не соромтеся збиратися в таких скромних місцях, як це, де ви чуєте Моє слово. 

18 Якщо вас запитають, чи є ці місця зібрання вашими храмами, ви повинні чесно відповісти, 

що це не так, що ви зараз будуєте свій храм у душі. 

19 Одні будуть дивуватися твоєму одкровенню, а інші насміхатися над твоїм словом. 

20 Не ображайтеся на насмішки ваших ближніх, бо ви знаєте, що той, хто це робить, не 

здатний розпізнати істину через своє невігластво. Ви знайдете компенсацію за це в тих, хто 

приходить до вас, щоб дослідити вас, а потім дивується внутрішньому миру, який сяє через 

кожного мого істинного учня. 

21 З іншого боку, ви ніколи не повинні сміятися над тими, хто є ідолопоклонниками у своєму 

релігійному фанатизмі. Бо хоча вони шукають Мене в матеріальних формах, вони поклоняються 

Мені в них. Не потрібно вказувати своїм ближнім на їхні помилки, щоб вони їх усунули. Ви 

скоріше розпалюєте їхній гнів і посилюєте їхній фанатизм. Достатньо застосувати Моє вчення на 

практиці з тією духовністю, якої воно вимагає, щоб вивести помилки ваших співвітчизників на 

світло істини. 

22 Вам доведеться проявити багато терпіння, великого милосердя і справжньої любові, якщо 

ви хочете, щоб людство незабаром навчилося розпізнавати духовний зміст Мого Слова і віддавати 

йому справжню шану, а також визнавати в кожній людській істоті духовного і земного брата в Бозі. 

23 Хто вам сказав, що ви тільки духовні брати і сестри? Напевно, ви зараз будете ламати 

голову, щоб зрозуміти, що те ж саме походження, яке ви маєте духовно, є і вашим фізичним 

походженням, бо все вийшло з Мене. Більше того, нагадую, що на землі все людство вийшло від 

єдиного Батька і єдиної Матері. 

24 Чому ж ви не любите і не визнаєте один одного братами і сестрами, хоча ваші духовні 

зв'язки вічні, а людські - такі глибокі? Істинно кажу вам, це відбувається через брак духовних знань 

у людей - незважаючи на їхні релігії. 

25 У той день, коли люди відкриють свою сутність через самоаналіз - натхненні світлом, яке 

виходить від Духа, щоб освітити мозок і серце людини - серед людей почне проростати мир. Кажу 

вам також, що коли людина пробудиться до духовного світла, то вже ніщо і ніхто не зможе 

зупинити її на шляху невтомного шукача істини. Ніколи більше він не втратить свободу духу, яку 

здобув після багатьох болів і багатьох сліз. 

26 Мені не потрібно буде заявляти про Себе по всьому світу за допомогою глашатаїв, щоб 

народи прокинулися і люди звільнилися від темряви. Помиляються ті, хто вважає, що Я повинен 

посилювати Своє Слово до тих пір, поки його не почує весь світ. Бо це означало б, що мозок 

людини - єдиний засіб, який Я маю в Своєму розпорядженні, щоб дозволити Моїм посланням 

досягти людської душі. Але Я нині доводжу вам істинність того давнього пророцтва, в якому вам 

було відкрито, що настане час, коли Божественний Дух буде вилитий на всяку плоть і дух. 

27 Істинно кажу вам: цей час, про який сповістив Пророк, - це саме той час, в якому ви живете, 

- цей вік, що нині починається, який ви знаєте як Третю Еру. 
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28 Заслугою цього народу буде нести це божественне послання від серця до серця і від 

провінції до провінції, щоб ті, хто прокинувся до світла цього нового світанку, могли прийняти в 

свої серця насіння Мого Слова, як тільки ґрунт стане родючим завдяки росі Моєї благодаті. 

29 У ту Другу Епоху Я дозволив Себе почути лише одному народу, і лише три роки Я 

присвятив тому, щоб дарувати Своє Слово світові. 

30 Я приніс вам насіння і навчив Моїх учнів, як його сіяти. Після того, як вони навчилися у 

Мене, Я довірив їм величезні поля, щоб вони обробляли їх. 

Заслуга тих сіячів у тому, що вони не тиснули на свого Вчителя, щоб він залишався з ними 

довше, ніж було написано, і не заперечували, кажучи, що є ще багато народів і націй, які 

потребують пізнання цього насіння. Вони знали, що успадкували істину від свого Вчителя, і цього 

було достатньо для того, щоб перемогти темряву, навернути світ і зробити так, щоб це божественне 

насіння збереглося в усіх людських поколіннях. 

31 Викиньте з вашого розуму всі помилкові уявлення, які ви іноді формуєте, і обмежтеся лише 

тим, що Я відкрив вам з перших днів Мого прояву, знаючи, що кожне Моє слово - це закон, і що 

кожному закону треба підкорятися. 

32 Улюблені люди: Ваші серця наповнюються задоволенням від думки, що ви є Моїми учнями 

в цій Третій Ері. Але я кажу вам, що ви ніколи не повинні дозволяти марнославству засліплювати 

вас. Бо якби ви піддалися цій слабкості, то перестали б слухати навіть свою совість, коли вона 

докоряє вам за ваші гріхи. Хто не почне очищати і облагороджувати своє людське життя, той не 

може розраховувати на духовний розвиток, бо його кроки будуть хибними, а справи не матимуть 

зерна істини. 

33 Отже, зважте, що в Моїх уроках Я іноді переходжу від духовного повчання до порад, щоб 

ви могли правильно поводитися у своєму людському житті. Потім Я промовляю до серця людини, 

закликаючи його до оновлення, даючи йому зрозуміти, якої шкоди завдають пороки тілу і яке зло 

вони приносять душі. Я говорив вам, що людина, яка дозволяє панувати над собою пороку, забула, 

що дух не повинен бути переможений - що вона забула, що справжня сила полягає в тому, щоб 

перемагати зло чеснотою. 

34 Ця людина, переможена плоттю, принизила себе, порушила свою самоповагу, опустилася зі 

свого високого становища чоловіка до бідної істоти, занадто боягузливої, щоб боротися. 

35 Замість того, щоб нести в свій дім світло, хліб і вино, він приносить тінь, страждання і 

смерть, робить важким свій хрест, хрест своєї дружини і дітей, заважає духовному розвитку всіх, 

хто його оточує. 

36 Я промовляв до серця жінки, матері і дружини, яка не змогла зберегти чистоту в своєму 

серці, не змогла подарувати тепло ніжності і розуміння своєму супутнику і дітям. 

37 Як можуть чоловіки і жінки піднести своє душевне життя, якщо вони спочатку не 

виправлять ті серйозні помилки, які є в їхньому людському житті? 

38 Моя робота вимагає, щоб його учні вміли свідчити про неї щирістю і правдивістю вчинків у 

своєму житті. 

39 І в одних, і в інших я запитую: чи є у вас діти? Тоді змилуйся над ними. Якби ви хоч на мить 

зазирнули в їхні душі, то відчули б себе негідними називати себе їхніми батьками. Не подавайте їм 

поганих прикладів, остерігайтеся кричати в присутності дітей. 

40 Я знаю, що в цей час як ніколи раніше виникають проблеми в шлюбі - проблеми, для яких 

зацікавлені люди знаходять тільки одне рішення: розставання, розлучення. 

41 Якби людина володіла необхідними духовними знаннями, вона не робила б таких тяжких 

помилок, бо в молитві та одухотворенні знаходила б натхнення для розв'язання найскладніших 

заплутань і проходження найтяжчих випробувань. 

42 Моє світло проникає в усі серця, навіть у скорботні та пригнічені, щоб дати їм нову відвагу 

до життя. 

43 Моя сила дається слабким, щоб вони незабаром піднялися - із залізною волею перетворити 

своє темне і порожнє існування на променисте життя через знання, через доброчесність і 

одухотворення. 
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44 Учні, я хочу, щоб ви всі проповідували своїм прикладом, щоб ви не прикидалися, щоб ви не 

сурмили правду, а робили навпаки, щоб плід, який ви пожинаєте, замість того, щоб бути гірким, 

був смачним. 

45 Тому, люди, не забувайте, що ви повинні спочатку віддати належне своєму земному життю, 

щоб потім ви змогли знайти реалізацію в моїй роботі. 

46 Перш ніж продовжувати нарікати на свої страждання у світі, зупиніться на кілька хвилин і 

замисліться, щоб відкрити для себе причину своїх нещасть. 

47 Я згоден з тим, що ви шукаєте, поки не знайдете причину свого болю, щоб ви могли 

застосувати засіб. Адже саме від вас залежить, чи не прийде біль у ваш дім. Запевняю вас, що ви не 

тільки знайдете причину всього того, що змушує вас страждати, але одночасно буде розкрита 

процедура лікування ваших страждань. Моя милість зійде на тих, хто навчився молитися і 

медитувати, і ця милість буде як бальзам на вашу душу і на ваше тіло. 

48 Я доведу вам, що обіцяний Утішитель прийшов до вас, щоб висушити ваші сльози і 

перетворити ваш біль на мир. 

49 Приходьте до Мене всі, хто носить у своєму серці затаєний смуток. Ви таємно носите в собі 

біль, який заподіяла вам зрада, і ваша гіркота дуже велика, тому що це була дуже улюблена істота, 

яка завдала вам глибокого болю. 

50 Будьте спокійні в собі, щоб молитва просвітила вас, і ви могли знати, чи не ви колись були 

причиною того, що вас зрадили. Тоді молитва зміцнить вас у думці, що ви повинні прощати тих, 

хто зраджує вас у вашій любові, у вашій вірі, у вашій довірі. 

51 Істинно кажу вам: у той самий момент, коли ви пробачите того, хто вас образив, ви відчуєте 

Мій мир повною мірою, бо в цей момент ваш дух з'єднається з Моїм, і Я розгорну Свій покров, 

щоб пробачити вас і огорнути вас обох Своєю любов'ю. 

52 Я загартовую вас на час боротьби. Тому ніколи не думайте, що ваші сьогоднішні 

страждання безплідні. Чого ви хочете, люди? Потрібно ще, щоб саме біль вчив вас своїм урокам. 

53 Цей час випробувань і уроків для вашої душі пройде, але він залишить свої зерна віри, 

досвіду, мудрості і сили в кожному з моїх учнів. Після цього настануть часи боротьби, коли вас 

будуть переслідувати, обмовляти і знущатися над вами - навіть ті, хто називає себе вашими 

друзями. Але ви з подивом виявите, що не станете малодушними перед обличчям зради, що ніхто 

не зможе вас тоді розчарувати, бо ви навчитеся прощати і бути зрозумілими і всепрощаючими по 

відношенню до своїх ближніх. 

54 Я благословлятиму Своїх учнів, коли вони прощатимуть, і благословлятиму тих, хто був 

прощений Тобою. 

55 Ви не самотні у світі, навколо вас у нескінченній кількості літають істоти, які допомагають і 

надихають вас на кожному кроці вашого життя. 

56 Для того, щоб ви могли отримати цей духовний вплив і світло, необхідно, щоб ви молилися, 

щоб ви завжди мали право на допомогу вищих істот. 

57 Будьте чутливі до духовних впливів і не буде більше причин спотикатися на шляху. 

58 Це вузька стежина, яка постає перед вашими очима, і треба пильнувати і молитися, щоб не 

переступити її межі. На ньому Я завжди знайду вас, бо ті, хто приходять до Мене цим шляхом, 

воістину вільні від пороку і брехні. 

59 Бажаєте насолодитися невидимими відвідинами, а також впливом духовних істот світла? Ви 

також хочете звільнитися від тих, хто сидить у себе вдома в тіні свого матеріалізму і своєї 

помилки. Тоді я вам скажу, що секрет полягає в тому, щоб жити тихим, простим життям, жити з 

любов'ю, вирощувати насіння чеснот у своєму домі. 

60 Моє благословення сходить на всіх. Але в той час, як одні вміють приймати його і 

користуватися його благами, інші відкидають його і тим самим позбавляють себе всієї благодаті, 

яку він містить. 

61 Ті духовні носії, про яких Я говорив, також представляють частину Моїх благословень, які 

Я посилаю вам. Мої посланці і слуги, як тільки отримують божественне натхнення, поспішають на 

допомогу своїм братам і сестрам, які населяють Землю, цю планету, перетворену людьми в долину 

сліз. 
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62 Тільки моє вчення зможе ввести вас в контакт зі світом духовним і зблизити вас, як і 

належить всім дітям Господнім, які - оскільки вони володіють духом - не можуть бути 

відокремлені один від одного, і не повинні дозволяти матерії утворювати бар'єр між тими, хто 

населяє землю, і тими, хто перебуває в духовному. 

63 Дозвольте Моєму слову продовжувати діяти на ваші серця, поки воно не зробить вас по-

справжньому чутливими до чужого болю. 

64 Ви ніколи не зможете повністю виконати свою духовну місію, доки струни вашого серця не 

стануть чутливими. 

65 Не зволікайте з підготовкою, пам'ятайте, що кожну секунду, яка минає, лунають крики 

болю, які випромінює це людство, ваша сестра. 

66 Коли ви вперше прийшли до прояву Мого Слова, ви представили Мені тягар ваших 

страждань, ваших нарікань, і ви пролили багато сліз, тому що ви вважали, що ніхто на землі не 

страждає так, як ви. Причиною було те, що ваше серце жило тільки для себе і ваші очі були закриті 

на будь-які труднощі або страждання інших. Необхідно було, щоб ви почули Моє Слово, яке є 

вічним джерелом істини і світла, щоб темна пов'язка, що закриває ваші очі, впала і дозволила вам 

побачити реальність. 

Але правда полягає в тому, що ваші страждання, хоч і великі, здалися вам малими, коли ви 

стали дивитися на інші народи землі, через які пройшла війна, породжена ворожнечею, прагненням 

до влади і жагою помсти людської. Тоді ви в соромі схилили голови і сказали Мені: "Господи, 

прости мене. Сьогодні я усвідомлюю, що коли біль у моєму серці ставав все сильнішим, я починав 

богохульствувати, хоча мав би дякувати Тобі за те, що мої страждання були незрівнянно меншими, 

ніж у інших людей. Але саме моє невігластво змусило мене бути несправедливим до Тебе. 

Сьогодні, усвідомлюючи свою помилку, я прошу у Тебе прощення за всі мої образи і благаю Тебе 

дарувати все те, що я просив для себе, тим, хто несе незмірно важчий тягар, ніж той, який ніс я". 

67 Наскільки відрізняється ваша молитва сьогодні, якщо порівняти її з тим, як ви молилися до 

того, як почули це слово! Чому? Тому що змінився ваш спосіб відчуття і тлумачення 

Божественного вчення. 

68 Тепер кажу вам, учні, щоб ви не зупинялися і не переконували себе, що для здійснення 

істинного милосердя вже достатньо відчувати співчуття, як ви робили до сьогоднішнього дня. Ні, 

люди, бо багато чого треба очистити, зробити чутливим. Є ще багато егоїзму, з яким треба 

боротися, як з бур'яном. Є ще багато холоду, який повинен трансформуватися в душевне тепло, 

щоб у вашій душі нарешті зародилося почуття любові, яке є тим джерелом, з якого беруть початок 

співчуття, милосердя і всі благородні і високі почуття. 

69 Тоді ви зможете братися за роботу і завдання, які сьогодні вам не під силу, тому що вам все 

ще не вистачає сили, яка приходить від справжньої любові. 

70 Отже, люди: невже ви думаєте, що повинні бездіяльно чекати години, коли ваша душа буде 

просвітлена цим натхненням, а серце наповниться цим ідеалом? Невже ти думаєш, що, просто 

почувши Моє слово, зможеш зробити струни свого серця достатньо чутливими? Ні, люди. 

Одночасно з тим, як ви слухаєте мої уроки, ви повинні звернутися до тих, хто страждає, щоб 

доторкнутися до болю, скуштувати чашу страждань ваших ближніх і безпосередньо побачити 

своїми почуттями нещастя, сирітство, огидні пороки, хвороби, які наповнюють вас жахом, темряву, 

що затьмарює збентежений розум, голод, спрагу і оновлення душ. 

71 Тільки так ви зможете стати господарями тих, хто багато страждає в житті. Бо якщо ви 

підготуєте себе лише навчанням за Моїми словами і молитвою, коли захочете зустрітися з 

реальністю і матимете намір втішити, навернути і зцілити, то, на жаль, виявите, що будете 

виглядати бідними порівняно з тими, хто пережив те, що ви не можете собі уявити, і що вони 

скоріше могли б бути панами над вами завдяки тому, що вони пережили, що вони пережили і що 

вони переживали. Тоді ваші вуста повинні були б замовкнути, і ви могли б подумати, що Моє 

вчення недостатньо втішне і сильне, щоб позбавити людей від їхніх страждань і пробудити в них 

віру і надію в Мою справедливість, в Моє прощення і в Мою любов. 

72 Де можна відпрацьовувати урок, який ви отримуєте, щоб підготувати себе все більше і 

більше? Можливостей настільки багато, що якщо ви вмієте спостерігати, то побачите, що жоден 
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день вашого життя не минає без хоча б однієї можливості проявити милосердя в одній з багатьох 

форм, в яких воно може бути здійснене. 

73 Завдяки дару інтуїції, яким Я наділив усіх людей, ви можете відкривати багато чого, 

прихованого в таємниці сердець - багато трагедій, які зачіпають не тільки земне життя ваших 

ближніх, але і їхні душі. 

74 Як проникнути в інтимність цих сердець, не поранивши їх і не осквернивши їхніх 

таємниць? Як виявити ті приховані страждання, які затьмарюють життя твоїх ближніх? Я вже 

говорив вам: інтуїція, та здатність, яка є частиною духовного дару зору і яка повинна отримати свій 

повний розвиток у вас через молитву, вказує вам шлях до полегшення болю кожного з ваших 

ближніх. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 313 
1 Я даю силу вашому розуму, щоб він зміг увібрати в себе все, що Я виливаю на вас в ці 

хвилини. 

2 Це час великих доказів і великих повчань. Душа ваша знає це і тому при Моєму прояві 

наближається, жадаючи Моїх одкровень і Моїх слів. Вона розуміє, що по-справжньому 

використати ці докази вона зможе лише при великій підготовці. 

3 Ніколи ще душа людська не бачила такого широкого поля для свого розгортання, і тепер 

вона поспішає проникнути в нього в прагненні до істини, яку вона втратила і не може знайти знову. 

4 Якби я залишив людей наодинці в їхніх пошуках, вони б заблукали. Поправді ж кажу вам: 

Якщо Я не залишив їх, коли вони були на шляху до загибелі, - як ви можете думати, що Я залишу 

їх, коли вони шукають істину? Тому Я прийшов до вас в цей час і приніс вам послання, повне 

одкровень, яке незабаром стане маяком і дорогою для душі людини. 

5 Спочатку Я прийшов до цього народу, який поступово гуртується навколо Мого 

Божественного прояву, а завтра, коли він зміцніє і зможе навчати, Я дійду через нього до інших 

народів. 

6 Зрозумійте, яку відповідальність означають для вас ці слова, і дозвольте всім своїм єством 

відчути солодкий тягар Його хреста. 

7 Ви, люди, є тими місіонерами, які в цю Третю Епоху прокладатимуть для душі своїх 

ближніх шляхи - шляхи істини, що ведуть душу до світла і до миру. Саме ви повинні налагодити 

духовні зв'язки між людьми, щоб народи прийшли в гармонію один з одним і об'єдналися. 

8 Хоча ви сьогодні перебуваєте під впливом Мого Слова, ви спите легким сном, бо ви не 

усвідомили ні масштабу цього часу, ні величі наказів, які ви зараз отримуєте. Але ви не завжди 

будете спати, скоро прийдуть бурі, щоб сколихнути листя цих "дерев", в тіні яких ви так часто чули 

Божественний солов'їний трель. Але коли ти побачиш, як хитаються гілки і скрипить стовбур - 

коли ти побачиш, як падає листя, плоди і гнізда, тоді ти зрозумієш, що ти спав тому, що не хотів 

чути голос, який застерігав тебе з безкінечності, невтомно промовляючи до тебе, щоб ти жив 

недремно і ніколи не був переможений болем. 

9 Чи не краще було б, якби ви прокинулися зараз від звуку мого голосу, ніж завтра від ревіння 

бурі? 

10 Незабаром ви перестанете чути Моє слово, і якщо ви не будете прислухатися до нього, як 

належить істинному учневі Мого вчення, то завтра вам доведеться проливати сльози. Але тоді ви 

не зможете сказати, що Я не говорив вам про небезпеки або переслідування. Бо тоді ви згадаєте з 

найбільшою ясністю, як під час Мого проголошення Я використовував інтелект усіх Моїх 

глашатаїв, щоб постійно говорити вам: "Дивіться і моліться, бо битва буде великою, і ви повинні 

бути тоді сильними". 

11 Я залишу підготовлений шлях, шлях, повний світла для душі. Я виконаю своє завдання як 

Учитель по відношенню до вас. Але пізніше кожен з тих, хто за цей час духовно сів за Мій стіл, 

щоб вкусити хліба Мого Слова, повинен буде дати Мені звіт про кожне з доручених йому завдань 

на свій духовний день роботи. 

12 Яку відповідь ви хотіли б дати мені у справі 

Чи даси мені момент, коли я попрошу у тебе плоди твоєї боротьби? Пізніше, в ті моменти, ви 

бажаєте, щоб ваша відповідь була доброю в ту годину. Тому кажу вам, що ви вже робите щось для 

того, щоб ваша душа пожне на своєму шляху дорогоцінний плід, який дозволить їй з упевненістю 

чекати цього моменту. 

13 Істинно кажу вам, душа ваша безповоротно переживе цей вирішальний момент. Так навіщо 

ж придушувати її думкою про те, що твоя душа повинна врешті-решт пред'явити свій урожай 

Отцеві тільки після цього життя? 

14 Я даю вам час на роздуми і виконання тієї місії, яку покликана виконати ваша душа за цей 

час перебування на землі. 

15 Зрозумійте, що Я, як Учитель, ставлюся до вас справедливо і з любов'ю, що Я надаю вам усі 

засоби для досягнення миру, якого ви повинні досягти. 
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16 Так само, як є ті, хто ніколи не бажає покидати цю землю, так само є ті, хто мріє залишити її 

назавжди. І тим, і іншим кажу, що багато в чому від них самих залежить, чи здійсниться їхнє 

бажання. 

17 Якщо той, хто прагне повернутися в духовну долину, залишить своє завдання на землі 

виконаним, він злетить до тих домівок і не буде більше причин повертатися в цей світ. Той же, хто 

відчуває велику схильність до матеріального, - якщо він вміє використовувати життя на благо своєї 

душі, роблячи добро для інших, - отримає можливість повертатися з радістю в душі стільки разів, 

скільки буде потрібно. 

Але якщо той, хто прагне піти з людського життя, і той, хто прагне до Життя Духовного, не 

виконав свого завдання, і якщо той, хто бажає вічно жити на землі, не вміє скористатися 

можливістю, яку пропонує йому життя, то ні той, ні інший не побачать здійснення своїх бажань: 

Першому доведеться повертатися у світ і залишати Духовну Долину, щоб знову повертатися на 

землю ─ безупинно ─ до тих пір, поки він не виконає своє завдання і не пожне плоди, які багато 

разів відкидав. Другого доведеться утримувати в Духовному Світі до тих пір, поки він, відповідно 

до свого духу, не прийме в собі тверде рішення виконати на землі те завдання, яке він завжди 

залишав позаду, не усвідомлюючи цього. 

18 Не думайте, що Я докоряю вам, коли ви виявляєте Мені любов до свого земного життя. 

Якщо твоє бажання благородне і ти прагнеш земного життя для того, щоб принести честь Моєму 

імені, то Мені не буде в чому тобі дорікнути. Але якщо ваша вкоріненість у світі буде підкорятися 

безглуздим цілям або ницим пристрастям, Я перший скажу вам, що ви не гідні жити в цьому світі, 

який Я обсипав благословеннями для просування вашої душі. 

19 Любіть Мене, живіть по Моєму закону, будьте в гармонії з усім і з усіма, тоді місце, де ви 

живете, буде вам байдуже. Бо тільки в цьому і буде ваш духовний висхідний розвиток. 

20 Ви не знаєте, наскільки гідно душа розвивається вгору серед своїх людських обставин, 

долаючи всі спокуси світу. Для того, щоб набути цих заслуг, Я дозволив твоїй душі стати людиною 

і поселив її в матеріальних світах, мудро приготованих Мною. 

21 Кожен світ, кожна площина буття створена для того, щоб душа могла розвиватися на ній і 

робити крок назустріч своєму Творцеві і таким чином, просуваючись все далі по шляху 

досконалості, мати можливість досягти мети свого шляху, бездоганною, чистою і правильною, 

вершини досконалості душі, якою є саме проживання в 

Царство Боже є. 

22 Кому здається неможливим, врешті-решт, перебувати "на лоні Божому"? Ах, ви, нещасні 

інтелектуали, які насправді не вміють думати! Невже ви вже забули, що з'явилися на світ з мого 

лона, тобто, що існували в ньому раніше? Немає нічого дивного в тому, що все, що вийшло з 

джерела життя, повертається до нього у свій час. Кожна душа, коли виходила з Мене в життя, була 

незаймано чистою, але потім багато хто заплямував себе на своєму шляху. Проте, оскільки все 

було передбачено Мною мудро, з любов'ю і праведно, Я негайно приступив до забезпечення всіх 

необхідних засобів для їхнього порятунку і оновлення на шляху, через який повинні були пройти 

Мої діти. 

23 Хоча ця цнота душі була порушена багатьма істотами, прийде день, коли вони очистяться 

від усіх своїх гріхів і таким чином повернуть собі первісну чистоту. Очищення буде дуже 

заслуженим в Моїх очах, бо душа досягне його через великі і безперервні випробування своєї віри, 

любові, вірності і терпіння. 

24 Ви усі повернетеся шляхом праці, боротьби і болю в Царство Світла, де вам вже не треба 

буде ні втілюватися в людське тіло, ні жити у світі матерії, бо тоді ваша духовна здатність дії вже 

дозволить вам посилати і робити відчутним свій вплив і своє світло з одного плану буття на інший. 

25 Навіщо ви гальмуєте свою душу, перешкоджаючи її прогресу і тим самим затримуючи її 

входження в Царство Світла, де є все найпрекрасніше, чого тільки може бажати душа? 

26 Працювати безперестанку, нехай навіть потроху щодня, завжди з думкою про те, щоб 

прийти до дому, який дійсно відповідає душі, - до того дому, який я іноді називаю "Землею 

Обітованою", де не проливають сліз, не страждають, не вмирають. 
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27 До цього стану піднесеності і світла веде душу-дух вчення - вчення, яке є шляхом, маяком, 

поживою і посохом. 

28 Благословенний кожен, хто, почувши це слово, злетить на крилах думки. Бо коли він 

повернеться від свого захоплення до щоденної боротьби життя, він буде нести в собі палаюче 

світло, яке змусить його просуватися крок за кроком і наблизить його до того вічного дому, з якого 

ви всі вийшли і до якого ви всі повинні повернутися. 

29 Я звертаюся в ці хвилини до всіх учнів, які краще життя своє покладуть, ніж не 

послухаються Моїх заповідей. Нехай моє слово досягне найчутливіших струн твого серця, бо в 

прийдешніх часах ти часто будеш спиратися на це слово. 

30 Якщо ви істинно зберігаєте сенс Мого Слова, ви не будете серед тих, хто оплакує 

припинення Мого духовного прояву, бо ви знаєте, як зберігати Мої одкровення і вчення. Не буде 

серед вас ні похмурості, ні смутку, ні бунту, ні розгубленості, бо ви побачите все виконаним згідно 

з Моїми обіцянками, і ні на мить не виникне у вас бажання бунтувати або протидіяти виконанню 

Моєї Волі. 

31 Вже сьогодні маю повне знання, що той, хто стійко зробить цей крок до одухотворення, 

незабаром відчує винагороду, відчує Мою присутність навколо себе і в собі, буде насолоджуватися 

Моїм натхненням, і прогрес всіх його духовних дарів буде очевидним. Буде не тільки віра в те, що 

Я поруч з вами, але й реальність Моєї присутності у вашому дусі. 

32 Помиляються ті, хто думає, що після 1950 року вони зупиняться або втратять духовність. Бо 

саме після відсутності мого слова деякі з вас зроблять реальні кроки до прогресу і розуміння в 

моєму вченні. 

33 Якщо ви вважаєте, що за час мого проголошення ви досягли великих висот одухотворення і 

що це стало причиною того, що Моє Слово розквітло в умах і на вустах глашатаїв, то ви глибоко 

помиляєтеся. Бо Я кажу вам з усією правдивістю, що ви ще не зробили твердого кроку до 

одухотворення, що є метою, яка була вказана всім Моїм дітям через Моє любляче Слово. 

34 Необхідно, щоб голосоносець зник, щоб ви більше не чули моїх думок, олюднених на 

вустах цих істот, щоб ви відмовилися від усякої обрядовості і від усякої символіки, щоб ви змогли 

знайти суть спіритизму. 

35 Я говорю це одним і іншим - тим, хто бажає прогресу своєї душі і розквіту мого вчення в 

цей час, а також хранителям традицій, звичок і звичаїв, які думають, що, відправляючи свої 

осмислені культи, вони виконують закон. 

36 Так, люди, ви добре знаєте, що в межах чистого, простого і по суті духовного Вчення, 

такого, яке Я відкрив, ви знову створили зовнішній культ, який ви вважали з часом Моєю справою. 

Але настав час, коли я говорю з вами з абсолютною ясністю. Поки що ви досить сильні, щоб знати 

цю істину. 

37 Поряд з пшеницею Мого Слова виросла кропива і бур'ян ваших помилок. Але тут збудеться 

одна з Моїх притч, даних у Другу Епоху, - та, що вчила давати бур'янам рости разом з пшеницею, 

не намагаючись виполювати бур'яни до того, як дозріє пшениця, бо буде небезпека вирвати з 

корінням і добре зерно. 

38 Так буде і в цей час, благословенний народе. Настав час, коли серп мого правосуддя зійде, 

щоб скосити поля, на яких було посіяне моє насіння, щоб нарешті, після того, як істина і суть моєї 

Роботи буде відокремлена від будь-якого людського впливу, ви змогли насолодитися спогляданням 

мого світла і зробити знання про це божественне одкровення своїм власним. 

39 Також визначено час, коли той самий серп спускається до кожної релігійної громади, щоб 

скосити їхні ниви - з метою відокремити істину від усього неправдивого і нечистого в них. 

40 Розвивалася вся людська істота - її наука, її спосіб мислення і життя, її знання, її завоювання 

і її цілі. Людина занедбала лише свою духовну сторону, свою духовну душу, не бажаючи 

усвідомлювати, що душа піддається постійному ґвалтуванню, не дбаючи про всі права, якими 

володіє душа в житті. І саме тому людство вже багато століть живе в духовному застої. 

41 Як мало люди віддають своїх душ зі своїми релігійними культами! Скільки спраги, скільки 

голоду, і яке велике прагнення до світла має душа людини! 
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42 Пшениці, яку вона дозволила рости, дуже мало, а бур'янів дуже багато. Але я приходжу на 

допомогу усім, косячи поля невблаганним і справедливим серпом правди, що творить 

справедливість, яку ви врешті-решт побачите, як вона осяє ваш світ. 

43 Ви, люди, які чуєте вчення останнього року мого проголошення серед вас: Дозвольте їм 

закарбуватися в найтоншому, в найчутливішому органі вашого розуміння і вашого серця, щоб 

світло Духа, яке сяє у вищій частині вашого єства, стало дієвим у кожному з вас. 

44 Слід, який Я залишу вам, буде слідом миру, щоб, коли ви більше не почуєте цього Слова і 

не будете змушені свідчити про нього, ви могли сказати: "Учитель пішов і залишив нам шлях, 

приготований Своїм божественним світлом". 

45 Мій слід залишиться викарбуваним у найпотаємнішій частині вашого серця - там, де 

знаходиться внутрішня святиня. 

46 Необхідно, щоб Моє Слово закарбувалося у вашій свідомості, щоб ви ретельно вивчали 

його. Тільки так ваша віра і сила духу будуть справжніми. 

47 Ви скоро побачите, що багато хто не повірить у припинення Мого Слова. Але істинно кажу 

вам, з цього ви дізнаєтеся, що і вони не вірили в Мою Присутність, коли Я проявляв Себе в цій 

формі. 

Ті, хто вагався між сумнівом і вірою, навіть якщо вони робили вигляд, що мають абсолютну 

віру в Моє явлення, будуть саме тими, хто заперечує, що Моє Слово припинилося. Бо ті, хто 

воістину увірував у все, що Я відкрив і заповідав вам, не зможуть знехтувати жодним Моїм 

Словом. 

48 Ті, хто сумнівався і не мав повної віри, якою повинна бути віра учня до Вчителя, зупиняться 

на своєму шляху, живлячись одноманітним і рутинним обрядом, який вони самі створили. 

Ті ж, хто повірив Мені в даний час, неминуче продовжать вірити в Мене і після того, як прояв 

Мого Слова завершиться. Вони будуть слухняні Моїм наказам і робитимуть все можливе, щоб 

правильно тлумачити Мої вчення. Вони матимуть ідеал - ідеал одухотворення, і матимуть світло, 

яке завжди їх супроводжуватиме - віру. 

49 Мій погляд зупиниться на роботі цього народу, коли закінчиться період Мого 

проголошення, щоб винагородити кожного слухняного учня, даруючи йому Мою милість, 

заохочуючи його продовжувати свою щоденну роботу, заохочуючи його робити все нові і нові 

кроки духовного прогресу. 

Я знаю, що серед цього народу є ті, хто не тільки вірить в Моє Слово, але і вважає правильним і 

досконалим, щоб Отець поклав край Своєму прояву в такій формі, щоб почалася боротьба за 

одухотворення. Ці серця мають впевненість, що тоді не буде ні покинутості, ні порожнечі, і що моя 

присутність буде ще більш відчутною, бо таким чином наближатиметься новий вид спілкування з 

моєю божественністю, чистіший і досконаліший етап, бо це буде діалог від духу до духу. 

50 Вже недалекий той час, коли ваші ближні підійдуть до вас, щоб запитати вас про Моє 

одкровення, щоб зажадати від вас свідчень про докази, які Я дав вам про Мою істину. Але 

наскільки різним буде те, як одні і другі будуть свідчити про мою роботу. Якщо одні будуть суворо 

дотримуватися почутої правди, то іншим доведеться шукати аргументи для виправдання своїх 

помилок. 

51 Необхідно, щоб я говорив з вами таким чином, улюблені, щоб ви вчасно задумалися і 

зробили найпильніший огляд своїх справ, думок, почуттів, слів і намірів, дозволивши, щоб саме 

ваша совість визначала цей самоаналіз і цей огляд. 

52 Цей момент необхідний для того, щоб ви повністю відкрили очі на істину, бо тоді ви ще 

зможете виправити, якщо помилилися, і надолужити згаяне. 

53 Великим буде задоволення тих, хто приведе моє вчення до перемоги і зробить його відомим 

у всій його чистоті і правдивості. Але Я, як Учитель, який вас дуже любить, хочу, щоб цю радість 

відчули всі мої учні. 

54 Слухайте Мене, люди: Я зберігаю у Своїй скарбниці багато чудес для вас, щоб 

винагородити ваше одухотворення. Але Я буду чекати, поки ви всі об'єднаєтеся як брати і сестри - 

поки ви всі проявите послух Моїм вказівкам, щоб потім вилити на вашу душу і тіло потік світла, 

милосердя, розради і одкровення, які Я зберігаю для днів вашого одухотворення. 
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55 Більшої ясності не може мати це слово, яке передається через усіх моїх голосоносіїв. Коли 

це буде зрозуміло всім, Моє правосуддя буде готове поглянути на тих, хто прагне до більшого 

одухотворення, і так само судити справи тих, хто все ще шукає свого Царства в цьому світі. 

56 Хто змусив людину з самого початку шукати вказівки для своїх дій? Хто змусив його 

шукати свою безсмертну сутність у глибині свого єства? Дух. Саме він поступово відкрив йому, що 

вища природа оживила його і просвітила. 

57 Людина з найдавніших часів свого існування присвятила себе - нехай і поступово - за 

допомогою дару інтуїції та одкровення і за допомогою свого інтелекту завданню пошуку свого 

походження, суті свого буття, причини свого існування, свого перебування у світі і мети, заради 

якої вона була створена. 

58 Відтоді, як він усвідомив, що в ньому є здібності, які відрізняють його від інших створінь, у 

ньому зростала думка про те, що йому призначена вища доля серед усіх істот творіння, і поступово 

в таємниці його буття зародилося інтуїтивне знання про Бога, про існування душі, а звідси - 

потреба принести поклоніння або духовну жертву Тому, Хто, як він відчував, вийшов з Нього. 

59 Звідси почався духовний розвиток людства ─ розвиток, який не був однаковим у всіх 

людей. Бо з них - поділені на раси і розділені національностями, звичками і мовами - одні 

прогресували швидше, ніж інші, одні мали один спосіб поклоніння Богу, а інші прийняли різні 

форми. 

60 Я осяяв усіх людей Своїм світлом і відкрив їм єдину існуючу істину, але ви бачите, що 

кожна людина і кожен народ відчуває, думає, вірить і тлумачить по-різному. 

61 Ці різні способи мислення людей стали причиною їх розділення, тому що кожен народ і 

кожна раса йде різними шляхами і відстоює різні ідеали. 

62 Більшість віддалилася від світлого і істинного шляху, вважаючи, що виконання 

Божественного Закону вимагає надлюдських жертв, зречень і зусиль, і вважали за краще створити 

для себе релігійні громади і секти, виконання Закону і культових дій яких для них легше. Люди 

вірять, що таким чином вони можуть втамувати тугу за світлом і піднесенням, яку відчувають у 

своїй душі. 

63 Минуло багато століть і багато віків, а люди так і не зрозуміли, що виконання Мого Закону 

не є людською жертвою і що, навпаки, вони приносять у жертву світові тіло і душу, коли не 

слухаються Моїх заповідей. Вони не зрозуміли, не захотіли зрозуміти, що той, хто живе за Моїм 

словом, знайде істинне щастя, мир, мудрість і славу, які матеріалізовані люди уявляють собі зовсім 

інакше. 

64 Моральний і науковий світ, який оточує вас, - це робота людей з матеріалістичними 

ідеалами - людей, які прагнули лише до матеріального вдосконалення людства, і Я дозволив їм 

зробити свою роботу, виконати її до межі, пізнати її наслідки і пожинати її плоди, щоб вони могли 

винести з неї світло досвіду. У цьому світлі відкриється Моя справедливість, і в цій справедливості 

буде присутній Мій закон, який є любов'ю. 

65 Коли люди усвідомлять свої помилки і вирушать на пошуки істинного шляху, це станеться 

тому, що вони пробудилися, тому що вони покаялися, тому що вони прозріли, і тоді їхні справи 

будуть мати не тільки людську мету, а й духовну. 

66 Кожна нація, релігійна громада, секта, наука і людина несе в собі свою частку неправди і 

помилок, а також свою частку істини. Але прийде час, коли потреба в об'єднанні прийде до них як 

потужна і непереборна сила, і кожен внесе своє зерно в бажання прийти до гармонії з усіма. Буде 

боротьба, суперечки і плутанина. Але вони будуть необхідні для того, щоб усі прийшли до єдиного 

результату, яким є незмінна істина мого існування і мого закону. 

67 Наприкінці боротьби люди - тепер уже в мирі з собою і з ближніми - зрозуміють, що для 

того, щоб досягти мети пізнання і відчути справжній мир, необхідно жити в гармонії з 

Божественним Законом, який виникає саме з любові до Творця. 

При цьому вони зрозуміють, що не обов'язково сповідувати так багато і таких різних релігій для 

того, щоб мати можливість зберегти себе в добрі і моральності, але що для того, щоб досягти 

справжньої гармонії між усіма ними і мати моральність, яка виходить за межі суто людської, 



U 313 

32 

досить носити в своєму серці те слово, яке ви називаєте "вченням Христа" і яке, щоб повністю 

осягнути, треба жити і любити просто і смиренно. 

68 Світло одкровення, яке Я послав вам в цей час, Я перетворив на зрозуміле і просте Слово 

через Мої передавачі або голосоносців, щоб все людство могло знати його і допомогти йому в його 

пробудженні - сьогодні, коли всі шукають земні засоби і рішення, щоб врятувати себе від хаосу, в 

який все більше занурюється світ, - сьогодні, коли ніхто не намагається надихнути себе духовно, 

щоб знайти в Мені відповіді на свої питання і вирішення своїх проблем. 

69 Моє Слово дійде до палаців і простих хатин, постукає у двері сердець, змусить здригнутися 

душі, зцілить і втішить хворих тілом і душею, просвітить затьмарені уми. 

70 Блаженні ті, хто з радістю приймає його, хто слухає його і роздумує над його змістом, бо він 

буде плідним насінням у їхніх серцях. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 314 
Мир Мій з вами! 

1 Я знову почув вас, і об'єднання ваших молитов стало найкращою піснею хвали, яку ви 

піднесли Мені. 

2 Від кожного з вас виходить плід любові, який подібний до ноти гармонії з вашим Отцем, а 

об'єднання ваших думок утворює концерт, сповнений духовної чистоти. 

3 У деяких Я бачу, що цей звук - молитва, подяка за блага, які вони отримали від Мене. 

4 Для інших ця думка сповнена смутку і гіркоти через нещастя, які вони зустріли на своєму 

шляху. Але, об'єднуючи ці думки, ви формуєте акт віри, який є пошаною і повагою до моєї 

божественності. 

5 Це той зв'язок, якого Отець очікував від духу Своїх дітей - це той дар любові, який ви 

ніколи не хотіли Йому дарувати. 

6 Але молитва, якої Я навчав вас у всі часи і яку ви не завжди могли підносити через 

недостатній духовний розвиток, - це те, що буде вести вас, і під її світлом ви зараз досягнете 

істинного духовного діалогу з вашим Богом. 

7 Поки ви перебуваєте під впливом Мого Слова, світ з його тернистими стежками зникає для 

вас. 

8 На сьомий день тіло твоє відпочиває від земних трудів, а душа твоя, вільна, як жайворонок, 

прагне до невичерпного джерела Моєї мудрості. Вона приходить до мого прояву і зміцнюється в 

сяйві моєї любові, яку я пропоную їй у навчанні мого Слова. 

9 Я не шукаю віри в одних чи невіри в інших. Я не шукаю великих заслуг в одних чи малих в 

інших. Ні, люди. Моя Божественна любов досконала, Я - Отець усіх, і коли Я даю вам Свої 

настанови, Я даю вам усім ту ж саму суть, ту ж саму любов. 

10 Якби людство в цілому почуло моє слово, то не було б благословення для одних і осуду для 

інших. Або мій докір буде вселенським, або моє благословення буде для всіх. Але зараз настав час, 

коли Я даю про Себе знати через людський інтелект, і не всі будуть свідками цього прояву. 

Число Моїх свідків, яким судилося почути Моє вчення через носія голосу, дуже мале. Істинно, 

істинно кажу вам, якщо ці свідки знають, як підготуватися, то людство почує Моє слово з їхніх 

вуст. Бо всі пізнають, що Дух Святий навчив вас за допомогою людського розуму. 

11 До цього Я готую вас як Батько, щоб після 1950 року, коли ви вийдете до натовпу і повинні 

будете говорити від Мого імені, Моє слово, яке є істина, не було змішане з нечистотами і брехнею - 

щоб воно вилилося як потік кришталево чистої води. Бо джерело цієї води, що є Дух Мій, чисте й 

непорочне, і те, що виходить з уст ваших, також має бути чисте. 

12 Я хочу, щоб ви завжди були чистими, щоб ви були як оазис серед людей, де всі спраглі 

правди можуть втамувати свою спрагу і не знайти в цій воді домішки бруду. 

13 Коли закінчиться цей час навчання, ви скажете Мені: "Отче, чому Ти був з нами так 

недовго? Чому Ти так швидко пішов?". Але Я відповім вам: тривалість Моїх настанов для Моїх 

учнів Третьої Епохи була зафіксована годинником вічності, і в цьому ви зможете зрозуміти і 

продовжити уроки минулих часів. Я не давав вам ніяких інших інструкцій. 

14 Я повинен до останнього слова вказати вам на мої накази, щоб ви не похитнулися в момент 

випробувань. Моя воля, щоб на кожне питання у вас була відповідь, на кожен сумнів - промінь 

світла, на кожну слабкість - сила мого закону. Тоді ви зможете тріумфувати у виконанні своєї місії, 

і при цьому відродити свою душу в найпрекраснішій і найпіднесенішій місії, яку Я поклав на вас 

від початку часів, - спокутувати і прощати з любові, творити добро - не для блага собі, а для догоди 

Отцю і вдосконалення своєї душі. 

15 Здійснення вашої місії дасть вам мир, і коли ви зміцнієте силою любові, ви навчите це 

людство, яке сьогодні є голим, голодним і хворим, що тільки здійснення добра принесе в їхні душі 

бальзам, яким є мир Божий. 

16 Це буде вчення, яке ви принесете людям в ім'я Моє, коли одного разу вони більше не 

знайдуть благополуччя і спокою, що є найвищим благом душі, ні в науці, ні в багатстві, ні в рухах 

цього світу. Тоді вони зустрінуть на своєму шляху смиренного брата, мого учня, мого апостола, 
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який - не вихваляючись, не сурмлячи про свою місію - навчає своїми справами любові і 

правдивості. Тоді люди відкриють таємницю миру і очистять свої серця, щоб отримати досконалий 

мир від Мого Царства. Бо мир між людьми часто зникає через страх один перед одним. Це тільки 

видимий спокій, насправді - неспокій. Від цього немає спокою в душі. 

17 Боріться, учні, формуйте в серці Моїх дітей царство миру, з якого вони зможуть жити в 

кращому світі, сильному світі, а не в тому кволому, який вони підносять Мені сьогодні. Бо слабким 

подихом або ворушінням сил природи я міг би знищити марну і горду працю людей. Але це праця 

Моїх дітей, і Я поважаю її - дозвольте їй приносити свої плоди, бо Я знаю, що з часом, втомившись 

від своїх справ, вони приймуть вчення Моєї любові. 

18 Всі мої роботи мають своїм джерелом любов і справедливість. Все, що ви бачите, все, що ви 

здатні розгледіти за допомогою інтелекту, навіть найдрібніші атоми, живе і рухається на шляху 

любові і справедливості. Бо все створено Мною, і в Дусі Моєму немає ні домішки, ні 

недосконалості. 

19 Багато великих справ, які людина показує Мені, і яким вона присвятила своє життя, свої 

сили і свою зарозумілість, не мають своїм початком любов і справедливість, і кожна справа, яка не 

має цього початку, буде зруйнована, і тільки світло досвіду залишиться в якості плоду для людей. 

20 Людина побудувала своє нове життя на науці, на дослідженнях і будує свою вежу гордині, 

свою Вавилонську вежу, з якої вона не підносить Мені поклоніння, не визнає Мене. Істинно ж кажу 

вам, що людина впаде в замішання і в замішанні своєму зруйнує нову свою Вавилонську вежу. 

Тоді людство зрозуміє, що, починаючи з Першої Ери, людина побудувала свою вежу 

марнославства, недовіри до Мене, і наслідки, які це мало в минулі часи, повторяться і в Третій Ері. 

21 Матеріалізм, зарозумілість і гордість будуть скинуті, і серед людей запанує сум'яття. 

22 Вчені засумніваються у своїй ерудиції, вчені ─ коли їм здасться, що вони досягли мети ─ 

наштовхнуться на незбагненну таємницю. Сили природи обернуться проти вчених за те, що їх не 

використовували з любов'ю, а серед людей запанує хаос. 

23 Пам'ятай, що Я є початок і кінець, наука і знання. Я дав людям це світло, і Я тішився їхніми 

справами, коли вони використовували його на службі добру; коли вони використовували дари і 

здібності, якими Я обдарував їх, для розкриття душі та інтелекту. Тоді вони виявили шанобливе 

ставлення до Мене, вони сумлінно виконали завдання, яке Я поклав на них. Але коли вони 

використовували свої дари в служінні злу, марнославству, бажанню власної слави, вони не 

послухалися Мене, вони звернули зі шляху, вони образили Мене. Але в Своїй мудрості Я 

використовував їх для здійснення Своїх Божественних планів, Я використовував їх як приклад для 

людства, як знаряддя Своєї справедливості. 

24 Я ворог науки? Чи є я перешкодою для прогресу і розвитку моїх дітей? Якщо хтось має бути 

такої думки, то це тому, що він не зрозумів, як тлумачити Моє слово, не зрозумів Отця в Його 

істині. Бо кожен дар чи здібність, яка є в людині, повинна мати розвиток, бо розвиток - це 

Вселенський Закон. 

Усе в Моєму творінні повинно вдосконалюватися, ви всі повинні повернутися до Мене - 

чистими, досконалими і примноженими. Але якщо Я втрутився в людську волю на короткий час, то 

це тому, що гріх і людське зло мають межу, яка є Моєю справедливістю. 

25 Коли людство пройде через це горнило, коли світло істини підніметься переможцем над 

темрявою, тоді, о любі люди, люди збудують на міцному фундаменті нову вежу, яка буде храмом 

подяки Богові, святилищем миру, де ніколи не буде суперечок про моє існування, де знання одного 

є знанням усіх. Не буде ніякого ідолопоклонства, секретності або обману по відношенню до мого 

закону. 

Тоді, з моєю допомогою, люди встановлять у цій долині сліз світ миру, в якому розквітнуть усі 

чесноти, в якому будуть досконалі всі науки. У лоні всіх інституцій вони відчують, як лунає Мій 

голос, що говорить їм: "Любіть один одного", і в їхньому гармонійному житті люди впізнають 

образ вічного дому. 

26 Якщо людина, незважаючи на свою недосконалість, так багато відкрила для себе, - що ж 

станеться спочатку, коли вона буде дивитися і молитися, і живити себе Мною? Що буде, коли він з 
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благоговінням, смиренням і любов'ю наблизиться до Мого джерела світла і істини? Святий Дух 

виллє на людей всі одкровення, які Він приховав у Своїй таємній скарбниці. 

Коли це станеться, вченому вже не потрібно буде ламати голову і звертатися до книг, бо його 

дух приведе його до невичерпного джерела Моєї мудрості. Там він знайде Мене, що чекає на нього, 

завжди чекає його, щоб відкрити йому нові і великі уроки. Так Я буду вести людей від одкровення 

до одкровення, від дому до дому, від досконалості до досконалості аж до вічності. 

27 До цих часів Я готую вас. Ви всі будете свідками виконання цих обітниць, вам усім 

пощастить бути гармонійною нотою в концерті Господньому. 

Якщо Я використовую вас, коли ви порушуєте Мій закон, щоб виявити Мою справедливість, Я 

також буду використовувати вас, коли ви живете відповідно до Моїх заповідей, щоб винагородити 

вас Моїми одкровеннями, Моїми посланнями любові. 

28 Сьогодні Я будую святилище в серці Моїх дітей. Але в цьому будівництві я маю 

розраховувати на підтримку всіх вас. 

29 Яку святиню має на увазі Отець, о люди? Твоєї душі. Бо в цей час я бачу його в руїнах. Але 

я допоможу вам його відбудувати. 

30 Святиня Господня існувала завжди, вона не має ні початку, ні кінця, вона є його власним 

творінням. Це Його божественний і безмежний Дух чекає на вашу підготовку, щоб ви могли 

відчути себе в ньому, де все є гармонія і досконалість. 

31 Ваша планета, яка є атомом посеред безмежності Всесвіту, має завдання бути образом того 

гармонійного храму. 

32 Тому, коли ви прийдете до цього знання, яке не повинно бути лише словом чи теорією - ні, 

учні, воно повинно бути чимось, що ви відчуваєте і проживаєте, тоді вам більше не потрібні будуть 

кам'яні храми. Твоя душа не матиме бажання до цих місць, які заважають їй краще пізнати свого 

Господа. Вона шукатиме свободи, і в благословенній благодаті, яку Я довірив їй, вона знайде сходи 

до своєї досконалості. 

33 Це станеться тоді, коли людина відчує, що Я її супроводжую і піклуюся про неї, коли вона 

зрозуміє, що під ногами у неї немає брудного пилу. Тоді вона зрозуміє, що її дім - це маленька 

святиня для Мене, що її світ, хоча і є лише атомом у неосяжності творіння, але у своїй тотальності 

є Вселенською Святинею Бога. 

34 Всі світи, на яких вдосконалюються Мої діти, подібні до нескінченно великого саду. 

Сьогодні ви ще ніжні паростки, але я обіцяю вам, що кришталево чистих вод мого вчення вам не 

бракуватиме, і через їх полив ви будете все більше і більше зростати в мудрості і любові, поки 

одного разу у вічності, коли дерева в достатку принесуть повністю дозрілі плоди, Божественний 

Садівник зможе підкріпитися в своїй роботі, скуштувавши плоди власної любові. 

35 Так Я готую вас, учні, відкриваю перед вами Книгу Життя, щоб ви більше не бажали 

певного місця для поклоніння Мені - щоб ви відчували Мене на кожному місці і в кожну мить - чи 

то в полях, чи то в долинах, чи то в горах, чи то на березі моря. Твоєї присутності в будь-якому 

місці достатньо, щоб воно освятилося, бо Я в тобі. 

36 Коли я говорю з вами таким чином і наставляю вас, то це для того, щоб звільнити вас від 

фанатизму, який ви традиційно мали, а не для того, щоб створити серед вас новий фанатизм. 

37 Зрозумійте, що моє вчення хоч і глибоке, але просте і зрозуміле. 

38 Перш ніж ви станете вчителями, Я хочу, щоб ви були хорошими учнями, які вчаться у 

Мене, щоб люди не плутали вас, щоб на кожне питання ви відповідали впевнено і правдиво, з 

добротою і любов'ю, бо саме таке слово найбільше проникає в серця. 

39 Я говорив вам, що в багатьох випадках достатньо було одного слова мудрості і любові, щоб 

врятувати душу, що це слово не забулося, бо воно залишилося в тій душі, як печатка вічного 

вогню, і вона зберегла те слово, яке було її спасінням, не тільки в земному житті, але навіть у 

потойбічному світі. 

Тому Я заповідаю вам у спадок Своє Слово, яке, як ключ, відкриває душам шлях до миру. Не 

бійтеся роздоріжжя, не дозволяйте своїм нещастям обтяжувати вас, приберіть сумніви, зануртеся в 

моє вчення, тоді ця сила дасть вам велике щастя. Горе слабким, горе тим, хто не зміцнився Моїм 

вченням, бо вони й надалі спотикатимуться на шляху! 
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40 Я хочу, щоб Мій народ, Мій свідок, Мій учень був сильним на шляхах, щоб він врятував 

натовпи, яких Я поставив на його шляху. 

41 Сьогодні ви ще не здатні осягнути силу своєї душі, бо ви ще слабкі у вірі. Але Я зроблю цю 

віру сильною через великі випробування. Але довіру, яку ви маєте до Мене, ви повинні мати і до 

себе, бо Я дав вам дари, які ви носите в собі. 

42 Незабаром Моє проголошення через людський інтелект закінчиться, і після 1950 року ви 

більше не почуєте Мене через це проголошення. Але ви не будете звертатися до тих, хто був 

носіями голосу або носіями дарів, щоб закликати Мене або закликати Мій духовний світ. Навіть у 

найбільшому випробуванні не намагайтеся не підкоритися Моїй Волі. 

43 Підготуйте себе так, щоб силою Моїх навчань ви могли запобігти настанню багатьох подій і 

уникнути їх, наскільки на те буде Моя Воля. Але якщо ви спите, то ці випробування повинні 

будуть прийти і ускладнити вашу роботу. 

44 Скільки чоловіків і жінок ходять не тими шляхами, які Я намітив для вас, хоча вони мають 

такі ж дари в душі, якими володієте ви. Якщо ці чоловіки і жінки знайдуть в тобі доброго вчителя, 

вони дізнаються причину цих дарів і досягнуть далекосяжного розвитку в пізнанні Мого вчення. 

Але якщо вони не зустрінуть на своєму шляху доброго вчителя, то одні впадуть у розгубленість, 

інші використають свої дари для того, щоб розгорнути їх відповідно до власної уяви і волі, а треті 

стануть знаряддям невидимих сил, які цілком можуть бути як світлими, так і темними. 

45 Тож не спите, учні, щодо виконання вашої місії. Після 1950 року Я дам вам період часу для 

роздумів про вашу місію, і в цих роздумах ви прийдете до об'єднання знань в Моєму вченні. 

Завдяки цьому союзу ви зіткнетеся з подіями і боротьбою. 

46 Тому Я попереджаю вас про всі випробування, і в останній рік Моєї присутності серед вас 

на цьому прояві Я буду говорити з вами про всі небезпеки і підказувати вам поведінку, щоб пройти 

їх. 

47 Послухайте, що я вам зараз кажу: в лоні великої Церкви духовенство буде промовляти до 

людства мовою Святого Духа. Вони говоритимуть про Третю Еру. Вони будуть говорити про сім 

печаток. Вони зроблять заклик до церков, стверджуючи, що обрали сто сорок чотири тисячі, і 

запечатають їх знаком, яким Я позначив обраних Моєю Волею. Але Я буду страждати від усіх 

людей, з духовенством людства Я буду проявляти Себе через совість і піддавати їх великим 

випробуванням. 

Тоді я буду знати, кого з вас використовувати для надання цих доказів. Я буду говорити через 

твоє посередництво з силою переконання, яку Я дав тобі. 

48 Не люди будуть оголошувати людству одкровення Святого Духа, бо у вищих радах 

Господніх - тільки Він один. 

49 Тринітарно-марійне духовне вчення не було відкрито вам жодною людиною. Я, Отець, вже 

сповіщав вам про це в Першу Еру через Своїх пророків. Через Ісуса, "Слово" Отця, Я оголошую це 

вам, Я обіцяю це вам як не дуже далеке одкровення. 

50 У цю Третю Епоху, проявляючи Себе через людський інтелект, Я виконав Свою обіцянку і 

відкрив уроки, які були приховані. Не людина дала дари твоєму духові, а Я довірив їх тобі, коли ти 

вийшов від Мене. 

51 Не людина накреслила символ Трійці на ваших чолах. Це Господь позначив вас духом. Не 

людина визначила ваше завдання, а Мій всемогутній голос. 

52 Як Отець міг допустити таку профанацію і обман людей? Я, жертовний Агнець, єдиний 

гідний відкрити печатки Книги Мудрості, Великої Книги Життя, в якій міститься доля всього 

створеного. Я, Альфа і Омега Божественного Слова, - єдиний, хто може розповісти вам сокровенні 

одкровення Моєї Божественності. Як міг Я дозволити мирському і нешанобливому змарнувати 

Божественні уроки згідно з його волею, щоб обдурити невігласів і піднестися серед людей? 

53 Ознаки цих профанацій стануть видимими (у тому числі і серед вас), але це станеться тільки 

для того, щоб ви, улюблені люди, пробудилися. Серед людей з'являться ознаки профанації, 

фальшиві свідчення, фальшиві чудеса; з'являться фальшиві пророки, фальшиві прояви, які будуть 

приписуватися Моїй Божественності. Але це буде лише доказом прагнення до прогресу душ, до 

пришестя Святого Духа, до виконання моїх пророцтв і всіх моїх обіцянок. 
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54 Не затягуйте час Мого духовного пришестя до людей, не будьте перешкодою для Мого 

прояву серед людства через ваші справи своєю недосконалою підготовкою. Бо хоча ти не є 

Відкупителем, і не повинен проголошувати, що ти врятуєш людей, і не є єдиним у цій справі, але 

ти був родючим ґрунтом, що терпляче очікував мого насіння спасіння. Ви - частина моїх легіонів 

світла, моїх армій миру і правди, які вже в цей час борються за фундамент миру. 

Але Я готую вас, щоб ви могли виконати свою місію сильного Ізраїлю, місію, яку ви ніколи не 

виконували, але яку ви повинні виконати сьогодні, щоб ви могли досягти того будинку світла, який 

чекає на вас, з якого ви побачите інші горизонти, де ви будете здійснювати Мою справедливість і 

Мою любов, і підніметеся до рівня досконалості, поки не займете своє місце в лоні Бога. 

55 Чи це фантазії, які я вам передаю? Ні, люди. Вам, як людям, даю моральну настанову і 

наділяю вас чеснотами, щоб ви жили в любові і мирі у своїх домівках, щоб хліб ваш не був гірким. 

Моє вчення приносить благополуччя, підбадьорення і прогрес, але цього харчування 

недостатньо для вашої душі. Вашій душі не вистачає вищого живлення, щоб продовжити свій шлях 

у нескінченність після смерті земного тіла. Для цієї подорожі Я даю душі вчення, які здаються 

людині фантазіями - глибокі і незбагненні навіть для самої пильної уяви уроки. Я довіряю цей ключ 

вашій душі, щоб вона могла з його допомогою відкрити всі двері, які зустрічаються на її шляху, і 

таким чином продовжити свій шлях до душевної досконалості. 

56 Моє вчення містить у собі всі вчення. Це "шлях, істина і життя". Тому ви повинні слідувати 

їй у всіх моментах свого існування. 

57 Божественному відведіть найвище місце у своїй душі, а тілу дайте те, що йому належить. 

Богу - Боже, а імператору - імператорське! 

58 Коли ти навчишся бути праведним у своєму житті, твій крок буде твердим, а сумніви і 

невпевненість зникнуть. 

59 Коли прийде час вашої проповіді, коли зникнуть ваші слабкості і зайві поклоніння - коли ви 

будете займатися тільки тим, що необхідно і піднесено для вашої душі, - тоді ви зможете довше 

займатися моєю роботою. Тоді, коли на вашому шляху зустрінеться хтось, хто потребує того, чим 

ви володієте, ви не проявите сумнівів, як Фома, і не проявите боягузтва, як Петро, і не виявите 

слабкості, як Юда, перед обличчям суєти і спокус. 

60 Твоя душа говорить Мені: "Учителю, чому Ти порівнюєш нас з тими незвичайними 

душами?". Але Учитель говорить вам: Це правда, Мої учні Другої Епохи були великими душами, 

які працювали серед людей для їхнього духовного прогресу - прогресу, якого не досягли люди ні в 

той час, ні в сьогоденні. Але вони були такими ж душами, як і ви, і такими ж людьми, як і ви. Їх 

чеснота боролася з їх недосконалостями; але їх душа, будучи сильнішою, подолала людські 

слабкості, і вони присвятили себе практиці Мого вчення, досягли, завдяки своїй чесноті і своїй 

любові, точного дотримання Мого Вчення, і приклад, який кожен з них залишив після себе, був 

гідний Вчителя, який наставляв їх. 

61 Ви теж дасте великі приклади, гідні Вчителя, який говорив з вами в цю Третю Епоху. Ви 

сумніваєтеся в Мені і в собі? Я терпляче чекаю від вас тлумачення Мого Слова і хочу, щоб ви 

також терпляче наставляли людство. 

62 Я, найтерплячіший Учитель, пояснюю вам ясно урок, який ви не зрозуміли, і випробування, 

яке ви не знали, як пройти, знову ставлю на вашому шляху. Тоді, коли ти його пройдеш, твоя душа 

відчує силу і подякує Мені. Тоді Учитель візьме Книгу Мудрості і дасть вам новий урок. 

63 Але як тільки ця книга буде зберігатися у святині вашого серця, Учитель скаже вам: ви вже 

не учні, ви - Майстри. Іди до людства, яке не знає Моїх одкровень, і відкрий перед ним Книгу 

Мудрості і наставляй своїх ближніх з тим же терпінням, з яким Я навчив тебе. 

64 Коли я вказував вам на ваші недоліки, то для того, щоб ви їх виправили. Пам'ятайте також, 

коли ви йдете до своїх ближніх і знаходите в них такі ж недоліки, що їх можна виправити з 

терпінням і любов'ю. 

65 Хіба Я проповідував насильство у Своєму вченні? Хіба я використовував батіг, щоб навчити 

вас? Ні, учні, Я з любов'ю простив вам. Ви, чоловіки: у вас вже є терпіння до вашої супутниці? 

Дружини: Чи були ви терплячі зі своїм чоловіком/дружиною? А ви, подружжя, чи були терплячими 

у вихованні своїх дітей? Якщо ви вчинили так, то ви вчинили так, як Я. Якщо ви цього не зробили, 
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Я прощаю вас. Але Я буду випробовувати вас на вашому життєвому шляху, поки ви не пройдете 

його. 

66 Ще раз залишаю вам своє слово як зерно любові. Коли будете сіяти, пам'ятайте, що навіть 

матеріальне насіння не сходить в момент посіву, а тим більше не може вже цвісти і плодоносити. 

Все це вимагає любові, заслуг і жертовності для його вирощування. 

67 Грунт, який Я дарую вам, - це серця людей, насіння - Моє одкровення як Дух Святий. 

Присвятіть себе своїй оброблюваній ниві, любіть її, благословляйте її. Бо своїм прикладом ви 

будете навчати нових працівників, які разом з вами будуть сіячами Третьої Епохи. 

68 Навчіться розпізнавати Моє вчення. Де можна дізнатися про це? У словах, які вимовляє 

носій голосу? Ні, учні. Ви маєте мою вказівку по суті цього слова. Якщо ти спілкуєшся з Господом 

від душі до душі - як ти можеш розпізнати Мій божественний голос? За голосом вашого духу. Там 

Я вічно перебуватиму в вас, навчаючи вас. 

69 Моя любов змусить тремтіти найчутливіші струни ваших сердець. Але ви почуєте Мій 

божественний концерт у відповідності з вашою совістю, і багато хто з вас побачить Мене в 

духовному образі Ісуса. Я повинен вказати вам, що форма Ісуса не є найдосконалішим способом, в 

якому ви будете споглядати Мене. Коли Я говорив вам у минулі часи: "Всі очі побачать Мене", Я 

дав вам зрозуміти, що ви всі будете знати істину, хоча Я повинен сказати вам, що Я буду 

обмежувати Себе відповідно до еволюції кожної душі. Але, піднімаючись сходами до досконалості, 

ти неодмінно побачиш Мене у всій Моїй славі. 

70 Не намагайтеся зараз уявити Мене якимось чином. Подумайте: якщо ваш дух, хоч і 

обмежений, але є сутність, є світло - то яку форму може мати Вселенський Дух вашого Господа, що 

не має ні початку, ні кінця? Залиш незбагненне в Моїй Книзі Божественної Мудрості. 

Дивіться і моліться, і як тільки людська смерть звільнить вашу душу, Я зніму для неї ще одну 

завісу в Моїй нескінченній книзі одкровень, щоб вона могла пізнати Отця і пізнати саму себе ─ 

щоб, коли ви досягнете потойбічного світу, ви могли захопитися спогляданням кращого світу, 

прекрасного світу, який чекає на вас, але який не буде останнім, в якому ви перебуваєте. 

71 Моліться, люди, моліться за людство. З вашою молитвою чи без неї, я з усіма. Але Я бажаю, 

щоб серед Моїх дітей процвітала молитва любові один до одного. 

72 Я відвідав ваш світ і, бачачи ваші потреби, залишив вам дар любові. Ви не захотіли вивчити 

Мою божественну мову. Я, однак, знаю вашу, хоча вона і недосконала. 

73 Твердо йдіть Моїм шляхом, і ви побачите, що він усіяний чудесами. Хто вам сказав, що час 

чудес закінчився? Хіба твоє існування не є дивом любові? Ви не знаєте про небезпеку, яка 

загрожує вашому оточенню? Хіба ви не знаєте, яка небезпека оточує ваш світ? Чому ви не гинете? 

Тому що диво любові оберігає вас. 

74 Все, що вас оточує, створено Мною як дивовижне диво любові, щоб зробити щасливими 

Моїх улюблених дітей. 

75 Час чудес триває вічно. Я - нескінченне диво любові до всіх своїх дітей. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 315 
1 Блаженні люди, які кинулися на заклик свого Господа. Моя Книга відкривається перед 

вами, щоб розкрити вам ще один урок. Настанова, що виходить від Мого Духа, є сутністю і життям 

для вас. Прийміть і їжте з нього, бо він є хліб життя вічного. 

2 Я зараз сію Своє вчення в серці цих слухачів і в свій час пожнемо плоди його. Моє Слово не 

загубиться, бо Я зберігаю його в найчутливішій частині вашого єства - вашій духовній душі. 

3 Втамуйте свій голод і спрагу за цим столом любові. Забудьте про свої страждання і 

насолоджуйтеся своїми стражданнями, щоб ви могли по-справжньому насолоджуватися цими 

моментами. 

4 Вогонь болю обпікає ваше серце, і тільки кришталево чиста вода Мого Слова може 

погасити його. Тому Я запрошую вас почути Мене, щоб ви могли жити і знайти душевний спокій. 

5 Так, люди, Я хочу зробити вас володарями Мого миру, щоб потім ви поширили його серед 

шляхів і народів землі. Я покликав вас, щоб підготувати вас і зробити вас посланцями Мого 

послання миру. Пам'ятайте, що не тільки ви потребуєте Мене в цей час, але і все людство, яке вас 

оточує, жадає любові і світла. 

6 Не бійтеся, якщо вас не зрозуміють - Моє світло осяює будь-яке розуміння. Не вбачайте в 

розмаїтті мов і віросповідань нездоланних перешкод для поширення мого вчення. 

7 Вавилонська вежа ще стоїть, але так само вірно і те, що в світі заявляють про себе люди-

спіритуалісти, які мають завдання поступово руйнувати підвалини цієї вежі поділів, відмінностей і 

зарозумілості. 

8 Я хочу, щоб ви навчилися зберігати мир посеред життєвої боротьби, щоб ви всі 

продовжували бачити цей світ як один дім, дім, який - нехай і тимчасовий - забезпечує тепло і їжу, 

необхідну вам усім для життя. 

9 Не думайте поки що про мир, який може дати вам духовне життя після того, як ви залишите 

це життя позаду. Подумайте про багато речей, які вам ще належить зробити в цьому світі. 

Займіться краще набуттям якомога більших заслуг, щоб бути гідними кращого світу. І коли ви 

думаєте про це, не сумнівайтеся, що ви будете знати, як використовувати дні, які моя милість дарує 

вам на землі. 

10 Залишайте любовний слід на своєму життєвому шляху. Бо якщо ви цього не зробите, то не 

зможете увійти в Царство миру. 

11 Якщо ви любите Мене, якщо ви вірите в Мене, якщо ви хочете догодити Мені і виробити у 

своїй душі мирне майбутнє, то візьміть цю настанову з собою, виконуйте її щиро і правдиво. Коли 

це станеться, ви відчуєте дуже велике підбадьорення і осяяння в усьому вашому єстві, тому що тоді 

ви візьмете Мене за приклад. 

12 Коли ваша боротьба закінчиться, ви зможете почути у своєму серці нескінченний, небесний 

голос, який скаже вам: "Блаженні ви, що почули голос Мій у пустелі і увірували в нього. Бо з того 

моменту у вас з'явився досконалий ідеал, яким ви надихалися. Блаженні ті, хто зміг протистояти 

наклепам, побоям і приниженням. Бо врешті-решт ви завоювали землю, на якій будете гоїти всі 

свої рани. 

13 Зберігайте моє слово, благословенний народе, - пам'ятайте, що воно має стати міцним 

фундаментом нової вежі, яку доведеться будувати людям. Але не та вежа, яка символізує людську 

зарозумілість, не та, яка не довіряє божественній силі і справедливості, а нематеріальна вежа, яка 

символізує духовне піднесення, любов, милосердя і злагоду між людьми. 

14 Для того, щоб допомогти вам у вашому духовному розкритті, було необхідно, щоб Я 

встановив контакт з цим народом тут, за допомогою людського інтелекту, щоб нагадати вам Мій 

Закон, пояснити вам Моє Слово і визначити вашу місію. 

15 Закон, норми і поради Я довірив вам, щоб ви знали, чим керуватися у своїх кроках, коли 

Моє Слово вже не буде з вами. Той закон і ті норми, які були дані людству через людську здатність 

розуміння, будуть служити для того, щоб люди, яким Я дарував духовні дари, знали, як правильно 

ними користуватися і таким чином уникати власної плутанини і плутанини своїх ближніх. 
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16 Ще раз кажу вам, що ваш духовний день не буде сумним. Якщо ви всі зумієте об'єднати 

різні дари і місії, які Я поклав на вас, ви утворите союз, який буде непереможним у випробуваннях, 

бо ви всі покажете себе сильними і будете підбадьорювати один одного в боротьбі за досягнення 

Землі Обітованої. 

17 Світ не був готовий у теперішньому часі очікувати Мене так, як очікував Мене народ 

Ізраїлю в ту Другу Еру. Мої великі пророки сповістили про Месію, Спасителя, Сина Божого, який 

прийде звільнити пригноблених і просвітити світ світлом Слова. Чим більше люди страждали, тим 

більше вони прагнули приходу Обіцяного; чим більше вони пили чашу приниження і гноблення, 

тим більше вони прагнули присутності Месії, і всюди шукали вказівки і знаки, які б говорили їм 

про близькість пришестя їхнього Спасителя. 

18 З покоління в покоління, від батьків до дітей передавалася божественна обітниця, 

змушуючи обраний народ Божий довго дивитися і молитися. 

Нарешті Я прийшов до Свого народу, але не всі змогли впізнати Мене, хоча всі чекали Мене: 

одні - духовно, інші - в матеріалістичному тлумаченні. 

Але Мені було достатньо чистоти і любові тих, хто відчував Мою присутність і бачив Царство 

Небесне у світлі Мого Слова і вірив у Моє явлення. Мені було достатньо тих, хто вірно йшов за 

Мною і бачив у Мені свого духовного Спасителя, бо саме вони свідчили про Мою істину після 

того, як Я пішов з цього світу. 

19 Хоча Моє послання призначалося для всіх народів землі, Мій заклик звернувся до серця 

Обраного Народу, щоб він згодом став рупором Мого Слова. Проте, не тільки цей народ відчув 

мою присутність, але і в інших народах люди змогли виявити ознаки мого приходу і відчули час 

моєї присутності на землі. 

20 Коли Я оголосив світові, що Я - Месія, і Моє Слово почало живити серця як потік життя, 

голод і страждання душі і тіла були повсюди. Лише світло надії підтримувало людей, бо навіть їхнє 

поклоніння Богу зазнало профанації, перетворившись на черговий ідолопоклонницький культ. 

21 Голод, спрага, хвороби, неволя, розгубленість, проказа, темрява, злидні - ось той тягар, який 

Імператор поклав на плечі Божого народу. Ось чому Месію прагнули, ось чому Його чекали з дня 

на день, і коли Моє Слово доходило до сердець і говорило до них про любов, про справедливість, 

про братерство і про свободу, натовпи йшли за Мною. 

Коли моя рука торкалася хворих, даруючи їм мир і божественну розраду, вони кричали на 

вулицях і площах, щоб, не в силах опанувати себе, засвідчити, що Я є обіцяний Христос, 

об'явлений Месія. 

22 Але тепер, у цей Третій Час, - які люди Мене дочекалися? Хто спостерігав і молився в 

очікуванні виконання Моєї обіцянки? Дуже мало. Бо замість того, щоб взяти за приклад тих людей, 

які передавали знання пророцтв з покоління в покоління, ось що ви зробили: викреслили Моє 

Слово з плином часу. 

Але знайте, що в Своєму слові, яке Я дав у Другій Ері як Ісус, Я обіцяв прийти знову, 

підтверджуючи таким чином слова пророків минулих часів, які не тільки говорили про Моє 

пришестя як людина, але і сповістили про Моє пришестя в дусі в цей час, в якому ви зараз живете. 

23 Були записані знамення, які говорили б про Моє повернення, а також докази Моєї 

присутності серед людей, і всі вони збулися. Чому ж тоді світ не дочекався Мене? 

Людство нині спорожнює найгіркішу чашу з усіх, що випила людина у світі. Чому ж тоді він не 

прагне Мене і не кличе Мене? Тому що його матеріалізм досяг такого ступеня, що він виключив 

Мене зі свого життя, вигнав зі свого серця. Бо навіть смиренних немає серед тих, хто схилився 

перед Господом своїм, щоб молитися і виконувати Його волю. 

24 Сьогодні людина відчуває себе великою, обізнаною, сильною, могутньою і незалежною. Він 

володіє світлом науки - чому ж він повинен прагнути до світла духу? Він - володар сил природи, - 

то чому ж чекати, що Я прийду звільнити його від ворогів, якщо він може зробити це своєю 

зброєю? 

25 Людство духовно спало в момент виконання Моєї обіцянки повернутися до вас. Жоден 

народ не спав і не чекав Мене. І пам'ятайте, що в Першу Еру обітниця про Месію була для одного 

народу, а обітниця про Моє повернення - для всіх народів. 
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26 Істинно кажу вам, що світло Моє вже пройшло свій шлях, як блискавка, зі сходу на захід, а 

світ не знає про це. 

27 Моє Слово прийшло до вас і пробудило і здивувало неосвічених людей, які не знали 

причини Мого заклику використовувати свій інтелект і донести Моє нове послання до світу. 

28 Коли це послання буде завершено, Я більше не буду говорити через цих посередників, але 

після цього тонко проявлятиму Себе в душах. А Слово Моє, закарбоване в серцях тих, хто його 

чув, і записане в новій книзі, буде принесено народам і племенам світу як насіння миру, як світло 

істинного знання, як засіб від усякого зла, що терзає тіло і душу людську. 

29 Моє слово дійде до сердець не тоді, коли цього захочуть Мої посланці, а тоді, коли на те 

буде Моя воля. Бо це Я буду пильнувати насіння Моє, Я буду готувати йому ґрунт і прокладати 

йому дорогу. Це Я мудро, в потрібний час дозволю їй дійти до народів, націй і сімей. Воно прийде 

тоді, коли його вже чекають, коли серця перебувають в очікуванні, бо пам'ятають Мої обіцянки, 

коли вони прокинулися від глибокого сну власної значущості, зарозумілості, матеріалізму і 

марнославства. 

30 Ви, люди, що зібралися навколо прояву Мого Слова: Якщо ви не вміли пильнувати в 

очікуванні мого приходу, то принаймні зрозумійте цінність моєї праці, визнавши безмежну любов, 

з якою я прийшов до вас, щоб сказати вам: Якщо ви не дочекалися мого повернення, то принаймні 

не спите відтепер, молячись і благаючи про порятунок світу. 

31 Я шукав вас, щоб зробити кожного з вас учнем Моїм, щоб залишити вам у спадок Моє 

Слово, яке є вічним насінням, і - після того, як Я посіяв у вас Своє власне насіння і виплекав його - 

послати вас як Моїх представників в інші землі, щоб нести цей дар любові всім вашим ближнім. 

32 Я жадаю віри і одухотворення моїх дітей. Я наділив вас духом, який є часткою Мене, що 

робить вас вищими за решту істот, які населяють цей світ. 

Людина подібна до Мене завдяки тим якостям і чеснотам, якими Я наділив її. Я дав тобі все, 

щоб ти прожив життя, багате на діла любові і милосердя. 

33 Не приховуйте Моє вчення, боячись бути відкинутими. Якщо ви підготуєте себе з честю, 

якщо ви будете дотримуватися Моїх законів, - хто тоді зможе дорікнути вам? Моє вчення веде вас 

до найвищої моральності і духовності, і ви можете жити в мирі з тими, хто сповідує свою віру в 

інших формах, а також з тими, хто належить до інших рас або інших класів. Я лише хочу, щоб ви 

виразили печатку найчистішого одухотворення, щоб ви були визнані учнями цієї роботи. 

Тому не відчувайте себе ні більшими, ні меншими за своїх ближніх, але відчувайте обов'язок 

допомагати їм, доносячи до них Моє Слово, щоб вони теж могли стати Моїми учнями. 

34 Я дав вам землю, щоб ви всі володіли нею в рівній мірі, щоб ви жили в мирі і 

використовували її як тимчасовий дім, в якому ви розвиваєте свої здібності і готуєте свою душу до 

вознесіння в її нову домівку. 

Я сказав вам: "У домі Господньому багато палаців". Ви пізнаєте їх, коли будете просуватися 

вгору. Кожен з вас буде наближатися до Мене все більшою мірою, і ці "оселі" будуть досягнуті 

вами відповідно до ваших справ. Бо все підпорядковане Божественному порядку і справедливості. 

35 Ніхто не зможе зупинити ваш крок від одного етапу до іншого, і в кінці кожного з них буде 

радість і свято у вашому дусі і в моєму також. 

36 Так Я готую вас, щоб ви знали, що дорога, яку ви повинні пройти, довга, і ви не 

задовольняйтеся першими своїми справами - думаючи, що вони відкриють вам ворота в ті будинки. 

Я також кажу вам, що для душі прекрасно і приємно прийти до кінця етапу і зупинитися, щоб 

споглядати позаду пройдений шлях, з його великою боротьбою, з його днями гіркоти і годинами 

миру, після подолання незліченних перешкод. Зрештою, є тріумф, нагорода і праведність, яка сяє 

навколо вас, і Дух вашого Отця - присутній, славний, який благословляє дитину, дозволяючи їй 

відпочити в Його лоні, де вона готується до наступного етапу, і так прогресуючи від одного до 

іншого, поки, нарешті, вона не досягне найвищого виконання, щоб потім вічно жити зі Мною. 

37 А поки що виконуйте своє призначення на землі. Несіть мир там, де панує розбрат, ─ любов 

там, де панує ненависть, і будьте милосердними там, де панує егоїзм. Коли ви досягнете кінця 

цього шляху, Я з цікавістю поверну вам те, що ви дали своїм ближнім. 
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38 Це Моє просте і ясне Слово, яке доступне вашому розуму. Мені приємна ваша відданість і 

увага. Я бачу в кожному з вас бажання слідувати Моїм настановам, оновлюватися, 

вдосконалюватися і створювати сім'ю, здорову душею і тілом, люблячу один одного, визнаючу 

один одного і злиту в одну душу, яка посилає світло, силу і мир людству. 

39 Світло моєї Божественності перебуває в кожному дусі, як найвищий дар, який Отець дав 

своїм дітям у спадок. Тому ти - найвищий серед усіх Моїх створінь, бо маєш у собі світло Духа, що 

дозволяє тобі знати, хто ти є, від Кого вийшов, яка твоя доля і куди ти йдеш. 

40 Нині ваша душа живе в час більшого світла, в якому вона повинна зробити крок вперед, в 

якому вона підніметься до Мене у збільшеній мірі, Хто є метою вашого вдосконалення і 

одухотворення. 

41 Драбина, яку бачив Яків у сновидних образах, сьогодні сяє перед кожною душею, 

запрошуючи її піднятися вгору і пізнати таємниці, які люди так і не змогли розгадати. 

42 Зараз настав час прояснення для душі і для людського інтелекту, коли ви зможете відкрити 

для себе зміст, суть або сенс усіх тих одкровень, які вже були дані вам у минулі часи, але які ви не 

змогли правильно витлумачити, оскільки вони були дані вам за допомогою символічної мови або в 

притчевій формі. 

43 Недостатня одухотвореність людства стала причиною того, що інтелект не розпізнав істину, 

приховану в кожному слові чи цифрі, що містяться в божественних посланнях. Тож людство 

вважало, що все, що потрібно робити - це вірити, навіть якщо це без розуміння. Я кажу вам зараз, 

що Я ні для кого не є таємницею, що саме через вашу непіднесеність душі, через вашу 

непіднесеність молитви і через вашу непіднесеність милосердя і смирення ви створюєте цю 

"таємницю". 

44 Я зовсім не можу бути таємницею, тому що Я скрізь і відкрито проявляю Себе у всьому, що 

існує і оточує вас. Але якщо ви вперто стверджуєте, що не бачите Мене, якщо ви закриваєте очі, 

коли Я показую вам Себе, або тікаєте від Мене, коли Я кличу вас, Я буду змушений залишатися 

для вас непроникною таємницею. 

45 Чи знаєте ви значення драбини, яку Яків бачив у сновидіннях? Ці сходи уособлюють життя 

і розвиток душ. 

Тіло Якова в момент одкровення спало, але душа його не спала. Він піднісся до Отця за 

допомогою молитви, і коли його душа увійшла в області світла, вона змогла отримати небесне 

послання, яке залишиться як свідчення духовних одкровень і істин для його народу, яким є все 

людство. Бо "Ізраїль" - це не земне ім'я, а духовне. 

46 Яків побачив, що драбина стоїть на землі, а верхівка її торкається неба. Це вказує на шлях 

висхідного розвитку душі, який починається на землі з тілом плоті і закінчується, коли душа 

з'єднує своє світло і сутність зі світлом і сутністю свого Отця, далекого від будь-якого 

матеріального впливу. 

47 Патріарх побачив ангелів, які піднімалися і спускалися по цій драбині. Це символізувало 

безперервне народження і смерть, постійний прихід і відхід душ у прагненні до світла або ж із 

завданням спокутувати і очиститися, щоб після повернення в духовний світ піднятися трохи вище. 

Саме шлях розвитку душі веде до досконалості. Саме тому Яків побачив на вершині сходів 

символічну фігуру Єгови, яка вказувала на те, що Бог є метою твоєї досконалості, твого прагнення 

і найвищою нагородою нескінченного блаженства ─ нагородою за важку боротьбу, довгі 

страждання і наполегливість у досягненні лона Отця. 

48 Душа завжди знаходила в ударах долі і випробуваннях можливість набути заслуги для того, 

щоб піднятися. У кожному випробуванні завжди символізувалася драбина Якова, яка закликала вас 

піднятися на чергову сходинку. 

49 Це було велике одкровення, о учні, бо в ньому говорилося вам про Духовне Життя в той 

час, коли пробудження душі до поклоніння Божественному, Високому, Чистому, Доброму і 

Істинному ще тільки починалося. 

50 Це послання не могло бути призначене лише для однієї сім'ї, навіть для одного народу, його 

суть була духовною і тому мала загальнолюдське значення. Саме тому голос Отця промовив до 

Якова: "Я є Єгова, Бог Авраама і Бог Ісаака. Землю, на якій ви перебуваєте, Я дам вам і насінню 
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вашому, і буде це насіння численне, як порох земний. Ти розійдешся на захід і на схід, на північ і 

на південь, і благословляться всі роди землі в тобі і в насінні твоєму". 

51 Це послання може здатися вам малозначущим, але воно безмежно глибоке за своїм 

духовним змістом. Але як люди могли розкрити його духовний зміст, якщо вони не надавали йому 

ніякого значення, оскільки цуралися будь-якого знаку або духовного одкровення? Я Сам повинен 

був дати вам тлумачення того послання, яке дав вам в інший час, коли пробудження душі у світі 

тільки починалося, щоб підбадьорити вас у вашій місії. 

52 День за днем з'являються знаки і відбуваються події, які говорять вам про кінець епохи. 

53 Людська наука досягла тієї межі, до якої може дійти людина у своєму матеріалізмі. Бо 

наука, натхненна духовним ідеалом любові, добра і досконалості, може піти набагато далі, ніж ви її 

взяли. 

54 Доказом того, що ваш науковий прогрес не був мотивований взаємною любов'ю, є 

моральний занепад народів, є братовбивчі війни, є голод і злидні, які панують скрізь, є невігластво 

духовне. 

55 Сповнені зарозумілості, великі нації піднімаються, хизуються своєю могутністю, 

загрожують світу своєю зброєю, пишаються своїм інтелектом і своєю наукою, не усвідомлюючи 

крихкості створеного ними фальшивого світу, бо легкого дотику Моєї справедливості буде 

достатньо, щоб цей штучний світ зник. Але це буде рука самої людини, яка зруйнує власне 

творіння, це буде її інтелект, який винайде спосіб знищити те, що вона створила раніше. Я подбаю 

про те, щоб тільки ті людські справи, які принесли людині добрі плоди, збереглися, щоб їх і надалі 

можна було використовувати на благо майбутніх поколінь. Але все, що служить корупційній або 

егоїстичній меті, буде знищено у вогні мого невблаганного суду. 

56 На руїнах світу, створеного і зруйнованого матеріалістичним людством, постане новий світ, 

фундаментом якого буде досвід, і який матиме за мету ідеал висхідного розвитку своєї душі. 

57 Уявіть собі прогрес людства, мораль якого випливає з духовності; уявіть собі людство без 

меж і національних кордонів, яке братерськи ділиться всіма засобами життя, які земля дає своїм 

дітям. Спробуйте уявити, якою була б людська наука, якби вона мала своїм ідеалом любов один до 

одного, якби людина отримувала знання, яких вона прагне, через молитву. Подумайте, як Мені 

буде приємно приймати від людей поклоніння любові, віри, послуху і смирення протягом усього 

їхнього життя, без необхідності вдаватися до обрядів і зовнішніх форм поклоніння. 

58 Тільки таке життя буде для людей, бо в ньому вони будуть дихати миром, будуть 

насолоджуватися свободою і харчуватися тільки тим, що містить правду. 

59 Те існування, яке ви ведете на землі, більше схоже на смерть, ніж на життя. Для багатьох це 

пекло, в'язниця, полон, вигнання. У ній не знаєш спокою і не можеш насолоджуватися свободою. 

Ні в тілі, ні в душі немає здоров'я, немає радощів, які хоч трохи компенсують тобі стільки болю. 

60 Але ви намагаєтеся здаватися щасливими. Подумайте, як ви маскуєте свої постійні невдачі. 

Ви надягаєте на обличчя усміхнену маску, щоб зробити вигляд, що ви щасливі, і хвалитеся силою і 

сміливістю в житті, щоб приховати страх перед прірвою, яка відкрилася у вас під ногами. 

61 У минулому земля була долиною сліз, нині - це долина крові. Що буде завтра? Поле битви з 

димлячих руїн, над якими пройшов вогонь суду, що поглинає гріх і скидає зарозумілість 

безлюбних людей через те, що вони занедбали свої душі. 

62 Так само і торговці наукою будуть викинуті з храму мудрості, бо вони осквернили істину, 

наживаючись на світлі. 

63 Про які майбутні часи Я говорю з вами зараз? Ви не знаєте, і Я не визначу їх точніше, бо 

події будуть говорити вам все більше і більше про виконання Мого Слова. 

64 У той час як одним Я кажу зібрати всі плоди своїх справ, щоб вогонь знищив їх, іншим Я 

кажу зібрати своє насіння і берегти його, щоб, коли настане судний день, це насіння продовжувало 

множитися, як насіння життя. 

65 У Моєму вченні цього дня Я скажу вам, що "Моє Слово" повернулося, щоб просвітити це 

людство, щоб воно могло пробудитися і піднятися до одухотворення. 

66 Уявлення людей про Мене дуже обмежені, їхні знання про духовне дуже малі, їхня віра 

дуже мала. 
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67 Релігії дрімають у багатовіковому сні, не роблячи кроку вперед, а коли прокидаються, то 

лише хвилюються всередині себе і не наважуються розірвати коло, яке створили для себе своїми 

традиціями. 

68 Саме смиренні, бідні, прості і невігласи вийдуть з цього кола в прагненні до світла, до 

чистого духовного середовища, до правди і прогресу. Саме вони пролунають дзвіночком і 

дзвіночком пробудження, коли відчують, що настає час Моїх нових одкровень в Епоху 

Одухотворення. 

69 Люди хочуть відкрити таємницю духовного життя - того буття, в яке вони повинні 

безповоротно увійти і яке їм цікаво пізнати саме тому. 

70 Люди просять, благають, просять світла з милосердя, бо відчувають потребу підготуватися; 

але у відповідь на все їм кажуть, що Духовне Життя - це таємниця і що бажання підняти завісу, яка 

її покриває, є самонадіянням і богохульством. 

71 Істинно кажу вам, що спраглі правди і світла не знайдуть у світі джерела, води якого 

втамують їхню спрагу. Це Я зішлю з неба воду мудрости, яку жадають пити душі. Я зроблю так, 

що Моє джерело істини виллється на кожен дух і кожен розум, щоб "таємниці" були зведені 

нанівець. Бо ще раз кажу вам, що не Я ховаю Себе в таємниці для людей, а ви створюєте їх. 

72 Правда, у вашому Батькові завжди буде щось таке, чого ви ніколи не пізнаєте, враховуючи, 

що Бог нескінченний, а ви - лише частинки. Але щоб ви не знали, хто ви у вічності, щоб ви були 

для себе непроникною таємницею, і щоб ви чекали, поки не ввійдете в духовне життя, щоб 

дізнатися це, - цього Мною не передбачено. 

73 Це правда, що в минулі часи з вами не говорили таким чином, і не було далекосяжного 

запрошення проникнути у світло духовного знання; але тільки тому, що людство в минулому не 

відчувало нагальної потреби в знанні, яку воно відчуває сьогодні, і не було духовно і 

інтелектуально здатне до розуміння. Хоча воно завжди нишпорило і копирсалося, але більше з 

цікавості, ніж з якогось справжнього прагнення до світла. 

74 Для того, щоб люди могли знайти шлях, який приведе їх до цього світла, і щоб вони могли 

отримати цю воду з джерела життя і мудрості, вони повинні спочатку відмовитися від будь-якого 

зовнішнього поклоніння і усунути зі своїх сердець будь-який фанатизм. Тоді, коли вони почнуть 

відчувати у своїх серцях присутність живого і всемогутнього Бога, вони відчують, як з глибини 

їхнього єства піднімається нова, невідома їм відданість, повна почуття і щирості, повна піднесення 

і сердечності, яка і буде істинною молитвою, що відкривається через Духа. 

75 Це буде початком його сходження до Світла, першим кроком на шляху до одухотворення. 

Якщо Дух може відкрити людині істинну молитву, то Він також зможе відкрити їй всі здібності, 

якими вона володіє, і спосіб їх розкрити і направити на шлях любові. 

76 Ви все ще живете в той час, коли вам потрібні книги, які містять свідчення Моїх проявів, 

для того, щоб вчитися в них, або для того, щоб ті з ваших співвітчизників, хто знає більше, 

передавали вам свої знання. Але ви не враховуєте, що наближається час інтуїтивних, тих, хто 

говорить за натхненням, тих, хто отримує світло в молитві, тих, хто, не навчаючись на землі, має 

більше знань, ніж вчений. 

77 Мій прояв і прояв Мого Духовного Світу через цей бідний, неосвічений і неосвічений народ 

є доказом того, про що Я говорю вам - початок епохи, яка завершиться проявами від Духа до Духа. 

78 Незабаром людство рухатиметься до цієї мети без жодних перешкод, які могли б завадити 

йому досягти успіху у своїх найвищих духовних устремліннях. 

Кожна людина має священне право знати істину, і ніхто не може стати на її шляху, бо саме Я 

чекаю її в останньому кінці шляху, щоб обійняти безмежною любов'ю і показати всю ту красу, яку 

приготувала вічність для кожного з тих, хто прагне до неї з любов'ю - для всіх, хто жадає і прагне 

істини. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 316 
Мир Мій з вами! 

1 Учень: Ось Я знову серед вас як Учитель. Мій Дух приймає ваш заклик, і відразу ж чує ваше 

прохання і посилає вам Свій Вселенський Промінь, щоб огорнути вас Своїм Світлом. 

2 Я звертаюся до підготовлених умів, щоб дати вам Мої настанови. Але не тільки носії голосу 

приймають Мою Присутність - ні, Я перебуваю з усіма Своїми дітьми, від дитини-учня до учня. 

Всі вони в цей момент відчувають присутність Святого Духа. 

3 По правді кажучи, Мене відчуваєте не тільки ви. З усіх точок вашого світу піднімається 

душа моїх дітей в прагненні до кращого з усіх лікарів, щоб отримати від Нього ласки, цілющі 

бальзами і зміцнення. 

Оскільки зараз настав час прояву Мого Духа серед людства, Я даю Себе відчути серед усіх 

Своїх дітей. Я обмежую Себе і дозволяю бачити Себе відповідно до розвитку кожного, тим самим 

запалюючи віру і любов Моїх учнів. 

4 Третя Епоха повноцінно настала для людства. Близько 2000 років минуло з тих пір, як Я дав 

вам Своє Слово, але це Вчення, незважаючи на час, що минув, ще не визнано всім людством, тому 

що Мене люблять не всі Мої діти. Але всі поклоняються Мені, всі шукають одного Божественного 

Духа, який є Моїм. Але Я не бачу єдності серед людей, не бачу серед них однакової віри, 

однакового піднесення і знання, і тому Я приходжу як Дух Святий, щоб об'єднати їх у Собі, щоб 

удосконалити їх Моїм Вченням Істини, Моїм незмінним Словом, Моїм Законом любові і 

справедливості. 

5 Більша частина цього людства називає себе християнами, але Учитель говорить вам: Якби 

він був справжнім християнином, він би вже переміг решту людства своєю любов'ю, своїм 

смиренням і своїм миром. Але Моє вчення, вже залишене як заповіт у Другу Епоху, не в серці 

людства, воно не живе і не розквітає в справах людських. Вона зберігається в запилених книгах, а 

Я прийшов не для того, щоб говорити з людиною через книги. Замість книги я приніс вам своє 

життя, своє слово і свої справи, свої страждання і свою смерть як людина. Причина, чому більшість 

людства, яке називає себе християнським, не має ні миру, ні благодаті Христової, полягає в тому, 

що люди не беруть Його за приклад, бо не живуть за Його вченням. 

6 Царство беззаконня запанувало серед людства, тому що люди знехтували моїми 

одкровеннями. Але зараз Я приходжу в Третю Еру, щоб нагадати їм уроки минулих часів. 

7 Чому в наш час панує царство несправедливості? Тому що я бачу правителями тих, хто 

повинен бути слугами, а тих, хто повинен бути панами в любові і смиренні, я бачу "рабами". 

8 Того, хто краде і обманює довірливість інших, Я знаходжу багатим, а жорстокого правителя 

вихваляю і оточую підлесниками. Той, хто заплямував себе людською кров'ю, підноситься на 

високий трон, а той, хто став жертвою людської жорстокості, принижується. 

9 Таким Я бачу ваше життя, людство. Я бачу багато інституцій з красивими назвами, але від 

них не виходить ні правди, ні любові, ні милосердя. Я бачу, як у лоні сект і церков піднімаються 

священнослужителі і кажуть своїм парафіянам: "Творіть добро". Поправді ж кажу вам: Єдиний, хто 

може сказати: "Творіть добро", - це Я. Бо тільки Я один роблю вам добро. Нехай люди завжди 

кажуть: "Творімо добро". 

10 Я не бачу ні правдивості, ні щирості, бо люди дозволили заразити себе злом, яке панує. Але 

є ті, хто залишився вірним Моєму Закону і хто страждав, не відхиляючись від шляху, який вказує 

їм Моя любов. 

11 Через тих, хто залишився вірним Моєму Закону, незважаючи на середовище, яке їх оточує, 

Я промовляю до тих, хто страждає: Утверджуйтеся в добрі, пам'ятайте і живіть Моїми прикладами 

минулих часів, і ви переможете людські слабкості. 

12 Багато уроків Я відкрив вам у Другій Епосі, і це навчання було підготовкою, яку Я дав вам 

для цієї Третьої Епохи, оскільки ваша душа не змогла піднятися до Мене. Я прийшов до вас в Ісусі, 

народився, страждав і помер як людина. Своєю жертовною смертю Я відкрив вам двері у вищий 

світ, щоб ваша душа, прокинувшись від сну, піднялася до Мене. Я відкрив перед вами Книгу Семи 
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Печаток, велику Книгу Життя, і істинно кажу вам, що через Свою жертовну смерть з любові до 

людства Я зняв тоді П'яту Печатку. 

13 Сьогодні Я приходжу до вас не як людина, Я приходжу як Дух Святий, щоб навчати вас, 

щоб ви досягли прояву від духу до духу. Але для того, щоб цей прояв досяг своєї досконалості, Я 

почав проявляти Себе через людський інтелект. Але цей прояв закінчиться в 1950 році, і тоді ці 

учні стануть учнями і будуть спілкуватися від душі до душі зі своїм Вчителем. Хоча вони є Моїми 

учнями в Моїх очах, вони будуть добрими вчителями в очах людей. 

14 Сьогодні Я готую вас так, як готував у Другу Епоху. Ви і вони - однакові, ви - учні і свідки 

Мого вчення. 

15 Випробування обложили вас на вашому шляху. Але навіть якщо ви зустрінете на ньому 

перешкоди, ви не відвернетеся від Мене, не відречетесь від Мене, тому що ви були свідками Моєї 

обіцянки повернутися і бачите, як вона виконується в цей час. 

16 Ви можете знайти в Моєму прояві ті ж вчення, що і вчення Другої Ери; але в цю Еру через 

світло Мого Святого Духа Я відкрив вам незбагненне, і в діалозі Духа з Духом Я буду 

продовжувати відкривати вам нові і дуже великі вчення. Весь зміст Шостої Печатки Я відкрию вам 

в цю епоху одкровення, яка підготує вас до часу, коли Я зніму Сьому Печатку. Так ви все більше і 

більше пізнаватимете "Незбагненне"; так ви відкриєте для себе, що духовний світ - це дім усіх душ, 

нескінченний і чудовий дім Отця, який чекає на вас у потойбічному світі, де ви отримаєте нагороду 

за справи, які ви робили з любов'ю і милосердям до ближніх своїх. 

17 У цей час ваша душа насичується Моїми одкровеннями - чи отримала вона їх через 

глашатая, чи завдяки своїм духовним дарам. 

18 Настав час, коли ви - оскільки не знаходите серед людей брата, який би дав вам настанови, 

пораду і послужив опорою, - приходьте до Мене, бо Я - Божественний Хресний хрест, який 

піднімає вас у ваших ударах долі і втішає вас. 

19 Через спіритизм ви пізнали, що означає духовне відшкодування у вашій долі, і, слідуючи 

Моєму вченню, ви проникаєте в майбутнє згідно з Моєю волею і розглядаєте випробування, які 

спіткають вас на вашому шляху, як тривожний дзвінок, якщо ви не будете пильнувати і молитися. 

20 Ваша совість - це суддя, який не спить, завжди радить вам заступитися за своїх ближніх і за 

себе. 

21 Чому люди несуть страждання і руйнування народам? Чому вони не поважають своє життя і 

життя своїх сусідів? Через недостатній духовний розвиток, через те, що вони віддалилися від 

виконання Мого Закону. 

22 Чи могли б ви в момент насильства вихопити зброю, щоб вбити свого ближнього? Ні, учні, 

ніхто з вас не відчуває себе здатним зробити це, навіть якщо Я буду суворо випробовувати його. 

Чому? Тому що ви знаєте, що кожне творіння призначене у своїй долі знайти своє виконання і 

свою годину повернутися до Мене. 

Ви пам'ятаєте про відплату, яка чекає на вас, якщо ви заплямуєте себе людською кров'ю, і цей 

страх перед моїм судом змушує вас поважати життя вашого ближнього, і ви бажаєте, щоб всі 

відчували таку ж повагу. 

Отець говорить до вас: Сьогодні панування беззаконня досягло найвищого розквіту. Але 

спіритизм, який є одкровенням Святого Духа, не залишить жодного куточка світу без Його 

присутності, і як тільки моє вчення вкорениться в серцях людей, моє царство справедливості 

запанує серед усіх людей доброї волі. 

23 Після того, як це Божественне одкровення буде правильно зрозуміле всіма, не буде більше 

самогубств і вбивств, ніхто не буде забирати життя собі, а тим більше - ближньому. Людина 

матиме вичерпні знання про всі свої способи дій. Але спочатку Я продовжу випробовувати його, і 

так само, як Я відкрив вам Свої настанови через людську здатність розуміння, Я, "Слово", знатиму, 

як зробити Себе чутним і зрозумілим для всіх Моїх дітей. 

24 Оскільки Я сказав вам у Другій Ері, що кожне око побачить Мене, Я виконаю Свою 

обіцянку вам, дозволивши всім людям побачити і відчути Мене у всій Моїй істині. 

25 Саме тому Учитель постійно говорить вам, що ваша місія по поширенню мого вчення не 

буде важкою і тим більше неможливою. Бо земля стала родючою, і ви, як добрі працівники, щодня 



U 316 

47 

будете вчитися більше, щоб краще її обробляти. Знайте, однак, що ви не будете єдиними 

посланцями або носіями голосу Мого вчення. Духовний світ також виконує в цей час свою місію 

серед людства. Разом ви зробите своїх братів і сестер першопрохідцями мого вчення для наступних 

поколінь. 

26 Через природу ви мали ознаки Мого приходу в цей час. Я зараз подаю знаки людству і 

пробуджую увагу вчених. Бо в цьому 1950-му році я потрясу серце всіх моїх дітей. Багато хто 

заблукає від цих випробувань, але інші пробудяться, і після цих подій Я прийду як Святий Дух і 

скажу їм шукати Моїх учнів, які володіють Моїми одкровеннями цієї Третьої Ери. 

27 Якщо вони зроблять помилки як початківці, Я, як досконалий Учитель, пробачу їх і дам їм, 

через ваше посередництво, Мої вказівки щодо підготовки, яку Я довіряю вам зараз через людський 

факультет інтелекту. Тоді, коли Я побачу, що ви всі з любов'ю проникаєте в духовний сенс Мого 

вчення, Я здивую вас, відкривши вам великі одкровення, і ви, сповнені радості, скажете Мені тоді: 

"Учителю, воістину мудрості Твоїй немає кінця". 

28 Витримуйте в добрі, учні, яке вас не розчарує. Істинно кажу вам, що коли ви потім увійдете 

в потойбічне життя, то знайдете зі Мною жнива ваших добрих справ. Тоді ви відчуєте, наскільки 

прекрасна ваша нагорода. 

Поки що ви не знаєте, яким він буде, і не намагаєтеся його уявити. Я лише кажу вам: дивіться і 

моліться. Сійте мої зерна любові словами, поглядами, молитвами. Оскільки милосердя 

проявляється в різних формах, то і ви проявляйте його до свого ближнього. Істинно кажу вам: 

однієї думки про те, що ви бажаєте спасіння, буде достатньо, щоб Я зробив ваше бажання Моїм і 

віддав нужденним згідно з Моєю Волею. 

29 Такими Я хочу бачити вас, учні Духа Святого, - посланцями миру, лікарями душі і тіла, 

сіячами божественних якостей. Ніколи не переставайте сіяти розраду, бальзам і мир. Таким чином 

ви виконаєте свою місію до кінця робочого дня. Ваша праця буде увінчана Моєю Божественною 

ласкою, а Я зміцню вашу душу вічними святковими шатами Свого благословення. 

30 Ви зараз отримуєте через людський розум Мої останні уроки, і в них Я прошу про ваше 

об'єднання після 1950 року. Коли у вас більше не буде цього прояву ─ хто займе моє місце? Хто 

подасть свій голос і нагадає про настанову Божественного Вчителя? Трепет і страх охопить вас, 

навіть глашатаї, через яких Я передавав вам Свої настанови, відчують страх, навіть лідери громад, 

знайомі зі своїми громадами, наважаться передати вам Моє слово. Що ж ви тоді будете робити, о 

учні? 

31 Люди: Зараз Я буду говорити про тих, хто колись залишився в світі, щоб свідчити про Моє 

Слово: про Моїх учнів Другої Епохи. 

32 Ісуса вже не було, апостоли його істини були в місіонерських подорожах, входили в міста, 

відвідували домівки, писали своїм далеким братам і сестрам. 

33 Божественне Слово, як нова зоря, почало освітлювати життя людства і розвіяло темряву, в 

якій жили люди. 

34 Моє вчення на вустах і в працях моїх учнів було мечем любові і світла, який боровся проти 

невігластва, ідолопоклонства і матеріалізму. Крик обурення здіймався з вуст тих, хто бачив 

близьку загибель своїх міфів і традицій, і в той же час з інших сердець лунав гімн радості з приводу 

світлого шляху, який відкрився для надії і віри спраглих істини і обтяжених гріхом людей. 

35 Ті, хто заперечував Духовне Життя, лютували, коли чули одкровення про Царство Небесне, 

а ті, хто прозрівав це існування і сподівався на праведність і спасіння від нього, дякували Отцю за 

те, що Він послав у світ Свого Єдинородного Сина. 

36 Люди, які зберігали в своїх серцях благословенне прагнення щиро служити своєму Богові і 

любити Його, бачили, як їхній шлях ставав світлішим, а розум прояснювався, коли вони 

занурювалися в Моє Слово, і вони відчували відродження в своєму дусі і в своєму серці. Повчання 

Христа, як істинного духовного хліба, заповнило безмірну порожнечу, що була в них, і рясно 

наповнило своєю досконалістю і змістом всі туги їхнього духу. 

37 Настала нова епоха, відкрився більш світлий шлях, який вів у вічність. 
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38 Які прекрасні почуття піднесення, любові і ніжності прокидалися в тих, хто був 

просвітлений вірою для сприйняття Мого Слова! Яка мужність і стійкість супроводжували ті 

серця, що вміли терпіти і долати все, не здаючись ні на мить! 

39 Тому що кров Учителя була ще свіжою? Ні, люди: духовна суть тієї крові, що була 

матеріальним втіленням Божественної Любові, не висихає, не вичерпується, вона присутня 

сьогодні, як і тоді, жива і зігріта життям. 

40 Причиною цього є те, що в тих серцях була ще й любов до правди, якій вони присвятили 

своє життя і за яку навіть віддали свою кров, щоб довести, що вони засвоїли урок свого Вчителя. 

41 Ця щедро віддана кров подолала перешкоди і негаразди. 

42 Який контраст був показаний між духовністю учнів Мого Слова і ідолопоклонством, 

матеріалізмом, егоїзмом і невіглаством фанатиків стародавніх традицій або язичників, які жили 

тільки для того, щоб віддавати данину насолоді тіла! 

43 Ніколи Закон Божий не був таким ясним, як в устах Ісуса. Тому світ відчув потрясіння до 

самих глибинних коренів, і багато народів викинули зі своїх сердець старі традиції і присвятили 

себе Слову, яке зробило себе зрозумілим людям у Христі. 

44 Ніколи ще світ не бачив людини, яка б відкрила більше вчення і здійснила більше діл. 

45 Скільки таємниць розгадала тоді людина? Скільки світла залило його душу, його серце і 

розум! Ті сповнені ніжності слова Вчителя, Його мудрі, глибокі і водночас зрозумілі притчі, ті 

порівняння, для яких Він використовував дитину, квіти, щоб зробити Себе зрозумілим, ті могутні 

діяння, які під силу лише Богові і які світ назвав "чудесами" - все це було як нова ранкова роса, яка 

зробить родючими сухі, як пустелі, поля, що існували в серцях людей. 

46 До того часу люди ще не відкрили для себе духовного сенсу, який присутній у всьому 

створеному Господом, навіть у найменших істотах. Коли вони брали дитину на руки і дивилися 

глибоко в її очі, слухали її запитання, сповнені невинності та інтуїтивної жаги до знань, вони 

відчували присутність душі, істоти, яка була чимось більшим, ніж ця дитина. 

47 Побачивши ніжну рослину, що росла під підліском, вони одразу ж виявили в ній бажання 

рости і мати можливість подарувати цвіт своєї краси і таким чином виконати призначення, яке 

призначив їй Творець. 

48 Таким чином, ці люди прокинулися з враженням, що живуть у світі, якого вони ніколи 

раніше не бачили. Це було тому, що вони були "сліпими" і не бачили очима, тому що вони були 

"глухими" і не чули вухами. Але Я прийшов до людей, щоб дати їм зір, слух, голос, рухливість, 

волю, розуміння і чуттєвість, щоб їхня душа, ув'язнена у в'язниці плоті, звільнилася зі свого 

темного підземелля і навчилася читати і тлумачити Книгу Вічного Життя. 

49 Запитайте себе тепер, нові слухачі Мого Слова: чи є ще у світі ті прості і ясні тлумачі 

Божественних одкровень? "Ні", - відповідаєте Мені з глибини свого серця, бо добре знаєте, що 

кожен крок, який робить світ у своїй науці, - це ще один крок, що віддаляє його від одухотворення. 

Бо замість того, щоб шукати сенс або духовну сутність, яку містять усі істоти, їх цікавило 

відкриття речовини і суто матеріальної сили. 

50 Усвідомте, чому Я повернувся до людства, і дозвольте Моєму Слову проникнути у ваші 

серця. Бо в цей час серед людства має відбутися нове диво одухотворення і висхідного розвитку. 

Учіться від Мене, щоб ви були добрими учнями цього часу. 

51 Ось книга мого вчення, яку я заповідаю вам у цей час. У ній - стенограми, які продовжать 

Мою Роботу серед вас. Коли ви перестанете чути Мене в такому вигляді, ви будете повторювати 

Мої уроки, і в них ви завжди будете відкривати для себе нові одкровення. 

52 Читаючи мої вчення, ви отримаєте мою мудрість, великі послання і натхнення. Ви будете 

згадувати поради духовного світу з тим же ароматом, з яким ви їх отримували. Цей час буде 

присвячено вивченню, тлумаченню, підготовці, і коли ви найменше про це думаєте, серед вас 

з'являться ті, хто красномовно відтворює моє вчення, отримане через натхнення. Але наскільки 

великою має бути їхня підготовка, щоб їм повірили натовпи. Сьогодні ви з захопленням дивитеся 

на цих носіїв голосу, які говорять з вами, і як би не була велика недовіра деяких, ви думаєте, що 

Моє проголошення можливе через ці передавачі. Але як тільки люди побачать, що Мої учні 

проголошують божественні одкровення у звичайному стані, вони засумніваються в них. 
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53 У вашій власній громаді ті, хто сумнівається, піднімуться, коли почують, як ви говорите під 

Моїм натхненням, і ви повинні будете мати велику підготовку і чистоту душі, щоб знайти віру. 

Таким чином, Я продовжуватиму давати про Себе знати, незалежно від того, чи буде це той, хто 

вас чує, чи натовп, чи складається ваша аудиторія з обраних людей, з неосвічених або з так званих 

учених, - перед деякими, як і перед усіма, Я даватиму про Себе знати через ваш інтелект. Якщо ви 

знаєте, як підготуватися, я дам докази, про які просять ті, хто вас чує. 

Таким чином Я продовжуватиму сіяти свою Тринітарно-Марійну Духовну Роботу, своє 

одкровення як Святого Духа в серцях людей. Тоді ви зрозумієте, що мій зв'язок з вами не 

перерветься в кінці 1950 року. Бо узи між Богом і Його дітьми вічні. 

54 У Третю Епоху, при ясності Моїх проявів, Я здійснив те, що було неможливо для людини: 

спілкуватися зі Мною через людську здатність до розуміння. Зрозумійте Мене, учні, бо в діалозі 

духу з духом, що чекає на вас, ви будете відчувати Мою присутність вічно. Якщо ви будете знати, 

як підготувати себе, то вже не скажете Мені: "Господи, чому Ти не приходиш? Чому Ти не бачиш 

мого болю?". Ти більше не будеш так зі Мною розмовляти. Істинно, учні, істинно кажу вам: хто 

буде так говорити до Мене, той дасть відчутний доказ свого невігластва і непідготовленості. Я не 

хочу бачити Моїх учнів відокремленими від Мене, Я хочу, щоб ви говорили Мені у своєму дусі: 

"Учителю, Ти серед нас, наш дух відчуває Тебе, Твоя мудрість - джерело Мого натхнення". Це 

справжнє зізнання, яке я хочу почути від вас. 

55 Я не хочу бачити у своєму новому апостольстві якогось Фому, Я хочу бачити у вас 

відданість Іоанна, щоб ви всі завжди відчували Мене у своїй душі. Але Я не хочу, щоб ви відчували 

себе рабами Мене, бо тоді ви можете впасти в новий фанатизм. 

56 У моменти виконання своєї місії повністю присвячуйте себе духовно Моєму вченню, а в 

моменти виконання своїх земних обов'язків присвячуйте себе їм з усією ретельністю. Я ще раз 

кажу вам, що ви не повинні відчувати себе рабами Мене. Майте істинну духовність, яка передає 

Моє Вчення, щоб ви могли віддати Богові те, що належить Богові, а "імператору" - те, що належить 

"імператору". Таким чином, у вас буде мир і ви будете щасливі у виконанні своєї місії без зупинки. 

Ви не будете проголошувати, що ви Мої свідки, але ви доведете своїми справами, що ви сієте Мою 

істину. 

57 Якщо Я більше не дам вам Моє Слово в цій формі після 1950 року, Я не відійду від справ, 

бо Мій Вселенський Дух ніколи не відпочиває. Я - вічна діяльність, що завжди бореться за 

досконалість усіх своїх творінь. Я - попутник у розвитку Моїх дітей, Я - їхній порадник, і в кінці 

кожного етапу розвитку саме Я отримую плід їхнього виконання місії в Моєму Законі. 

58 Я ідеальний садівник і не буду зривати плоди, поки вони зелені. Я буду знати, як 

перетворитися на бурю, щоб потрясти дерева і змусити їхні погані плоди впасти, а хороші Моя 

любов збереже і вічно Мій дух буде радіти їхньому прогресу і розвитку. 

59 Піднімайтеся по стежці, що веде вас на вершину гори, і з кожним зробленим кроком ви 

будете все краще розуміти моє вчення і все більше вдосконалюватися в тлумаченні божественного 

послання. 

60 Що таке мова духу? Це любов. Любов - універсальна мова всіх духів. Хіба ви не бачите, що 

людська любов також говорить? Часто вона не потребує слів, вона краще промовляє справами, 

думками. Якщо людська любов виражає себе так, то якою буде її мова, коли ви вдосконалитеся в 

Моїх законах? 

61 Ідіть твердо, учні, не ставайте боягузами перед обличчям випробувань, негараздів. 

Пам'ятайте, що Я пройшов цей шлях до вас і залишив його освяченим Своїм слідом. Моліться за 

людство, це ваше завдання. Приходьте до Мене, невичерпного джерела розради і бальзаму, і несіть 

цей дар своїм ближнім. 

62 У цю мить Я входжу в серце своїх дітей і розсіюю своє насіння любові. Але яке серце буде 

подібне до родючого ґрунту, з якого проросте насіння? Сьогодні ви ще не знаєте. Але якщо ви 

станете добрими працівниками, то будете знати, як сіяти Моє вчення в хворих, в одержимих, в 

порочних, в тих, хто жадає любові і миру. 

63 У всіх них ви помістите незмірний скарб Мого Слова, який буде дедалі більше зростати у 

вашій душі. 
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64 Якщо ви всі є працівниками Божественного Садівника, якщо ви всі є співробітниками в 

Моєму насадженні любові, то це тому, що ви всі будете насолоджуватися кульмінацією Моєї 

роботи. 

65 Ви всі сядете за Мій стіл, бо на небесах буде бенкет. Ви всі будете мудрими дівами з Моєї 

притчі. Там не буде блудного сина, ви всі візьмете моє царство і почуєте найкрасивіший і 

піднесений концерт. Ваша душа відчує найбільше щастя, бо нарешті зрозуміє велику любов вашого 

Отця і Господа. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 317 
Мир Мій з вами! 

1 Улюблені учні: Я бачу, що ви підготувалися, ви зібралися духовно, щоб отримати благодать 

чути і розуміти Моє Слово. На вашому шляху ви відчували Мою Присутність - чи то вона дарувала 

вам диво, чи то дарувала вам Мій захист, чи то промовляла до вас через вашу совість. Я хочу 

оселитися у вашому серці, щоб бути вашим провідником і вчителем. 

2 "Я є Шлях, Істина і Життя", - ще раз кажу вам. Моє Слово - це хліб, який живить вашу 

душу, Моя Присутність приносить вам мир, якого ви прагнете. Скільки випробувань ви пережили у 

світі! Ви шукали спокою і розради в земних насолодах, а коли не знаходили, то поверталися до 

Мене, щоб сказати: "Господи, тільки з Тобою ми знаходимо спокій і розраду для душі". 

3 Ізраїль: Навчіться шукати Мене у своїх молитвах у цей час страждань. Коли випробування 

будуть ще більшими, шукайте Мене, як сяючий маяк або як рятувальну шлюпку. Довіртеся Мені, 

бо Я приведу вас до безпечної гавані. Кожен, хто шукає Мене, знайде Мене. Кожна душа, що 

піднімається з вірою в Мене, досягає спасіння. 

Тому Я послав вас у світ і сказав вам: пильнуйте і моліться за людство, бо воно не почуло Мого 

слова, і тільки народ Ізраїлю чує Моє вчення, щоб пробудитися і приготуватися. А людству 

Учитель скаже: ось опікун вашого спасіння, ось народ Ізраїлю, який є Моїми учнями, який 

вирушить до вас, щоб дати вам Мій урок, дати вам Хліб Вічного Життя, який ви не хотіли 

отримувати, поки Я передавав його через людський інтелект, тому що засоби, які Я вибрав, щоб 

дати про Себе знати в цей час, здавалися вам недосконалими. 

4 Скільки людей чули Моє Слово, а коли не зрозуміли його, то зійшли зі шляху. Я покличу їх 

знову, Я дам їм докази Моєї істини, і вони повинні будуть повірити в Мене, бо зерно життя і 

одухотворення, яке Я посіяв у їхньому серці, розквітне у вірі. Ця істина засяє в них, і вони 

зізнаються перед своїми ближніми, що Я був з людьми і давав про Себе знати через людську 

здатність інтелекту. 

5 Як можуть люди судити про Мої справи і проникати в Мої найпотаємніші судження? Але Я 

дав їм свободу волі, власну волю, і на основі цих дарів Я піддав їх суду. Ті, хто увірував, перемогли 

у випробуванні, зміцнили свою віру, піднялися в області духу, живлячи себе змістом Моїх 

одкровень. 

6 Істинно кажу вам: зустріч Мого Духа з вашим Духом відбулася в майбутньому. Я доручив 

вам шукати Мене, піднімаючись по сходах молитви і зустрічаючись зі Мною з цією щирістю в 

духовному, тому що Я не олюднив Себе за цей час. Я використовував розум і серця Своїх створінь 

лише для того, щоб через них давати Себе знати. 

7 Я дав вам цю книгу настанов, щоб ті, хто прийшов останніми, також могли пізнати Мої 

одкровення. Я повторила уроки, Я побачила, що багато хто проникся Моєю Роботою і бажає знати 

все з її початку. Ось чому Я повторив для вас свої вчення. Я говорив вам, що Еліас відкрив Третій 

Час, передавши Роке Рохаса, щоб ви зустріли на своєму шляху Божественного Вчителя. 

8 Блаженний, хто слухає Мене з любов'ю, хто приходить до Мене і відкриває своє серце, щоб 

прийняти суть Мого Слова, бо він досягає світла. Завдяки цій мудрості він зрозуміє мою роботу, 

знатиме, як практикувати її після 1950 року, і по праву називатиме себе моїм учнем. 

9 Я хочу назвати всіх вас "Моїми учнями". Але пам'ятайте, що добрий учень повинен бути 

вірним вченню і брати приклад зі свого Вчителя. 

10 Ви пам'ятаєте, що ваша духовна боротьба тут, на землі, велика, і ваша душа дозволяє вам 

здогадуватися, що, увійшовши в те життя, яке чекає її за межами цього світу, вона повинна 

продовжувати боротьбу за сходження. 

Коли замислюєшся над цим, то врешті-решт відчуваєш певний смуток від думки, що немає 

спокою, коли закінчується людське життя. Цей смуток походить не від душі, а від "плоті", яка є 

слабкою і маловірною, бо її природа не вічна і вона повинна впадати у відчай перед обличчям 

вічності. 
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11 Для душі вічність означає її найбільше благословення. Коли вона думає про блаженство, 

вона знає, що йому не буде кінця, а коли вона думає про своє відшкодування, вона знає, що у неї 

буде достатньо часу, щоб загладити свої провини і вдосконалити себе. 

12 Духовного відпочинку, як його розуміє і сприймає ваша земна природа, не існує. Решта, що 

чекає на душу, - це діяльність, це примноження у творенні добра, це використання кожної миті. 

Тоді душа відпочиває, вона позбавляється самобичування і страждань, вона відпочиває, творячи 

добро, вона відпочиває, люблячи свого Творця і своїх братів і сестер. 

13 Істинно кажу вам: якби Я залишив вашу душу бездіяльною, щоб вона відпочивала так, як ви 

уявляєте собі відпочинок на землі, то нею заволоділа б темрява відчаю і страху; бо життя і світло 

душі, а також її найбільше щастя - це праця, боротьба, безперервна діяльність. 

14 Душа, яка повертається з землі в "духовну долину", приносячи з собою втому плоті, 

закарбовану в собі, і шукаючи потойбіччя як місце відпочинку, щоб відпочити, щоб забутися, щоб 

стерти сліди життєвої боротьби, ─ ця відчує себе найнещаснішою істотою і не знайде ні спокою, ні 

блаженства, поки не прокинеться від своєї летаргії, не усвідомить своєї помилки і не підніметься до 

духовного життя, а це, як Я щойно сказав вам, - любов, діяльність, невпинна боротьба на шляху, 

що веде до досконалості. 

15 Тут, на землі, навпаки, ваша душа повинна відчувати себе пригніченою, тому що на ній все 

обмежено і швидкоплинно. Тут вона дійсно повинна відпочити від стільки гріха і стільки 

нечесності, скільки є в людському житті. Але це не потреба відпочинку, бо він перемагає плоть, а 

відраза до всього поганого, відштовхування від усього нечесного, втома знову і знову боротися і 

страждати через аморальність або з причин, які не є виправданими. 

16 Якби люди зробили це життя тут чистим існуванням і підготували своє тіло в гідне житло 

для перебування душі, то не знали б виснаження, не було б огиди і відрази, і тому безтілесна душа 

не приходила б у духовний світ з бажанням відпочинку через відпочинок. Навпаки - вона прийде 

повна сил і віри, щоб продовжити свою щоденну роботу - ту боротьбу, яку вона ніколи не змогла 

припинити на землі, і яку не зупинила навіть смерть. 

17 Я хочу, щоб в кінці боротьби, коли всі мої діти будуть об'єднані навіки в Духовному Домі, 

вони розділили моє безмежне щастя як Творця, в знак визнання того, що кожен з вас брав участь в 

божественній роботі в будівельному або відновлювальному плані. 

18 Тільки як духовні істоти ви відкриєте для себе, що ніщо з того, що Я створив від початку, не 

було втрачено, що все воскресає в Мені, все оживає і оновлюється. 

19 Отже, коли так багато істот надовго загубилося, коли багато хто, замість творіння життя, 

робив руйнівні справи, вони знайдуть, що час їхнього заблукання був лише тимчасовим і що їхні 

справи, якими б поганими вони не були, знайдуть відшкодування у Вічному Житті, і вони 

перетворяться на співучасників Моєї безперервної творчої роботи. 

20 Що таке кілька століть гріха і темряви, які людство пережило на землі, якщо порівняти їх з 

вічністю, з часом еволюції і миру без кінця? Ви віддалилися від Мене через свою свободу волі і, 

підказані совістю, повернетеся до Мене. 

21 "Плоть" була занадто впертою і непокірною, щоб слідувати вказівкам того внутрішнього 

світла, яке ви називаєте совістю, і їй було набагато легше слідувати імпульсам, які спокушали її до 

розгнузданості її інстинктів і її пристрастей. 

22 Довгий час людство йшло шляхом життя на цій землі у важкій боротьбі між совістю, яка 

ніколи не мовчала, і "плоттю", яка хоче зробити з матеріалізму свій культ і закон, при цьому ні 

матерія, ні дух не перемогли і донині, бо боротьба продовжується. 

23 Ви запитаєте Мене, хто переможе? І кажу вам, що недовго залишилося до абсолютної 

перемоги совісті, яка буде здійснюватися за допомогою душі у "плоті". 

24 Невже ви не розумієте, що після стількох зусиль і такої тривалої боротьби тіло, людське і 

тлінне, повинно поступитися Духу, який є моїм вічним світлом? 

25 Зрозумійте, що після такої довгої боротьби людина нарешті досягне тієї чутливості і 

поступливості, якої вона ніколи раніше не мала до того голосу і того духовного життя, яке вібрує і 

живе в її істоті. 
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26 Ви всі рухаєтеся до цієї точки, не усвідомлюючи цього. Але коли ви побачите перемогу 

добра і справедливості на землі, ви зрозумієте причину боротьби, битв і випробувань. 

27 З цією підготовкою Я хочу бачити вас, щоб ви засівали свій шлях добрими прикладами і 

таким чином свідчили про все, що ви отримали і почули від Мене. 

28 Коли цей прояв закінчиться, ви побачите моє вчення як надприродне, що виходить за межі 

вашого розуміння, і запитаєте себе: "Як це можливо, що Господь заговорив з нами на нашій мові в 

цей час найбільшої еволюції людства?". 

29 Слухайте, учні: Вже в минулі часи було написано, що Я прийду і відкрию Себе всім Моїм 

дітям, і таким чином підготую настання часу миру між людьми, привівши їх до практики 

одухотворення. Нині виконання цього пророцтва тут, сьогодні Я готую вас, оточених духовним 

світом, тоді як інші душі в потойбічному світі чекають Моїх вказівок і прийдуть, щоб оселитися 

серед людей в прийдешніх часах. Серед них - ті, хто буде керувати народами, - ті, хто завдяки своїй 

великій доброчесності змусить людей підкорятися Моїм заповідям, і хто наставить їх на шлях 

істинний. Вони прийдуть за вами. 

30 Моя Робота розростається все більше і більше, поки, нарешті, всі душі не об'єднаються у 

виконанні мого Закону, і цей земний дім не стане світом досконалості. Ті, хто будуть населяти його 

в той час, відчують Мою любов, що діє у всьому створеному, і підготують себе до життя в 

кращому світі. 

Цей земний світ буде лише тимчасовим для вашої душі, вона піде в інші регіони, інші площини 

потойбіччя, в прагненні до своєї досконалості. 

Пам'ятайте, що Я сказав вам: "У домі Мого Отця є багато осель". І в цей час більшого розвитку, 

коли ви краще розумієте Моє вчення, Я сказав вам: "У домі Отця - нескінченна кількість осель". Не 

думайте, отже, що, відходячи з цього світу, ви вже досягли найбільшої духовної висоти. Ні, учні. 

Коли закінчиться ваш етап розвитку на цій планеті, Я проведу вас в інші домівки, і так вічно буду 

вести вас по нескінченних сходах вашої досконалості. Вірте в Мене, любіть Мене, і ви будете 

врятовані. 

31 Не стійте на місці, люди. Поспішайте, адже ви знаєте дорогу. Виконуйте Мій Закон, живіть 

з любов'ю і будьте милосердними до ближнього. Тоді всі дари, які Я дав вам, будуть подібні до 

вогнів, що освітлюють шлях людей. 

32 Чому ви іноді сумніваєтеся в собі і в Мені, хоча Я говорив вам, що ви - частина Мого Духа? 

Чому ти сумніваєшся в тому, що володієш Моїми якостями? Адже ви прийшли в цей світ, щоб 

спокутувати свої минулі гріхи - чому ж ви богохульствуєте, коли зустрічаєте на своєму шляху 

випробування? 

33 Так Я готую вас, учні, так Я закарбовую книгу Свого вчення у вашому серці. Коли ти 

прагнеш розради у своїх стражданнях, шукай Моє Слово у своєму серці, і воно потече з нього, як 

джерело кришталево чистої води. 

34 Я навчаю вас у цьому 1950 році, останньому році мого перебування серед вас. Я хочу, щоб 

ви досягли того одухотворення, про яке Я просив вас. Ви зрозуміли свого Отця і духовно 

покаялися. Ви полюбили Мене, і з одних спала нечиста одежа, що вкривала їхню душу, а інших Я 

бачу, що вони прагнуть до очищення. Не забувайте, що для того, щоб слідувати Моїм настановам, 

ви повинні звільнитися від усякого матеріалізму. 

35 Я помістив Своє світло у вашій совісті, щоб, керуючись ним, ви усунули кожну ваду і 

розквітли чесноти, які Я відкриваю у вашій душі через Своє Слово. Я зробив вас сприйнятливими 

до любові, а також до болю. Я сказав вам: "Любіть один одного", щоб ви відчули Моє Слово у всій 

його чистоті. Поділіться своїм миром з ближніми, допоможіть їм випити свою чашу страждань. 

36 Пам'ятайте, що Я сказав вам: У Моїх очах ви всі - Мої діти. Якщо я дозволяю вам 

еволюціонувати і ви маєте свої труднощі в цьому, то це тому, що я палко бажаю, щоб ви досягли 

своєї досконалості. 

37 Настав час вам приступити до тієї духовної роботи, яка вам доручена. Подивіться, які 

безплідні поля, бо насіння любові і милосердя живе на дні вашого серця. 

38 Я прийшов зі Своїм вченням, щоб підбадьорити вас у добрі. Я веду вас стежками любові, 

щоб ви могли йти до своїх ближніх з Моїм посланням світла і розради. Якщо час моєї проповіді 
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був довгим для вас, то для того, щоб ви могли увібрати в себе зміст мого вчення і ніколи не 

спотворювали його сенс. Бо ви - Новий Ізраїль - народ, який буде свідчити про Мою правду. 

39 На кожному кроці голос вашої совісті будить вас і дає зрозуміти, що у вас високе 

призначення серед людства і велика місія, яку ви маєте виконати. 

40 Невже в тобі немає сили, яка не дасть тобі впасти, і голосу, який не дасть тобі заснути? 

Коли ви збиваєтеся зі шляху або забуваєте про свою місію - чи не відчуваєте ви неспокою, який не 

дає вам спокою? Бо ця сила, це внутрішнє світло, цей голос, який промовляє до вас зсередини, - це 

ваша совість, в якій незмивною фарбою записані Мій закон і ваші місії. 

41 Дозвольте собі з любов'ю керуватися цим внутрішнім провідником, і істинно кажу вам, 

будь-яке духовне занепокоєння зникне, залишивши на своєму місці глибокий спокій і справжнє 

задоволення. 

42 Якщо ви скористаєтеся цими дорогоцінними моментами, то завтра не будете лити сльози 

через втрачений час, не будете нарікати на помилки, не будете падати. Пам'ятайте, що саме ваші 

добрі справи повинні свідчити про Мене. Чи ти думаєш, що твої ближні зможуть розпізнати Мою 

істину навіть за недосконалими справами? Не забувайте, що "дерево пізнається по його плодах". 

43 Не бійтеся бути занадто малою і занадто незначною. З вами піде невидима армія Світлих 

Істот, яка готуватиме ваш шлях, відкриваючи для вас двері, через які ви зможете пройти, руйнуючи 

перешкоди і долаючи труднощі. 

44 Проти світу темряви ви будете розраховувати на цей світ світла. Щоб подолати вплив війни, 

ви будете розраховувати на ангела миру. Проти хвороб, пошестей і смерті ви будете мати з собою 

милість тих невидимих істот, які готові вилити на людство свій бальзам милосердя і розради. 

45 Ніколи Мої учні не були беззахисними перед Мною, ніколи вони не були покинуті тими 

істотами, які живуть в областях світла і гармонії. 

46 Хто надихав тих Моїх учнів Другої Епохи, щоб вони запам'ятали божественне слово свого 

Вчителя і записали його як спадщину для всіх поколінь? Хто повів Моїх учнів невідомими 

шляхами в далекі міста? Хто звільнив Петра з в'язниці, поки його тюремники спали, і хто був поруч 

з тими апостолами Моєї істини в найтяжчу годину їхньої жертовної смерті? Духовні істоти, ваші 

брати і сестри, яких люди назвали "ангелами". 

47 О, якби ви знали ціну цього впливу на ваше життя! Ви були б більш охочими, більш 

смиренними і більш слухняними до їхніх закликів і їхніх вказівок. Але ви - створіння маловірні, бо 

хочете доторкнутися і побачити духовне життя своїми фізичними органами чуття. А оскільки ви не 

досягли цього, то відчули себе обдуреними у своїй вірі. 

48 Істинно кажу вам: якби віра ваша була твердою, то не було б у вас бажання відчувати 

присутність духовного чуттями плоті, бо тоді саме душа сприймала б своєю тонкою чутливістю 

той світ, що безупинно пульсує навколо вас. 

49 Так, людство, якщо ви відчуваєте себе далекими від духовного світу, то ті істоти не можуть 

відчувати себе далекими від людей, бо для них немає ні відстаней, ні кордонів, ні перешкод. Вони 

живуть у духовному, а тому не можуть бути далекими від життя людей, найвищим призначенням 

яких є висхідний розвиток і вдосконалення душі. 

50 Ви всі - брати і сестри, всі душі мають однакові якості, навіть тіла ваші створені рівними 

між собою. Навіщо ж ви тоді розділили себе на соціальні класи і нації, людство? Я люблю тебе, як 

єдину дитину, і так само прощаю тебе. Але будьте гідні цієї благодаті, досягайте свого спасіння. 

Прийде час, коли, роздумуючи над Моїм вченням, ви будете любити один одного, натхненні Моєю 

любов'ю, а не засуджувати свої недоліки. 

51 Радьте і виправляйте на вашому шляху з любов'ю, але не відчувайте вищості над своїми 

ближніми. Тільки любіть і живіть по справедливості, як Я вам наказав. 

52 Готуйтеся, бо завтра ви будете лідерами і вчителями людства. У той час, про який Я говорю 

з вами, ви з любов'ю передасте Мою настанову, як Я наказав вам. Не суди своїх ближніх суворо, 

думаючи, що цим ти догоджаєш своєму Господу. Істинно кажу вам: навіть якщо ви будете навчати 

людей в ім'я Моє, ви не будете вільні від гріха. Дивіться і моліться. Але коли Я побачу, що ви без 

любові караєте провини своїх ближніх, Я буду говорити з вами через совість і скажу вам, як у 

Другу Епоху: "Хто вільний від гріха, нехай перший кине камінь". 
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53 Моє вчення - на всі часи. Нині Я повторюю для вас уроки минулих віків, щоб ви краще 

розуміли Мене. Як ви Мене чуєте, так чули і учні Другої Епохи. Як ви робите перші кроки в Моєму 

вченні, так і вони робили. Як ви боретеся за подолання своєї недосконалості, так і вони боролися і 

врешті-решт перемогли. 

54 Як ви сумніваєтеся в дарах, які Я вам дав, так і серед тих учнів були такі, які, думаючи, що 

Учитель не спостерігає за ними, таємно випробовували Його слово на міцність. Якщо вони брали 

мої приклади за взірець, то плід їхньої підготовки проявився в їхніх творах. Якщо вони не дивилися 

і не молилися, то через них не відбувалося дива, і вони поверталися до Мене з сумнівами в серці. 

Але коли вони знову почули істину Мого Слова, то покаялися у своїх гріхах і зі сльозами на очах 

пообіцяли більше не сумніватися в Мені. 

55 Так само Я бачу вас у цей час, учні: деякі з вас мають як невидиму зброю віру і добрі 

справи, і бачать Моє Слово об'явленим у виконанні своєї місії. Але інші з Моїх дітей стверджували 

- не підкоряючись Моєму Закону - що Я дарую їм диво на очах людей, яке робить їх впізнаваними 

як Моїх посланців, а коли вони не отримували його, то сумнівалися в Мені і відрікалися від Мене. 

56 Я прощаю їх, бо навіть якщо сьогодні вони сумніваються, то завтра увірують - якщо 

сьогодні вони не приймають Моє вчення, то завтра вони покладуть своє життя, щоб сповідувати і 

свідчити про істинність цього одкровення. 

57 Я благословляю тих, хто живе в Моєму Законі, і тих, хто відкидає його, бо через останніх, 

коли вони осягнуть сенс Мого вчення, Я дам людству великі докази. Бо вони будуть надійним 

засобом для Мого Божественного Духа, щоб вилитися на їхніх ближніх у силі, правдивості та 

любові. 

58 Так Я тішуся вами, учні, так Отець підбадьорює вас на час випробувань, через які вам 

доведеться пройти. 

59 Залишайтеся уважними до голосу совісті, і істинно кажу вам, ви будете продовжувати 

отримувати Мої настанови. Хоча в 1950 році закінчується цей прояв глашатая - слухайте совість, 

тоді ваше спілкування з Богом буде вічним, і вже ніщо і ніхто не відлучить учнів від їхнього 

Вчителя. 

60 Повірте моєму слову. Поправді кажу вам, що збудуться всі пророцтва на радість пророкам і 

на радість ізраїльському народові. 

61 Спостерігайте і моліться, бо часи зміняться. Об'єднайтеся з Моїм законом любові, і не буде 

ніякого випробування, яке б зупинило вас на шляху. Живіть прикладами, які я дав вам в Ісусі, і ви 

обов'язково вистоїте. Ніхто не зможе змусити замовкнути Моє слово на твоїх устах. Істинно кажу 

вам: навіть ешафот не змусить вас забути Мій Закон. Бо пам'ять про принесеного в жертву Агнця 

зробить вас сильними, і ви принесете себе в жертву Моєму Божеству. 

62 Скільки з вас покинуть найулюбленіших людей, щоб відправитися до тих, хто повинен 

почути Моє Слово через ваше посередництво. Скільки з вас з любові до Мого Вчення відмовляться 

від своїх матеріальних благ і будуть жити в найбільшій бідності. Але якщо твоєму тілу не 

вистачатиме земних благ у цьому світі, Я прикрашу твою душу Своєю любов'ю у вічності. 

Але не хвилюйтеся, улюблені діти! Я не прошу нікого з вас жертвувати своїм життям. Я тільки 

сказав вам на словах: все, що ви повинні віддати в Моїй справі, ви отримаєте сторицею. Засівайте 

свій шлях добрими справами, і ви пожнете їхні плоди в майбутньому. 

63 Таким чином я готую вас до цього ранку, коли християнство згадує Страсті Христові. Ви 

теж, учні, переживаєте повсякчасну жертовну смерть Месії і живитеся прикладами Божественного 

Відкупителя. 

64 Народе Ізраїлю: Будь світлом людства, нагадай їй про Мою обіцянку повернутися, яку Я дав 

їй через Ісуса, і скажи їй, що Я дотримав Свого слова. 

65 Ці пророцтва були забуті людьми, але Я нагадую їм через Моїх нових апостолів. 

66 Учні: У вияві Мого слова присутня Моя Отцівська любов і мир. Прийміть його в себе - ви, 

що все ще живете в долині сліз. 

67 Терпляче випийте свою чашу страждань. Бо після цієї гіркоти ви будете вічно 

насолоджуватися хлібом і вином Моєї любові. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 318 
1 Блаженні ви, що приходите до Мене, бажаючи Моєї науки. Блаженні ви, що вмієте 

відкривати в Моєму слові скарб вічного життя. Але хто ж ті, хто зміцнює себе Моїми уроками, щоб 

залишитися посланцями серед людства після того, як Моє слово через ці рупори припиниться? Це 

ви очищаєте себе від старих плям через порушення мого Закону, спорожняєте чашу страждань, 

виходите з великої скорботи і очищаєте свою душу в кришталевих водах мого вчення. 

2 Якщо ви прийдете сьогодні на цей мітинг, то відчуєте себе негідними Моєї Присутності. 

Але Я бачу, що ви оновлюєтеся, і це очищення робить вас гідними Мене. Відчуйте Мою ласку, 

відчуйте Мою любов, це бальзам, що зцілює ваші страждання. 

3 Ви поминаєте - востаннє в такому вигляді - Мої Страсті в Другій Епосі. Ви приходите не 

для того, щоб слідувати традиції. Бо учні Святого Духа не повинні бути традиціоналістами, вони 

повинні виконувати Мій Закон. Ви приходите лише для того, щоб згадати ті божественні події, 

досконалі приклади вчення, які Я залишив вам через Ісуса, які навчать вас вічно здобувати власне 

спасіння. 

4 Сьогодні Я бачу, як тремтить ваша душа при згадці про ті повчальні приклади, і кажу вам: 

о, улюблені діти, не відкидайте від себе цих уроків, бо вони є вашою спадщиною! 

5 Ви дякуєте Мені за підбадьорення, яке отримуєте з Мого Слова. Але є серед вас і ті, хто 

ставить Мені таке питання: "Отче, чому Ти не робиш у моєму житті того дива, якого я так довго 

чекаю?". 

Але Учитель говорить вам: Я засіяла ваші життя чудесами за цей час. Від мого духу до вашого 

завжди приходили блага і дари благодаті. Через посередництво духовного світу Я поширюю Свою 

любов серед вас. Своєю вірою і добрими справами ви стали свідками цих чудес. Я прошу вас: Чи 

потрібно тобі щоденне диво, щоб повірити в Мене? 

6 На початку вашого розвитку Я обсипав вас фізично видимими, відчутними дарами 

благодаті і благ. Але коли ваші знання і віра загорілися вогником у вашій душі, Я перестав давати 

вам ці матеріальні докази. Сьогодні, як учні, ваша віра повинна збігатися з Моєю Волею, щоб 

подолати всі перешкоди і негаразди. 

Ти запитуєш Мене: "Учителю, що таке віра? І Учитель відповідає вам: Віра - це духовний 

погляд, який бачить далі, ніж серце і розум. Віра - це погляд, який бачить і відкриває істину. Тому 

ваша віра бачить ті прояви, які ви часто не в змозі осягнути, і через них робить вас сильними у вірі. 

7 Це знаменна ранкова молитва, о любі люди, бо Я будую серед вас "Новий Єрусалим". Ви - 

перші камені білого сяючого міста, про яке Я сповістив через пророків. Це духовне місто не 

матиме своїх підвалин у цьому світі. Бо якщо ви вважаєте, що Новий Єрусалим - це ваша земна 

вітчизна, то ви глибоко помиляєтеся: Новий Єрусалим Я зараз будую у вашій душі, і це місто - 

біліше сліпучої білизни снігу - розкинеться на всіх людей, коли прийде спокута всього людства. 

8 Сьогодні, коли Я приходжу до вас, щоб почати будувати Велике Місто, Я бачу серед Моїх 

людей відсутність гармонії, духовності, і Мій Божественний Дух страждає від того, що ви ще не 

вмієте повністю бути зі Мною. Незважаючи на досконалі уроки, які Я давав вам протягом 

тривалого часу, ви вперто тримаєтеся за нижчі пристрасті, за роз'єднаність і ідолопоклонство. 

9 Істинно кажу вам: якщо хочете бути великими, не шукайте величі в суєті світу, бо вона 

минуща. Шукайте його в духовному, яке вічне. 

10 Для досягнення цієї висоти потрібні постійні зусилля, незламна воля, безумовна віра. Тільки 

так ви зможете досягти прославлення душі. 

11 Шлях піддається набуттю заслуг, бо він усіяний випробуваннями. Там ви зможете 

навчитися відкидати свою зарозумілість, терпляче приймати біль, відкидати марнославство і 

пристрасті. З іншого боку, на шляху є багато нужденних людей, яким ви можете допомогти, щоб 

вони теж могли досягти своєї мети. 

12 Кожна людина - незалежно від того, чи є в її житті одухотворення, чи немає - несе хрест. 

Моє Слово вчить переносити це з любов'ю, робити так, щоб це було легко і навіть необхідно для 

того, щоб мати можливість жити. Хто любить свій хрест, той любить свою долю, бо знає, що це Я її 
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накреслив. Цей любить Волю Мою, і той, хто виконує Волю Мою, бере участь у Моєму мирі, 

Моєму світлі і Моїй силі. 

13 Той, хто уникає тягаря свого завдання, хто відмовляється від правильного шляху або нехтує 

зобов'язаннями, які його душа взяла на себе переді Мною, щоб замість цього взяти на себе 

зобов'язання відповідно до свого смаку або волі, той не зможе мати істинного миру в своєму серці, 

бо його душа ніколи не буде задоволеною і спокійною. Це ті, хто завжди шукає насолод, щоб 

забути свої муки і неспокій, обманюючи себе фальшивими насолодами і швидкоплинними 

задоволеннями. 

14 Я дозволяю їм іти своєю дорогою, бо знаю, що навіть якщо сьогодні вони віддаляються, 

забувають Мене і навіть відрікаються від Мене, то незабаром зрозуміють нікчемність багатств, 

титулів, задоволень і почестей світу, коли реальність розбудить їх від мрії про велич на землі, коли 

людині доведеться зіткнутися з духовною істиною, вічністю, Божественною справедливістю, від 

якої нікому не втекти. 

15 Ніхто не знає про це, бо всі ви володієте духом, який через дар інтуїції відкриває вам 

реальність вашого життя - шлях, який прокладений для вас, і все, що вам належить реалізувати на 

ньому. Але ви відчайдушно хочете звільнитися від будь-яких духовних обітниць, щоб відчути себе 

вільними і господарями свого життя. 

16 Чи більшість чоловіків не прагнуть виконувати свої релігійні обов'язки? Кажу вам, ви 

створили релігії, щоб спробувати втекти від Мого закону і змусити себе повірити в те, що ви його 

виконуєте. 

17 Я міг би застосувати до цього людства ті ж слова, які сказав єврейському народу, коли 

показав йому, що заради того, щоб слідувати старим і вже непотрібним традиціям, він забув Закон. 

18 Символ християнства - хрест - всюди. Скрізь Я знаходжу храми з каменю, більшість людей 

вимовляють Моє ім'я, люди віддають Мені шану і щодня здійснюють обряди для Мене. Але Я не 

знаходжу в серцях людей жодного прояву любові, яка є суттю, початком і кінцевою метою Мого 

Вчення. Але ви всі вважаєте, що перебуваєте в Законі та Істині. Тому ви нарікаєте, коли Я 

відкриваю вам протилежне, а коли хтось вказує вам на ваші помилки, ви дозволяєте гніву 

оволодіти вами. 

19 Істинно кажу вам, християни, якби Я прийшов у світ як людина в цей час, то ви, як ніхто 

інший, потягли б Мене на хрест нової Голгофи, якби почули істину з Моїх уст. Але я більше не 

прийду у ваш світ як людина. Я прийшов духом, ви не побачите Мене очима вашого тіла, але ви 

повинні Мене почути. Ви хочете зустрітися зі Мною, щоб знищити Мене. Але коли ви зустрінете 

Мене, то це буде для того, щоб поклонятися Мені. Бо кожен, хто говорить зі Мною духовно, 

надасть доказ того, що віра виникла в його серці і просвітила його розум. 

20 Сьогодні Я все ще знаходжу серед Моїх нових учнів слабкість Петра, сумніви Фоми, амбіції 

Юди, і тому необхідно, щоб Я продовжував навчати вас як Учитель. 

21 У цьому останньому святкуванні, яке я проводжу з вами сьогодні, у цьому 1950 році, 

згадайте день, коли Ісус, супроводжуваний своїми учнями, тріумфально увійшов до першого 

Єрусалиму, щоб завершити свою божественну місію на хресті. 

22 Переживіть ці моменти духовно, зі справжньою відданістю - не як просте вшанування 

пам'яті. Ні, відчуйте, що Я просто даю вам Свої останні уроки через Носіїв Голосу в Третій раз. Ці 

слова будуть хлібом вічного життя для вашої душі впродовж усіх її мандрів. Ці вчення будуть 

вашим захистом і вашими співробітниками. Ви повинні зробити їх своїми, закарбувати їх у своїй 

совісті вогнем Моєї любові, щоб потім ви могли закарбувати їх, як Я дав їх вам, у серцях ваших 

ближніх. 

23 Велика частина людства святкує цю традицію, і мій Дух дає відчути свою любов усім своїм 

дітям. 

24 Це підготовка, яку Я даю душам. Як тільки духовне і людське оновлення відбудеться в усіх 

людях, одухотворення принесе своїм плодом братерство і любов між народами. Тоді з цієї планети 

випромінюватиметься яскраве світло духовної гармонії, яке осяє всі світи. Це буде сліпуче біле 

місто, яке бачив мій апостол Іоанн у своєму захопленні. 
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Це вже не буде місто-боговбивця, яке підносить свого Вчителя на хресті, щоб бачити, як Він 

стікає кров'ю і вмирає. Це буде оновлене місто, яке чекає на прихід свого Господа, Отця, який 

сходить з хреста Своєї мученицької смерті, щоб вічно жити в серцях Своїх дітей. 

25 Коли Учитель плакав у колишньому Єрусалимі, то не через ту расу, а через сліпоту людей, 

які - хоч і були так близько до Отця - не впізнали Його. 

Вчитель простягнув свої батьківські руки, щоб обійняти своїх дітей. Але дитячі серця 

закрилися, засліплені Його темрявою, і тому Отець не міг відчути ласки Своєї. Натомість Він 

отримав невіру, знущання, презирство і смерть. Однак, оскільки це не було земне місто, за яке 

плакав Ісус, Він допустив його знищення, щоб показати людству, що Отець шукав і завжди буде 

шукати духовних овець, загублених у темних лісах гріха. 

26 Оскільки Я говорив вам у Другій Ері: "Царство Моє не від світу цього", - чому ви подумали, 

що Мій прояв як Святого Духа повториться в обмеженій формі Ісуса? Пам'ятаєте, що Я сказав 

самарянці: "Наближається година, коли істинні поклонники будуть вклонятися Отцеві в дусі та 

істині". 

27 Я прийшов до вас духом, виконав свою обіцянку вам. Але не ставайте фанатиками своєї 

нації, бо вона була лише вашим притулком у цей час, як могла б бути будь-яка інша нація на землі. 

Але ви, ті, кому судилося почути Моє слово в цей час, воістину обрані, щоб почати будувати 

Новий Єрусалим в єднанні ваших душ. 

28 Сьогодні ви ще далекі від того, щоб побачити царство миру на вашому світі. Звільніть себе 

від усякого егоїзму, і хоча ви не насолоджуєтеся миром у теперішньому людському житті, не 

переставайте прагнути до нього. 

Я навчив вас забувати про себе і думати про інших. Чому ви завжди дбаєте тільки про власне 

благополуччя і дозволяєте Мені бути єдиним, хто піклується про все людство? Серед вас є багато 

тих, кому не вистачає ваших слів, ваших молитов і вашої любові. Їм не вистачає багатства благ, які 

дають ці одкровення, і які ви змарнували. Обробіть ці поля, зробіть їх родючими своєю любов'ю. 

Якщо ви залишите роботу незавершеною, коли Я покличу вас у потойбіччя, не хвилюйтеся, бо 

фізична смерть не покладе край виконанню вашої місії. 

29 Я - Життя, Я - вічний, і Я зробив так, щоб ти жив зі Мною, щоб ти ніколи не кидав 

розпочату справу. Довіртеся Мені, і істинно кажу вам: жодне зерно не пропаде, і врожай ваш буде 

досконалим. 

30 Подумайте про прийдешні покоління, які прийдуть після вас, і сійте для них зерна любові, 

залишаючи свій слід чеснот впізнаваним. Чи знаєте ви, чи не дозволю я вам повернутися в тих 

поколіннях? Будьте доброчесними в насолоді і в стражданні, в мирі і в бою. 

31 Підкоряйтеся Моєму закону справедливості і любові, немає такого "неможливого", що 

завадило б вам виконати Мої вищі заповіді. Я не вимагаю від вас досконалих творів, бо все ще 

бачу, як ви боретеся за своє життя в бурхливому океані життя. Ви боретеся там, чіпляючись за 

рятувальну шлюпку своєї совісті, щоб не загинути в розбурханому морі розпусти. 

32 Великі катаклізми душі і затемнення, викликані вченням матеріалізму, приготують для 

людства чашу страждань і великих подій. 

33 Проте ваша планета не є місцем любові, чесноти і миру. Я посилаю у ваш світ чисті душі, а 

ви повертаєте Мені їх нечистими, бо життя людей пронизане гріхом і розпустою. 

34 Я бачу чесноти, як маленькі, ізольовані вогники серед душ, побитих бурями егоїзму, помсти 

і ненависті. Це той плід, який пропонує Мені людство. 

35 Довгий час, перш ніж ваша душа знайшла спокій і гармонію в цьому світі, ваша матерія 

насолоджувалася цим блаженством. 

36 Для того, щоб людина заселила цю планету, Я струснув і підготував цю землю Своєю 

досконалою мудрістю і за допомогою сил природи. Але до того, як людина заселила її, на ній жили 

первісні звірі. 

37 Коли цей світ перетворився на дім, повний насолод, чудес і красот, Я подарувала його 

Своєму улюбленому чаду - людині. Тому Я дозволяю вам заселяти землю, щоб ви жили на ній, бо 

любити і розуміти життя - це також любити і розуміти Мене. Коли любов і розуміння всього, що 
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вас оточує, будуть справді присутніми, тоді ви пізнаєте Мене і спокутуєте себе в істинному знанні, 

бо Я - у всьому створеному. 

38 Ті, хто вивчає природу без любові, керуючись лише знаннями людської науки, заперечують 

Мене, і це тому, що вони не вміли бачити, тому що не розуміли по-справжньому, а тим більше не 

відчували і не любили. 

З іншого боку, скільки серед смиренних, серед зневажених, принижених гординею і 

невіглаством тих, хто вважає себе вченими серед людства, тих, хто увірував, не знаючи, бо погляд 

їхньої віри побачив істину безпосередньо і вони зрозуміли, що ця планета споконвіку була для 

людини - рай благодаті, гармонії і благословення. 

39 Ти дивувався, коли усвідомлював досконалість кожної істоти, як кожне створіння, створене 

Мною, займає своє місце на своєму шляху, все підпорядковане велінню, все підкоряється Моєму 

закону. Вам не потрібно сумніватися в походженні своєї природи, бо ви вже вірите в точність і 

надійність її законів. Ви відкрили для себе багато вчень життя і довірилися дотриманню його 

законів природи, які вас не обманули. 

40 Від землі ви отримали її блага. Вона для вас як благословення, яке завжди давало вам 

поживу, рай, сповнений насолод, а наприкінці вашого земного життя відкрило своє лоно, щоб з 

любов'ю прийняти вас. Але якщо на початку свого існування в цьому світі ви знайшли красу в 

людському житті, то ваша душа, хоч і в Третій Епосі, все ще бореться за умиротворення. 

Подібно до того, як Я струснув цю планету на початку через сили природи, щоб запропонувати 

її вам як рай, повний благословень, так і в цей час знову будуть мої сили природи, які 

струшуватимуть вас. Це буде моя досконала справедливість, яка допоможе душам знайти свою 

свободу. 

Так само Я буду проявляти Себе в середовищі релігійних громад, сект і інститутів і усувати їх 

ворожнечу і почуття помсти, які роз'єднали людей через відсутність духовного єднання. 

41 Ці події чекають на людство. Пильнуйте і моліться, учні, бо свідками цих випробувань 

стануть багато з вас. Ви побачите, що доктрини матеріалізму стають дуже активними, коли вони 

поглинають людей і змушують їх вимовляти крики болю. 

42 Я не хочу вас налякати цим дзвінком-будильником, але застерегти вас, які живуть у цей час 

випробувань на землі. Все це повинно відбуватися для того, щоб всі душі досягли свого спасіння. 

43 Це буде Мій Божественний Дух, який зітре зарозумілість людей. Це Моя мудрість відкриє 

вам, що блукали в темряві, істину. Це буде світло Святого Духа, яке просвітить душу людини в її 

науках і направить її на шлях прощення, любові та справедливості. 

44 Коли ви пройдете через ці випробування Моєї любові, відбудеться духовне і фізичне 

оновлення людства. Тоді, йдучи шляхом чеснот і одухотворення, люди з подивом зрозуміють, що 

це життя таке ж, як і те, яке Я пропонував їм від початку, що нічого в ньому не змінилося. Вони 

дізнаються, що планета, яку Я довірив їм як тимчасовий дім, продовжує бути щедрою на дари 

благословення - що Мати-Земля, милосердна як Зачинателька життя, продовжує пропонувати їм 

своє лоно, щоб живити їх своєю любов'ю. Бо це те завдання, яке поклав на неї Отець. 

Сонце також буде незмінним, завжди посилаючи своє життєдайне тепло як символ присутності 

Господа. Саме в той час, о любі люди, люди зрозуміють, що саме їхні злі справи зробили їхнє 

існування гірким. Тому вони стануть Моїми добрими працівниками і будуть гармонійно готуватися 

до заселення більш досконалих будинків у вічності. 

45 Так готую вас, учні, до тих часів, що очікують вас, коли не буде голодних з ситими, 

невігласів з вченими, ані сильних з безсилими. Ви всі будете на бенкеті Господньому і 

насолоджуватиметеся вічним концертом Його любові. 

46 Того часу, учні, Новий Єрусалим буде в серцях людей. Ви досягнете високих ступенів 

одухотворення, і Я не тільки посилатиму душі з великим розвитком втілюватися серед вас, щоб 

вони могли принести вам Мої послання. Я також пошлю вам душі, які потребують вашої 

доброчесності, і які, живучи серед вас, очистяться від своїх гріхів. У ті часи буде відбуватися 

протилежне сьогоднішньому, коли Я посилатиму вам чисті душі, а ви повертатимете Мені їх 

заплямованими. 
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47 Смислом Мого Слова створюйте в серцях своїх дітей святилище духовності, а не фанатизму 

чи ідолопоклонства. Веди їх дорогою Закону Мого. Недостатньо просто нікому не нашкодити. 

Правильно не чинити зла, а якщо ви робите добро, то будете Мені приємні. 

48 Як ясна і проста правда! Як ясна і проста духовність! І все ж - як важко осягнути тому, хто 

вперто залишається в темряві свого фанатизму і традицій. Його розум не може збагнути, що є щось 

більше, ніж те, що він розуміє; його серце противиться відкинути те, що було для нього його Богом 

і його законом: традицію і обряд. 

49 Невже ви думаєте, що Я ненавиджу тих, хто категорично не бажає визнавати Мою істину? 

Ні, діти Мої, Моє милосердя безмежне, і саме до них Я звертаюся, щоб допомогти їм покинути 

свою в'язницю, щоб вони могли насолоджуватися спогляданням світла. Випробування, необхідні 

для пробудження до віри, призначені для них. Вони не будуть випробуваннями понад силу, вони 

будуть уроками, мудро пристосованими до кожної душі, до кожного життя, до кожної людини. 

50 Звідти, з-поміж тих затьмарених мізків, з-поміж тих сердець, хворих релігійним фанатизмом 

і невіглаством, ви побачите, як з'являться великі і пристрасні воїни правди. Бо в той день, коли 

вони звільняться від своїх кайданів, своєї темряви і побачать світло, вони не зможуть стримати 

своєї радості і будуть кричати на все горло, що Я повернувся, щоб врятувати світ, піднявши його 

по сходах одухотворення до істинного Царства. 

51 Для того, щоб допомогти вам еволюціонувати, ви мали прояв Іллі, вашого духовного 

наставника, предтечі Третьої Ери, який підготував вашу душу. Але він з сумом бачить, що багато 

хто заблудився, і як великий тоді біль Іллі. Він шукає своїх овець разом зі своїми духовними 

слугами всіма способами. Хто з вас підготується привести відсутніх - тих, хто на шляху болю? 

Тих, хто страждає, Я зміцню, щоб вони не богохульствували, щоб вони відчули Мою 

присутність і поспішили в цей час опинитися за одним столом з Учителем і харчуватися хлібом і 

вином, які Я приготував з Моєю любов'ю. 

52 Ви - покоління, яке чує Моє Слово в цій Третій Ері, щоб ваші життя відповідали виконанню 

Мого Закону, і Я міг дати Себе знати через орган розуміння, який Я підготував, щоб виконати Мою 

обіцянку Другої Ери. 

53 У минулому Мої апостоли відчували смуток, коли Я говорив їм, що незабаром покину їх, 

що після цього саме вони будуть поширювати Моє вчення. Але я вказав їм, що приїду знову, коли 

світ буде на піку корупції. 

Одні не впізнали Мене, але прийдуть інші, які - коли приймуть суть Мого Слова - зрозуміють 

свого Вчителя і відчують Мою Присутність. Ти знову будеш зі Мною, і Я прийму тебе з такою ж 

любов'ю, як завжди, щоб ти був біля Моїх грудей. 

54 Я дав вам Своє вчення для того, щоб, живучи ним, ви зробили себе гідними увійти в Моє 

Царство. 

55 Вже в Другій Ері Я навчав вас, як відкидати спокусу - все, що не ваше від світу цього, щоб 

ви були зі Мною, як Ісус був у Отця. 

56 Приготуйтеся, бо ви - учні, які йдуть слідами Учителя, що ще раз піднімається на Голгофу. 

Ці останні слова вчення подібні до останніх миттєвостей у житті Ісуса. Бо коли закінчиться 1950 

рік, Моє Божественне "Слово" більше не буде говорити з вами через ці рупори. Сьогодні ви 

поспішаєте, бо не хочете пропустити жодного мого уроку. Ви зберігаєте їх у своєму серці, бо 

хочете бути свідками Моїх останніх слів до людства. 

57 Ви такі ж, як і ті, хто співав Осанну в Другу Еру, коли Ісус входив до Єрусалиму. Сьогодні, 

коли Я відкриваюся вам у Дусі, ви більше не розстеляєте свої плащі на Моєму шляху, ви 

пропонуєте свої серця як житло для вашого Господа. Сьогодні ваша осанна більше не виходить з 

вашого горла, ця осанна виходить з вашої душі як гімн смирення, любові і пізнання Отця, як гімн 

віри в цей прояв, який ваш Господь приніс вам в Третю Еру. 

58 Колись, як і тепер, ви такі ж, як і ті, що йшли за Мною, коли Я входив до Єрусалиму. 

Величезні натовпи людей оточували Мене, захоплені Моїми словами любові. Чоловіки і жінки, 

старі і діти стрясали місто своїми радісними криками, і навіть священики і фарисеї, побоюючись, 

що народ збунтується, говорили Мені: "Учителю, якщо Ти вчиш миру - чому Ти допускаєш, щоб 

Твої послідовники зчинили такий галас?". А Я сказав їм у відповідь: "Істинно кажу вам: Якби ці 



U 318 

62 

мовчали, то каміння заговорило б". Бо це були хвилини радості, це була кульмінація і прославлення 

Месії серед тих, хто голодує і спраглий праведності - тих душ, які давно чекали приходу Господа 

на сповнення пророцтв. 

59 З такою ж радістю і веселощами мій народ святкував і визволення з Єгипту. Я хотів зробити 

це святкування Пасхи незабутнім для Свого народу. Але істинно кажу вам: Я не просто 

дотримувався традиції, приносячи в жертву ягня, - ні, Я запропонував Себе в Ісусі, жертовному 

ягняті, як шлях, через який всі Мої діти знайдуть спасіння. 

Навіть у Третю Епоху я не дотримуюся традицій. Через Своє Слово Я змусив вас пережити 

події минулих часів. Але знайте, учні, що Закон, який Я продиктував вам на горі Синай, є у вашій 

совісті. Жертва Непорочного Агнця, а також одкровення, які Я приніс вам як Дух Святий, і вчення, 

які Я дам вам у прийдешні часи, - все це присутнє у вічності. 

60 Пізніше ви будете згадувати ці події, але ваше вшанування буде складатися з медитації, 

істинних рішень оновлення і реалізації в Моєму Вченні. Не святкуйте свят, не проводьте церемоній 

і обрядів, вважаючи, що догоджаєте Мені, забуваючи Закон. Ви не повинні бути 

традиціоналістами. Учні-спіритуалісти завжди будуть бачити страждання свого Господа, відчувати 

Його Божественну присутність і навчати своїх ближніх, чуючи голос свого духу. 

61 Коли прийде час приступити до Святого Причастя, ви повинні зробити це своїми 

молитвами, тоді ви відчуєте, як Мій Божественний Дух розподіляє між вами духовний хліб і вино. 

Таким чином Я висвітлю для вас уроки, які ви все ще вважатимете оповитими таємницею. 

62 Прокиньтеся, учні! Ви вступили в час, коли християнське людство вивчає Моє Слово і 

пророцтва в бажанні отримати правильне тлумачення попередніх одкровень. В одних я відкриваю 

трохи світла, інші заблукали. У деяких я бачу достатньо смирення, поваги і любові, щоб осягнути 

пророцтва, які вивчаються. В інших Я бачу гордість і марнославство, і вони пояснюють значення 

Писань народам у своєму прагненні до слави. Але істинно кажу вам: своїми помилками вони 

збентежили людство. 

63 Пам'ятайте, що в Другу Еру Я говорив вам, що пошлю вам "Духа Істини", Святого Духа, і 

що Він пояснить вам одкровення, які ви не змогли зрозуміти в той час, і дасть вам нові вчення. 

64 Ось Дух Істини, Святий Дух, який говорить з вами про минуле, теперішнє і майбутнє. 

65 Дивіться і моліться, люди, бо в молитві ви знайдете світло, щоб краще зрозуміти Моє 

вчення. Це хліб і вино - живіть себе, учні, зміцнюйте себе, бо завтра вам доведеться ділитися цією 

їжею з людством. 

66 Вчіться у Мене, передавайте Мій приклад і мудрість, о люди, о улюблені учні. 

67 Ви всі - робітники на моєму поверсі - одні "перші", інші "останні", але ви всі зможете стати 

"першими" завдяки своєму завзяттю і одухотворенню. 

68 У цю годину відданості, коли ваша душа підносить Мені свою духовну осанну, Мій 

Божественний Дух наповнює вас миром, любов'ю і благословенням. 

69 Через мої благословення легіони душ, які очистилися в духовній долині, отримують світло. 

У цей час вони переживають продовження Моєї Справи, піднесення Нового Єрусалиму в 

об'єднаних душах людей. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 319 
1 Будьте ласкаві зі Мною ще раз. Хто відкриває Себе вам у цей час? Отець, Син чи Святий 

Дух? Відповідаю вам: Бог ваш проявляє себе серед вас. Якщо Я сказав вам у Другу Еру як людина: 

"Хто знає Сина, той знає Отця", то кажу вам сьогодні, бо не як людина приходжу до вас, але в Дусі: 

Хто чує Ісуса, той чує і приймає Єгову, а це голос Святого Духа. 

Не бачте в ньому трьох осіб або трьох богів, визнайте один Божественний Дух, який в достатку 

проявляється серед вас в цей час в цьому голосі, в цьому слові вашого Володаря всіх Володарів. Ви 

зустрінетеся з Суддею, ви відкриєте для себе Отця і відчуєте сутність Святого Духа. 

2 У Своїх останніх проявах через людські голосоносці в нинішньому 1950 році Я буду 

перевіряти прогрес Моїх учнів. Я перевірю їх на міцність, відкликавши ваше доручення. Бо Я 

покажу вам, хто більше просунувся в Моєму навчанні, а хто відстав. 

Я все знаю. Уроки і тести, які я даю, слугуватимуть для того, щоб кожен з вас внутрішньо 

усвідомив свій прогрес, свій застій або регрес. 

3 Я вношу у ваші душі все більше і більше світла, щоб після припинення Мого Слова ви 

залишалися просвітленими і тоді - як Я вже говорив вам - були променистими маяками в цьому 

морі пристрастей і бур, що утворюють ваш світ. 

4 Той, хто має велику віру в Мене, смиренно готує свою душу, щоб прийняти в неї все, що Я 

передаю в цей час. Але є ще учні, які широко відкривають очі своєї душі, бо прагнуть пізнати 

істину Моєї присутності в потойбічному світі. 

5 Сумніви все ще охоплюють деякі серця, і вони задаються питанням, чи це Я, чи ні. Деяких 

досі бентежать деякі Мої слова і одкровення. Але я прошу вас: Чому, адже ви перебуваєте в Третій 

Ері? Залишмо сумніви Фомі, бо він жив у Другій Ері. Але згадайте урок, який Я дав йому, і все, що 

Я проявив у той час, щоб зруйнувати матеріалізм, прибрати сумніви тих людей. 

Але сьогодні, в Третю Епоху, коли у вашій душі і у вашому серці накопичуються вчення і 

одкровення минулих часів і Третьої Епохи, чому ви все ще сумніваєтеся? Чому ви роздумуєте в 

глибині душі, чи це я, чи не я, чи є правда або обман в цій роботі, яку ви зараз отримуєте? 

Я говорю так лише з тими, хто сумнівається - з тими, хто бореться внутрішньо, бо вони 

перебувають в останні часи Мого прояву через інтелект людини. Але я знову кажу вам: "Блаженні 

ті, які увірували, не бачачи!" 

6 Ви пам'ятаєте разом зі своїм Вчителем події, що відбувалися в Другу Епоху. Я навчив вас, 

що залишив у вашій душі вчення, яке дав вам тоді. Кожна Моя справа і кожне Моє слово були 

актами вічного життя, яке Я дарував вам. Кров, яку Я пролив, щоб показати вам шлях до вашого 

спасіння, все ще свіжа і буде вічною в душі всіх Моїх дітей. Бо те, що витікало тоді з Мого тіла, 

було символом пролитого Мною життя - прощення, яким Я огорнув усіх грішників, світла, яким Я 

запалив віру в невіруючих, світла, яким Я розвіяв усі темні тумани цього людства. Це духовне 

життя вічне у вас - у тій крові, яка завжди буде свіжою у вашій душі. 

7 Коли Я став людиною, щоб нести людям спасіння, порятунок і світло, Я прийшов не тільки 

до них. Це був час, призначений моїм Божественним Духом, щоб відправитися для всіх душ, не 

віддаючи ніяких переваг світам або ступеням розвитку. Тому, завершивши Свою місію Учителя 

серед вас, Мій Дух відправився в усі домівки, де мешкають душі Господні. 

Бо хоча ви і мали обітницю Месії, але ця обітниця була не тільки для втілених душ, але і для 

тих, хто чекав Мене в потойбіччі - для тих, хто у відшкодуванні, у спокуті, у накопиченні 

духовного досвіду очікував того дня, коли прийде Відкупитель усіх душ, щоб відчинити двері. 

8 Тому сталося так - після того, як Я завершив Свою роботу серед вас і відкрив ворота Свого 

Царства через Свою жертву любові до всіх Своїх земних дітей, - Я звернувся до інших душ і 

подарував свободу і їм. Але одних я зустрічав у людському "одязі", а інших - в іншому "одязі". Але 

істинно кажу вам, що для Мене ніколи не були важливі ці "шати", а висхідна еволюція душ. Бо Я 

приходжу, щоб зробити їх вільними від недосконалості і від матеріалізму - Я приходжу, щоб 

очистити їх Своїм Вченням, щоб дати їм білі шати, біліші сліпучої білизни снігу, про які Я часто 

говорив з вами в цей час. 
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9 Як тоді Я відвідував то одних, то інших в їхніх різних світах, так і в Третю Епоху Я знову 

пішов до всіх. Я знову відкриваю Себе душам, які живуть у всьому Всесвіті. 

Я воістину встановив узи любові, прагнучи до єднання всіх душ. Але Я хочу, щоб Моє 

сьогоднішнє проголошення було більш досконалим, ніж у минулі часи, щоб через нього ви могли 

незабаром досягти Мене, щоб через проголошення від духу до духу ви могли з більшою 

досконалістю приймати натхнення Отця, Його заповіді, Його докори і Його справедливість. 

10 Як Дух Святий, Я втретє присвятив себе завданню просвітити всі душі, щоб вони більше 

ніколи не падали, врятувати тих, що заблукали, навернути засліплених і очистити тих, хто сильно 

осквернив себе, звільнити їх від ланцюгів сорому, ганьби, злочинів і докорів сумління - всіх тих, 

хто несе з собою, закарбовану в їхньому дусі, всю історію їхніх переступів, їхніх порушень Мого 

Закону. 

11 Усе у Всесвіті мудро впорядковано. Я говорю нині зі світами, з усіма своїми дітьми в тій 

формі, в якій Я повинен дати про Себе знати кожному з них, щоб привести їх до досконалого 

діалогу духу з духом, щоб привести їх до досконалості, яка і є та мета, що чекає на всіх. Ви 

найбільш духовно розвинені у Всесвіті? Не просіть знати, бо ви не можете осягнути. 

12 У Другу Епоху Я говорив вам: "У домі Отця багато осель". Сьогодні Я говорю вам вашою 

мовою: у створеному Мною Всесвіті існує безліч світів, населених дітьми Мого Божественного 

Духа. Ви всі - брати і сестри в Мені, ви всі подібні до Мене, і хоча зараз ви різні у своїх 

недосконалостях, але в досконалості ви всі будете однакові. До цієї досконалості Я веду вас, і для 

того, щоб ви досягли її, Я готую вас, навчаю вас, випробовую вас і працюю над вами. 

Я веду вас усіх однаково до спілкування з Моїм Божественним Духом, і Я також веду вас до 

спілкування між собою. Коли це спілкування між душами буде повним? Зараз ви не знаєте. Буде 

багато розмов - багато проявів, в які вірять одні і які заперечують інші. Але Дух проявиться, Дух 

заговорить, Дух запанує по всій землі. 

13 На все це Я кажу вам, що це не земний день, це не просто кілька годин, які Я присвячую вам 

для того, щоб проникнути у світ світла і безодні темряви в пошуках душ, які чекають Мене. Ні, 

люди, це цілий період часу, це ціла епоха у вічності, призначена Мною з самого початку творіння 

для того, щоб прийти до всіх як Дух Святий, розкриваючи Себе по мірі просування душ в Третю 

Епоху на більш високому рівні і з більшою досконалістю. 

14 Сьогодні ви не дивитеся за межі вашого світу, так що ні ваш дух, ні ваш погляд, ні ваш 

інтелект не в змозі дослідити те, що ще не належить вам і що приходить до вас тільки при 

шанобливому і слухняному ставленні, щоб прийняти його - за допомогою молитви, висхідної 

еволюції, яка веде вас до Мене і до Мого Духовного Світу, присвяченого завданню захищати вас. 

Через цей висхідний розвиток, через користь, яку ви отримаєте від того, що я відкриваю вам в 

цей час, ви досягнете успіху в пізнанні того, що ви хочете знати сьогодні з цікавості, і того, що ви 

будете знати завтра по справедливості, в якості винагороди, в якості нагороди, о улюблені учні 

Господа! 

15 Наближається час, коли Я залишу вас без цього Слова. Коли ви перестанете його чути, 

багато хто засумує, інші охолонуть, але решта залишаться сильними у вірі. Але якщо ви запитаєте 

Мене сьогодні, яке Моє божественне бажання, Я відповідаю вам: щоб ви всі були сильні у вірі, щоб 

ви приготувалися до того, як Я закінчу це Слово серед вас. 

Досліджуйте Мою Роботу, якщо бажаєте, щоб переконатися, щоб бути непохитними, щоб 

сумніви потім не настигли вас. Бо це змусить вас страждати і спотикатися, бо цей сумнів залишить 

вам сильний біль, через який нагадає про себе ваша совість. Але Я не хочу, щоб Мої учні носили у 

своїй совісті якийсь докір - Я хочу, щоб вони відчували тільки мир Мого Духа. 

16 Якщо цей народ не знає, як підготувати себе, якщо він не скористається моїми останніми 

настановами, він пізніше пропустить моє слово, і час, випробування, нещастя і безглузді слова 

людей ввергнуть його в сумніви. Тоді учень повинен буде зупинитися на своєму шляху і запитати 

себе, чи правда те, що він почув, чи це неправда, а потім, коли тільки видима тиша відповість на 

його сумніви, він нешанобливо підніме обличчя, щоб сказати Отцю: "Господи, хоча Ти обіцяв 

перебувати з нами вічно, - чому Твої діти не бачать Тебе? Чому наші вуха не чують Тебе? Чому 

наше серце не відчуває Твого биття? Чому Ти не проявляєш Себе ясно у нас?". 
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17 І коли ви побачите, як вчення людей і релігійні інститути піднімаються у великих змаганнях 

і просуваються на своєму шляху, виграючи "битви", ви скажете: "Куди поділася справа Отця? Чому 

Він промовчав і залишив нас наодинці, як жертв ударів долі і небезпек?". 

Ви будете мати дуже великі сумніви, як і інші Мої учні в інший час, і сумніви стануть ще 

більшими, коли ви згадаєте багато Моїх слів, які, згідно з поганими тлумаченнями, не збулися, і ви 

тоді скажете: "Чому Його Слово не мало ні ефекту, ні сили, щоб залишити Його народ об'єднаним? 

Чому Він не здійснив усією Своєю силою чудо злиття цього спіритуалістичного народу 

Господнього в одне серце? Чому в той час, коли Він навчав Своїх учнів, не приходили люди з усіх 

народів світу, щоб послухати Його? Чому не було миру серед людей, коли Він зійшов із силою 

через Свій Вселенський Промінь? Чому Його відхід був таким сумним? Чому Він пішов від нас 

мовчки, не почутий і не прославлений усім людством?". 

Все це буде терзати ваше серце у вогні сумнівів, але я не хочу, щоб це сталося. Я хочу, щоб 

ваша душа, звільнившись від усіх сумнівів і невпевненості, не вимагала від Отця нічого, що 

означає для Його Божественного Духа матеріалізацію. Я не хочу, щоб ви вимагали після 

припинення Мого Слова, щоб Я олюднював Себе, обмежував Себе або приймав форму Ісуса як 

людина. 

18 Я хочу, щоб душа твоя істинно йшла за Мною - не тільки через бажання відчути Мене, не 

тільки через силу потреби душі твоєї бачити і чути Мене, але відчути Мене через правдивість, 

споглядати Мене в рівновазі душі твоєї через вірність твого єства. Бо тоді ти побачиш Мене 

більшим, досконалішим і незмінним. 

19 Пам'ятайте, що в ті Другі часи народ відчував себе обдуреним. Вони очікували, що Месія, 

сповнений земної сили, звільнить Ізраїль від рабства людей. Вони очікували войовничого князя, 

володаря над арміями, народами і землями. 

Але коли вони почули слово того лагідного і смиренного Учителя, який говорив тільки про 

справи Отця Свого, і який обіцяв їм Царство краще, ніж царства земні, який сповістив їм духовну 

перемогу свого вчення, який сповістив їм справедливість для тих, хто проливає сльози за духовно 

убогих, за хворих, за принижених, для рабів - то відчували себе обдуреними ті, хто очікував 

близького часу свого земного визволення і прославлення того Господа - ті, хто прагнув бачити його 

на троні в цьому світі і бачити скіпетр правосуддя праворуч від себе, щоб судити народи, щоб 

підкорити великі царства цього світу. 

20 Коли настала ніч арешту Учителя, їхні серця здригнулися перед такою лагідністю, адже 

Господь не чинив опору, адже Він не вражав Своєю силою ворогів, адже Він дозволив тягнути 

Себе, як лагідне ягня, до місця розтину черепа. І коли Його апостоли побачили знущання і 

глузування з боку цього народу, то навіть вони пішли збентежені і підозрілі. І вони запитували 

себе: "Чому події відбувалися саме так?". Вони відчували велику любов до свого Учителя і зробили 

біль Ісуса своїм, але вони ще не були духовно пробуджені, їхні духовні очі не відкрилися до світла 

істини. І коли вони побачили Його там, на місці черепа, і стали свідками Його смерті на тому 

ганебному дереві катувань, і побачили Його кров, що стікала, як кров будь-якої людини, то сумнів 

оволодів їхніми серцями. 

21 Як вони зможуть продовжити справу свого Вчителя? Як би вони продовжили цей приклад 

спокути? Але Учитель пройшов через смерть, щоб піднятися, сповнений слави і життя, над усім 

створеним. Він споглядав Своїх і терпів сумніви Своїх учнів, і як ще один доказ Своєї безмежної 

любові, після Свого воскресіння дозволив побачити Себе жінкам, які беззавітно любили Його і 

йшли за Ним, щоб вони засвідчили Його учням про те, що бачили і чули. 

Але, незважаючи на ці свідчення, вони засумнівалися. Потрібно було, щоб Учитель проявив 

Себе, розвіяв морок сумнівів і запалив світло в усіх цих серцях. Але був ще учень, який сумнівався 

найбільше - Фома, який сказав, що тільки тоді, коли він зможе доторкнутися до ран свого Вчителя 

власними пальцями, він зможе повірити в те, що Він воскрес. І тому Вчителю довелося переконати 

і його в його сумнівах. 

22 Коли Учитель застав своїх учнів на самоті і схвильованими, бо одні повірили у воскресіння 

Учителя, а Фома засумнівався, Господь з'явився серед них і промовив: "Мир Мій з вами!". Він 
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покликав до Себе Фому, показав йому Свої рани і сказав йому: "Вклади в них свої пальці, Фома, і 

не сумнівайся, бо це справді Я". 

Але Фома, розкаявшись у своєму сумніві в той момент, вигукнув - переможений у своїй 

недовірливості - "Господи!". А Я сказав йому: "Тому що ти бачив Мене, ти увірував. Блаженні ті, 

які вірують, не бачачи". 

23 Чи хочеш ти назавжди носити в своєму дусі цей люблячий докір Ісуса, Учителя? І що Я 

знову кажу вам: "Ви увірували, тому що бачили?". Ні, учні Духа Святого - ні, учні Третьої Епохи! 

Не майте в собі сумніву, приберіть його вже зараз, дивіться на Мене в Дусі, дивіться на Мене в 

Моїй правдивості і в Моїй суті, щоб потім, коли вам буде не вистачати цих проявів, ви змогли 

побачити Мене через любов і віру духовним поглядом, чистим і вільним від сумніву і плями. 

24 Для того, щоб приступити до виконання своєї місії, ви не повинні чекати, поки я зможу 

повідомити вам тільки через провидців: Вставайте і виконуйте свій обов'язок, не чекайте, що Я 

знову стану людиною, щоб знайти віру. Це сталося в Другу Епоху, бо так було потрібно. Бо 

більшого Учитель не міг вимагати від своїх учнів у той час, коли людина почала проникати своїм 

духом у незбагненні сфери потойбічного. 

Але ви - ті, хто нині живі і ті, хто в минулому, хто розвинув свої душі, кого Я часто 

випробовував і з ким Я часто говорив через людський інтелект, щоб донести вам істину і зробити 

вам великі одкровення, - невже ви могли засумніватися, невже ви могли впасти в матеріалізацію, 

невже ви могли дозволити любові вашого серця охолонути і вашій душі збитися зі шляху після 

припинення Мого Слова? Ні, учні, Я говорю з вами в цей час і ще багато разів підготую вас через 

Своє Слово, щоб у вашій душі були тільки світло, сила, рішучість і незламна ревність віри перед 

обличчям усіх випробувань. 

25 Коли Я духовно показував Себе Своїм учням Другої Епохи, вони відчували істинну любов у 

своїх душах. Тоді вони об'єдналися в обіймах братерства і духовної сили, щоб продовжити справу 

свого Вчителя. Бо після того, як вони розвіяли свої сумніви, вони сказали, сповнені душевного 

щастя: "Дійсно - ми дійсно були з Месією, з Сином Божим, ми дійсно жили разом зі Спасителем 

світу, Він не обманув нас. Він не обманув нас. Він не обманув нас". Він є Життя, Він є 

Відкупитель, Він є Істина, Його Царство не від світу цього, Його дім - Царство Вічне, звідки Він 

сьогодні дивиться на нас, промовляє до нас і дає себе побачити. Він пообіцяв бути з нами вічно. І 

дійсно, ми єдині, ми любимо один одного і будемо свідчити про Нього всім народам землі". 

26 Чи настане між вами справжнє єднання після припинення мого Слова, коли ви відчуєте 

відсутність мого Слова в глибині вашого серця і душі, коли мій духовний світ також більше не 

дасть своєму Слову звучати між вами через носіїв дару? Тоді громади будуть шукати одна одну, а 

ті, хто залишився далеко і працював по своєму, будуть шукати своїх братів і сестер, будуть 

забезпечувати один одного теплом і присутністю, порадою і допомогою. Вони будуть жадати Мого 

слова, і одні будуть шукати цілющого бальзаму в колі інших, а Я прийду знову, щоб проявити 

Себе. 

27 Так, Мій народ, і Я буду говорити близько до вашого духовного вуха, і ви усі побачите 

Мене, і ці ясні проголошення, які Я даю вам, які ви не знаєте сьогодні, яким чином вони прийдуть, 

прийдуть певним і ясним чином, щоб поставити вас на правильний шлях. Вони будуть вашим 

захистом, вашим стимулом, щоб ви ніколи не думали, що йдете самі. 

Я буду дивувати вас на шляхах, у вашому духовному виконанні місії, у земному виконанні 

обов'язку, а також у ваших проступках. Я виберу відповідний момент, щоб дати про Себе знати на 

шляху кожного з Моїх учнів. Я буду присутній і відчутний на ваших зустрічах, і ви будете 

відчувати Моє тепло, подих Мого Духа, отримувати Мої натхнення. 

28 Я хочу, щоб ви, у міру того, як ви вірите в Мене все більше і більше, мали віру між собою - 

щоб не виникло серед вас неправдиве свідчення - щоб неправда не виходила з ваших вуст, щоб 

зробити вас великими або відомими серед людей або людства. Горе тому, хто говорить неправду! 

Горе тому, хто скаже: "Я бачив Учителя", не бачивши Його! Горе тому, хто скаже: "Я отримав це 

послання від Господа", не отримавши його! Бо тоді Моє натхнення відійде від нього, і він поверне 

його, лише очистившись від своїх плям. 
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Не зловживайте моїм ім'ям, не використовуйте мою роботу для брехні, не зловживайте моїм 

духом або моєю роботою для прикриття своєї брехні. 

29 Я хочу, щоб ви говорили тільки правду, що якщо ви ніколи не отримуєте від Мене 

натхнення або прояву, то ви погоджуєтеся з цим і не брешете, бо тоді ніхто не зможе вас 

звинуватити. Але я прошу вас: Ким може бути той, хто нічого не отримує від Мене? Ким може 

бути той, хто не насолоджується Моїм натхненням, хто не отримує Моїх настанов і не відчуває 

Моїх проявів? Я не відступлю перед обличчям ваших злочинів. Я завжди буду з вами, залишаючи 

вас перетвореними на пророків - але пророків істини, а не фальшивих, які виходять на вулиці, 

вихваляючись своїм пророцтвом. 

30 У перші часи Мої пророки виходили на вулиці і проголошували послання Господа. Але 

скільки смирення, скільки сили і віри було в них! 

Часи змінилися, і сьогодні ви не можете вийти на вулиці, сільські провулки або людські базари і 

викрикувати мої послання на все горло. Сьогодні ви повинні знати, коли настав момент для вас 

говорити, діяти чи молитися. Якщо ви підготуєте себе таким чином, мій народ не буде сумніватися 

у ваших власних свідченнях. 

31 Коли ви близькі до суду, коли Моє правосуддя ось-ось дасть про себе знати серед народів 

землі, а також серед вас - коли буде Моя Воля відкрити вам якусь подію, Я виберу одного з вас, 

щоб попередити вас і оголосити вам про те, що станеться. Я виберу двох або трьох, або стільки, 

скільки потрібно, щоб підтвердити це повідомлення. Однак не сумнівайтеся, бо, роблячи це, ви 

будете просити Отця про ще більший прояв. 

Хіба ви не знаєте, що Учитель сказав вам у цей Третій раз: "Час пільг закінчився"? Якщо ви тоді 

скажете: "Так, Отче, матеріальні блага закінчилися, але є духовні блага, які Ти нам обіцяв". На це Я 

відповідаю вам: "Так, діти мої, - але якщо ви вимагаєте від Вчителя, щоб Він став людиною, то ця 

ваша вимога належить до земних благ, і цей час уже минув". 

32 Тому Я звільнив вас від багатьох традицій, бо ви б осквернили і принизили спосіб 

поклоніння, відкритий вашому духу Отцем - форму поклоніння, огорнуту благодаттю і 

досконалістю. Ви дозволили б їй виродитися в обряди, в церемонії і мирські свята, і все більше і 

більше перейматися зовнішнім поклонінням, дотриманням традицій, а не виконанням Закону і 

Вчення. Тому, на жаль одних і на радість інших, Я звільнив вас в цей час від багатьох традицій, від 

багатьох релігійних практик, до яких була прив'язана ваша душа. 

33 Зараз, крок за кроком, ви відкриваєте для себе істинний храм, і цей храм ви знаходите і 

всередині себе, і зовні, в нескінченності Всесвіту. 

Сьогодні ви усвідомлюєте, що істинний вівтар - у вашому серці, що віра - це світильник, який 

ви повинні запалити для Мене, що квіти, приношення, ваші справи, ваші заслуги - це образ вашого 

Господа - ви самі, щоб через вас бачити Мене. 

Сьогодні ви усвідомлюєте, що джерелом благодаті є Мій Божественний Дух - невичерпне 

джерело досконалостей і благословень - що Я є Дія, бо Моя власна Дія - в Мені, і вона нескінченна 

і універсальна - що Я є Пастирем всіх душ, які слідують за Мною в славних числах, і що врешті-

решт всі досягнуть єдиної перешкоди, яка є досконалим миром, який є вічною домівкою душ у 

вищому світі, і що дім Отця є скрізь, і ви ніколи не покидали цього дому. 

34 Так ваша душа розправить крила і побачить крізь простір нескінченність, крізь час - 

вічність, крізь час - досконалий і світлий шлях, який веде вас до Отця через "путь". Тоді ви 

забудете традиції, які були перешкодами і пастками, і залишите позаду себе на шляху - рутину, яка 

була лише стіною, що зупиняла вашу душу, а образи - об'єкти фанатизму - залишаться позаду, і 

ваша душа піде стрімко і вільно, сповнена запалу, радості, надії і віри, назустріч своєму духовному 

майбутньому. 

35 Все, що душа вважала посохом, щоб триматися, спиратися, вірити і любити Мене, і надалі 

буде в її розпорядженні, щоб вдивлятися в Мене своїм духовним поглядом, довіряти Вічному і 

Істині, яку Я в достатку виявив серед вас в цей час. Через підготовку одних я долаю недосконалість 

інших. Через ваше прагнення до прогресу, до наближення до Мене, до висхідного розвитку, до 

ідеалу і до розуміння в Моїй Божественній Справі Я приходжу і відкриваю Себе, Я проливаю Себе 

серед вас як мудрість і як світло. 
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36 Кров Ісуса, перетворена на світло спасіння, проникла в усі душі як спасіння і продовжує це 

робити. Вічно Мій Дух дарує спасіння і світло, вічно Я дозволяю променям Свого світла проникати 

туди, де темно, вічно Мій Божественний Дух - не як людська кров, а як спокутна сила, як духовне 

життя - виливається на всіх Моїх дітей. 

37 Ваше майбутнє чекає на вас, ці часи наближаються і насуваються на вас, і з цими часами 

прийдуть люди, натовпи людей, які прагнуть духовних знань - також прагнуть розвіяти свої 

сумніви і мати можливість знайти для своєї душі двері до світла і миру. 

38 Прийдуть люди, і серед них "Фома", представлений наукою і матеріалізмом, з пильними 

очима, щоб досліджувати; і це не тільки очима, але і пальцями рук, щоб сканувати, торкатися, бо 

тільки так він зможе повірити в мою присутність і в духовні події, які будуть відбуватися одна за 

одною серед людства і яким люди повинні бути свідками, щоб "Фома Третьої Ери" в його сумнівах 

і його матеріалізм міг бути подоланий моєю любов'ю. 

39 Приготуйтеся, щоб ви були апостолами віри, щоб ви були ревними учнями, які свідчать не 

тільки словом, але й ділом. Таким чином ваші приклади подолають жорстокосердя людей. Я буду 

творити чудеса і давати докази, які воістину просвітять недовірливість тих, хто приходить до вас. 

40 Я не прошу від вас нічого неможливого, для вас не буде важких справ, Мені буде достатньо 

вашої підготовки, вашої молитви і вашої віри, а все інше Я зроблю, діти Мої улюблені! 

41 Все, що ви не в змозі зробити, - всі труднощі, з якими ви зустрічаєтеся, - ви залишаєте Мені, 

і Я зроблю все можливе. Тоді люди відчують, що те, що неможливо для людини, стає реальністю 

завдяки вашому посередництву. Вони не зможуть приписати ці чудеса людині, і в своєму 

здивуванні вони будуть змушені піти в потойбіччя, щоб замислитися над вищою і піднесеною 

силою. 

42 Я з'явлюся у славі, щоб знищити гріх людський. Перед людською силою Я відкрию Себе як 

мудрість і божественну науку. Я також присоромлю матеріалізм людської науки. Для всіх 

релігійних громад та інститутів людей Я прийду як Спаситель - так Я оголосив. На полях розбрату 

і битв Я буду присутній зі Своєю невидимою зброєю миру, зі Своїм двосічним мечем, щоб 

знищити всякий гріх і корупцію. 

43 Я прийшов як Великий Борець, як Мене хочуть бачити люди і як Мене чекають багато хто з 

тих, хто населяє землю. Як воїн я прийшов у правді та дусі. Моя війна почалася давно, і все ж вона 

ледь почалася: найважче, найстрашніше в цій битві ще попереду, і в цю битву підете ви, кого я 

зараз готую як воїнів. 

Ви знаєте, однак, що моя війна не з несправедливістю, а саме зі справедливістю над людською 

несправедливістю. Моя любов викорінить лицемірство, егоїзм і людську злобу. Мій мир усуне все, 

що несе в собі зерно і основу ненависті, розбрату. Що ж тоді пощадить Мій невидимий меч, який Я 

вкладаю в твої руки? Життя моїх дітей, чуйність і доброчесність. Все інше впаде. 

44 Якщо Я побачу іскру любові до Мене, атом правдивості, трохи любові або співчуття до 

інших, все це пощадить Мою зброю. 

Тому ви можете зараз зрозуміти, що ця битва буде дуже великою серед вас. Але це не тільки 

між людьми, ця боротьба вселенська. Всі душі після цієї битви зроблять крок до істинного життя - 

крок до прогресу, твердий крок до Мене, в істині і в дусі. 

45 Хіба ви не відчуваєте, як збурюється духовне життя навколо вас? Хіба ви не відчуваєте, що 

гуркіт цієї великої битви лунає у вашій душі? Навіть в момент вашого глибокого сну ваша душа 

бореться і бореться, звільняючись і працюючи в тій місії, яку я на неї поклав. 

46 Це ті великі битви, які бачив мій учень Іоанн за допомогою пророчого дару. Він бачив армії, 

які є такими ж, як і ті, що сьогодні воюють у повній бойовій готовності. 

47 Найзапекліша з битв ще не настала, і тому Я вчу вас невпинно, щоб ви вийшли з неї 

мужніми воїнами Мого Вчення, Мого Закону - того Закону, який говорить своїм воїнам: "Любіть 

один одного!". 

48 Це те, що говорить Великий Ударник, те, що говорить вам, о любі люди, в Третю Епоху 

Князь Сил, що говорить вам, о любі люди, в Третю Епоху. Встаньте з цим мечем любові, схопіть 

його, витягніть з піхов і переможете всю ненависть і зло, що існує в людстві. 
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49 Ви знаєте, що зі Свого "Високого Престолу" Я огортаю всесвіт Своїм миром і 

благословенням. 

50 Все благословляється Мною щогодини, щомиті. Від Мене немає і ніколи не буде ніякого 

прокляття або осуду для Моїх дітей. Тому, не бачачи ні праведників, ні грішників, Я обдаровую 

всіх Своїм благословенням, Своїм поцілунком любові і Своїм миром. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 320 
1 Щасливий рід людський, бо він має втілену присутність свого Господа. Щасливий 

людський рід, бо він отримав цю спадщину любові. 

2 Моє існування у світі через Ісуса відбувалося на землі Палестини, Моя проповідь тривала 

лише три роки, Я відвідав лише кілька сіл, а натовп, який супроводжував Мене на Голгофу, був не 

дуже численним. Проте, те Слово, яке прозвучало з уст Ісуса, дійшло до людства всіх часів і 

народів. 

Мені не потрібно було йти по всіх країнах того часу в пошуках учнів, бо Я знав, що Моє Слово, 

як зерно, незабаром буде винесено з тієї землі, щоб розсіятися по всіх народах земної кулі. 

Ті, хто почув Ісуса і став свідком Його "смерті", були представниками всіх поколінь, які 

прийдуть після нього. Бо суть мого вчення і любов, з якою була пролита ця кров, призначалися для 

всіх. 

3 Не засуджуйте той народ за те, що вони не визнали в Ісусі Месію і за те, що вони принесли 

Його в жертву. Не обурюйтеся думкою про те, що Той, над Ким вони насміхалися, був Сам Бог. 

Істинно кажу вам: Я один суддя. 

Багато з тих, хто несправедливо засуджує цей народ і не прощає йому жертвування Вчителем, 

носять у серці пригніченість, самі того не усвідомлюючи, бо зайняли місце, яке їм не належить. 

4 Так само, як коли Я висів, помираючи на хресті, перед обличчям натовпу, що бенкетував на 

Моїх стражданнях, Я вигукнув: "Отче мій, прости їм, бо не знають, що творять", - це ж речення Я 

міг би повторювати щодня, звертаючись до вас. Бо хоча ви знаєте Моє ім'я від народження і маєте 

в душі Мої настанови, Мої заповіді і Мої закони, ви не перестаєте кидати в Мене образи і 

насміхатися над Моїми принципами. 

5 Ви пережили три епохи духовних одкровень, але досі людство не звело того храму, якого Я 

чекаю. Але - в цій Третій Ері - люди зведуть на дні своїх сердець Святая Святих, де буде Ковчег, 

тобто душа, яка зберігає в собі скрижалі Закону, що є у вашому дусі. 

6 Вам здається неможливим моральне і духовне перетворення людства, бо ви дуже далекі від 

тих принципів, які були вам відкриті. Неможливо уявити, а тим більше повірити у світ, де панує 

любов, мир і справедливість. 

7 Кажу вам, що ви не можете повірити у все це, тому що ви не захотіли дослідити значення 

Мого слова і значення Моїх справ. Якби ви присвятили трохи свого часу духовному спогляданню, 

то отримали б велике натхнення і досягли б мудрості. 

8 Хто з людей 2000 років тому мав уявлення про нинішній світ, який ви створили силою свого 

розуму? Нікого. Тому багатьом стародавнім пророцтвам, які сповіщали цей світ про сьогоднішній 

день, не вірили. 

9 Я пророчо сповіщаю вам новий світ і одухотворене людство, але коли це слово стане 

відомим, йому знову не повірять. 

10 Покоління за поколінням йтимуть з життя, людська зарозумілість розв'яже бурі і потопи, 

моровиці і пошесті, і плач людства потрясе космос. Але після всього цього нові мешканці Землі 

почнуть життя самоаналізу і одухотворення, використовуючи незмірний скарб досвіду, 

заповіданий їм минулими поколіннями, і божественне насіння почне проростати. 

11 У кожній душі існує божественний зародок, що вийшов з Мене, і подібно до того, як ваші 

діти успадковують риси або характер своїх батьків, так і душі з часом виявлять те, що вони 

успадкували від свого Небесного Отця: любов. 

12 Згадайте той день, коли з любові до вас Я помер як чоловік на хресті. Згадуйте Мої Страсті - 

так, але вже не звичайним способом, до якого ви звикли століттями - зовнішнім і чуттєвим, який не 

залишив у вашій душі зерна, тому що ви не занурилися в сенс і значення. 

13 Я бачу, що для того, щоб зворушити ваше серце, ви драматизуєте мою смерть за допомогою 

кривавих зображень і образів, що ви плачете і носите траурний одяг, як якщо б людина щойно 

померла, і що ви з року в рік приносите свої співчуття Матері, не усвідомлюючи, що ви робите. 
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14 Навіщо висловлювати співчуття Марії, коли вона вже нікого не втратила, бо Той, Хто помер 

на хресті, воскрес до Вічного Життя? Навіщо проливати наді Мною сльози, якщо Я поза болем і 

смертю? 

15 Істинно кажу вам: краще б ви проливали сльози через самих себе і сумували через свої 

гріхи, і носили скорботу в серці через те, що стільки чеснот і благородних почуттів загинуло в вас. 

16 Я хочу, щоб ви, не чекаючи ювілеїв, дат або традиційних днів пам'яті, об'єдналися на зборах 

або в лоні ваших сімей і, повертаючись до тих прикладів і робіт, які Я представив вам в Другу Еру, 

зібралися разом з духовністю і відданістю, щоб роздумувати і тлумачити Моє Слово. Бо тоді ви 

дійсно принесли б користь своїй душі, бо відкрили б для себе сенс або суть Моїх творів і Моїх слів. 

17 Не намагайтеся жаліти Мене, бо немає в Мені нічого такого, що могло б викликати у людей 

почуття жалю. Натомість надихніться тією любов'ю, яку Я виявляв вам протягом усього життя, і 

прикладіть цей жаль, цей жаль за образи і це каяття до вашого ближнього, серед якого є тисячі тих, 

хто гідний всякого жалю і співчуття: одні тому, що сильно страждають, інші тому, що кинулися в 

бруд пороку, треті тому, що не знають світла істини, а четверті тому, що живуть без любові, або 

тому, що голодують і жадають справедливості і миру. 

18 Відчуйте до них справжнє співчуття і милосердя, плачте і моліться за них. Але, перш за все, 

зробити щось, що полегшить їхній біль або покращить їхнє життя. Тоді ви дійсно будете на шляху 

до розуміння мого вчення, до розуміння моєї жертовної смерті і до правильного тлумачення мого 

заповіту. 

19 Любов один до одного буде єдиною поведінкою, яка буде слухняною Моєму слову і 

приємною Моєму духу. 

20 Я сказав на хресті через Ісуса: "Отче, прости їм, бо не відають, що творять!". 

Через багато століть я знову можу сказати цьому людству, що воно досі не знає, що робить. Бо 

часто вона спотворює значення Закону або Вчення, яке Я відкрив їй, і порушує обидва, вважаючи, 

що шанує і виконує їх. 

21 Якби ви зрозуміли і відчули Моє вчення, у ваших жилах потекла б любов - любов до 

ближніх, які є частиною Мене. Але ви далекі від того, щоб любити один одного, і свідчите про це 

майже всіма своїми справами. 

22 Згадайте у своїх поминаннях, що Я, Божественний Учитель, з любові до вас залишив 

Духовне Царство і став людиною, щоб жити серед людей, - що Я залишив Своє Царство, щоб жити 

у вашому світі як людина в 

Проявити служіння нужденним - що Отець всього створеного, перебуваючи у Христі, прийшов до 

вас, щоб бути найскромнішим і присвятити вам усе своє життя. 

23 Моє вчення вчило, що чим більше ти маєш, тим більше ти повинен віддавати, і чим ти 

більший, тим смиреннішим ти повинен бути. 

24 Хто ж ті, що беруть Мене за приклад у цей час? Хто з них здатен зійти з трону чи з 

почесного крісла, щоб опинитися серед бідних і нужденних і дати їм життя? Я не відкриваю їх, 

хоча ваш світ такий великий, а людство таке численне. 

25 Коли таких прикладів буде багато на землі, тоді ви зможете сказати, що ви прислухаєтеся до 

мого слова і моїх прикладів, що ви живете ними. 

26 З покоління в покоління, з епохи в епоху люди все далі і далі відходили від Божественних 

законів, спричиняючи регрес у духовній сфері. 

27 Якщо ви зупинитеся на мить і подивитеся на свій світ, подивитеся на нього крізь призму 

розуму, як якщо б ви з висоти гори дивилися на місто, то побачите, що люди розвинули свої 

пристрасті і свій розум і завжди використовували їх для земних цілей. 

28 Якщо ви дослідите і поміркуєте, то виявите, що ніде не проявляється ознака істинного 

одухотворення - те, що доводить, що в людині живе істота світла. 

29 Коли ви зійдете з цієї гори своїх роздумів, то зробите це з сумом, з печаллю - з 

усвідомленням того, що ви далеко відійшли від божественних законів, які керують духовним 

життям. 

30 На своєму шляху ви зустрінете маленьких, нижчих істот: бджілку, мурашку, черв'ячка, і ви 

скажете: "Отче, чому ти не дозволяєш грішити цим істотам, які нижче нас, а своїм духовним дітям, 
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таким же, як і ми, дозволяєш грішити дуже добре?". О, малі, ви, що насмілюєтеся ставити Господу 

своєму такі безглузді запитання! 

31 Я вже дивував вас, заздрячи цим істотам за безтурботність і спокій, в якому вони живуть. Я 

бачив, як ти заздриш птахам за радість їхніх гнізд, які вони зробили домівкою, і чув, як твоє серце 

говорило собі: "Можливо, ці створіння заслуговують на більше благословення, ніж діти Божі?". 

Зараз Я кажу вам, що ви запитуєте і мучитеся так, тому що ви не знаєте, як вивчати Моє вчення, 

поки не знайдете істину. 

32 Чому ви не бачите, що у цих створінь є тільки один дім - земля, і що саме на ній вони мають 

свій рай і своє блаженство? Хіба ви не бачите, що Я змушую їх слідувати силі, яка є Законом 

Природи? Оскільки вони живуть у межах Закону, вони повинні насолоджуватися всім тим, що 

містить Закон, а це любов, мир, добробут, насолода, активність, життя. 

33 Ви, люди, маєте можливість пізнати те, що знаходиться за межами земної природи - 

Духовне Життя. За це вам відкрито шлях, що веде до Царства Отця вашого. Але Я залишив вам 

свободу вибору - йти цим шляхом або не йти - підніматися або спускатися, наближатися або 

віддалятися. Бо саме так можна здобути справжні заслуги перед Отцем і водночас довести свою 

любов до Нього. 

34 Безчуттєва істота керується інстинктом, який є її внутрішнім голосом, її господарем, її 

провідником. Вона як світло, що йде від своєї матері - Природи, і освітлює шлях, яким їй 

доводиться йти у своєму житті - це теж шлях небезпек і ризиків. Вас, людей, веде душа, вас, душі, 

веде дух, який є тим світлом, що вклав Божественний Дух у своїх духовних дітей. 

35 Доля дітей природи - на землі, тут вона починається і тут закінчується. Доля ж душі 

починається з Мене і ніколи не закінчиться. Бо коли вона підніметься над земним життям, коли 

перейде за межі світів досконалості і увійде у вічність, вона буде переходити з одного дому в 

інший, відкриваючи нові світи, сповнені мудрості, стаючи все більш блаженною, все більше 

люблячи. 

36 Не переставайте думати про свою долю, а також не переставайте спостерігати за своїми 

нижчими братами і сестрами, бо в них ви знайдете нескінченні приклади мудрості, які, застосовані 

до вашого життя, дозволять вам пожинати добрі плоди. 

37 Беріть приклад з гармонії, з якою живе кожен вид, з активності тих, хто працьовитий. 

Візьміть до серця приклади вірності чи вдячності. Вони є прикладами, які містять Божественну 

мудрість, оскільки вони походять від Моїх створінь, також народжених Мною, щоб вони могли 

оточувати і супроводжувати вас у вашому світі, щоб вони могли розділити те, що Я розмістив на 

землі, і щоб ви могли відкрити в них голос, який говорить вам, що..., якщо ви будете виконувати 

Божественний Закон у точності і дозволите собі керуватися голосом совісті, як керуються 

інстинктом, ви пізнаєте гармонію, ви відчуєте мир, і це принесе вам примноження ваших благ, 

достаток, духовний і людський прогрес. 

38 Ви думаєте, що той, хто глибоко замислиться над усім цим, буде здатний потім 

розпалювати війну? Невже ви думаєте, що той, хто ясно почув голос своєї совісті, піде на 

приниження власного ближнього? Ні, любі мої. Отже, прийдіть до висновку, що ви повинні 

замислитися над Моїми одкровеннями, що світ також повинен замислитися, щоб душа підносилася 

від тих роздумів, розум був у благоговінні, а людина - одним словом - дійсно чула і слухалася 

голосу совісті. 

39 Осмислити урок цього дня і навчити роздумувати над ним. Це послання, яке ви повинні 

донести до сердець ваших співвітчизників з тією сердечністю, якою я вас наділив. Бо ви повинні 

виконати місію, і саме тому Я прийшов у цей час, щоб донести до вас Моє Слово. Але для цього 

проголошення Я використовував не тих, хто натренував свій розум у пізнанні цього світу, а тих, 

хто у своїй простоті був подібний до Моїх учнів Другої Епохи. 

40 Покажіть їй мою роботу без страху, бо вона повинна просвіщати світ у всі часи. 

41 Виховуйте себе так, щоб слово Моє залишилося записаним у ваших серцях, щоб ви були 

подібні до свого Вчителя, щоб, будучи смиренними, ви були справжніми учнями Моїми. Несіть 

істину, щоб через неї прозріло все людство. 
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42 Практикуйте чесноти і об'єднуйтеся як один учень. З цієї книги всі візьмуть настанови з 

собою, і так "останні будуть першими". 

43 Улюблені: З якою відданістю ви вислухали це слово, яке наставляє вас і сповіщає вам про 

події, які незабаром ви побачите, як вони відбудуться на вашій власній землі. 

44 Людина зробить великі кроки до одухотворення, її дух зможе переступити через людські 

обмеження і досягти вищих світів життя, щоб вступити в контакт зі своїми братами і отримати 

світло, яке вони можуть їй запропонувати. Він також зможе спускатися на плани життя, де 

перебувають істоти нижчого рівня розвитку, відсталі істоти, щоб допомогти їм залишити своє 

жалюгідне існування позаду і перевести їх на кращий план життя. Сходи, по яких піднімається 

душа до своєї досконалості, дуже довгі, на них ви зустрінете істот нескінченно багатьох різних 

рівнів розвитку, і ви запропонуєте їм щось з того, чим володієте, а вони, в свою чергу, також 

дадуть вам щось зі свого духовного багатства. 

45 Тоді ви відкриєте для себе, що це не єдиний світ, який намагається вдосконалити себе. Ви 

дізнаєтеся, що на всіх планетах душа розвивається, що на всіх вона ворушиться і росте у виконанні 

свого призначення, і я хочу, щоб ви підготували себе, щоб ви могли укласти договір з усіма 

вашими братами, щоб ви могли обмінятися з ними в цьому святому бажанні знати, любити і 

допомагати один одному. Робіть це в Моє ім'я і в беззастережному послуху, за допомогою своїх 

думок. Якщо ви почнете цю вправу, то поступово зрозумієте їхні прохання, їхнє вчення і їхню 

користь. 

46 Я бажаю, щоб ви були в гармонії з вашими братами на цій планеті і за її межами, яка в цей 

час є вашим домом. Укладайте дружні узи, просіть про допомогу, коли вона вам потрібна, а також 

поспішайте допомагати тим, хто просить у вас те, чим ви володієте. 

47 Як же сильно люблять і оберігають вас істоти, яким призначено в цей час привести вас до 

пізнання Мого Повернення, і як благотворно вони впливають на це людство! Я один бачу цю 

постійну роботу і знаю її результати. Я благословляю їх, бо їхня праця велика. Якби ви змогли 

проникнути у своє духовне життя, то побачили б, що воно наповнене турботою, чудесами, якими 

ви зобов'язані своїм духовним благодійникам. Вони працюють в різних місіях на вашому світі, а ви 

навіть не підозрюєте про їх доброту і їх зусилля. Скажу лише, що вони постійно борються за те, 

щоб повернути порядок і справедливість у життя людей. 

48 Допоможіть їм у їхній нелегкій місії, зрозумійте їхню любов, їхню самовідданість і станьте 

їхніми співучасниками у цій великій справі! 

49 Не тільки в цей час, а з тих пір, як перша людина заселила землю, був посланий духовний 

світ, і він проявився, розділяючи ваші страждання і ваші радощі. Я висвятив його для того, щоб ви 

не відчували себе покинутими чи віддаленими від своїх духовних братів і сестер. Як тільки ви 

повернетеся до простоти, як тільки ви будете в контакті з цими істотами і побачите їх навколо себе, 

ви визнаєте їхню роботу і благословите їх. І як тільки ви покинете Землю, щоб почати подорож до 

свого наступного дому, ви з'єднаєтеся з тими, хто був захисником вашого життя. Але після того, як 

ви пізнаєте чесноти своїх духовних братів і сестер, - чи не будете ви тоді для своїх менших братів і 

сестер тим, чим для вас є ваші ангели-хранителі? 

50 Я відкриваю вам нині те, що було приховано від вашого земного розуміння, бо не хочу, щоб 

ви залишилися в невіданні того, що є фундаментальним у вашому житті: безсмертя вашої душі, її 

вічно висхідний шлях і її кінцева мета в Мені. 

51 Пройдіть шлях крок за кроком, живучи на землі, але завжди дивлячись у небо. Пам'ятай, що 

з того моменту, як ти почав свій шлях, ти живеш вічним життям, і що кожне випробування, яке ти 

проходиш, наближає тебе до Мене, і що кожна пройдена відстань скорочує час твого зворотного 

шляху. 

52 Ви бачили перші вогні цієї ери одухотворення, але ви не побачите її повного розгортання з 

цього світу. Вашу справу продовжать ваші нащадки. Проте Я дозволю вам продовжувати плекати 

своє насіння, так само, як Я дозволив душам тих, хто був вашими батьками, продовжувати 

працювати для виконання вашої місії. 
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53 Творіть добро в цьому світі, несіть моє слово до сердець. Часто ти не знайдеш слуху в 

одних, але в інших знайдеш відлуння, і їм ти даси цю настанову в достатку, яку Я дав тобі, щоб ти 

передав її всім своїм ближнім. 

54 Сьогодні ви маєте Моє Слово, яке розкриває ту саму і єдину сутність, яку Я дарував вам у 

всі часи: любов. Принципи, на яких ґрунтуються Мій Закон і Моє Вчення, незмінні і вічні. 

55 Сьогодні Я приходжу в Дусі, щоб відкрити Свою істину і Свою Присутність за допомогою 

Божественного світла, так само, як в ту Другу Еру Я зробив Своє "Слово" втіленим в Ісусі, щоб 

відкрити вам Свою істину через Слово і запечатати її Кров'ю. Необхідно було прийти до людей, 

жити з ними, дозволити себе бачити і відчувати так, як бачать і відчувають вони, щоб дати їм 

свідчення безмежної любові, яку відчуває мій Дух до людей. 

56 Я, Христос, явив славу Отця, Його мудрість і Його силу через людину Ісуса. Сила 

використовувалася для творення чудес на благо тих, хто потребував віри в душі, світла в розумі і 

миру в серці. Та сила, яка є силою самої любові, виливалася на нужденних, щоб повністю віддати 

себе їм, яка доходила до того, що Я не використовувала її для власного тіла, яке також потребувало 

її в годину смерті. 

57 Я не хотів користуватися Своєю силою, щоб уникнути пронизливого болю в тілі. Бо коли Я 

став людиною, то з наміром постраждати за вас і дати вам відчутний божественний і людський 

доказ Моєї безмежної любові і милосердя до незрілих, нужденних, грішних. 

58 Всю силу, яку Я відкривав іншим, чи то зцілював прокаженого, чи повертав зір сліпим і 

рухливість кульгавим, чи навертав грішників і воскрешав мертвих, всю силу, яку Я відкривав перед 

натовпами, щоб дати їм свідчення Моєї істини, доводячи їм Мою владу над царствами природи і 

Мою владу над життям і смертю, Я не хотів використовувати для Себе, тим самим дозволяючи 

Моєму тілу зазнати тієї пристрасті і терпіти той біль. Правда, моя сила могла б позбавити моє тіло 

від болю, але яку заслугу я тоді мав би у твоїх очах? Який приклад, зрозумілий людині, залишив би 

Я, якби використав Свою силу, щоб позбавити Мене болю? Потрібно було в ті хвилини позбавити 

Себе влади, відкинути Божественну силу, щоб відчути і пережити біль плоті, скорботу перед 

обличчям невдячності, самотність, агонію і смерть. 

59 Тому уста Ісуса благали про допомогу в годину смерті, бо Його біль був справжнім. Але не 

тільки фізичний біль переповнював гарячкове і виснажене тіло Ісуса - це було також духовне 

відчуття Бога, над яким за допомогою цього тіла знущалися і насміхалися його сліпі, невдячні і 

зарозумілі діти, за яких він пролив цю кров. 

60 Ісус був сильний завдяки Духу, який Його одушевляв, а це був Божественний Дух, і міг би 

бути несприйнятливим до болю і непереможним до нападів Своїх переслідувачів; але Йому 

потрібно було проливати сльози, відчувати, що Він знову і знову падає на землю на очах у натовпу, 

що сили Його тіла вичерпані, і що Він повинен померти після того, як Його тіло втратить останню 

краплю крові. 

61 Так завершилася моя місія на землі; так закінчилося існування на землі Того, Кого народ 

проголосив Царем за кілька днів до того, коли Він в'їхав до Єрусалиму. 

62 Ті, що прийняли Мене, були ті самі, що супроводжували Мене до місця черепа, і багато тих, 

що співали: "Осанна! Осанна!" вигукували пізніше: "Розіпни його! Але багато з тих, хто прийняв 

Мене в свої серця, підготовлені любов'ю і вірою, також вірно йшли за Мною до останньої миті, 

дозволяючи своїм сльозам падати на кривавий слід, залишений Учителем. 

63 Для тих, хто бачив Мене світлом своєї душі, Я був Самим Богом, що втілився. Для тих, хто 

бачив Мене тільки через свої органи чуття, Я не був істиною, оскільки Моя смерть як людини 

збила їх з пантелику і змусила відчути себе обдуреними. Це були ті, хто насміхався, хто називав 

себе обманутим, пам'ятаючи про наполегливість, з якою Ісус обіцяв їм Царство, повне радощів. 

Але тепер, побачивши Його зігнутим під вагою хреста, а потім прибитим до ганебного хреста, вони 

могли тільки сміятися і вигукувати, що Ісус був лжепророком, який не заслуговує на життя. 

64 Це були бідні неосвічені уми, бідні матеріалізовані душі, захоплені власними здогадками: 

"Якщо Він - Син Божий, то чому не врятувався від рук своїх гнобителів і катів? Якщо в голосі Його 

і в правиці Його - сила, то чому Він плакав на хресті, що Його покинули? Якщо Він є життям, яке 

воскрешає мертвих, то чому Він загинув від рук нікчемних людей?". 
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65 Ще не настав час, щоб світло дійшло до душ тих істот. Вони повинні були продовжувати 

йти стежками життя, щоб навчитися розуміти Божественну істину Моїх болю і смерті. Ті ж, хто 

любив Мене душею, не мали ні хвилини тривоги або сумніву, і чим більше вони бачили 

страждання свого Господа, тим більше було їхнє захоплення перед цими доказами безмежної 

любові, найдосконалішої справедливості і мудрості. 

66 Навіть розбійник Дімас, про якого всі сказали б, що в нього серце, повне темряви, - не 

здатний відкрити навіть атом Моєї істини, - зміг розпізнати Мою божественність саме там, де інші 

вже не визнавали її: на хресті. Він зміг розпізнати моє світло, він зміг відкрити мою любов, він 

побачив смирення Ісуса і сліпоту світу, і оскільки він багато страждав на землі, був засуджений і 

пізнав кривавий ешафот, він зрозумів мене і сказав собі в серці: "Справедливо, що я вмираю на 

хресті як розбійник і злочинець. Але чому ви передаєте цю чашу Вчителеві - цій людині, від якої ви 

отримували тільки блага?". І коли він побачив, з яким терпінням і смиренням боровся зі смертю 

праведний Ісус, то не зміг зупинитися і вигукнув: "Господи, пом'яни мене, коли будеш у Царстві 

Твоєму!" 

67 Так, дорогий Дімасе, ти був зі Мною в раю світла і духовного спокою, куди Я переніс твою 

душу в нагороду за твою віру. Хто міг би сказати тим, хто сумнівався, що в Ісусі - вмираючому і 

стікаючому кров'ю, як і він сам - живе Бог, що в розбійнику, який лежав праворуч від нього в муках 

смерті, захований дух світла? Минув час, і коли повернувся душевний спокій, багато з тих, хто 

відкидав і насміхався зі Мною, прониклися світлом Моєї істини, і тому їхнє покаяння було 

великим, а любов у слідуванні за Мною - незнищенною. 

68 Я заповідав світові з хреста книгу життя і духовної мудрості - книгу, яку будуть тлумачити і 

розуміти люди впродовж століть, віків і епох. Тому Я сказав Марії, здригаючись від болю, біля 

підніжжя хреста: "Жінко, це твій Син", вказуючи Своїм поглядом на Івана, який в той момент 

втілював людство, але людство, перетворене в доброго учня Христа, одухотворене людство. 

69 Я також звернувся до Іоанна зі словами: "Сину, це твоя Мати" - словами, які зараз поясню 

тобі. 

70 Марія уособлювала в собі чистоту, покірність, віру, ніжність і смирення. Кожна з цих 

чеснот - це сходинка драбини, по якій я зійшов у світ, щоб стати чоловіком в лоні цієї святої і 

непорочної жінки. 

71 Саме ніжність, чистота і любов є тим божественним лоном, в якому запліднюється насіння 

життя. 

72 Та драбина, по якій Я зійшов до вас, щоб стати людиною і жити з Моїми дітьми, така ж, як і 

та, яку Я пропоную вам, щоб ви піднялися по ній до Мене, перетворившись з людей на духів 

світла. 

73 Марія - це драбина, Марія - це материнське лоно. Зверніться до неї - і ви зустрінете Мене. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 321 
1 Будьте благословенні, учні, бо ви своєю доброю волею тлумачите Моє Слово. Так ви 

зможете розкрити свої дари і використати їх на благо ближніх. 

2 Ви зараз перебуваєте в тому часі, коли люди відчувають тривогу про вічне, про те життя, 

яке знаходиться за межами швидкоплинного людського існування. Але ви, які були Моїми учнями 

в цей час, завжди знайте, що ключем, який відкриває двері до духовної мудрості, є любов. 

3 Я пояснював вам протягом усього часу Моїх навчань, що земне життя служить для душі 

школою, досвідом, пробним каменем і розкриттям, але що вищого знання духовного життя вона 

досягне лише тоді, коли покине земне тіло і опиниться в нескінченній "долині", за межами земного. 

4 Захоплюйтеся простотою мого вчення, яке можна застосувати до будь-якої діяльності, до 

будь-якої сфери, бо його світло висвітлює і оживляє весь всесвіт. Коли її суть виливається на ваш 

інтелект, вона відкриває людині шлях до самовдосконалення, аж до досягнення духовної 

досконалості. Ця сутність є тим добром, яке присутнє у вашому Богові як невичерпне джерело 

натхнення у вашому житті. 

5 Моє вчення просте і тому доступне розумінню людської істоти, зрозуміле всім, бо ви всі 

володієте духом. Там, де є ускладнення, містифікація або матеріалізм, це не Моя істина, яка є 

світлом. 

6 Прагніть до простоти, любіть смиренність, і тоді і таємниці, і найнепроникніші загадки 

постануть перед вашим розумом, як сторінки книги, на яких ясно викладено весь її зміст. 

Коли Я говорю з вами про таємниці і секрети, які люди не змогли або не захотіли розгадати, Я 

маю на увазі все те, що Я зберігаю в Моїй таємній скарбниці для пізнання Моїх дітей. Я не говорю 

про те, що вам ніколи не потрібно знати, бо за це відповідає тільки ваш Батько. 

7 У Другу Епоху Я дав вам вчення, через яке дав людям зрозуміти, що вони не тільки створені 

з матерії, але що в кожному з них живе Істота, життя якої вище людського, і чия домівка не 

назавжди в цьому світі, а в нескінченно вищому, ніж земне, царстві. Це вчення, хоч і глибоке до 

вічності, проте було викладене в простій і зрозумілій формі, щоб усі люди могли його зрозуміти, 

оскільки всі мають право знати його. 

8 Цей урок був підготовкою до того, щоб людство повністю перейшло в духовну сферу в цій 

Третій Ері. Сьогодні, коли Я знову олюднюю Свій голос, щоб бути чутним для людей, Я прийшов 

до них, щоб розширити цей урок, розгорнути його і пояснити, бо Я бачу, що це людство тепер 

здатне зрозуміти сенс всього того, що було як обітниця на початку. 

9 Я зберу всіх людей і всі народи навколо Свого нового послання, Я покличу їх, як пастух 

кличе своїх овець, і дам їм спокій стайні, де вони зможуть знайти притулок від негоди і штормів. 

10 Ви ще побачите, як багато з тих, хто, здавалося б, не має ні найменшого сліду віри або 

духовності, зберегли в найчистішій частині своєї душі безсмертні принципи Духовного Життя, - ще 

зрозумієте, як багато з тих, хто, як вам здається, зовсім не шанує Бога, мають у найпотаємнішій 

частині свого єства непорушний жертовник усередині себе. 

11 Перед цим внутрішнім жертовником люди повинні будуть духовно стати на коліна, щоб 

оплакати свої гріхи, свої злі справи і свої образи, в щирому каятті за свій непослух. Там, перед 

вівтарем совісті, людська зарозумілість впаде так, що люди більше не будуть вважати себе вищими 

через свою расову приналежність. Потім прийдуть зречення, відшкодування збитків і, нарешті, мир 

як законний плід любові і смирення, віри і доброї волі.  

12 Ті люди, які нині живлять лише честолюбне прагнення до влади і земної слави, знають, що 

найсильніший їхній супротивник - це бездуховність, тому й борються з нею. І відчуваючи битву, 

що вже наближається, - битву духу зі злом, - вони бояться втратити своє надбання і тому чинять 

опір світлу, яке постійно дивує їх у вигляді натхнення. 

13 Як ви думаєте, хто врешті-решт переможе: дух чи плоть? Безперечно, перемога буде за 

Духом, який, будучи рабом світу, тепер буде тим, хто керує пристрастями "плоті". Це буде час, 

коли ви будете "віддавати Богові Боже, а світові - світове". 

14 Пророчими словами кажу вам сьогодні, що наближається час, коли всі народи землі 

духовно згармонізуються. Хто з вас зможе виконати цю роботу? Яка людина матиме силу і світло, 
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щоб втілити моє пророцтво в реальність? Немає, любі мої, немає людини, яка б змогла запалити 

світло в тій темряві, яка вас оточує. Як завжди, це буду Я, хто розганяє тіні, хто заспокоює бурю і 

робить так, щоб ви всі об'єдналися за моїм столом любові як справжні брати і сестри, як діти 

одного Батька, якими ви є. 

Але Я не буду один у боротьбі, цей народ буде співпрацювати зі Мною, ці учні будуть Моїми 

інтерпретаторами перед людством. Вони будуть Моїми вірними свідками розвідниками, вони 

будуть інструментами, які Я використовую, щоб дати світові докази Моєї сили, Моєї любові, Моєї 

присутності. 

15 Ви ніколи не понесете весь тягар Мого хреста, - ще раз кажу вам. Але ту частину, яку вам 

доведеться нести, ─ наскільки це буде важко! Ваша відповідальність буде великою. 

16 Боротьба буде запеклою, але вона завжди буде освітлюватися сприятливими подіями, які 

будуть доказом того, що я з вами. Вони будуть як Мій голос, що промовляє до твого серця. 

17 Як буде радіти душа твоя за кожен народ, який поступово пробуджуватиметься до світла 

нового дня, до світла Третьої Епохи, в якій всі люди об'єднаються, щоб побудувати, в шану вашому 

Богу, духовний храм, внутрішню святиню, в якій засяє незгасимий вогонь віри і любові. 

18 Нині ви відчуваєте себе дуже далекими від миру, злагоди і братерства, і маєте на це вагомі 

підстави. Адже у кожної людини уявлення про Бога, про життя, про істину настільки різні, що 

складається враження, що богів багато і що для кожної людини існує окремий бог. 

19 Хіба ви не спостерігали в природі, яка вас оточує, як все підкоряється єдиному принципу, як 

все йде за одним і тим же порядком, і все гармонізується в єдиному законі? 

20 Якби існували інші порядки, якби ви відкрили закони, відмінні від тих, які Я відкрив вам, і 

когось іншого, крім Мене, то у вас була б причина для відмінностей у ваших віруваннях, у ваших 

формах поклоніння, ідеях і способах життя. Але ще раз кажу вам, що це лише світло, яке засяяло з 

вічності на небосхилі вашого людського і духовного життя. 

21 Бо ні для кого не буде жертвою навернення до цієї доктрини, не потрібно буде ламати 

голову, не потрібно буде відкидати все те добре, істинне і праведне, що він носить у своєму серці. 

22 Єдине, на що спрямована моя робота - це одухотворення всіх людей, бо в одухотворенні 

вони стануть єдиним цілим і будуть розуміти один одного. У процесі одухотворення вони 

побачать, як зникають назви, зовнішні форми їхніх релігій, які були причиною їхньої духовної 

окремішності, оскільки кожна з них по-своєму інтерпретувала свого Бога. 

23 Як тільки вони всі наблизяться до одухотворення на своїх різних шляхах, вони зрозуміють, 

що єдине, чого їм не вистачало, - це звільнитися від свого матеріалізму, щоб мати можливість 

духовно інтерпретувати те, що вони завжди сприймали в матеріальному сенсі. 

24 Так, той, хто став на коліна перед зображенням, щоб розпізнати Мою присутність у ньому, 

відчує Мене потім у своїй душі, без необхідності створювати будь-яку форму, щоб представляти 

Мене через неї. 

25 Той, хто здійснював тривалі паломництва, щоб досягти місця, де йому сказали, що Я є і що 

там він може одужати, дізнається, що не обов'язково їхати з однієї точки землі в іншу, щоб знайти 

Мене, оскільки людина, завдяки божественному дару молитви, може знайти Мене незалежно від 

місця в будь-який момент свого життя. 

26 Тоді люди очистяться через щире покаяння і сповідуватимуть свої гріхи від душі до душі з 

Моєю Божественністю, залучаючи до цього духовного акту свою совість. 

27 Духовно, не буде іншого хліба і вина, окрім суті Мого Слова - суті, якою люди будуть 

живитися і зміцнюватися в любові, в праведності, в справедливості, в милосерді. 

28 І ті, хто присвячує своє життя вивченню Священного Писання минулих часів, і хто так само 

розділився на секти і церкви через різні способи тлумачення цих слів, так само зблизяться один з 

одним в одухотворенні, бо вищий погляд у способі аналізу і тлумачення відкриє їм весь істинний 

сенс, який вони ніколи не відкривали, тому що завжди надавали божественному одкровенню 

людський і земний сенс. 

29 Одухотворення - це все, що я прошу від людей у цей час, і тоді вони побачать, що їхні 

найвищі ідеали здійсняться, а найскладніші конфлікти будуть вирішені в межах дозволеного. 
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30 У цей час сум'яття Моє Слово з'явиться у світі, як рятувальна шлюпка. Люди зможуть 

піднятися до нового життя, сповненого світла, миру і братерства. 

31 Тепер людство незабаром побачить голуба миру, який летить над народами, несучи в дзьобі 

символічну оливкову гілку. 

32 Мій промінь зійшов до вас, і хоча ви не бачите його чуттєво, ваша душа відчуває 

присутність Мого світла, яке вас просвітлює. 

33 Ви зараз відкриєте в своєму єстві щось більше, ніж органи вашого тіла, і це будуть дари, 

здібності, сили і якості душі, які дрімали в людині багато століть. Ви не відкриєте ні речовини, ні 

форми, і тому Я кажу вам, що не ваша наука відкриє цю таємницю. 

34 Досі ви знали тільки те, що відкривали своїм розумом і до чого доторкалися своїми 

почуттями. Але прийде час, коли ви зрозумієте, що справжні цінності - в духовному, в тому житті, 

про яке ви не хотіли знати. Тоді ваше існування осяє нове світло, яке відкриє вам найбільші 

таємниці і найпрекрасніші вчення. Я благословлю вас, бо нарешті ви будете співпрацювати зі своїм 

Отцем у розгортанні життя і розвитку своєї душі. 

35 Нині ви перебуваєте в глухому куті, не маючи можливості усвідомити це, не помічаючи 

закінчення одного періоду і початку іншого, не відкриваючи сенсу своїх випробувань і не маючи 

можливості зняти божественні знаки, які Я подаю вам на кожному кроці. 

36 Ти не знаєш, у Мені ти чи поза Мною, живий ти чи мертвий для Духовного Життя, бо все 

ще твій емоційний світ перебуває у стані, подібному до сну, у твоєму єстві. 

37 Істинно кажу вам: тільки Мій голос може розбудити вас, тільки Мій поклик може підняти 

вас, і для цього Я прийшов у милосерді, щоб врятувати вас. Вже світло Моє наближається до 

кожного серця, вже воно проникає непомітно у ваше розуміння, як злодій проникає в спальню 

серед ночі: навшпиньки, без найменшого шуму. 

38 Коли Мій голос духовно пролунає в людстві, люди відчують вібрацію чогось, що завжди 

було в них, хоча й не могло виразити себе на свободі. Це буде дух, який - підбадьорений голосом 

свого Господа - підніметься і відгукнеться на Мій заклик. 

39 Тоді почнеться нова епоха на землі, бо ви вже не будете дивитися на життя знизу, а будете 

бачити, пізнавати і насолоджуватися ним з висот свого духовного піднесення. 

40 Зрозумійте, що Моя любов не чекає, поки ви прокинетеся з власної волі, але вона приходить 

вам на допомогу, щоб підняти вас з глибокого сну матеріалізму. 

41 Я бачу тебе маленьким і хочу, щоб ти був великим, щоб ти увібрав у себе своїми 

здібностями, своїм розумом і своїми почуттями все те, що належить тобі за моєю згодою. 

42 Дозвольте інтуїції пробудитися, чутливості до духовного - запрацювати, натхненню - 

активізуватися, серцю - очиститися від гріхів, розуму - прояснитися. 

43 Докладайте зусиль, щоб бути солідарними один з одним, працюйте над тим, щоб всі ви були 

в гармонії один з одним. Боріться з тією постійною ворожнечею, в якій ви жили на землі, поки не 

викоріните її. Дбайте про те, щоб добро вийшло на перший план у світі, щоб ваші життя 

облагороджувалися слідуванням Моєму Вченню, з якого випливає закон любові і справедливості. 

Тоді ти попрацюєш на найблагороднішу справу, і твоя душа стане набагато ближче до Мене. 

44 Знищення зла, яке ви захотіли увічнити в своєму світі, яке багато хто - навіть якщо ви в це 

не вірите - зробили своїм богом, присвятивши йому всі сили і помисли свого єства, має бути вашою 

метою, борючись з ним - одухотворені думкою про усунення і витіснення його все більше і більше 

з ваших життів. 

45 Для цієї благословенної боротьби вам належить накопичити запас віри, волі, мужності, 

сили, терпіння і наполегливості. 

46 Ви не будете самотніми у цій битві. Я вкладу свою силу в твою руку і своє світло в твій 

розум. Я буду творити чудеса з кожної вашої справи, якщо вона буде натхненна милосердям і 

любов'ю. 

47 Візьміть цей урок у себе, збережіть його у своїх серцях і використовуйте всю свою волю на 

користь прагнення пізнати себе краще. Як? Намагаючись відкрити свою душу в її дарах, 

здібностях, завданнях, обов'язках спокути і всьому тому, що вона несе в собі як ваш спадок. 
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48 Не падайте духом, якщо ви бачите, що дні проходять, а ви так і не відкриваєте в собі нічого 

з цього. Моліться і медитуйте, дійте за Моїми прикладами і уроками, і коли ви найменше про це 

думатимете, якийсь дар вашої душі проявиться через ваші справи. 

49 Розплющте очі і витончіть свої чуття, щоб ви могли сприймати той невидимий світ, який 

живе і плететься навколо вас. Ви закам'яніли, щоб не помічати того духовного життя, яке невпинно 

вирує всередині, поза і над вами, не в змозі уявити, що ви так само тісно пов'язані з ним, як з 

повітрям, яким ви дихаєте. 

50 Причина в тому, що ви занадто захопилися земною наукою і забули про духовну мудрість. 

51 Ти знаєш, що для того, щоб проникнути в безмежний океан духовного життя, потрібно мати 

мужність, добро, віру і любов до Бога, а це здається тобі важким і нездійсненним, і тому ти завжди 

віддаєш перевагу гуманітарним наукам, які, на твою думку, не вимагають тієї чистоти і 

піднесеності, якої вимагає вивчення духовного. 

52 Якби ви дізналися, що немає жодної вашої роботи, на яку б не впливала якась духовна 

істота, це здалося б вам незбагненним, але це так. 

53 Поза вашим людським життям існує світ духів, ваших братів і сестер, невидимих для 

людини істот, які борються між собою, щоб завоювати вас. 

54 Ця боротьба зумовлена різницею у розвитку одних та інших. Якщо істоти світла, що несуть 

ідеал любові, гармонії, миру і досконалості, осяяли світлом шлях людства, завжди надихають його 

добром і відкривають йому все, що є на благо людства, то істоти, які все ще тримаються 

матеріалізму землі, сіють сіяння, які не зуміли відірватися від свого егоїзму і своєї любові до світу, 

або які нескінченно живлять людські пристрасті і нахили, засівають шлях людства сум'яттям, 

затьмарюючи розум, засліплюючи серця, поневолюючи волю, щоб використовувати людей і 

перетворювати їх на знаряддя своїх планів, або користуватися ними, як власними тілами. 

55 А Духовний Світ Світла прагне завоювати душу людини, щоб відкрити для неї пролом у 

вічність; У той час як ці благословенні господарі невпинно трудяться, зростаючи в любові, стаючи 

медсестрами біля ліжка болю, порадниками біля людини, яка несе тягар великої відповідальності, 

наставниками молоді, захисниками дітей, супутниками тих, хто забув і живе на самоті, легіони 

істот без світла духовної мудрості і без піднесеного почуття любові так само невпинно трудяться 

серед людей. Але їхня мета не в тому, щоб полегшити вам шлях до Духовного Царства - ні, намір 

цих істот абсолютно протилежний, їхнє прагнення - панувати над світом, і надалі бути його 

господарями, увічнити себе на землі, панувати над людьми і зробити їх рабами і знаряддями своєї 

волі - одним словом, не дати нікому відібрати те, що вони завжди вважали своїм: світ. 

56 Отже, учні: між однією істотою і іншою вирує жорстока битва - битва, яку ваші фізичні очі 

не бачать, але відблиски якої ви відчуваєте день за днем у вашому світі. 

57 Для того, щоб людина могла захистити себе і звільнитися від поганих впливів, їй потрібні 

знання істини, яка її оточує, вона повинна навчитися молитися духом, а також знати, якими 

здібностями наділена її істота, щоб вміти використовувати їх як зброю у цій великій боротьбі добра 

зі злом, світла з темрявою, одухотворення з матеріалізмом. 

58 Саме духовний світ світла працює, бореться і готує все для того, щоб одного разу світ став 

на шлях одухотворення. 

59 Подумайте про все це, і ви зможете уявити собі запеклість цієї боротьби ваших духовних 

братів і сестер, які борються за спасіння людей, - боротьби, яка є для них чашею, з якої ви постійно 

даєте їм пити жовч невдячності, оскільки ви обмежуєтеся тим, що отримуєте від них все те добро, 

яким вони вас обдаровують, але ніколи не стаєте поруч з ними, щоб допомогти їм у їхній боротьбі. 

60 Лише одиниці знають, як до них приєднатися, лише одиниці сприйнятливі до їхніх натхнень 

і слідують їхнім порадам. Але якими сильними вони йдуть по життю, якими захищеними 

відчувають себе, які захоплення і натхнення окрилюють їх дух! 

61 Більшість людей розривається між цими двома впливами, не обираючи жодного, не 

віддаючись повністю матеріалізму, але й не докладаючи зусиль, щоб звільнитися від нього і 

одухотворити своє життя, тобто піднести його через добро, знання і духовну силу. Вони все ще 

повністю воюють самі з собою. 
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62 Ті, хто повністю підкорився матеріалізму, не дбаючи ще про голос совісті, і хто нехтує всім, 

що стосується їхньої душі, більше не воюють, вони переможені в бою. Вони думають, що 

перемогли, думають, що вони вільні і не розуміють, що вони в'язні і що для їх звільнення 

необхідно, щоб легіони світла спустилися до темряви. 

63 Я посилаю це послання світла всім народам землі, щоб люди могли прокинутися, щоб вони 

усвідомили, хто є ворог, з яким вони повинні боротися, поки не переможуть його, і яку зброю вони 

носять, не знаючи про це. 

64 Істинно кажу вам, якби Я прийшов у той час як людина, ваші очі повинні були б побачити 

Мої рани, які були б ще свіжими і кровоточили, тому що гріх людей не припинився, і вони не 

хотіли спокутувати себе в пам'ять про ту кров, яка була пролита Мною на Голгофі і яка була 

доказом Моєї любові до людства. Але Я прийшов духом, щоб позбавити вас від сорому споглядати 

справи тих, хто судив і засуджував Мене на землі. 

65 Все прощається, але в кожній душі є щось від того, що Я пролив за всіх на хресті. Не 

думайте, що та життєва сила і та кров розчинилися або були втрачені. Вони уособлювали Духовне 

Життя, яке Я проливав на всіх людей з того моменту. Завдяки цій Крові, яка запечатала Моє Слово 

і підтвердила все, що Я говорив і робив на землі, люди будуть розвиватися вгору в прагненні до 

оновлення своїх душ. 

66 Моє слово, мої справи і моя кров не були і не будуть марними. Якщо часом вам здається, що 

моє ім'я і моє слово майже забуті, то незабаром ви побачите, як вони з'являться наново, повні 

життєвої сили, життя і чистоти, як зерно, яке, хоча з ним постійно борються, ніколи не гине. 

67 І Моє слово і прояви в цьому часі не пройдуть. Правда, будуть часи, коли здаватиметься, що 

все це закінчилося, не залишивши в світі ні сліду, ні сліду. Але раптом, коли ви найменше про це 

думаєте, доктрина одухотворення, якій я вас навчив, підніметься знову з такою ж великою або 

навіть більшою силою. 

68 Моя терпелива праця за допомогою вашого інтелекту не буде марною, бо так само, як Я тоді 

символічно пролив Своє Життя через цю Кров, щоб навчити вас любові, так само Я тепер виливаю 

на вас Свій Дух, щоб відкрити шлях сходження до вічності. Однак, якщо Моя Кров не була 

безплідною, то тим більше не буде безплідним світло Мого Духа. 

69 Зараз ви ще не можете оцінити наслідки Слова, яке ви зараз чуєте. Але ваша світла душа, 

яка має вічне походження, зможе засвідчити істину і виконання всього того, що Я відкрив світу в 

цю Третю Епоху через неосвічених і нечистих глашатаїв і духовний світ світла. 

70 Іноді, у своїх роздумах, дивуєшся, як духовні істоти в космосі встигають переміщатися з 

однієї точки в іншу, коли в один і той же момент вони покликані в різних куточках Землі. Потім 

ваша уява змушує їх безперервно летіти, швидкі, як світло, з однієї точки в іншу і з одного кінця 

світу в інший. 

71 Думаєш: наскільки важка і складна їхня робота! Ви кажете: "Яке сумне їхнє 

відшкодування!". 

72 Мушу вам сказати, що ця місія не є такою, як ви її собі уявляли. Ці істоти, коли вони 

досягають необхідного рівня розвитку для отримання місії провідників, захисників, порадників і 

благодійників, мають настільки широке сяйво, що їм не потрібно переносити себе з одного місця в 

інше, бо з того місця, де вони перебувають, вони можуть впливати на своїх братів і сестер, які 

цього потребують. Звідти вони можуть бачити, чути, відчувати і виконувати роботу, яка є 

частиною їхньої місії. 

73 Для високої душі зникають відстані через її мудрість і любов, і сфера її дії відповідає рівню 

розвитку, якого вона досягла. 

74 Зараз, однак, ви можете подумати, що душа, яка не має ніякого рівня розвитку, неодмінно 

повинна була б перенестися, щоб подолати відстані, оскільки її найцінніші якості не розвинуті. 

75 Не намагайтеся уявити місце, де знаходиться та істота, яку викликає ваша пам'ять. Бо вона 

не є ні близькою, ні далекою, так само як і Я, що не є ні близьким, ні далеким від вас, присутній у 

всьому і скрізь. 
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76 Єдина відстань, яка існує між вами і Богом, або між вами і духовною істотою, - це відстань 

не матеріальна, а духовна, спричинена вашою непідготовленістю, нечистотою, неготовністю 

прийняти натхнення і духовний вплив. 

77 Ніколи не ставте цю відстань між вами і вашим Вчителем, або між вами і духовним світом, і 

ви завжди будете насолоджуватися благами, які Моя любов виливає на тих, хто знає, як її шукати. 

Ви завжди будете відчувати, що духовний світ близький до серця тих, хто готує себе відчути його. 

78 Яка ж велика дистанція, яку людство цього часу ставить між собою і духовним життям! 

Настільки велике, що люди сьогодні відчувають Бога нескінченно далеким від себе, а Царство 

Небесне вважають далеким і недосяжним. 

79 Чим більше минає часу, тим більше люди відчувають себе віддаленими від духовного 

Царства. Вони втрачають блаженну думку про те, що колись жили в ньому, а коли помирають і 

дозволяють душі відокремитися від плоті, у них залишаються лише враження від земного, через що 

вони втрачають будь-яке уявлення про духовне. 

80 Моє послання любові в цей час стирає відстані, прибирає помилки, розчиняє темряву і 

змушує душу людини, яка вже жила в нескінченному духовному царстві, молитовно і медитативно 

повернутися до свого витоку, відкрити свою сутність і розкрити її людині, розуму і серцю істоти, 

ввіреної їй як інструмент для виконання завдання на землі. 

81 Ти бачиш, що досить миті духовного просвітлення, щоб ця, здавалося б, величезна відстань 

зникла, і ти відчув усю ту радість, якої так довго позбавляв себе, вважаючи Мене далеким. 

82 Сьогодні ви більш здатні до зміни своїх поглядів, хоча вам це здається складним. Я говорю 

вам це тому, що все ваше єство розгорталося і розвивалося як в душі, так і в тілі, не зупиняючись 

на всьому шляху вашої свободи волі. 

83 Подібно до того, як інтелектуальні здібності людей сьогоднішнього дня набагато більші, 

ніж у людей минулих часів, тому що їхні здібності розвинулися, так само розвинулася і душа у 

своєму постійному життєвому досвіді, завдяки якому вона може зрозуміти, осмислити, повірити і 

прийняти те, чого не змогли досягти люди інших часів. 

84 Тому для того, щоб відкрити Себе людству, Я вибрав досконалу форму, тобто духовну 

форму, бо знаю, що ви тепер здатні її зрозуміти. Не те, що раніше, коли Мені доводилося шукати 

змістовні форми, щоб зробити Себе чутним і зрозумілим для людей. 

85 Зараз настав час, коли людство буде боротися за впровадження духовного поклоніння Богу. 

Але цілком природно, що це має статися лише після боротьби, коли розуміння і спокій дійдуть до 

сердець. 

86 Ви, хто почув Мене через це вчення, дізналися, як звільнити свої серця від забобонів і 

фанатизму і поклонятися Мені природним і простим чином, відчуваючи Мене всередині себе. Ви 

можете вважати себе привілейованими істотами серед людей, і Я буду використовувати вас як 

піонерів епохи одухотворення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 322 
1 Я відкриваю вам ще одну сторінку Книги Моїх Настанов, яка є любов'ю і світлом для вашої 

душі. Блаженні ви, що істинно слухаєте свого Вчителя, бо Я наставляю вас ясно і досконало, щоб 

ви зрозуміли свою долю і місію, яку Я поклав на вашу душу. 

2 Ви прийшли, щоб вивчити і зрозуміти Моє вчення, щоб передати його своїм ближнім, і хоча 

вони іноді відкидали вас, ви не відчували болю, але були задоволені тим, що змогли відповісти на 

їхні запитання. 

3 Ви говорите зі Мною в глибині свого серця, щоб вказати Мені на безвір'я ваших ближніх. 

Але я кажу вам: Коли ви зустрінете серця, схожі на тверді скелі, Я буду говорити з ними через їхню 

совість, щоб вони відчули бажання бути зі Мною. Ваше завдання - прагнути до блага людей, йдучи 

тим шляхом, який Я проклав для вас, не вимірюючи ні часу, ні відстані. 

4 Ви знайдете багато нужденних, хворих і "рабів", яких ви повинні зцілити і звільнити, 

розірвавши їхні кайдани і з любов'ю даючи їм Мої настанови. Бо прийде день, коли ви більше не 

почуєте Моє слово, і тоді ви залишитеся вчителями, щоб навчати прийдешні покоління. 

5 Мечем світла ви зможете розсіяти темряву і зробити пролом для своїх ближніх. Я хочу, щоб 

у цій Третій Ері у людей був мир, злагода і доброзичливість. Від кого вони отримають вчення для 

цього? Від Моїх учнів, улюблених людей - від тих, хто любить Мене і не втомлюється бути зі 

Мною - хто відчуває в глибині власного серця. 

6 Блаженні ті, хто завжди зі Мною і відкидають спокуси, тримаючись подалі від розпусти 

світу. Їхні духовні очі побачать вічну славу в потойбічному світі - Царстві, де душа має бути вдома. 

7 У вас я залишаю настанову союзу і братерства. Пильнуйте і моліться, щоб спокуса не 

вирвала у вас те, що Я вам довірив - щоб ви були тими посланцями і учнями, які - коли прийде час - 

будуть послані Мною до людства. 

Коли ти звільнишся від усякої матеріалізації, одягнений тільки Моєю любов'ю і Моїм світлом, 

ти почуєш Мій голос у своїй душі, ти впізнаєш голос свого пастиря, і тоді ти охоче піднімешся на 

гору, як вівця, щоб дістатися до Божественного дому. 

8 Ваша Небесна Мати, як пастушка, йде за вашими слідами. Марія доглядає вас у Своєму 

прекрасному саду, як троянди і лілії, Вона дарує вам пахощі, щоб ви були подібні до квітів, які 

віддають свою сутність Отцеві. 

9 У Другу Епоху Я говорив вам, що знову буду з вами. Але тепер, коли Я виконав Свою 

обіцянку вам, одні визнали Мене, а інші засумнівалися в Моїй присутності. Деякі з вас проливали 

сльози радості, тому що ви знову почули Мене і побачили Мене очима вашого духу. Я чув тих, хто 

говорив Мені: "Учителю, якби була потрібна жертва мого тіла, я віддав би її з усією відданістю і 

смиренням заради порятунку моєї душі і порятунку людства". 

10 Я довірив вас Своєму духовному світу світла, щоб він був вашим порадником і захисником 

─ наставляв вас на шлях і допомагав вам у виконанні вашої місії. Тим з вас, хто не зрозумів Мене, 

кажу: Не сумнівайтеся, бо Я завжди давав про Себе знати через людей. Але Я не хотів здивувати їх 

Своїми проявами, тому й послав Своїх посланців заздалегідь. Я послав Подорожнього, щоб 

приготувати дорогу і серця людей. 

11 Протягом 1950 року Я дам вам Мої останні вчення, і Я хочу, щоб ви, перш ніж Я закінчу 

Моє проголошення через людський інтелект, зрозуміли, як ви будете сіяти Моє слово любові, і як 

ви будете поширювати його від серця до серця, від провінції до провінції, у всіх місцях землі, де 

Мене не чули і не відчували протягом цього часу. 

12 Ви - сильні душі, сповнені любові і світла. Не робіться книжниками, і не хваліться перед 

людьми, бо в смиренності вашій буде благодать і світло Отця вашого. 

13 Нехай ваші погляди будуть сповнені сердечності, нехай ваша наука буде наукою любові, 

нехай ваші руки пестять, нехай ваше слово буде розрадою для людей, і тоді світ візьме ваш 

приклад і більше не буде розпалювати війни, які він розв'язував із століття в століття і з віку в вік. 

14 Тоді буде виконана моя воля і воля тих, хто багато потрудився і пролив багато сліз, щоб 

досягти об'єднання людства. Тоді не буде більше відмінностей за ознакою раси чи кольору шкіри. 

Це моя обіцянка вам. 
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15 Сьогодні кожен вважає, що знає правду в повній мірі. Кожна релігія претендує на володіння 

істиною. Вчені заявляють, що знайшли істину. Кажу вам, що ніхто не знає абсолютної істини, бо 

людина навіть не змогла осягнути розумом ту частину, яка їй відкрилася. 

16 Всі люди несуть в собі частку правди і помилок, які вони змішують зі світлом істини. 

17 Наближається битва, в якій всі ці сили борються між собою, оскільки кожна хоче нав'язати 

свій світогляд. Але врешті-решт переможе не людська ідеологія, не наукова теорія, не релігійне 

віровчення, а гармонійний союз усіх добрих поглядів на речі, усіх високих переконань, усіх форм 

культу, піднесених до найвищої духовності, усіх наук, присвячених служінню істинному 

людському прогресу. 

18 Я дозволю людям говорити про свої ідеї і представляти їх, щоб інші публічно 

демонстрували свої культові форми і обряди, щоб люди дискутували і боролися один з одним, щоб 

вчені поширювали свої найпередовіші теорії, щоб все, що існує приховано в кожному дусі, 

проривалося, виходило на світло і давало про себе знати. Бо близький день жнив - той день, коли 

совість, як невблаганний серп, підрубає під корінь все, що недобре в серці людини. 

19 Ви, люди, будьте пильні і не забувайте, що Я оголосив вам цю битву, щоб ви не впадали у 

відчай, коли бачите людей, які пристрасно сперечаються, коли бачите, як воюють релігійні 

громади, а Дух бореться з ними. 

20 Нехай збудиться світ, нехай вибухне буря і розгориться битва, щоб людина прокинулася і, 

прокинувшись, побачила світло, яким давно мріяла милуватися, - щоб зійшли зі своїх високих 

місць, зі своїх тронів і п'єдесталів егоїсти, які закрили ворота шляху, що веде до пізнання істини, і 

пропустили натовпи людей, голодних і спраглих до світла Духа. 

21 Вам усім доведеться шукати Моє світло, вам усім доведеться шукати маяк, щоб зуміти 

розпізнати шлях у дні темряви - дні роздумів і покаяння, дні глибокого самоаналізу перед своєю 

совістю, в яких не буде жодної людської істоти, яка відчуває себе спокійно і яка може сказати: Я 

нічого не боюся, тому що завжди діяв правильно. 

22 Ні, не буде такого, хто вигукне чи подумає, бо в кожній душі про себе скаже совість. 

23 Тільки той, хто молиться і кається, досягне очищення своєї душі. Тільки той, хто 

відмовиться від свого марнославства, від своєї влади над іншими і від своєї зарозумілості, зможе 

влаштуватися в рятувальній шлюпці. Бо ті, хто чіпляються за свої безумства, хто тримаються за 

свої помилки і свої традиції - готові підтримувати їх до кінця, незважаючи на судження і вказівки 

совісті - ці, всупереч своєму кращому розуму, будуть прямувати до прірви сум'яття і темряви, в 

яку, згідно з волею вашого Отця, ніхто не хоче впасти. 

24 Це послання любові і милосердя, яке Я приніс вам у свій час для вашого порятунку, ви в 

свій час зробите відомим людству. 

25 Моє послання мудрості має завдання об'єднати людей духовно, врятувати їх від вихору 

сум'яття, врятувати від темряви, коли вони втратили віру. 

26 Тільки Моє Слово матиме силу зупинити тих, хто на шаленій швидкості рухається до 

прірви, бо воно відкриває все, бо воно не соромиться розгадати таємницю, бо воно пронизане 

милосердям і любов'ю вашого Отця. 

27 Хто, крім Мене, міг би врятувати всіх цих людей без віри у вище життя і без знання Моєї 

справедливості? Хто по-справжньому зрозумів сенс і походження болю у своєму житті від скорбот, 

утисків і страхів? Як мало я бачу майстрів і лідерів людства! Що люди знають про дух? Вони 

переймаються лише людською стороною, не маючи змоги відкрити для себе те, що знаходиться за 

межами земних потреб і турбот. Тому, розчарувавшись в тому, що не можуть знайти задовільної 

відповіді на свої питання ні в науках, ні в релігіях, люди присвятили себе справі пошуку істини 

самостійно. Одні наближаються до шляху, а інші, внаслідок своєї низької духовності, переймають 

нові помилки. 

28 Люди, які випили в житті одну чашу страждань за іншою, кажуть мені: "Господи, чому 

ніхто не може пояснити нам причину нашого болю, щоб у нас запалилася віра, яка допоможе нам 

нести тягар нашого хреста?". 
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29 Цим дітям Я посилаю як небесний бальзам Своє світло для їхнього розуму і Своє 

підбадьорення для їхніх сердець. Бо Я маю безмежні можливості достукатися до кожного 

створіння. 

30 О, якби всі вміли запитувати Мене, якби всі молилися духовно, якби всі були зацікавлені в 

пізнанні істини! Істинно кажу вам, що вони отримають те, чого прагнули. Бо ніхто не шукав, і не 

знайшов, ніхто не стукав у Мої двері, і не відчинили йому. 

31 Залишайте слід смирення на своєму шляху. Не дозволяйте гордості входити у ваше серце, 

бо ви вважаєте, що тільки ви володієте духовними знаннями. 

32 Завжди знайте, що ви всі однакові переді Мною, що ви всі мали одне походження і у всіх 

одна мета, навіть якщо зовні кожна доля проявляє себе по-різному. 

33 Ніколи не забувайте, що ви всі повинні дійти до Мене, а це означає, що ви всі - хоча і по-

різному - повинні зробити необхідні заслуги, щоб досягти найбільшої духовної висоти. Тому 

ніколи не вважайте нікого меншовартісним. 

34 Марнославство ніколи не повинно вкорінюватися в спіритуаліста. З іншого боку, його 

супутником завжди повинна бути справжня скромність, тоді його справи, замість того, щоб 

засліплювати фальшивим світлом, будуть знаходити прихильність у серцях його ближніх. 

35 Ти візьмеш свій хрест з любов'ю - не так, як беруть обов'язок, не з думкою, що якщо не 

візьмеш, то в житті тебе спіткає зло, - ні, не зі страху перед Моїм правосуддям. Ви досить 

розвинені душею, щоб вимагати від себе - як Я вимагаю зараз, - щоб виконання вами наказів Мого 

Закону відбувалося з любові до ближніх, і щоб це почуття надихалося любов'ю до Мене. 

36 Залиш позаду ті часи, коли люди каялися у своїх гріхах не з каяття, що образили Мене, а зі 

страху перед вічним прокляттям, як це уявляли собі люди. 

37 Викиньте зі свого серця думку про те, що можна відкласти своє покаяння до останнього 

моменту, сподіваючись на милість Божу, і пам'ятайте, що єдине, що пожне ваша душа в момент 

суду, - це те, що вона посіяла протягом усього свого існування на землі. Її врожай або її плоди - це 

буде розвиток, прогрес, піднесення, якого вона досягла протягом життя, яке їй було довірено. 

38 Наскільки духовна реальність відрізняється від усього того, що уявляли собі люди! Моя 

справедливість не є такою, як ви вважаєте, і божественна кара не є тим, що ви називаєте цим ім'ям, 

і рай не є таким, як ви думаєте, і не досягається він так легко і швидко, як ви собі уявляєте, так 

само, як і духовна спокута не є такою, як ви кажете, і спокуса не є істотою духу. 

39 Ви повинні постійно вивчати божественні одкровення, які Я давав вам, ви повинні розуміти 

образну мову, якою з вами розмовляють, ви повинні загострити свої духовні почуття таким чином, 

щоб розпізнати, що є Словом Божим, а що - словом людським, щоб відкрити для себе сенс Моїх 

навчань. 

40 Тільки з духовної точки зору ви зможете знайти правильне і правдиве тлумачення Мого 

Слова - і того, яке Я послав вам через пророків, і того, яке Я заповідав вам через Ісуса, або цього 

Слова, яке Я даю вам через посередництво рупорів Третьої Епохи. 

41 Як тільки це людство знайде істинний сенс закону, вчення, пророцтв і одкровень, воно 

відкриє для себе найпрекрасніше і найглибше, що є в його існуванні. 

42 Тоді люди пізнають справжню справедливість, і їхні серця побачать справжнє небо; тоді ви 

також дізнаєтеся, що таке спокута, очищення і відшкодування. 

43 Сьогодні ви все ще покриті завісою невігластва, яку ви не наважилися розірвати у своєму 

земному матеріалізмі і релігійному фанатизмі, сповненому помилкових страхів і забобонів. Тому, 

коли у вашому житті відбувається випробування і ви не можете знайти для нього чіткої причини, 

вигукуєте: "Що ж я такого зробив, що мене так покарали?", не знаючи, що Моя справедливість 

іноді чекає століттями ─ і навіть тисячоліттями. Але моя справедливість завжди приходить, і навіть 

якщо здається, що вона приходить надто пізно чи невчасно, вона завжди проявляється мудро. 

44 Моє духовне вчення має різні цілі або завдання: одне - втішити душу в її вигнанні і дати їй 

зрозуміти, що Бог, який її створив, вічно чекає її у Своєму Царстві миру. Інша - дати їй знати, 

скільки дарів і здібностей вона має в своєму розпорядженні для досягнення свого спасіння і свого 

піднесення або досконалості. 
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45 Це Слово несе послання одухотворення, яке відкриває людям очі, щоб вони могли 

поглянути віч-на-віч на реальність, яку, як їм здається, вони знаходять лише в тому, що бачать, до 

чого торкаються, або в тому, що доводять своєю людською наукою, не усвідомлюючи, що, 

називаючи "реальністю" минуще, вони недооцінюють і заперечують вічне, де існує справжня 

дійсність. 

46 Нехай це послання йде від народу до народу, від хати до хати, залишаючи свої зерна світла, 

розради і миру, щоб людина могла зупинитися на кілька хвилин і дати своєму духу відпочинок, 

який є необхідним, щоб вона могла замислитися і пам'ятати, що кожна мить може стати миттю її 

повернення до Духовного Світу, і що від її справ і її посіву в світі залежить плід, який вона пожне 

по приходу в Духовне Життя. 

47 Сьогодні Я знаходжу тебе сумним, пригніченим і безнадійним, і ти кажеш Мені у своїй 

молитві, що життя вже давно відвернуло від тебе свою прихильність. Учитель говорить вам, що ці 

часи, які ви переживаєте, - це ті, які були сповіщені пророками перших часів, а пізніше 

підтверджені "Божественним Словом" своєму народові. Але навіть якщо це правда, що ви 

спорожняєте дуже гірку чашу, знайте, що ваш біль не буде марним, якщо ви вмієте з любов'ю і 

терпінням його переносити. 

Необхідно було, щоб люди досягли тієї точки, коли біль пронизує і переслідує всі волокна 

їхньої істоти, щоб вони прокинулися від глибокого сну, в якому живе їхня душа, і почали життя 

самовизначення, в якому вони віддадуть своєму Творцеві данину і визнання, які вони Йому винні. 

48 Я вже давно підриваю їх свободу волі, показуючи їм, що настав час для роздумів і добрих 

дій, щоб вони не продовжували страждати і занурюватися в хаос. Я хотів уникнути їхнього 

падіння, радив і застерігав їх, але вони були глухі до Моїх слів. Але Я продовжуватиму закликати 

це настільки улюблене людство, закликаючи їх виправитися і бути чесними у всіх своїх діях, поки 

не зроблю їх гідними учнями Мого вчення. 

49 Я повернувся до вас, як і обіцяв, щоб утішити вас і дати вам надію у ваших скорботах. Але 

не тільки для цього, а для того, щоб просвітити вас, щоб ви зробили великі кроки на духовному 

шляху. Я дав вам необхідну настанову саме в ці моменти сум'яття, яких ви з нетерпінням чекали, 

щоб вилікувати свої рани і відчути спасительний шлях. 

50 Я підготував усе для того, щоб ти здійснив велику справу і прийшов до Мене в кінці її 

спокійним, задоволеним і в мирі зі Мною і зі своїми ближніми. У той момент спілкування з Моїм 

Духом Я не вимагатиму від вас ніякої данини, тому ваші заслуги будуть не для Мене, а для вас 

самих, і те, що ви Мені запропонуєте, Я поверну вам у вигляді благословень і благ без кінця з 

відсотками. 

51 Зрозумій, як сильно я тебе люблю. Якщо ви хочете більше доказів любові вашого Отця, 

просіть, і Я дам вам їх, бо Моя любов невичерпна. Якщо ви хочете випробувати Моє терпіння, 

Мою поблажливість, робіть і це. Але після того, як ви отримали, після того, як ви визнали це, 

робіть з вашими ближніми те, що Я зробив з вами. 

52 Прощайте так часто, як вас можуть ображати. Навіть не думайте про те, скільки разів вам 

доведеться прощати. Ваше призначення настільки високе, що ви не повинні зачепитися за ці 

плацдарми шляху, бо дуже великі завдання чекають вас далі попереду. Ваша душа завжди повинна 

бути готова до любові, розуміння і добра, щоб ви могли піднятися на вищі рівні. Подібно до того, 

як у минулі часи багато ваших братів і сестер своїми працями вписали прекрасні сторінки у Вічну 

Книгу Духа, ви повинні продовжувати цю історію в їхній спадкоємності, як приклад і на радість 

новим поколінням, які прийдуть на землю. 

53 Будьте сильними, бо ви проходите часи випробувань. Кожне створіння - від немовляти, яке 

ледь розплющило очі на світло цього світу, до зігнутого тягарем років старого - проходить 

випробування, процес відшкодування. Але Я даю вам Свою силу, Свій вплив, щоб ви пройшли ці 

випробування з вірою і душевним спокоєм, які зроблять вас невразливими до болю. 

54 Відбудеться зіткнення світоглядів і віра та переконання одних і інших будуть піддані 

випробуванню. Але ті, хто будував свою роботу на сипучих пісках, побачать, як вона зруйнується, 

бо її фундамент не був міцним. 
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У цей час сильні будуть змушені підтримувати слабких. Ті, хто не навчився молитися і 

проникати в істину Мого вчення, будуть плакати через своє невігластво, свою нужденність і 

відсутність заслуг. Багато з них, однак, невинні, бо не мали справжнього людського провідника, і 

пастирі, як вівці, будуть проливати сльози через їхню невпевненість і розгубленість. 

55 Ви, люди, призначені Мною здійснювати свій вплив на цей світ, будете спостерігати і 

молитися за його мир і спасіння. Ви розгорнете свої крила, щоб прикрити людство в ці години 

небезпеки і страху. 

56 Тому Я навчив вас молитві від духу до духу і прибрав усі символи і емблеми Моєї 

Божественності. Ви побудували храм всередині себе, і звідти ви любите і прославляєте Мене. 

Я навчив тебе поважати віру твоїх ближніх і виховав тебе як вартового, який живе пильно, щоб 

захистити віру тих, хто слабшає в тій битві, яка вже наближається. 

Тоді, виконавши свою місію, ти зможеш із задоволенням сказати Мені: "Отче наш, ми воюємо 

мечем, який не ранить, з любов'ю і доброю волею. Ми говоримо божественне слово, ми закликаємо 

людей молитися до вас. Ми приносимо розраду тим, хто страждає, навертаємо до добра тих, хто 

переступив закон. Ми піднімаємо чоловіків і жінок, які у своєму невігластві були в розгубленості, і 

пробуджуємо в них віру і довіру до Тебе, і з тих пір вони люблять нас і йдуть за нами". І Я прийму 

вас як воїнів Моєї справи і дам вам нагороду, на яку ви заслуговуєте. 

57 Моя робота пошириться по всій землі. До "перших" приєднаються інші, а потім і інші, бо 

написано, що людина підніметься над своїм теперішнім станом у прагненні до своєї духовної 

досконалості. 

58 Як багато ви повинні боротися, щоб підготувати землю для того, щоб Я міг викликати Моє 

Царство Миру, яке зійде на людство! 

59 Моліться і роздумуйте над моїми словами, і ви побачите, що вони містять океан любові. Я 

говорив з вами через обмежений інтелект людини, і це, навіть при всій підготовці, не може 

виразити того сенсу, тієї причини, яка міститься в моєму вченні. Проникни в неї душею, щоб 

зрозуміти з більшою ясністю, ніж серцем або обмеженим інтелектом своєї людської істоти. 

Оскільки Моя Робота Другої Ери здалася вам великою, ви також визнаєте Мій прихід в цей час як 

доказ безмежної любові вашого Отця. 

60 Чим більше ви будете вдосконалюватися, тим ближче ви будете бачити мету. Ви не знаєте, 

чи перебуваєте лише в одному кроці від свого спасіння, чи перед вами ще довгий шлях. Я лише 

кажу вам, щоб ви охоче і слухняно керувалися цим словом, яке є голосом Мого Божественного 

Духа. Остерігайтеся порушувати закон, повторювати одну і ту ж помилку. Прислухайтеся до цього 

заклику, який є проханням про виправлення - проханням, з яким звертається до вас ваш Отець, бо 

Я не хочу бачити, як ви даремно проживете на землі, а потім плакатимете над своїм непослухом. 

61 Безупинно працюйте для свого прогресу, і ви побачите, що ті випробування, які змушують 

вас сьогодні страждати і сенс яких ви не зрозуміли, - на ваше благо і наповнять ваше єство миром і 

радістю. Це мудрі випробування, які я посилаю вам, щоб очистити і загартувати вашу душу в бою, 

подібно до того, як я працював над багатьма істотами, яких ви любите і обожнюєте сьогодні, чию 

силу духу і доведену чесноту ви визнаєте. Це ваші брати і сестри, які пройшли цим світом, 

залишивши по собі слід чистоти і святості. Я хочу, щоб ви об'єдналися з ними і пішли за ними. Бо 

доля у вас однакова, всі ви великі в Моїх очах, всі ви гідні, і Я хочу бачити вас у світі миру, в якому 

живуть вони. 

 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 323 
1 Я приходжу, щоб дати Свої настанови вашій душі, живити і зміцнювати її Своєю любов'ю. 

2 Улюблені діти, ви - Мої маленькі діти, Мої маленькі діти, які ходять по землі, терпляче 

переносячи гіркоту і страждання. Блаженні ті з вас, хто залишає шлях гріха, щоб душа ваша 

наблизилася до Мене. 

3 Отець вчить вас, як приймати і як просити. Бо істинно кажу вам: якщо очиститеся від гріха, 

то матимете Моє прощення і зміцнитеся. 

4 Я хочу очистити вас від усякої плями, щоб ви прийняли милість вашого Отця. Однак ніколи 

не втрачайте цієї милості, бо вона походить від Мого Божественного Духа і є спадщиною, яку ви 

повинні нести з собою на вашому шляху. Я - Учитель, і я знову даю вам своє вчення, щоб ви 

носили його в своєму серці і передавали його так, як я передав його вам. 

5 Совість - це як дзеркало, в якому душа бачить себе. Я кажу вам: Зараз вже не час для вас 

бачити себе в цьому дзеркалі, бо Я дав вам Моє світло, Моє піднесене Слово, щоб завтра вам 

нічого не бракувало, щоб ви підкорялися Моєму Закону і продовжували бути прикладом для 

людей, як це робили Мої апостоли Другої Ери. 

6 Не від носія голосу ви отримуєте цю настанову, бо він такий самий грішний, як і ви. Я 

відвернув його від його шляхів і підготував його, щоб він передав вам Моє слово через його 

посередництво. Сенс цього вчення - мій власний розум. 

7 Вже в Другій Ері Я говорив вам: "Любіть один одного", бо хто любить ближнього свого, той 

любить Мене. 

8 Я не розрізняю вас ні за расою, ні за кольором шкіри, ні за класом. Я звертаюся до всіх 

однаково, щоб у вас була одна воля, щоб ви з посмішкою і розпростертими обіймами приймали 

своїх ближніх, які приходять з різних народів. Якщо ви будете практикувати цю любов, то завтра 

не буде більше воєн, смерть більше не заволодіє людством. Не звинувачуй Мене у своїх війнах, о 

людство. 

9 Не впадайте в розгубленість, не будуйте нову Вавилонську вежу, щоб ті, хто до вас 

наближається, знайшли вас усіх однаково підготовленими. Невіруюча людина повинна мати 

докази, щоб визнати чудеса Отця, щоб її душа могла пізнати свого Бога через Моє Слово. 

10 Доказом має бути любов, бо тоді навіть з найтвердішої скелі потече кришталево чиста вода. 

11 Підніміться до Мене, і Я звільню вас від усякої хвороби, бо Я - найкращий лікар. Я залишу 

вам все, що потрібно людству духовно, і коли ви будете визнані, то всі лікарі Землі визнають Мене 

в Моїй Духовній Роботі, тому що така Моя Воля. 

12 Я залишив вам молитву як захист. Тому я кажу вам: Пильнуйте і моліться, щоб людство 

отримало через вас спасіння, щоб ви змогли донести до нього у свій час Слово, яке ви зараз 

отримуєте. 

13 Непомітно для людства минає час, в якому ви живете, який має таке велике духовне 

значення для всіх людей. Проте прийде час, коли воно буде визнане як таке, що має величезне 

значення ─ не тільки в житті людей, які отримали це послання, але й в історії всіх народів землі. 

14 Подумайте про славу слухати слово Моє. Однак не спочивайте на лаврах, бо водночас з тим, 

що ви відчуваєте радість від того, що маєте цю благодать, знайте, що ваша відповідальність перед 

народами, вашими ближніми, є дуже великою, оскільки ви повинні принести їм свідчення всього 

того, що ви отримали в ці часи. 

15 Блаженні ті, хто зберігає Моє Слово у своєму серці, бо вони полюблять свій хрест і з ним на 

плечах стукатимуть у двері своїх ближніх і нестимуть їм послання світла, миру і любові, яке Я 

довірив цьому народові у Своєму Слові. 

16 Кожен Мій урок цього 1950 року є підготовкою до того, щоб, коли прийде момент 

оголосити вам про завершення мого проголошення, ви не проливали сліз, бо Я даю вам все, щоб ви 

ні в чому не відчували нестачі. Не плачте ж тоді, люди, про відсутність Мого Слова. Я вже говорив 

вам, що Моя сутність збережеться у ваших серцях, і якщо ваша пам'ять виявиться слабкою, Я 

надихну деяких Моїх дітей об'єднати в книгах і альбомах сторінки і записи, які вони створили з 

Мого Слова. 



U 323 

88 

17 Зміцнюйте себе в медитації та молитві. Ви - люди і малі, і "прощання" мого прояву потрясе 

усе ваше єство. Як же цей народ не потрясеться в той день, коли люди по всій землі так чи інакше 

відчують Його, хоча й не мають навіть уявлення про Мою Присутність у Третій Епосі? 

18 Після того, як в умах людей засяє світло, люди прийдуть до розуміння того, що всі події, які 

відбулися наприкінці 1950 року, були свідченням того, що період мого прояву завершився, подібно 

до того, як настання цього часу було також провіщено подіями, які потрясли людей всієї землі. 

19 Я готую вас і попереджаю з огляду на час плутанини світоглядів, щоб ви звільнилися від 

внутрішньої боротьби душі і мук думок. Бо всі світогляди, доктрини, теології, філософії та 

віровчення людства будуть потрясені і таким чином символізуватимуть шторм, справжню бурю 

духу, на розбурханих хвилях якої ви попливете згідно з Моєю волею і залишатиметеся на вершині, 

поки буря і темрява не закінчаться. Я не даю вам кращого рецепту, щоб пройти через це 

випробування цілим і неушкодженим, ніж молитва і слідування Моєму слову, через яке ваша віра 

буде відчувати постійне зміцнення. 

20 Ця битва світоглядів, це зіткнення віровчень та ідеологій, ця битва абсолютно необхідна для 

того, щоб на поверхню вийшли всі недуги і помилки, які накопичилися на дні кожного культу і 

кожної інституції. Тільки після цієї "бурі" зможе розпочатися моральне і духовне очищення 

народу, бо він побачить правду, що відкрилася, розпізнає її, відчує в собі і не зможе більше 

живитися марнославством і удаваннями. 

21 Як кожна людина добровільно і виключно для себе користується життєдайним впливом 

сонця на своє тіло, бо визнає, що на його світлі, теплі і впливі ґрунтується матеріальне життя, так і 

вони будуть користуватися світлом істини всім, що їм потрібно для збереження, зміцнення і 

просвітлення своїх душ. 

22 Тоді стане дієвою сила, яку раніше людина не відчувала, бо її життя все більше і більше 

буде пристосовуватися до істинних принципів життя, до норм, встановлених Моїм Законом. 

23 Ваше завдання, люди, нести Моє послання одухотворення, яке Я приніс вам, по всьому 

світу. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що спосіб поширення цього світла має два аспекти: один, 

повністю духовний, за допомогою думки, молитви, якою ви створюєте атмосферу одухотворення, і 

другий, духовний і в той же час людський, за допомогою слова, фізичної присутності, пояснення 

мого слова слабким. Пам'ятайте приклад Ісуса. 

24 Якби ви мали більшу віру і більше знали про силу молитви - скільки б справ милосердя ви 

зробили завдяки своїй здатності мислити. Але ви не надали їй всієї сили, якою вона володіє, і тому 

часто не усвідомлюєте, від чого відвертаєте в момент щирої і правдивої молитви. 

25 Невже ви не розумієте, що щось вище не дає найнелюдськішій з ваших воєн розгорітися у 

вашому світі? Невже ви не розумієте, що на це диво впливають молитви мільйонів чоловіків, жінок 

і дітей, які своїм духом борються з темними силами і протистоять війні? Продовжуйте молитися, 

продовжуйте спостерігати, але вкладайте в цю діяльність всю віру, на яку ви здатні. 

26 Моліться, люди, і простягніть над війною, болем і стражданнями мантію миру ваших думок, 

з якою ви утворите щит, під захистом якого ваші ближні знайдуть просвітлення і притулок. 

27 Оскільки світ нині настільки сліпий, що не може ні розпізнати світло істини, ні в глибині 

душі почути Мій заклик, ви будете молитися і здобувати духовний ґрунт. Бо нині вас не почують, 

бо всі народи зайняті підготовкою, знищенням і захистом. 

28 Люди повинні будуть стати ще більш сліпими, коли відчай, ненависть, жах і біль досягнуть 

своєї межі. 

29 І це не був би час, щоб передати Моє послання, бо ви були б, як ті, що кличуть посеред 

пустелі, і ніхто не послухав би вас. 

30 Не забувайте, що серце людини подібне до землі, яку треба обробляти: Спочатку його 

потрібно очистити, прибравши з нього валуни та вирвавши бур'яни, які його вкривають. Потім її 

треба зробити родючою за допомогою дощу, щоб насіння могло в ній прорости, і, нарешті, має 

настати час посіяти насіння, поки ґрунт більше не хоче чекати і не минув сприятливий період часу. 

31 Так само і в цьому людстві відбувається робота очищення, в якій людина, сама того не 

усвідомлюючи, дала собі чашу страждань, які повернуть їй чистоту. 
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32 Весь біль, який він сам собі заподіє, послужить пом'якшенню його серця, щоб він зміг, 

нарешті, викинути з глибин свого єства все погане, що проросло в ньому. Тоді, коли він не зможе 

більше страждати і не зможе більше терпіти муки, він відчує, як до його серця приходить світло 

совісті, благополуччя покаяння, життєва кров нового життя для його душі. 

33  

34 Що стало б з цим людством, якби в той час, коли воно жадало приходу Мого послання, цей 

народ тут не підготував себе до того, щоб з'явитися перед своїми ближніми як посланці або 

"працівники" Мого Слова? 

35 Наскільки велика ваша відповідальність, учні, - настільки велика, що вам доведеться 

відповідати переді Мною за кожну хвилину, яку Я довірив вам для виконання вашої місії. 

36 Я говорив вам, щоб ви спочатку молилися, тобто починали з набуття справжнього знання 

про місію, яку ви будете виконувати, - щоб ви налаштували своє серце через здійснення милосердя, 

- щоб мало-помалу ви пом'якшували своє єство, намагаючись боротися зі своїм егоїзмом, який є 

плодом матеріалізму. Тоді одухотворення все більше і більше входитиме в вас. 

37 Не будьте більше малими дітьми, щоб, коли Я кажу вам молитися, ви розуміли, що Я прошу 

вас про добрі справи, оскільки це ваші слова або думки - чи ні - воістину промовляють до Мого 

Духа. Якщо думка, якою б прекрасною вона не була, не відчувається, вона позбавлена змісту. Якщо 

слово або речення, як би красиво воно не було виражене, не стане твором, воно не матиме життя, а 

ви вже знаєте, що те, що не має життя, є неіснуючим, і тому не може бути прийняте Мною. 

38 Тепер ви знаєте: коли Я кажу вам: "Моліться", ви не повинні обмежуватися тим, щоб 

зібратися з думками у внутрішньому поклонінні, але й знову вийти з цього святилища і залишити в 

кожному з ваших ближніх запоруку любові до істинного братерства, як найпевніший доказ того, 

що ви живете, пильнуючи і молячись за свого ближнього. 

39 Таким чином, мало-помалу зникнуть ваші недоліки, ви будете боротися зі своєю 

роз'єднаністю і досягнете тієї підготовки, про яку Я так часто говорю вам у Своїх вченнях. 

40 Якщо цей народ у той час, коли люди в своїх серцях прагнуть Моєї нової вістки, не 

підготував себе практичними діями, не очистився в боротьбі любові з ненавистю, милосердя з 

егоїзмом, миру з розбратом, хворобами і стражданнями, то нехай не сподівається, що одним лише 

словом можна досягти глибини сердець і переконати їх у Моїй істині. 

41 Тому одночасно з тим, як Я даю вам Своє слово, Я кажу вам практикувати його, бо тільки 

так ви зможете зрозуміти суть Мого вчення, його сенс і його нескінченну доброту. 

42 З 1866 по 1950 рік пройшло 84 роки, ціла епоха духовних одкровень, в якій Божественне 

Світло безупинно сходило на кожну душу і на всю "плоть" ─ в якій Духовний Світ відкривався 

цьому народу одним чином, а всьому людству - багатьма способами. 

43 Зараз наближається момент, щоб попрощатися з вами за допомогою засобів, обраних Мною 

для Мого проголошення в цей час. Але Я буду чекати вашої підготовки і одухотворення, щоб 

відновити Моє проголошення людству, хоча Я більше не буду використовувати мозок для передачі 

Моїх послань, але буду використовувати пряме проголошення від Мого Духа до вашого. 

44 Коли Я говорив вустами пророка давнини, що настануть часи, коли Мій Дух буде вилитий 

на кожну душу і на всяку плоть, і що люди будуть мати видіння і пророчі сни, Я мав на увазі саме 

той час, що наближається, коли дари, якими володіє кожна душа, стануть явними, і коли вона буде 

шукати Божественну істину і стане свідком виконання всього того, що було пророковано вам. 

45 Не бійтеся дня, коли Я буду говорити з вами востаннє, і не бійтеся часу споглядання, коли 

ви більше не почуєте Моїх слів з людських вуст. Бо істинно кажу вам: Я буду присутній, Я буду 

чути вас і не залишу вас ні на мить, Я заохочуватиму вашу віру Своєю любов'ю, Я даватиму вам 

відчути Свою присутність у різних формах, Я наповнюватиму ваші зібрання духовним змістом і 

божественними натхненнями, даруючи вам думки, справи і слова, Я спрямовуватиму ваші кроки і 

рятуватиму вас від падінь і спотикань. 

46 Не бійтеся нового часу, не сумнівайтеся в Моїй присутності в дусі, бо Я дам вам почути Мій 

голос, усуну ваші сумніви і скажу вам: О, люди маловірні, ви повинні бачити і торкатися, щоб 

увірувати. 
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47 Якщо ви дійсно хочете одухотворюватися, по праву називати себе учнями Мене в цій Третій 

Ері, глибоко вдумайтеся в ці урочисті моменти, в ці вчення, які ви отримаєте одними з останніх. 

48 Я хочу, щоб ви, як добрі учні, брали за приклад свого Вчителя в його правдивості, щоб у 

всіх своїх мандрах ви виконували свою місію, ніколи не відхиляючись від напрямку, вказаного 

законом і совістю. 

49 Відтоді, як Я оголосив про Свій прихід до вас багато століть тому, Я виконав Свою 

обіцянку. Оскільки Я обіцяв - після того, як Я встановив контакт з вами через Мої носії голосу - час 

пристосування, в який Я буду безперервно говорити про духовне царство, Я зробив це. Але 

оскільки я відкрив вам дату, коли я закінчу це послання, я буду і повинен її дотримати. Бо в Моїй 

Волі не може бути ніяких змін, і Мої Божественні плани не можуть зазнати змін, і немає ніякої 

іншої сили або волі, щоб змінити долю життя і людей. 

50 Все було передбачено Мною споконвіку, ніщо не вислизнуло від Моєї мудрості. Кожен час 

був зафіксований від початку, і кожна доля була визначена наперед. Навіть якщо люди ніколи не 

приводили свою волю в гармонію з Моєю, все одно Моя воля виконувалася. 

51 Я завжди давав вам час на підготовку і забезпечував вас засобами для порятунку. Перш ніж 

Я послав вам Свій суд, щоб зажадати від вас звіту в кінці віку або періоду часу, Я виявив Свою 

любов до вас, попередивши вас, пробудивши вас і закликавши вас до покаяння, виправлення і 

добра. Але коли настала година суду, Я не зупинився, щоб запитати вас, чи ви вже покаялися, чи ви 

вже приготувалися, чи ви все ще перебуваєте у злі та непослуху. Мій суд прийшов у призначену 

годину, і врятувався той, хто встиг вчасно збудувати свій ковчег. А хто насміхався, коли 

оголошували йому годину суду, і нічого не робив для свого спасіння, той повинен був загинути. 

52 Подумайте над тим, що Я говорю вам, щоб ви знали, що ваша воля ніколи не зможе змінити 

Мою, хоча іноді вам може здаватися, що, коли прийде час суду, Я розшукаю вас і відвідаю, щоб 

віддати кожному по заслугах його. Бо ще раніше Я говорив з вами, сповнений любові і світла, щоб 

ви вчасно збудували рятівний ковчег - той, який міг би врятувати вас від загибелі в потоках 

всесвітнього очищення в дні Страшного Суду. 

53 Якщо ця подія ще не сформувалася у новоприбулих і відсталих, то відповідальність за неї 

лежить на старших, на "перших", на учнях, щоб вони навчили своїх менших братів і сестер, як 

коритися Волі Отця і як виконувати Його Закон. Але я кажу вам: Якщо вони не дадуть приклад 

послуху і не засвідчать Мою істину, Я неодмінно дам їм ще один доказ Моєї справедливості і того, 

що Моя Воля виконується понад усе. 

54 Ви запитайте себе в глибині душі, за що Я так суворо докоряю вашій душі. Але я кажу вам: 

Якби Я, створюючи вас, позбавив вас однієї з Моїх якостей, ви мали б підстави скаржитися або 

дивуватися Моїм докорам. Але оскільки Я знаю, що Я вклав у ваше єство щось від кожної з Моїх 

здібностей, чеснот і властивостей, і Я також дав вам одкровення про Мій Закон, про вашу долю і 

про життя, і Я дав вам необхідний час для вашого розуміння, розвитку і розкриття, то ви повинні 

вважати справедливим те, що Я спускаюся до вас, щоб судити про ваші справи і про те, як ви 

скористалися Моїми дарами. 

55 Ще раз кажу вам: якби Я відмовив вам у жодній з Моїх якостей, то не мав би права 

докоряти вам за помилки, які ви робите у своїх життях. 

56 Таким чином, ви зможете зрозуміти, що немає і ніколи не було людської істоти, в якій не 

було б душі, що оживила її, і ніколи не існувало людської душі, яка була б без духу. 

57 Що може бути більшою славою для людини, ніж усвідомлення того, що її одухотворяє 

істота світла, житель Духовного Царства, емісар або посланець вищого світу? А з іншого боку - яке 

може бути більше щастя для душі, ніж знати, що вічно з нею осяйний маяк Духа, який є світлом 

Божественності, що освітлює її шлях? 

Однак, оскільки ви змарнували час, займаючись лише земними справами, і з кожним днем все 

більше віддалялися від думок про духовне життя - оскільки навіть ваші релігійні спільноти 

страждають від браку одухотворення, ви маєте втомлене, хворе і сумне людство, яке, коли чує 

голос свого Отця, що ставиться судити його і закликати до відповідальності, вражене вимогою 

звіту і запитує себе: Чому така велика суворість до цього слабкого, маленького, хворого і 

неосвіченого народу? 
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Але воно не усвідомлює, що не має рації, коли таким чином реагує на голос свого Вчителя. Бо 

вона не слабка, бо має в собі силу, яку дав їй Бог, не мала, бо в її душі і тілі закладена мудрість і 

досконалість, з якою Я створив її, і не невіглас, бо за допомогою духу вона досконало знає, що 

робить, що повинна робити і від чого повинна утримуватися. 

Якщо ж вона відчуває себе погано, то це тому, що відсутність гармонії, як з духовним, так і з 

земним, віддалила її від першоджерел життя, таких як духовне спілкування зі Мною і контакт зі 

своєю матір'ю - Природою. 

58 Я закликаю вас глибоко замислитися над Моїм Словом і повинен сказати вам: якщо хтось - 

почувши Мене - продовжує вважати Мої докори і Мої суди несправедливими, то це буде лише 

тому, що він не зміг зрозуміти сенс Мого Слова, і Мені тоді доведеться пробачити його 

закам'янілість серця і розуму. 

59 Ви довго випробовувалися, улюблені люди, бо вам необхідно очиститися, щоб стати 

гідними бути Моїми 

Слово до ваших ближніх - сьогодні, коли народи так потребують послання миру. 

60 Я не пошлю посланцями мертвих до життя благодаті, бо їм нічого буде дати. Я не довірю 

цю місію тим, хто не очистив своє серце від егоїзму. 

61 Посланцем Мого Слова повинен бути Мій учень, чия присутність дає можливість відчути 

Мій мир у серцях. Він повинен вміти розрадити своїх ближніх навіть у найскладніші моменти 

життя, а його слова завжди повинні випромінювати світло, яке розсіює будь-яку темряву душі чи 

розуму. 

62 Я знайшов цей народ "мертвим" і воскресив його до життя світлом Свого Слова. Чому б 

Моїм учням не робити те ж саме зі своїми ближніми, адже саме цього Я їх навчив? 

63 Коли Я говорю про "мертвих", Я маю на увазі тих, хто помер відносно віри, добра, істини, і 

Я можу сказати вам, що в кожному з вас був "мертвий", коли ви прийшли до Мого прояву. 

64 Коли Моє слово торкнулося надгробка твого серця, воно змусило здригнутися душу, давно 

поховану під матеріалізмом твого життя. 

65 Невідомі відчуття, потаємні почуття любові і захоплення душі змусили вас пережити Моє 

слово. Ви з нетерпінням прийшли на Божественний Промінь, проголошений Голосоносцем, щоб 

насолодитися тією сутністю, яка, як ви відчували, спускалася до вашого серця з Безмежності. 

66 Це були для вас хвилини справжнього спокою, коли, перенесені у світ, сповнений світла і 

досконалості, ви забували про свої земні долі. 

67 Тоді серце переповнювали почуття вдячності, адже саме тоді, коли ти не очікував від життя 

нічого, окрім болю, завіса таємничості розірвалася і на твою душу впав промінь божественного 

світла як послання любові, істини і розради. 

68 У вашому темному, болісному і одноманітному житті сталося несподіване диво мого 

повернення через духовне і в той же час зрозуміле проголошення. 

69 З цього дня перед вашими очима постало нове життя. Тіні сумнівів і невпевненості зникли, 

а в серці запалало світло. 

70 Це новий світанок, про який Я так часто говорю в Своєму Слові, це новий день, до якого ви 

прокинулися. 

71 Тепер у вас є надія, тепер ви відчуваєте себе в безпеці, і тепер ви знаєте, що вам потрібно 

робити, щоб жити в рамках цього шляху. 

72 У вашому серці народилися благородні наміри, добрі наміри, прекрасні наміри. 

73 Шлях розстеляється перед вашими очима, сповнений світла, і запрошує вас невпинно йти 

ним, щоб на кожному кроці показувати вам свою красу і відкривати вам нові вчення. 

74 Хто з вас не бажає цього чудового пробудження для всього людства? Хто з вас хоче цей 

скарб тільки для себе? Нікого. Я бачу в кожному серці бажання всесвітнього воскресіння, бажання 

миру і світла у всіх людей. Істинно кажу вам, це бажання, яке щодня зростає у вашому серці, стане 

тією силою, яка завтра поведе вас на боротьбу за здійснення того ідеалу, який Моє Слово змусило 

прорости у вашій душі. 
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75 Я надам своєму народу засоби, щоб донести моє послання до всіх народів. Я подбаю про те, 

щоб вона знайшла на своєму шляху людей доброї волі, які допоможуть їй донести Мої прокламації 

до кінців землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 324 
Мир Мій з вами! 

1 Я зійшов до твого серця, яке виявилося готовим прийняти Мене. Хто з вас шукав Мене і не 

знайшов? 

2 Ви зараз блукаєте в пустелі, але ви маєте Мою присутність в цьому голосі, який невпинно 

підбадьорює вас в незліченних випробуваннях шляху. Ви живилися хлібом Духа, в той час як 

багато народів живуть у пустелях, де вони не мають ні води, ні їжі, ні провідника. 

3 Я спускаюся до всіх, не віддаючи перевагу жодній расі. Мій Дух сходить на всіх людей, але 

тільки ті, хто готовий, приймають Мене і освіжаються в Моїй присутності. 

4 Я благословляю "народ Ізраїлю", який відкрив двері своїх сердець, щоб дати Мені притулок 

- тих, хто відкрив очі до світла і відкрив у цьому творі всю істину і славу, що містяться в ньому. Бо 

вони спасуться, і через них спасуться прийдешні покоління. 

Ви, вибраний народе, який завжди Мене чув, прийдіть сьогодні ще раз, схиліться переді Мною і 

скажіть Мені: "Отче, спрямуй наші кроки, ще більше розпали нашу віру, не дай нам впасти в 

спокусу". 

Ти кажеш Мені в молитві, що маєш великі скорботи, що спорожнив чашу страждань, що ноги 

твої натерті на тернистому шляху. Але Учитель відповідає вам: будьте терплячі у випробуваннях, 

випийте свою чашу страждань зі смиренням і чекайте завтрашнього дня, займаючись Моїм 

вченням. 

5 Ви були попереджені, ви знали, що принесуть ці часи, бо Я оголосив вам про це. Ви не 

сліпі, ви йдете по шляху, сповненому світла. Це інші спотикаються, падають і проливають сльози: 

це невігласи, які не знають, куди йдуть, живуть безплідним і марним життям. 

Але ви, люди, які мають знання, що володієте всіма дарами духу, що ви маєте Мою присутність 

в Моєму слові, і ви отримували Мене день за днем в Моїх навчаннях, - сильний той, хто показує 

Мені свій бойовий дух - дух, який переміг негаразди, який подолав великі перешкоди і прорвався 

через великі бар'єри в прагненні до Мене, до досконалості. Бо ти повинен бути першим, сильним 

між людьми, який говорить правду і свідчить про те, що він пережив. 

6 З наближенням цього великого останнього випробування, ви повинні говорити з вашими 

ближніми. Ваші слова повинні порушити тишу, в яку зануриться людство, порушене на короткий 

час цим великим відвідуванням. Це буде голос "Ізраїлю", який підніметься, заговорить до світу і 

оголосить йому те, що Я обіцяв йому: Мир людям доброї волі, спасіння людям віри, авторитету і 

сили кожному, хто підноситься до чистого ідеалу. 

Щоб підбадьорити вас, Я вкладу свої слова у ваші вуста, свої натхнення у ваше серце, щоб ви 

могли безпечно вести це людство. 

Ви добре підготувалися. У кожному Своєму вченні Я відкрив перед вашими очима 

нескінченний шлях, сповнений ідеалів і одухотворення. 

7 Ваш розум і навіть більше - ваші душі були оновлені, коли ви насолоджувалися принадами 

цього Слова і зберегли його у своїх серцях, щоб вивчати пізніше. Вже наближається час великого 

навчання для "народу Ізраїлю", коли вам доведеться замислитися над словами, які Я сказав вам, 

над вченням, яке Я дав вам як заповіт для вас і для всього людства. 

8 Будьте готові, люди, бо з усіх сердець вийде багато ідей, які кинуть виклик вашим думкам, і 

ви не знайдете духовної спорідненості між людьми. Настав час оголошеної битви. У той час як одні 

будуть захищати Мою істину і поширювати Моє вчення, інші захочуть зруйнувати його, захочуть 

зруйнувати камінь за каменем цю роботу, яку Я побудував у серці народу Ізраїлю. 

9 Вони повстануть з фанатизмом і невіглаством, бо кожен зрозуміє це в міру своєї здатності 

до розуміння. Але Я, Світло, зійду до вас, щоб вести вас. Я, Праведність, засяю Істиною в серцях 

тих, хто почув Мене з підготовленими душами. 

10 Народ Ізраїлю: У цій великій битві ви повинні нести тільки зброю любові, миру і 

справедливості. Що станеться з вами, якщо ви візьмете двосічний меч, який ранить і вбиває? 

Передусім, нехай моє світло світить і доносить моє слово до сердець. Ви повинні озброїтися 

терпінням, мудрістю і любов'ю і пам'ятати ці вчення, які Я дав вам посеред цього миру. Хоча я 
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бачив, як громади боролися у великих бурях, у великому сум'ятті, моє Слово було як маяк у цьому 

морі, яке розбурхане світоглядами, ідеями, різними інтерпретаціями. 

Кожен з вас повинен бути глашатаєм істини, всі ви повинні брати з Мене приклад, всі ви 

повинні пам'ятати ту любов, з якою Я навчав кожного з Моїх учнів, - те терпіння, з яким Я 

виховував кожного з Моїх початкових учнів, - те прощення, яке Я дарував усім, коли вони 

помилялися і піддавалися спокусі. 

11 Так що ви, Ізраїль, хто залишиться Моїми учнями, хто буде свідчити про цього Вчителя, 

повинні брати Мене за приклад. Тоді буде момент випробування, вашої можливості, тоді ви також 

пізнаєте себе, тоді ви пізнаєте велич своєї душі. Але якщо ви не будете готові, ви будете нарікати 

на свою слабкість. 

Я, як Учитель, навчав вас, давав вам нескінченні настанови, і коли закінчиться цей 1950 рік - рік 

благодаті, останній, в якому Я буду говорити в цій формі, - ви будете підготовлені, і все, що ви не 

повинні були почути за допомогою глашатая, ви отримаєте інтуїтивно в своїй душі. 

12 Так ви зрозумієте велике вчення. Шлях, який Я намітив для вас, нескінченний. Ви ніколи не 

зможете сказати, що дійшли до кінця, що вам більше нічого не треба знати або вивчати, що ви все 

зрозуміли. Ні, люди, вам не вистачить короткого часу, щоб зрозуміти Моє вчення, вам доведеться 

вчитися протягом усього цього шляху на землі, а потім, в потойбічному світі, ваша душа перейде в 

духовні області в прагненні до суті і мудрості Мого Духа, і ви ще відкриєте для себе інші 

горизонти, ваші ідеали будуть рости, і тоді ви зрозумієте, що Отець ваш нескінченний у Своєму 

світлі і в Своїй любові до Своїх дітей. 

13 Сьогодні ви вже не діти-учні, не маленькі діти в цій Справі, ви далеко зайшли у виконанні 

своєї місії. Я говорив з вами і говорив вам, що "народ Ізраїлю" оселився на землі, щоб прийняти 

Мене. Тому є багато епох, в яких ваша душа чула Мене. 

14 Ви вже пройшли кілька етапів життя, ви еволюціонували. У вас є досвід і плоди, які ви 

пожинали в минулі часи. Ви вже пережили великі випробування, тому ваша душа не спокуситься 

на фальшиві вогники. Ви знаєте "смак" Мого Слова, ви відкрили очі і знаєте найчистіше духовне 

світло. Ви читали у великій книзі Моєї мудрості, і вас не зможуть збити з пантелику недосконалі 

науки. 

15 Я доніс до вашого пізнання істинне світло і істинну науку, що є в Мені. Я зробив вас 

великими за душею, бо хочу, щоб ви шукали Мене більше нею, ніж розумом, щоб ви були 

одухотвореними в істині. Бо вже наближається час великих можливостей для народу Ізраїлю. Якщо 

сьогодні ви відчували себе ув'язненими, з обмеженим полем дії, щоб оперувати Моїм вченням, то 

зараз близький момент, коли Я відкрию шляхи для кожного з вас, і там ви будете застосовувати 

Моє вчення, і, здійснюючи його, ви відкриєте для себе велич кожного Моєго слова. 

16 Тільки так ви зможете зрозуміти Мене, тільки так ви будете правильно тлумачити Моє 

Слово, а не формувати у своїй свідомості теорії та ідеї, які заплутують вас і не ведуть до розуміння 

Мого вчення. 

Ви повинні практикувати любов, мир і милосердя, щоб стати одним цілим з вашим Отцем, тоді 

ви зможете пізнати себе такими, якими Я вас приготував - повними дарів і благодатей. Я говорив 

вам, що Я створив вас за образом Своїм і подобою Своєю, що кожен з вас може творити великі 

справи, які будуть свідчити про Мене, які зроблять вас подібними до Мене, і завдяки вашому 

сприянню ви зможете їх здійснити. 

17 Ви вже готові? А ви вже приготувалися брати з Мене приклад? Істинно кажу вам, вам 

нічого не бракує для цього, ви вже досягли зрілості душі, і з цього моменту ви можете почати діяти 

і приносити Мені перші плоди виконання своєї місії, в той час як велика частина людства 

продовжує спати в очікуванні поштовху або поштовху, який їх розбудить. 

18 Ви дивіться і моліться, зберігайте віру. Ви молитеся за всіх, хто відчуває себе знедоленим і 

зійшов з духовного шляху, і ця молитва оточує людей і спасає їх, спасає. Прийде час, коли ті серця, 

в які ви посіяли любов і яких ви ще не знаєте, бо ви молилися і за тих, кого знаєте, і за тих, кого не 

знаєте, вийдуть на ваш шлях, або ви вийдете до них на свій шлях і відкриєте їх, і тоді ви станете 

одне з одним, тоді ваша душа впізнає посіяне нею насіння. 
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19 Провінції чекають на вас, Я багато говорив вам про це, але ви бачили це як щось далеке, 

тому що не бачили, як це відбувається негайно. Але прийде момент, коли ви будете розсіюватися, і 

тоді ви заберете це насіння з собою, як рясне насіння, щоб розсіяти на полях людства. Там ви 

усвідомите свій прогрес, там ви почнете просувати свій ідеал, там ви станете великими завдяки 

своїм актам любові і жертовності заради людства. 

20 Необхідно, щоб ви пройшли через ці випробування, щоб ви могли зрозуміти Моє вчення. 

Кожен з вас повинен стати апостолом, і Я буду просвіщати і благословляти вас з потойбіччя. 

21 Ви маєте ті ж самі дари, які мали вони в той час. Так, народе Ізраїлю, бо ви були Моїми 

учнями в той час, як і ті Дванадцять і всі, хто слухав Мене в Другу Еру. У вас Я поклав Своє 

насіння, Моя мудрість огорнула ваші душі. Але якщо за короткий час ви не відчули її наповнення, 

то це тому, що ви ще не замислилися і не вивчили. 

22 Зараз я дарую вам час спокою, час віддалення від вашого земного життя, щоб ви могли 

вчитися, а потім розпочати свою місію підготовленими. Коли цей час настане, не пропустіть його 

непоміченим, не присвятіть цей час, який Я вам зараз дарую, мирському життю. Я дам вам все, що 

потрібно для вашого існування, і все, що потрібно для вашої душі. 

23 Я прийшов заради людської душі, щоб врятувати її від темряви, в якій вона жила. Тіло 

вторинне, земне життя, хоч і важливе для людини, але теж вторинне. Достатньо буханця хліба, щоб 

наїстися, ковдри, щоб укрити тіло і захистити його від суворої погоди, навіть простого одягу, і 

цього достатньо. Але душа, якій належить пройти довгий шлях, яка повинна дійти до Мене з 

великими заслугами, щоб отримати великі обітниці, ще не отримала своєї можливості з вами, ще 

прикута, ще постійно волає про порятунок і визволення. Вона піднімається в глибині твого єства і 

струшує твоє закам'яніле серце. Але саме вона має керувати "плоттю", а не це, що має керувати 

душею. 

24 Фізична оболонка - це лише одяг, інструмент, який Я дав вам на землі, щоб ви могли 

прожити на ньому деякий час. Я попрошу душу дати звіт про своє тіло в той час, коли ви знімете 

цей одяг. 

Але матеріалізм, в якому ви живете, - це темниця, в якій ви придушили свою душу. Я зараз 

відкрию його двері, Я дам вам свободу, щоб ви могли жити зовсім поруч зі Мною і любити це 

людство усіма силами свого єства. 

25 Я хочу, щоб народ Ізраїлю був подібний до ніжної матері, яка приймає це беззахисне 

людство, щоб ваше лоно було теплим, щоб ваші очі були сповнені любові і співчуття до цього 

людства. Я довіряю їх тобі, щоб ти вважала їх молодшою сестрою, або - якщо хочеш - дочкою. 

Я залишу вас як представників Мене, і як Я люблю, благословляю і обіймаю людство, так і ви 

будете робити. Вони прагнуть любові, прикладів і світла. Я скажу людству: "Шукайте "народ 

Ізраїлю", в ньому ви знайдете Мою заміну і Мої чудеса, на нього Я виллю Моє повчання і Мої 

блага! 

26 Наскільки велике ваше завдання, любі люди, ви досі цього не зрозуміли! Але не 

хвилюйтеся. Якщо ви повірите в Мене, то зможете піднятися до його виконання і займете те 

почесне місце перед людством. 

Готуйтеся зараз, коли у вас ще є час на роздуми і роздуми - зараз, коли ви ще не стоїте з 

проповіддю перед великими натовпами і ще можете самі виправляти помилки. Проникни у свою 

внутрішню сутність, щоб розпізнати, що в ній є доброго і поганого, і сприяти розвитку чеснот, які 

ти можеш відкрити, і які Я закарбував у твоїй душі з самого початку, з моменту твого створення. 

Але те, що ви повинні виявити з поганого - всі недосконалості, які повинні бути присутніми в вас, 

ви повинні перетворити на досконалості. 

27 Земля - долина спокути і випробування для духу. Але воно повинно перемогти завдяки тій 

силі і владі, яку Я йому дав, тому що це - частина Мене Самого, це - Моя власна сутність, Моє 

власне життя. Ви - Мої створіння, такі ж, як і Я. Отже, які перешкоди зустрінуться на вашому 

шляху, які ви не змогли подолати на шляху одухотворення і висхідного розвитку? 

28 Люди: Вам достатньо щодня молитися і тренуватися у вивченні Моїх вчень, щоб прокласти 

собі шлях власними зусиллями, пройти всі випробування, терпляче чекати, коли доведеться чекати, 

і отримати все так, як на те буде Моя Воля. Я не обіцяв вам квітучого шляху, не говорив вам, що ви 
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будете щасливі і насолоджуватиметеся досконалим щастям на цій землі. Я вчив вас, що ви будете 

піддані випробуванням і пройдете шлях спокути, відшкодовуючи свої минулі проступки, подібно 

до того, як ви повинні придбати заслуги для того, щоб піднятися. 

29 Це те, що Я сказав вам, люди. Тому будьте віддані в скорботах, з радістю переносьте своє 

життя. Сподіваюся, що те, що ви не отримали вночі, ви отримаєте на світанку. Бо кожен, хто 

надіється на Мене, отримує - кожен, хто молиться, сильний. Тому цей Учитель завжди направляє 

вас, учнів, до молитви, до вивчення духовних вчень, до вивчення людського життя, щоб ви завжди 

були мудрими і справедливими, щоб ви завжди були справедливими у всіх своїх рішеннях, щоб ви 

могли свідчити про те, що ви - Мої апостоли, і щоб ви відчували себе сповненими миру через 

справедливість, яку ви втілювали у своїх вчинках. 

30 Так Я готую вас, народ Ізраїлю, так Я об'єднав вас у цю громаду. Тих з вас, хто прийшов в 

останні години Мого Слова, Я навчав і піднімав, щоб об'єднати вас всіх в одній думці, в одному 

навчанні, щоб ви, новоприбулі, змогли досягти рівного рівня розвитку з тими, хто давно Мене чує. 

31 Я бачу, як ви всі ступаєте по одній драбині і живите високі ідеали, завжди ставите душу на 

перше місце, молитеся і чекаєте всього від Мене. Я благословляю вас і кажу вам: Цього я очікую і 

від людства. 

Коли вона буде навернена? Коли ж вона скине з себе плащ нечистоти? Коли вона відречеться 

від свого матеріалізму і відправиться на пошуки духовного одягу? 

Ця велика робота не буде виконана вами. Я, хто працює не покладаючи рук, наверну людство в 

необхідний для цього час. Вона буде розвиватися, вона зробить великі кроки в одну мить, бо Я 

готую випробування і обставини, які повинні привести її до одухотворення. 

Ви будете виконувати свою місію в нинішньому періоді, а я буду працювати і виконувати в усі 

часи. 

32 Ви пізнали Моє Слово, ви визнали, що воно виходить від Мене, але іноді вам також 

хочеться тепла і ніжності материнської любові. Але Учитель запитує вас: чи не впізнали ви в цьому 

слові Учителя ніжність і любов Матері? 

     Я говорив вам, що Я - один Учитель, один Дух, і в Мені - всі види любові. Якщо у вас є бажання 

Марії, шукайте її в Моєму власному Слові ─ в цьому Слові тут, яке постійно благословляє і 

пестить вас. 

33 Так, народе Ізраїлю, в Мені говорять Отець і Мати, в Мені говорять усі види любові. У 

цьому Слові Моєму, яке Я говорив завжди, ти знайдеш - якщо впізнаєш Мене - все, чого прагнеш. 

У твоєму серці не буде порожнечі, в Мені ти знайдеш Отця, Друга, Брата, Вчителя, але також і 

Матір. Я - досконала Любов, найбільша Любов. Будьте веселі, люди, і дякуйте Мені за те, що Я 

доніс ці уроки до вашої уваги. 

34 Я наповнюю твій шлях благословенням кожного ранку благодаті. Хто з вас, хто просить 

Мене зі страхом або з жагою, не був почутий? Я все бачу і все знаю. Я говорю з вами з потойбіччя. 

Ти належиш до тих, хто приходить до Мене, хто злітає, щоб знайти Мене в областях духу. Я не 

увійшов в цей час на землю, Я спускаюся духовно і зв'язуюся з вами за допомогою Вселенського 

Променя, і звідти бачу і чую всіх, говорю з вами і благословляю вас, і в цей ранок благодаті кажу 

вам: Набувайте заслуги, бо вже ви наближаєтеся до середини цього року. Якщо ви використали 

його правильно, будьте благословенні. Але я, як Учитель, раджу вам: Використовуйте кожен день і 

кожну мить, щоб запам'ятати Моє Слово і зберегти його в своєму серці назавжди. 

Ця атмосфера, цей мир, це світло, ця радість і ця любов будуть продовжуватися, ви будете 

продовжувати дихати цим і після цього року на ваших зібраннях і поза ними, я дарую вам це. Де б 

ви не зібралися, там буде Моя присутність, де б ви не покликали Мене, там Я буду з вами. 

35 Отже, люди, усвідомте, що Божественний Вчитель проявляє себе в цей час в атмосфері 

миру, взаєморозуміння і одухотворення. Я об'єднав ваші уми, і ви побудували духовний храм, до 

якого Я спускаюся. Там Я виявляю Себе і даю Себе відчути. Там ви впізнаєте Мене після цього 

року, бо так Я продовжуватиму проявляти Себе серед миру і одухотворення. Ваша душа повинна 

усунути розбрат і створити атмосферу злагоди, єдності переконань. 

36 Коли прийде час, ви розійдетеся, не утворюючи партій, не залишаючи плутанини і поганих 

прикладів. 
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37 Ви повинні говорити від свого серця і душі, сповненої миру, тоді вся справедливість і 

правда, яку Я хочу донести до цього світу, буде міститися в одному з ваших речень. Тож дбайте 

про те, щоб добре зберігати свій мир, свою духовну енергію і свою віру, щоб завжди бути голосом 

правди, голосом, який пророкує, голосом, який замовчує лукавого і який пробуджує душу голосом 

духа. 

38 Такими ви будете, люди, посеред стривоженого людства, для цього Я вас приготував. 

Кожен з вас буде виконувати свою місію в натовпі людей, але ви всі будете духовно єдині, навіть 

якщо фізично будете віддалені один від одного. І ви будете обмінюватися один з одним, чи то 

духовно, чи то за допомогою листів. Так ви поступово розгорнете мою роботу, так ви наблизите її 

до світу. Для цього Я пробудив у вас ідеал в цей час, щоб розвивати духовні дари через правдивість 

і справедливість, щоб ви завжди були праведними і духовними. 

39 Я залишаю вас єдиною сім'єю, в якій не повинно бути сварок. Ви всі будете вважати себе 

братами і сестрами, всі на одному рівні розвитку, з однаковим бажанням виконати свою місію і з 

високим ідеалом. Ви всі отримаєте від Мого Духа благословення, заохочення і все, що вам 

потрібно для вашої боротьби. 

Я зміцнюю вас у цей ранок благодаті. Запам'ятовуйте кожне Моє повчання, воно містить у собі 

велике світло, навіть якщо воно коротке. 

40 Будьте благословенні. Я завжди в очікуванні тих, хто бажає піднятися духовно - тих, хто 

шукає за межами того, що бачать очі, - тих, хто відкриває Вічне Життя очима свого духу в 

потойбічному. 

41 Я знайомлю вас з вашими духовними дарами і дозволяю заклик до вас. Але кожен з вас 

повинен досягти Мене своїми заслугами. 

42 У цей ранок благодаті, через молитву народу Ізраїлю, зібраного в різних громадах всередині 

і поза межами цього народу, Я благословляю все людство і дарую йому Свій мир і милосердя. 

43 Тому зараз я готую вас до важких часів. Ваші слова мають порушити тишу, яка зараз впаде 

на людство, розчавлене багатьма лихами, розгублене розмаїттям світоглядів, які виникнуть серед 

духовних лідерів різних конфесій. 

У той час страждань, про який ви не знаєте, скільки він триватиме, в кожній душі пролунає 

голос, який скаже: "Мир людям доброї волі". Тоді врятуються ті, хто відчуває віру в серці, хто 

тримає свій світильник палаючим. Вони відчують в собі велику силу. 

44 Зараз для цього народу наближається час навчання, коли вони замисляться над Моїми 

словами і заповідями, і ви будете готові до цієї битви. Ваші думки будуть стикатися, ви будете 

розходитися у своїх висновках. Але над усіма вашими задумами сяятиме Моє світло, і Я 

скористаюся тими, хто з чистою душею візьметься за здійснення Моїх планів. 

45 Я даю вам тільки зброю любові, мудрості і терпіння в цій боротьбі. Але, виконуючи цю 

місію, ви будете згадувати з тугою ті години миру, ту чудову атмосферу, в якій я навчав вас і 

готував до прийдешніх часів. Але в цьому морі різних світоглядів, ідей і поглядів на речі ви будете 

боротися за те, щоб зберегти свій спокій і свою гідність як учні Мене. 

46 Для того, щоб досягти спасіння, недостатньо осягнути Моє вчення і зрозуміти його сенс. 

Необхідно слідувати їх вказівкам, щоб ви ставали єдиним цілим зі Мною і ваша душа досягала все 

більшої зрілості, твердості у своїх переконаннях. 

47 Я не обіцяв вам квітучого шляху в цьому світі, але, незважаючи на його негаразди, ви 

можете прожити своє життя з радістю, впевнено сподіватися на майбутнє, бути справедливими і 

правильними у всіх своїх діях. Працюйте і виконуйте своє завдання в цей період часу, а я буду 

працювати завжди. 

48 Зберігайте свою духовність, щоб завжди бути тим голосом, який говорить правду, який 

змушує замовкнути лукавого і виконує своє завдання - направляти і наставляти ближніх. 

Звертайтеся з любов'ю до своєї Небесної Матері на кожному зібранні. Але Учитель говорить 

вам: Її дух і мій - одне ціле. Хіба ви не впізнали в моїх словах Її ніжність і Її благодать? У цьому 

вченні Отець і ваша Мати говорять у досконалому божественному союзі. 

49 Як часто я ловив людей на тому, що вони запитують себе, чи немає якогось способу 

зв'язатися з Богом, і часто зітхаючи вигукували: "Ах, якби я міг задати Господу питання і отримати 
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відповідь!" Але потім вони змиряються, бо вважають, що це неможливо, і продовжують шукати 

Моєї милості в зовнішніх формах поклоніння і матеріальних підношеннях, хоча в глибині свого 

єства не можуть збагнути, як Отець, який завжди говорив, що Він так любить Свої творіння, не 

зволить відповісти їм, коли вони просять і закликають Його. 

50 На жаль, ви, незрілі, що стали жертвами земного життя! 

Люди, якби ви знали, що ця потреба в спілкуванні зі Мною - це спрага, яку Я відчуваю в Своєму 

дусі! Якби ви тільки знали, що не тільки те спілкування, якого ви прагнете, дароване вам, але й те, 

що всі Мої вчення, відкриті вам у всі часи, мають на меті привести вас до спілкування духу з 

духом! Але з тих пір, як ви живете матеріалізованими, ви захотіли почути мій голос, як він 

відгукується на ті слова, які вимовляють ваші вуста, а цього не може бути і не повинно бути. Бо 

тоді це був би вже не духовний діалог, а діалог, в якому ваш Господь опустився б до рівня вашого 

матеріалізму. 

51 Тому спосіб, обраний Мною в цей час, коли Я проявляю Себе через цих глашатаїв, повинен 

бути коротким, бо він не є досконалою формою одкровення, але - коли він закінчиться - настане 

час підготовки, коли багато людей почнуть своє розгортання до діалогу духу з духом. 

52 Я ніколи не був далеким від вас, як ви іноді вважали, ніколи не був байдужим до ваших 

страждань, ніколи не був глухим до ваших криків. Це те, що сталося: Ти не потурбувався про те, 

щоб очистити свої вищі чуття, і розраховував сприймати Мене чуттями плоті. Але кажу вам, що 

час, коли Я дарував це людям, минув дуже давно. 

53 Якби ви доклали хоч трохи зусиль для розвитку деяких своїх духовних здібностей, таких як 

внутрішнє піднесення через духовне споглядання, молитву, ворожіння, пророчі сни або духовне 

бачення, - запевняю вас, через кожну з них ви з'єдналися б зі Мною, а отже, отримали б відповіді на 

свої питання і божественне натхнення у своїх думках. 

54 Я завжди готовий говорити з вами, завжди чекаю вашого піднесення і духовної готовності, 

щоб догодити вам і приготувати щастя для вас, щоб явити Себе вашому духу. Для цього потрібно 

лише з максимальною щирістю приготуватися до отримання цієї благодаті. 

55 Воістину, Я приймаю вас і дарую вам Свої блага, незалежно від того, в якій формі ви 

благаєте про Мою милість. Але якщо і ти отримаєш від Мене те, про що просив, то душа твоя 

ніколи не зазнає щастя від того, що зробила себе гідною цього блага. 

56 Повинен вам сказати, що в той день, коли ви зумієте досягти духовного рівня у своїх 

проханнях, ваше щастя в отриманні Моєї милості буде незрівнянно більшим. Бо хто вміє просити, 

той, природно, вміє і отримувати. 

Я кажу вам це тому, що деякі отримують від Мене те, чого бажають, хоча й не знали, як 

просити. Яку ж цінність вони можуть надати тому, що навіть не знали, як випросити чи попросити? 

Вони серед тих, хто не вміє приймати, хто не зміг збагнути любов, з якою Отець задовольнив їхнє 

прохання. 

Але мій обов'язок як батька - допомагати дітям у їхній боротьбі за життя, захищати їх, бути 

поруч і розраджувати. Тому Моє милосердя ніколи не перестає виливатися на Моїх дітей. 

57 Отець, який так любить вас, не може бачити, як ви потопаєте в духовному невігластві, яке є 

темрявою, злиднями та убогістю. Тому Я пробуджую вашу совість, яка, як Майстер, постає з вас 

самих і завжди шукає засобів бути почутою і відчутою, виразити себе в словах і вченнях, що 

виправляють ваші помилки і підносять вас до висот світла, знань, духу і величі душі. 

58 З'єднай у своєму розумі і дусі Мої одкровення як Бога, що проголошують тобі Закон; Мої 

одкровення як Отця, що відкривають тобі Мою нескінченну любов; і Мої вчення як Учителя, що 

відкривають тобі Мою мудрість, - тоді ти отримаєш з усього цього суть, Божественний намір: щоб 

ти прийшов до Мене по шляху духовного світла - щось більше, ніж проголошення тобі Закону. Я 

хочу ввести вас у Своє Царство, де Я завжди присутній з вами, завжди всередині вас. 

59 Насамперед, докладіть зусиль до одухотворення себе, щоб ваші приховані дари поступово 

пробуджувалися і ви крок за кроком наближалися спочатку до діалогу духу з духом, а потім і до 

світу досконалості. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 325 
1 Блаженні ті, хто плаче від любові, бо це доказ того, що їхній розум і серце живуть у злагоді. 

2 Це моменти вашого самоаналізу, відповідна година, щоб осягнути і відчути Мою любов, 

момент, коли ваше серце розкривається ─ майже непомітно для вас ─ як квітка і з ваших очей 

проривається солодке джерело сліз. 

3 Ці сльози говорять більше за всі слова і говорять більше за всі думки. В них є щирість, є 

смирення, є любов, вдячність, каяття, обіцянки. 

4 Коли ви чуєте, як Я так говорю, ви відчуваєте, що Я вас розумію і люблю. Так, діти Мої, Я 

бачу вас усіх і чую вас усіх, Я знаю ваші імена, знаю всі ваші потреби, чую ваші плачі і благання, 

приймаю всі ваші прохання і жертви. 

5 Так, ви - Мої діти, бо ви вийшли з Мого Духа. Як я могла не знати і не любити Тебе? 

6 Якщо іноді, незважаючи на ваші молитви, біль або страждання не припиняються, то не 

тому, що Я не почув вас - і не тому, що не хочу вас підбадьорити, але тому, що хочу випробувати 

вас, щоб давати вам один Мій урок за іншим, бо це Мій обов'язок як Отця - виправляти вас, 

відвідувати вас і вдосконалювати вас на тому шляху, яким є життя. 

7 Блаженні ті, хто благословляють Мене на вівтарі творіння і вміють смиренно приймати 

наслідки своїх проступків, не приписуючи їх божественним покаранням. 

8 Блаженні ті, хто вміє коритися Моїй Волі і зі смиренням приймати свої випробування. Вони 

всі будуть любити Мене. 

9 Ви натовпами приходите до Мене, щоб знайти притулок, тому що те, що відбувається у 

вашому світі, наповнює вас страхом. Ви помітили, що всяка справедливість, всяка любов і всяка 

правдивість покинули серця людей. Ви запитували себе: "До кого мені притулитися? Кого благати 

про допомогу і на кого сподіватися?". І тоді ти згадав Мене. 

10 Ви, бідні народи землі - одні поневолені, інші пригноблені, а решта експлуатовані власними 

лідерами і представниками! 

11 Ваше серце більше не любить тих, хто керує вами на землі, бо ваша довіра була 

розчарована. Ви більше не вірите у справедливість чи великодушність ваших суддів, ви більше не 

вірите обіцянкам, словам чи усміхненим обличчям. Ви бачили, як лицемірство заволоділо серцями 

і встановило на землі своє царство брехні, фальші та обману. 

12 Бідні народи, ви, що несете на своїх плечах працю, як непосильний тягар, - працю, яка вже 

не є тим благословенним законом, за яким людина отримувала все необхідне для свого існування, 

але яка перетворилася на відчайдушну і страшну боротьбу за виживання. А що отримують люди за 

те, що жертвують своїми силами і своїм життям? Нікчемний шматок хліба, чаша, повна гіркоти. 

13 Істинно кажу вам: це не та їжа, яку Я поклав на землю для вашої насолоди і збереження, це 

хліб розбрату, суєти, нелюдських почуттів - словом, свідчення нестачі або відсутності духовної 

зрілості у тих, хто керує вашим людським життям. 

14 Я бачу, що ви відбираєте хліб один в одного, що ті, хто прагне влади, не можуть терпіти, 

щоб інші чимось володіли, бо вони хочуть все для себе; що сильні відбирають хліб у слабких, а 

останні повинні задовольнятися тим, що сильні їдять і насолоджуються. 

15 Тепер я прошу тебе: У чому полягає моральний прогрес цього людства? Де розвиток їхніх 

найблагородніших почуттів? 

16 Істинно кажу вам, в епоху, коли людина жила в печерах і вкривалася шкурами, вона також 

виривала їжу один в одного з рота, найсильніший також отримував найбільшу частку, праця 

слабких також йшла на користь тих, хто підкоряв їх силою, люди, племена і народи також вбивали 

один одного. 

17 Чим же тоді відрізняється людство сьогоднішнє від людства тих часів? 

18 Так, Я вже знаю, що ви скажете Мені, що досягли великих успіхів - Я знаю, що ви вкажете 

Мені на свою цивілізацію і свою науку. Але тоді Я скажу вам, що все це - лише маска лицемірства, 

за якою ви приховуєте свої справжні почуття і свої поки ще примітивні інстинкти, тому що ви не 

зробили ні найменшого зусилля для розкриття своєї душі, для виконання Мого Закону. 
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19 Я не кажу вам не шукати науково - ні, навпаки: Шукайте, досліджуйте, зростайте і 

примножуйте знання і розум в матеріальному житті, але будьте милосердні один до одного, 

поважайте священні права ближнього, зрозумійте, що немає такого закону, який би давав право 

людині розпоряджатися життям своїх ближніх - одним словом, люди, робіть щось, застосувати 

Мою найвищу заповідь "любіть один одного" у вашому житті, щоб ви могли вийти з морального і 

духовного застою, в який ви потрапили, і щоб, коли спаде покривало фальші, що закривало ваше 

обличчя, проникло ваше світло, засяяла щирість і увійшла правдивість у ваше життя. Тоді можна 

буде з повним правом сказати, що ви досягли прогресу. 

20 Ставайте духовно сильними в слідуванні Моєму вченню, щоб в майбутньому ваші слова 

завжди підтверджувалися реальними справами милосердя, мудрості і братерства. 

21 Знаю, що в глибині душі ти сумніваєшся, чи вистачить у тебе, коли ти більше не почуєш 

мого слова, натхнення і сил піднятися на боротьбу і не здатися в ній. 

22 Ви запитуєте себе, чи не втратите ви силу або оснащення, яке ви отримуєте, коли чуєте Моє 

Слово. 

23 Я бачу, як ви мінливі і невпевнені, коли думаєте про день, коли я говорю з вами востаннє. 

Бо ви розумієте, що тоді настане година, коли ви почнете перетворюватися з учнів на господарів, і 

ви відчуваєте, що не можете жити без Мого Слова. 

24 Я говорю вам все це тому, що якби Я знав, що без цих проявів вам буде неможливо існувати 

у вашій духовній боротьбі, Я б не відкликав Свого слова. Але Я знаю, що необхідно закінчити Моє 

послання так, щоб незабаром ви перестали мислити як учні або вихованці, а почали мислити як 

господарі. 

25 Зрозумійте, що ви не повинні витрачати своє життя на те, щоб ходити до цих місць збору, 

бажаючи духовного блаженства чи комфорту. Ви повинні зрозуміти, що повинен настати момент, 

коли ваш дух повинен викладати все те, що він отримав від Мене, для просування ваших ближніх. 

26 Істинно кажу вам: для вашого одухотворення необхідно, щоб Я перестав проявляти Себе в 

цій формі. Після того, як Моє послання буде закінчено, ви будете прагнути вдосконалювати свою 

молитву і піднесення, щоб відчути Мою невидиму Божественну Присутність, і ви також будете 

прагнути до вдосконалення своїх почуттів і здібностей. 

27 Однак живіть пильно, бо у ваших рядах з'являться чоловіки і жінки, які будуть 

заперечувати, що Я поклав край Моєму прояву. Вони висунуть безліч аргументів і скажуть, що 

божественна вібрація вічна, і тому неможливо, щоб Я більше не давав про Себе знати через 

людську здатність інтелекту. Але вже сьогодні кажу вам, що так само, як безсумнівно, що Мій Дух 

вічно вібрує в людях, так само безсумнівно, що спосіб, яким Я даю про Себе знати за допомогою 

цих носіїв голосу, не триватиме вічно, бо він не є найдосконалішим, оскільки Я зараз готую вас до 

діалогу від духу до духу. 

28 Цей прояв серед вас не повинен тривати довше, щоб ви не зробили з нього традицію, звичку 

чи обряд. Не варто також слухати тих, хто каже, що діалог духу з духом - це справа поколінь дуже 

далекого майбутнього. Ні, учні. Це правда, що ви досягнете досконалого духовного спілкування 

тільки після великої еволюції, але це буде зроблено за допомогою практики мого вчення, яке 

завжди буде досягати більш високого рівня. 

29 Моліться безпосередньо Мені, не потребуючи ні посередників, ні слів, ні символів, ні 

обрядів, ні зображень. Це і буде початком діалогу духу з духом, бо саме тоді ваше внутрішнє і 

вище єство злітає в прагненні до Мене. Ваш духовний голос покликав Мене, і Мій божественний 

голос відповів вам. Як ваше єство приймає послання Мого Духа: через дари інтуїції і натхнення, 

тобто тонким і духовним шляхом. 

30 Хіба таке спілкування не є більш досконалим і більш духовним, ніж те, яке ви маєте за 

допомогою ваших глашатаїв? Тому я також кажу вам, що ваш духовний діалог матиме ступінь 

досконалості відповідно до вашої підготовки, так само, як це сталося з глашатаями і з натовпами, 

які допомагали їм у їхній підготовці. 

31 Практикуйте все більше і більше розумової молитви, щоб ви вже могли переконатися в її 

доброті та істинності. Привчіть себе шукати натхнення і розкриття своєї інтуїції за допомогою 
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такої молитви. Тоді ви відчуєте у своїй свідомості потік світла, що намагається перетворитися на 

людські вирази і слова, на благородні почуття і добрі справи. 

32 Коли ви розгорнете таким чином молитву, яка є початком діалогу від духу до духу, у вас 

більше не буде потреби в носіях голосу, щоб донести до вас божественне послання. Бо замість 

того, щоб доручати іншій людині готувати себе до отримання і передачі цього світла, кожен з вас 

буде тоді готувати себе до отримання від свого Отця безпосередньо і відповідно до заслуг, які він 

придбав перед Ним. 

33 Учні, це Я відкрив вам в цей час всі здібності, якими ви володієте, для того, щоб ви все 

більше і більше розвивали їх під керівництвом духовного світу, і таким чином - коли закінчиться 

прояв ваших братів, духовних наставників, - ви були б вже підготовлені до гідного виконання своєї 

місії. 

34 Зараз, коли ви отримуєте мої останні вчення, оскільки ви знаходитесь в 1950 році, і оскільки 

духовний світ дасть вам свої останні прояви, ви будете добре здатні усвідомити, що цей народ тут 

не використав цей час підготовки і розгортання. 

35 Скільки моїх обранців не зробили навіть першого кроку до підготовки! Що вони будуть 

робити, коли більше не матимуть можливості чути свого Вчителя і своїх духовних братів так, як 

вони це робили протягом тривалого часу? 

36 Багатьом доведеться плакати за втраченим часом і говорити собі: "Чому ми не оцінили по 

достоїнству ті благословенні миті, які Отець дарував Своєму народові? Що могло бути краще, ніж 

почати розкриття наших дарів під керівництвом Учителя і під порадою та наглядом Духовного 

Світу?". Але тепер буде вже пізно, бо воля людини не зможе змінити день і годину, визначені моєю 

волею для закінчення цього періоду проявів. Тоді почнеться новий період, а з ним і новий спосіб 

розкриття ваших духовних дарів більш простим, вищим і одухотвореним чином. 

37 Для тих, хто намагався максимально використати цей теперішній час, залишиться спокій у 

серці і мир у душі. Але ті, хто дочекався останнього ранкового богослужіння, щоб прокинутися від 

глибокого сну, побачать зі сльозами на очах, як сонце Мого Слова, що осяяло цей час, зайде, так і 

не використавши свого світла, щоб почати сіяти насіння одухотворення. 

38 Для когось спогади про ті дні будуть радісними, а для когось - болісними. У цих останніх 

прокинеться совість, і вони усвідомлять наслідки, які Моє нове Слово має для світу. Це призведе 

до того, що в їхніх серцях прокинеться любов до вивчення Моєї Роботи, і вони крок за кроком 

будуть відновлювати втрачений час через свої молитви і роздуми над написаним Словом. 

39 Істинно кажу вам, у всіх тих, у кого клітка дуже глибока і прагнення до одухотворення стає 

дуже великим, Моя допомога проявиться повною мірою і незабаром вони зможуть бути в числі 

найбільш просунутих. 

40 Прийде час, коли всі, хто чув Мене в цей час, відчують потребу засвідчити Мої слова, бо 

світ постане як неосяжне поле, спрагле води і насіння. Тоді подумайте: що ви вже маєте в своєму 

серці, щоб запропонувати своїм ближнім? Як ви будете свідчити про Мою істину і показувати 

велич Моїх справ? 

41 Коли прийде година, коли люди будуть вас розпитувати, вимагати від вас доказів і свідчень 

про те, що ви бачили і чули від Мене, кожен дасть те, що має, і тому Я кажу вам вже зараз, що 

краще, якщо ви будете підготовлені, щоб година суду нікого не застала зненацька. Ось, якщо ваші 

ближні застануть вас сплячими, ви прокинетеся без голови, злякані, і в ваших словах будуть 

неточності і брехня, тому що ви не підготувалися вчасно, і необдуманість призведе до того, що ви 

наробите багато помилок. 

42 Ні, улюблені, Я не хочу, щоб потреба у світлі застала вас зненацька зануреними в темряву, і 

тому говорю з вами з повною ясністю, щоб ви могли уникнути падінь в майбутньому. 

43 Завжди пам'ятайте, що будь-який час може бути сприятливим для розкриття душі і 

самоаналізу. 

44 Хіба всі ті "працівники", які працювали зі Мною, не робили цього в розпал своїх життєвих 

випробувань і нещасть? Але Я доручив їм відсторонитися від усього, що їх оточувало, щоб у 

моменти духовної роботи повністю присвятити себе своїй місії - чи то в дусі, чи то в земному тілі. 
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45 Прийміть від Мене це вчення і не забувайте його, і прийміть від цих ваших братів той 

приклад, щоб ви могли заохочуватися ним. 

46 Якщо ви чекаєте мирних часів, щоб приступити до виконання своєї місії, то ви помиляєтеся, 

тому що ці мирні часи настануть саме завдяки праці, боротьбі, зусиллям і навіть жертвам мого 

народу. 

47 Який сенс сіяти на полі, яке вже плодоносить? Я назвав вас "робітниками", бо ваше 

завдання - сіяти. Але саме те насіння, яке я вам довірив, дасть вам мир, якого ви так прагнете, а це 

означає, що для того, щоб його пожинати, ви повинні спочатку його посіяти. 

48 Хоча ви вважаєте себе дуже незначними, але Я кажу вам по правді, що ви будете дуже 

корисні людству ─ духовно корисні. До цього необхідно готуватися вже зараз. 

49 Пізніше вам не потрібно буде нести іншим народам ні дар духовного цілителя, ні дар 

глашатая, бо тоді час Мого проголошення вже закінчиться, але ви будете нести скарб натхнення і 

мудрості, який Я приніс вам у Своєму Слові. 

50 Для вашої роботи буде необхідно, щоб ви залишалися об'єднаними в моїй роботі і таким 

чином утворили справжню духовну сім'ю. Але ви всі вже знаєте, що після закінчення 1950 року 

ніяких подальших проявів в такому вигляді не буде. 

Проте, як підбадьорення і розраду, запевняю вас, що Мій Дух завжди буде з вами і що ви ще 

глибше відчуєте Мою присутність у вашому єстві. 

51 Я буду являти Себе вам у ваших думках, радіти вашим зібранням, давати Себе відчути у 

ваших серцях і духах і виливати Себе в милосерді багатьма способами, винагороджуючи і 

підбадьорюючи вашу віру і одухотворення. 

52 Той, хто виконує Мою Волю таким чином, буде вірним свідком Мого Слова, а його ревність 

і слухняність у виконанні Моїх настанов буде міцним фундаментом, на якому він будує свій 

духовний храм. Це будуть Мої учні, які поширюватимуть Моє вчення по землі. Але якщо 

знайдуться ті, хто після 1950 року наполягатиме на тому, щоб Я продовжував оголошувати Себе в 

цій формі, то вони будуть обманювати, і їхні свідчення будуть неправдивими. Бо ніхто з Моїх учнів 

не знає про оголошений і призначений день Мого останнього прояву. 

53 Я дав цьому народу достатньо часу для накопичення духовного світла, яке є мудрість і 

розкриття всіх здібностей душі, щоб, коли я піду, він зміг залишитися господарем у світі. 

54 Вже зараз встановлюйте духовний зв'язок з іншими народами людства, щоб мало-помалу 

підготувати шляхи тим, хто повинен стати посланцями Мого Слова. Через молитву ви зможете 

встановити той духовний зв'язок, який Я дарую вам. 

55 Тепер, якщо ви будете слідувати цій пораді, яку я щойно дав вам у своєму сьогоднішньому 

повчанні, не думайте, чи в той момент, коли ви молилися за той чи інший народ або націю, ті 

ближні, за яких ви молилися, відчули це або не помітили, що хтось думав про них і молився за них. 

Не варто очікувати і такої ж реакції з їхнього боку. Пам'ятайте, що в той день, коли люди будуть 

спілкуватися за допомогою думки, вони вже зроблять великий крок до епохи спілкування духу з 

духом, але навряд чи зараз, коли ви тільки починаєте натягувати ті невидимі нитки братерства, 

любові, взаєморозуміння і духовного зближення. 

56 Все здійсниться у свій час, бо все, що було пророковано, завжди мало глибоку причину, 

навіть якщо люди сумнівалися в цьому, коли це повідомлення було відкрито їм задовго до його 

здійснення. 

57 Ви вже бачите, як збуваються більшість пророцтв минулих часів. Вірте, що те, що я зараз 

оголосив і пообіцяв вам, також збудеться. Правда восторжествує, Воля Моя буде виконана, світло 

засяє. 

58 Усвідомте, як невидима сила щодня проявляє себе у вашому світі. Відчуйте присутність 

судного часу серед людей, побачте, як нині все готується до останньої битви, в якій всі людські 

пристрасті, що борються проти добра і правди, будуть переможені і знищені, щоб звільнити місце 

для нових почуттів і нових ідеалів. 

59 Серп Моєї справедливості скосить ваші поля, і Я оголошую вам в істині і в дусі, що все, що 

не має глибокого коріння добра, буде скошено, і що все зайве буде усунуто. 
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60 Час, коли зло перешкоджає розгортанню добра, мине, і хоча ця боротьба буде існувати 

завжди, поки душа живе в людській плоті, добро тоді візьме гору і буде домінуючим. 

61 Заслужите заслуги, щоб належати до того світу світла, про який я вам повідомляю. Залиш 

зерно зараз, яке завтра принесе добрий плід. Не думайте, що вже не ви зможете збирати і 

насолоджуватися цими плодами. Викиньте зі своїх сердець усякий егоїзм і пам'ятайте, що саме 

ваші діти по крові або ваші брати і сестри по духу будуть пожинати жнива своїх старших братів і 

сестер, яких вони будуть називати першопрохідцями і благословляти у своїх молитвах. 

62 Люди говорять про минулі часи, про давнину, про довгі століття і нескінченні віки, але я 

бачу вас ще маленькими. Я бачу, що ви дуже мало дозріли душею. У Моїх очах ваш світ все ще 

перебуває в зародковому стані, хоча вам здається, що ви досягли зрілості. 

63 Ні, людство, до тих пір, поки не душа буде давати ті свідчення зрілості, висхідного 

розвитку, досконалості і прогресу в різних сферах твого життя, ти неминуче будеш підносити Мені 

людські твори, великі тільки зовні, але які, через відсутність любові, позбавлені морального змісту 

і недовговічні. 

64 Невже ви думаєте, що Я міг би прийняти від вас плід, який ви Мені пропонуєте, якби Я 

закликав вас до відповідальності в ці хвилини? Ні, людство, ніхто не зміг запропонувати Мені 

гідного Мене плоду - того, що було б доказом любові між людьми, їхньої злагоди, їхньої віри в 

Мене, їхнього життя, піднесеного практикою добра. 

65 Я не буду приймати одних і не приймати інших, Я буду чекати того часу, коли ви принесете 

Мені плід вашої злагоди. Це буде ваше відшкодування на землі. 

66 Ти кажеш Мені, що любиш Мене? Ви стверджуєте, що любите правду і справедливість? 

Тоді кажу вам, що якби ви всі любили правду і справедливість, то не жили б так, як живете - 

розділені соціальними класами, віросповіданнями, расами і звичаями. 

67 Якби ви любили правду і справедливість, ви б любили один одного, ви б прагнули 

зруйнувати бар'єри, скоротити відстані і усунути відмінності. 

68 Ви це зробили? Ви дуже добре знаєте, що це не так, навпаки, ви працювали над тим, щоб 

увічнити ці відмінності, що є сильні і слабкі, багаті і бідні, могутні і нещасні, освічені і неосвічені, і 

я знаходжу це погане насіння скрізь. 

69 Ви хочете, щоб Я прийняв вас такими - заплямованими заздрістю, марнославством і 

низинними пристрастями? 

70 Як мало ви зрозуміли сенс Мого пришестя у світ тоді, коли Я з'явився серед вас як людина, 

щоб пояснити вам, що весь зміст Закону полягає у двох найвищих заповідях: любові до Бога і 

любові між людьми. Бо в цьому суть життя і божественний зв'язок, який об'єднує сім'ю Божу! 

71 Чи усвідомлюєте ви, як ви помиляєтеся, живучи, думаючи, що перебуваєте на вершині своєї 

могутності і знань? Якщо ти ще не переконався в тому, що Я тобі сказав, то дай Мені відповідь: чи 

все, що ти створюєш своєю наукою, служить для щастя ближнього, для вирішення його проблем і 

для його благополуччя? Ти не зможеш відповісти Мені "так", бо тоді ти збрешеш, і не зможеш 

сказати Мені, що ти повинен знищити бур'яни, щоб народився кращий світ. Бо Мій закон ніколи не 

давав людині права розпоряджатися життям свого ближнього. 

72 Чи не любов надихає Вашу науку в ці моменти? Чи не служить все, що ви готуєте в цей час, 

задоволенню ненависті і прагненню до влади? Віддайте це на суд своєї совісті, і ви побачите, як 

вона підкаже вам, що більшість справ людей у цей час є не доказом духовного прогресу, а 

запереченням усього того, чому Я навчав вас у той час Своїм словом і Своїм життям. 

73 Я - ваш Батько, і це необхідно, щоб Я говорив з вами саме так. Я не можу вас обманювати і 

не хочу, щоб ви жили обманутими. Я посилаю вам це послання, і нехай воно дійде до кожного. Але 

якщо ви не повірите, бо Слово просте, а його носії незначні, то факти, випробування і події 

застануть вас зненацька, і тоді ви зрозумієте, що це послання було істинним, але ви не захотіли 

його почути і не прийняли вчасно. Знову, як і за часів Ноя, люди будуть насміхатися над 

пророцтвами, і тільки тоді, коли відчують, що потоки води вже ховають їхні тіла, почнуть вірити і 

каятися. 
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74 Моє Милосердя завжди хотіло зупинити вас у вашій необачності, але ви ніколи не хотіли 

слухати Мене. Содом і Гоморра також були попереджені, щоб вони відчули страх і покаяння та 

уникнули своєї загибелі. Але вони не послухали Мого голосу і загинули. 

75 Я також закликав Єрусалим молитися і повернутися до істинного поклоніння Богу. Але 

його невіруюче і плотське серце відкинуло Моє батьківське застереження, і йому довелося 

переконатися в істині тим, що сталося. Якими гіркими були ті дні для Єрусалиму! 

76 Чи визнаєте ви тепер істину, що ви все ще ті ж самі? Бо ви не захотіли вийти зі свого 

духовного дитинства, щоб рости і підніматися вгору по шляху мудрості, яка в Моєму слові. 

77 Я посилаю вам усім це послання, яке послужить народам і державам пророцтвом для 

пробудження, для пильності. Блаженні ви, якщо вірите в його зміст. Подумайте над його 

значенням, але дивіться і моліться за нього. Бо якщо ви зробите це, то внутрішнє світло буде вести 

вас, і вища сила буде захищати вас, поки ви не будете врятовані. 

78 Сьогодні ви є свідками того, що Я зцілюю "психічно хворих" людей цілющим бальзамом 

істини, з якої походить усяка мудрість. 

79 Чого ще бракує, так це того, щоб ви об'єднали всі знання, які ви набули про людське життя, 

зі знаннями про духовне життя. Доки ви не будете впевнені у своєму походженні, своїй долі та 

кінцевій меті, доти ви не впізнаєте себе, не будете знати, хто ви є, - доти ви не будете знати, хто ви 

є. 

80 У людському світі ви знаєте день, коли ви народилися, і ви також знаєте, що коли когось 

вже немає серед живих, ви повинні поховати тіло. Але хто знає момент, коли твоя душа-дух 

вийшла з мого лона, як вона народилася, як вона втілюється і яке її повернення в лоно, з якого вона 

вийшла? Дещо, але дуже мало, люди напророчили, так і не зумівши відкрити всієї істини, бо 

людина ніколи не зможе сама проникнути в таємницю життя. 

81 Це я, ваш Учитель, знову звертаюся до народу в час духовної тривоги, питань, 

невдоволення перед обличчям того, що залишилося оповитим таємницею. 

82 Я відкриваю істину і заспокоюю духовну тривогу людей. Я відповідаю на їхні запитання і 

знімаю ту тривогу, яку вони відчувають перед обличчям неможливості знайти правду. Я також 

наближаюся, щоб сказати їм, що багато чого з того, що вони бачать, оповите таємницею, було 

чимось, що вони не змогли прояснити через брак підготовки і чистоти, але що було дозволено 

Мною, щоб вони знали його суть. 

83 Оскільки Я обіцяв світові прийти знову, щоб освітити таємниці Своїм світлом і зняти 

затьмарення людського інтелекту, то зараз настав відповідний час для Мого повернення, в якому 

Мій Дух знову відкриє Книгу Мудрості, щоб люди могли знайти в ній все, що вони мають право 

знати, що дарується їм через Мене. 

84 Всі ці люди запитували Мене, чому Я обрав саме зараз духовну форму, щоб дати Себе знати 

людям, вважаючи, що це занадто піднесена і складна для їхнього розуміння і відчуття форма. 

85 Я знаю, що нинішні люди кажуть Мені це, бо знають, що колись Я втілювався, ставав 

людиною, видимим і дотичним. Але ці люди не замислювалися над тим, що до того, як Я прийшов 

у світ як людина, Я вже давав про Себе знати людям духовно, і вони Мене чули і вірили Мені, але 

ніколи не просили Мене спуститися у світ, щоб побачити Мене. 

86 Я прийняв людську подобу тому, що було вкрай необхідно дати досконалий і живий 

приклад того, що таке виконання в Божественному Законі, і ніхто інший, крім Мене, не підходив 

для цього - Я, Хто створив Закон, - Я, Хто повинен був донести до вас Закон, розтлумачений у 

словах і справах, що надали форму вченню. 

87 Якби Я, замість того, щоб обрати людську подобу для перебування серед вас, прийняв образ 

ангела, люди відчули б себе нікчемними і нездатними слідувати Моїм крокам, і вважали б Моє 

Слово чимось нездійсненним для людини, а з іншого боку, ви не повірили б у жертву, принесену 

Мною з любові до вас. 

88 Якби Я замість того, щоб обрати форму, вищу за людську, прийняв би форму птаха або 

рослини, або сховався в одній з багатьох істот, нижчих за людину, ти не вважав би цей прояв 

досконалим, ти відчув би себе приниженим, тому що не був обраний засобом Божественного 

одкровення. 
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89 Тепер Я кажу тобі, що кожна форма, яку Я використовую для прояву Себе, є правильною і 

досконалою, і якщо ти не усвідомив, що Я присутній, проявлений, відчутний у всіх сферах 

природи, то причина в тому, що ти не був зацікавлений у вивченні божественної мови. 

90 Пройшли віки, і лише частково вони були використані. Тому я звертаюся до вас зараз, щоб 

показати вам процедуру відновлення втраченого часу. 

91 Тут ваш Учитель нагадує вам, що в Другій Ері Я став людиною в Ісусі, щоб говорити з вами 

від серця до серця, і що зараз Я готую вас до спілкування зі Мною дух до духу. Я також доручаю 

вам спостерігати за елементами природи, в яких проявляються Моя сила, Моя мудрість і Моя 

справедливість. Нарешті, учні, Я навчив вас духовної мови, щоб ви могли чути і розуміти Мій 

голос, який постійно промовляє до вас, наставляючи вас і направляючи вас. 

92 Саме це вчення дасть людині те одухотворення, яке їй необхідно для того, щоб крок за 

кроком, сходинка за сходинкою підніматися до духовної мудрості, де вона відкриє своє 

походження, свою суть, свій сенс буття, і тоді її любов до Мене буде дуже великою, і вона буде 

благословляти все живе і все, що існує і оточує її, тому що в усьому вона буде бачити, чути і 

відчувати присутність свого Небесного Отця. 

Мир Мій з вами! 



U 326 

106 

Інструкція 326 
1 Ви починаєте чути Моє слово, і ваші очі стають невичерпним фонтаном сліз. Чого ви 

плачете, люди? Ви не завжди знаєте причину, іноді це відбувається тому, що життєва боротьба 

була жорстокою ─ іноді тому, що життя бичувало вас негараздами, розчаруваннями, невдачами, 

хворобами чи втратами. Але бувають випадки, коли, не маючи жодної з цих причин, ви проливаєте 

багато сліз, коли чуєте Мене. 

2 Я знаю причину цього плачу без видимої причини, знаю його походження: це ваша душа 

плаче і через сльози дає про себе знати плоті. Кожна сльоза - це скарб ніжності, що міститься в ній, 

болю, бо відчуваєш себе в пастці, каяття за зроблені помилки, муки, бо ти став слабким, печалі 

через змарнований час. 

3 Що про все це знає матеріальна природа? Тому ви часто вважали, що плачете без причини. 

4 Ти запитуєш Мене, чи не помилка це - плакати зі Мною. Істинно кажу вам: хто не відчуває 

цієї потреби полегшити біль або висловити найвищу радість, той носить камінь у грудях замість 

серця, бо він ніяк не відчуває Моєї Присутності. 

5 Плачте, любі, бо плач - це також засіб, який Я дав людині, щоб очиститися і звільнитися від 

тягаря, який її обтяжує. Подивіться, як після цього ви відчуєте себе вільніше, легше і чистіше, щоб 

продовжити робочий день. 

6 Ваша душа потребує цього очищення для того, щоб стати гідною виконання того завдання, 

яке їй призначено, і вона повинна звільнитися від того вантажу, що накопичився в ній за довгий 

час. Бо на неї чекає нова битва - битва, до якої вона повинна приступити, не відчуваючи жодної 

втоми. 

7 Так, учні! Плач у хвилини внутрішнього споглядання є доказом щирого розчулення, а 

кожна сльоза красномовніша за тисячу найкрасивіших і найвиразніших слів твоєї мови. Але не в 

усьому плачі душі через сльози проявляється покаяння чи радість. У багатьох Моїх дітей це 

почуття - внутрішнє, приховане, видиме тільки Мені. Вони здаються заціпенілими або байдужими, 

але їхнє серце таке ж або навіть більш чутливе, ніж у тих, хто висловлює свої почуття. 

8 Коли ви всі зрозумієте і проживете одухотворення, ви також будете тримати під контролем 

свої духовні почуття, не показуючи їх ближнім, бо зрозумієте, що Той, перед Ким ви повинні 

сповідатися, каятися і очищатися, - це ваш Отець, і Його ви будете носити в своєму єстві. 

9 Перш за все, улюблені учні, важливо, щоб ваше серце почало відчувати вібрацію душі в 

вашому єстві, необхідність зрозуміти, щоб очиститися, щоб прийняти чашу страждання, коли вона 

досягне ваших вуст, і що відчувати почуття, приховані в глибині вашого єства, так само душевно 

корисно, як і проявляти їх назовні. 

10 На вас чекає цілий світ, на вас чекає людство, і тому ви повинні прагнути до свого 

очищення, щоб, вийшовши на шлях, ставши місіонерами цього духовного послання, чесноти не 

змішувалися у вашому серці з пороками, бо тоді ви будете постійно обманюватися самими собою. 

Ви захочете бути щирими, а лицемірство вийде назовні, щоб вас обдурити. У вас буде бажання 

бути милосердним, а егоїзм вашого серця буде перешкоджати цьому. Тому кажу вам, що ваше 

очищення має бути істинним, щоб ви були гідні нести цю духовну місію. Але немає нікого, крім 

вашої совісті, щоб це внутрішнє очищення було постійним, істинним, як стиглий плід, через 

самоаналіз, досвід, саморефлексію і слідування Моєму вченню. 

11 Чи можете ви уявити собі те щастя, яке випробує ваше серце, коли ви будете говорити своїм 

ближнім про те, що Я відкрив вам в цей час, а потім побачите, як вони мовчки плачуть ─ плачем, 

який буде плачем не тільки "плоті", але і душі, яка спрагла ніжності? 

12 Кожного разу, коли Моє Слово буде вимовлене вашими устами, попередньо підготовлене 

молитвою і натхненне Моєю милістю, Моя сутність буде живою, а Моє Слово буде гострим, тому 

Я кажу вам, що через ваші вуста воно буде виробляти той же ефект, який воно виробляло в серцях 

слухачів, коли передавалося за посередництвом носіїв голосу. 

13 Учні: Слово, яке Я дав вам у цей час, ви не повинні використовувати як основу для нової 

релігії, бо воно є лише поясненням Закону, який Я відкрив вам з найдавніших часів. 
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14 Подумайте: якби це була релігія, то вона була б тільки для тих, хто її сповідує. Але оскільки 

вона є безмежним світлом Божим, то вона сяє на всіх, вона сходить до всіх, щоб освітити шляхи 

людства без розрізнення народів, рас, мов і віросповідань. 

15 Мій Закон - це вівтар, до якого всі повинні будуть прийти, щоб поклонитися своєму 

Господу. Де б не існувала людина, там у душі її буде жертовник, який чекає на її данину і 

приношення любові. 

16 Зрозумійте, учні: Я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен, хто отримує цю настанову, повинен 

так само духовно об'єднатися з усіма і стати одним цілим, щоб зовнішня відмінність різних форм 

поклоніння не була перешкодою, яка заважає вам визнавати і любити своїх ближніх як братів і 

сестер в Мені. 

17 Як тільки ви відчуєте це, ви зробите моє вчення своїм власним, і у важкі дні випробувань, 

що наближаються, ви зможете роздавати і ділитися своїми дарами, не виключаючи нікого з ваших 

співвітчизників. 

18 Я не прошу людей уніфікувати звичаї, земні закони або знання науки. Бо рано чи пізно 

настане день, коли домовленість змусить народи об'єднатися. Я надихаю вас на духовну гармонію, 

об'єднання в думках, щоб все людство знало і практикувало духовну молитву, в якій ви всі зможете 

піднятися внутрішньо і отримати хліб вічного життя безпосередньо від Мого Духа. 

19 На землі існує багато релігійних спільнот, і в своїй більшості вони засновані на вірі в 

Христа. Але вони не люблять один одного, не визнають один одного учнями Божественного 

Вчителя. 

20 Чи не думаєте ви, що якби вони зрозуміли все моє вчення, то застосували б його на 

практиці, привівши конфесії до примирення і миру? Але це було не так. Всі вони дистанціювалися 

один від одного, тим самим духовно роз'єднавши і розділивши народ, який потім сприймає один 

одного як ворогів або чужих. Кожен шукає засоби і аргументи, щоб довести іншим, що саме він є 

володарем істини, а інші помиляються. Але ні в кого не вистачає сил і мужності боротися за 

об'єднання всіх, ні в кого не вистачає доброї волі відкрити для себе, що в кожній вірі і в кожному 

поклонінні Богу є своя правда. 

21 Я очікую від світу одухотворення. Для Мене не мають ніякого значення ні назви, під якими 

кожна церква чи секта називає себе, ні більш-менш велика пишність її обрядів і зовнішніх форм 

богослужіння. Це доходить лише до людських органів чуття, але не до мого духу. 

22 Я чекаю від людей одухотворення, бо це означає піднесення життя, ідеал досконалості, 

любов до добра, звернення до істини, здійснення діяльності любові, гармонію з собою, яка є 

гармонією з іншими, а отже, і з Богом. 

23 Я зараз даю дощ, який підготує поля, де завтра зійде і принесе плоди Моє насіння. Сьогодні 

ще здається неможливим, щоб цей світ зміг перетворитися земно і духовно, зважаючи на те, що зло 

вкоренилося в серці цього людства. Але кажу вам, що пройде не так багато часу, і ви відчуєте 

початок духовного перетворення ваших народів. 

24 Хто б міг тоді повірити, що в язичницькому, грішному і чуттєвому Римі - місті, де життя 

було суцільною оргією пороків і насолод, гріхів і злочинів, - віра в слово любові, в Христа запалає 

раніше, ніж у будь-якого іншого народу? І все ж таки це сталося. 

25 Риму довелося багато згрішити, дійти до виснаження і відрази, щоб дійти до того, щоб 

прийняти в своє серце насіння Мого Слова. Але коли до них доходило, то ці серця, втомлені від 

насолод і розтерзані розчаруванням і болем, розкривалися при зіткненні з суттю мого послання, як 

розкриваються зів'ялі чашечки квітів, коли дмухає вологий вітерець, щоб їх попестити. 

26 Серце того народу билося з силою, а душа тремтіла. Його гріхи були прощені завдяки його 

вірі і мужності відгукнутися на мій заклик. 

27 Мужність і жертовність знадобилися цим людям, щоб зміцнити свою віру і свою любов до 

правди, яка почала просвітлювати їхні серця. Але це були сильні духом чоловіки і жінки, 

незалежно від того, чи це були дорослі, чи молодь, чи діти. 

28 Ви розумієте, учні? Тоді порівняйте те панування суєти, пороку і любові до світу з 

нинішнім людством, і ви побачите, що воно теж - огидне і втомлене від суєти і втомлене від гріха - 

все більше наближається до цього дня, коли її душу здивує подих божественного вітерця, який 
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пробудить її - вітерця, що передує росі, яка втамує духовну спрагу, що мучить її, і яка буде 

підготовкою для насіння одухотворення, що впаде згодом у всі серця. 

29 Як часто ви запитували Мене в серці, чому Я не показав вам духовне життя у всій його 

ясності. Але я кажу вам: Якби ви доторкнулися до того життя своїми фізичними відчуттями, ви б 

ніколи не доклали ані найменшого зусилля, щоб досягти одухотворення. Ви ніколи не будете 

розвивати свої духовні дари і здібності, не будете прагнути набути заслуг, щоб заслужити Мої 

одкровення. 

30 Між вами і Духовною Долиною - завіса, яка не дозволяє нікому осквернити чистоту цієї 

святині, і лише тому, хто одягнений благоговінням і смиренням, щирістю і благородною метою, 

любов'ю і істинною вірою, дозволено переступити ті пороги. 

31 Я кажу "істинна віра", тому що є віра видима, натхненна чимось нереальним - чимось, що, 

оскільки воно несправжнє, зникає і згасає, як тільки ви пізнаєте істину. 

32 Є багато тих, хто намагався уявити собі духовне життя, щоб повірити в нього. "Великі і 

малі, неосвічені і освічені, всі вони хотіли знати, що таке небо, що таке Бог, яку форму мають 

духовні істоти, що таке світло і буття в тому світі. Тоді вони уявили собі прекрасне царство за 

зорями, величний палац, трон і Бога, що сидить на ньому в людській подобі. 

Ви також надали духам людську подобу і уявили їх літаючими, як птахи, щоб переміщатися з 

одного місця в інше. Все це ви бачите сповненим світла - світла, подібного до того, яке ви маєте на 

землі, все сяє, як золото, і прикрашене найпрекраснішими речами, які ви знаєте в матеріальному 

світі: небесні пісні і божественна музика наповнюють кімнату, а мільйони істот вічно 

поклоняються Господеві, завжди стоячи навколішки перед Його троном, прославляючи Його і 

підносячи Йому пахощі. 

33 Так уявляється духовне життя у свідомості багатьох людей, і як тільки вони створили цей 

образ у своїй свідомості, вони повірили, що так воно є, що так має бути, і вони присвятили себе цій 

вірі. 

34 Що буде з ними, коли вони познайомляться з цим вченням і дізнаються, що те, що вони собі 

уявляли, не відповідає дійсності? Деякі з них відразу ж відкриють очі на світло істини, оскільки 

вони розпізнають помилки, створені їхнім матеріалізмом. Інші будуть збентежені і 

заперечуватимуть істинність Моїх одкровень. 

35 Кажу вам тільки, що необхідно вам вигнати зі своєї свідомості всі образи, які ви створили 

про духовне життя, бо Бог не людина, і не сидить Він на троні, як царі земні, і Небо не вище зірок, і 

світло Його не подібне до світла сонця, і душі не людські. Все відрізняється від того, що ви собі 

уявляли, - настільки, що навіть якби Я став пояснювати вам, що таке духовне життя насправді, ви б 

не зрозуміли, бо навіть ваша мова не змогла б висловити істину, безмежну славу, красу і 

досконалість Вічного. 

36 Скажи, будь ласка, якої форми чи об'єму совість? Скажи, будь ласка, яка форма у любові чи 

розуму? "Ні, Учителю", - скажете ви Мені. Так само, як совість, чи розум, чи любов мають форму, 

так само не можна порівнювати земні речі з речами духовного життя. Проте, немає нічого 

прекраснішого, ніж якості світлої душі, яка є поєднанням здібностей і чеснот, що не потребують 

форми для свого існування. 

37 Бог не має форми, бо якби Він її мав, то був би обмеженою істотою, якою є людина, і тоді 

Він не був би Богом. Його "престол" - досконалість, справедливість, любов, мудрість, творча сила, 

вічність. 

38 Небо" - це найвище блаженство, якого досягає душа на своєму шляху досконалості, коли 

вона піднімається настільки високо в мудрості і любові, що досягає такого ступеня чистоти, якого 

не може досягти жоден гріх і жоден біль. 

39 Коли Мої пророки говорили про Духовне Життя, вони іноді робили це за допомогою 

знайомих вам людських проявів і предметів. 

40 Пророки бачили престоли, подібні до престолів земних царів, - книги, істоти в людській 

подобі, палаци з гобеленами, свічники, Агнця та багато інших фігур. Але сьогодні ви повинні 

зрозуміти, що все це було лише символом, знаком, божественним змістом, одкровенням, яке 
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необхідно було висловити вам в образотворчій формі, бо іншого, вищого, ви були не в змозі 

зрозуміти. 

41 Тепер настав час для вас правильно витлумачити сенс усіх Моїх притч і повчань, які Я 

відкрив вам за допомогою алегорій, щоб сенс проник у ваш дух, а алегорична форма зникла. 

42 Коли ви прийдете до цього усвідомлення, ваша віра буде істинною, бо тоді ви заснуєте її на 

істині. 

43 Ви, люди, Я пророкую вам у Своєму Слові кращий світ, ніж той, в якому ви живете, і це 

тоді, коли ваше серце омиє свою нечистоту в крові, яку Я пролив на хресті - крові, яка стала 

втіленням божественної любові, найвищого прощення і відкуплення всіх людей. 

44 Ви - невіруючі і сумніваєтеся - не можете повірити в світ справедливості, не можете уявити 

собі життя любові і чесноти на вашій землі. Одним словом, ви вважаєте себе нездатними ні на що 

хороше і не маєте віри в себе. 

45 Я ж вірю в вас, знаю насіння, яке є в кожному з Моїх дітей, бо Я створив їх, бо Я дав їм 

життя через Свою любов. 

46 Я дійсно покладаю надію на людину, вірю в її спасіння, в те, що вона стане гідною і 

підніметься. Бо, створюючи його, Я призначив йому бути Господом на землі, де він повинен був 

створити місце любові і миру, і Я також призначив, щоб його душа зміцніла в життєвій битві, щоб 

заслугами досягти життя у світлі Царства досконалості, яке є його вічним спадком. 

47 Ця земля, яку ви називаєте "Долиною Сліз" або "Місцем Вигнання", була підготовлена 

Мною з безмежною любов'ю, щоб запропонувати її дітям, які будуть її населяти. Все на ній буяло 

життям, достатком, благословенням і насолодою для тих, хто буде володіти нею. На ньому не було 

нічого, що було б створено для того, щоб заподіяти людині біль - навпаки, все було передбачено 

таким чином, щоб, якщо людство своїми помилками завдасть собі шкоди, воно знайшло для себе, 

на своєму шляху і скрізь, необхідні засоби для зцілення своїх страждань і перемоги над своїми 

нещастями. 

48 Багато століть пройшло над людиною на землі, а вона так і не змогла стати щасливою на 

ній. Чому? Просто тому, що захотів знайти це щастя, не шукаючи його на істинному шляху, який є 

шляхом, позначеним Моїм законом, законом любові і справедливості, гармонії і чистоти. 

49 Чи вірите ви в те, що обов'язково потрібно страждати на землі, щоб заслужити небо? Ні, 

людство, єдине, чого ви досягаєте через страждання - це певного очищення. Бо істинне і абсолютне 

очищення душі досягається через любов, якою надихає вас Мій Закон. 

50 Яка заслуга в тому, що деякі з тих, хто багато страждав на землі, живуть з цієї причини з 

бажанням потрапити на небо? Цілком природно, що коли вони бачать, що світ зараз не може їм 

нічого запропонувати, вони замислюються про духовне життя. Справжньою заслугою є той, хто, 

маючи все на світі, був би готовий у будь-яку мить відмовитися від свого майна і зручностей. Бо 

тоді вона справді довела б свій вищий ступінь духовного розвитку і засвідчила б, що рай або 

блаженство - це не певне місце, створене уявою людей у віках і віках, а стан душі, який вона може 

почати відчувати, пізнавати і насолоджуватися вже за свого людського життя - стан, який стає все 

чистішим і досконалішим у міру того, як душа піднімається по сходах, що ведуть її від земного 

світу до вершини Духовного Життя. 

51 Якби Я не знав, що ваша доля така висока, Я не говорив би з вами так, і не посилав би вам 

Свого Закону, і не поклав би Свого життя за вас, якби знав, що ви ніколи не будете врятовані тим 

самим. 

52 Я шукав підходу, щоб явити Себе людям у трьох віках, бо знав, що наприкінці віків ви 

підніметеся над пристрастями, плотським життям і людськими негараздами і проживете 

благородне життя, сповнене високих натхнень, сповнене справ, які покажуть вашу зрілість душі. 

53 Як ви думаєте, коли люди будуть так жити, вони все ще будуть відчувати голод і спрагу 

справедливості, або все ще будуть потребувати суддів і правителів, які будуть вести їх по світу і 

судити їх і карати за їхні вчинки? Чи вважаєте Ви, що у світі, де панує добра воля між людьми, де 

існують братерство і справедливість, все ще можуть бути війни, страждання і біль? Ні, людство. 

Тоді ви побачите, що ця земля може дати вам тільки тепло і життя, їжу і добробут, мудрість і 

блаженство - блаженство, яке, нехай не в найвищому ступені - бо це пізнається лише тоді, коли 
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досягаєш вершини досконалості, - все ж є щастям, яке справедливо винагороджує тих, хто бореться 

за те, щоб залишатися в істині. 

54 Саме туди ви всі прямуєте, до цього життя радості і миру, а не до прірви і "смерті", як 

вважає ваше серце. Це правда, що ви повинні пережити ще багато гірких речей, перш ніж прийде 

час вашого одухотворення. Але ні смерть, ні війна, ні моровиця, ні голод не зупинять плин життя і 

духовного розвитку цього людства. Я сильніший за смерть, і тому я поверну вас до життя, якщо ви 

загинете, і дозволю вам повернутися на землю, коли це буде потрібно. Мені ще багато чого 

належить відкрити вам, улюблене людство, моя Книга Божественної Мудрості ще зберігає багато 

сюрпризів. 

55 Природа ще приготувала для вас багато уроків, і земля ще не віддала вам всього, що носить 

у своєму лоні. 

56 Ви маєте немічну плоть і чутливі до болю, ви слабкі і малі, і тому Я змилосерджуюся над 

вами. 

57 Боротьба душі, поки вона перебуває в матерії, дуже велика, але саме там вона 

загартовується, там вона набуває своїх достоїнств, там вона випробовується. 

58 Мої божественні настанови призначені не тільки для духу - ні, вони повинні дійти і до 

людського серця, щоб і духовна, і фізична частини істоти стали гармонійними. 

59 Божественне слово покликане просвітлювати розум і робити чутливим серце людини, а 

життєва сутність, що міститься в цьому слові, покликана живити і підносити душу. 

60 Для того, щоб життя людини було повноцінним, їй так само необхідний духовний хліб, як і 

праця та зусилля задля матеріальної поживи. 

61 "Не хлібом єдиним живе людина", - говорив Я вам у Другу Епоху, Мої слова актуальні і 

зараз, бо ніколи людина не зможе обійтися без духовного живлення, не зазнаючи на землі хвороб, 

болю, темряви, нещасть, страждань і смерті. 

62 Матеріалісти можуть заперечити, що люди і так живуть тим, що дає їм земля і природа, і їм 

не потрібно прагнути до чогось духовного, що живило б їх, зміцнювало на життєвому шляху. Але 

мушу вам сказати, що це не досконале і повноцінне життя, а існування, якому бракує 

найголовнішого - духовності. 

63 Одухотворення не означає побожність, не передбачає виконання будь-яких обрядів, не є 

зовнішньою формою поклоніння. 

64 Одухотворення означає розвиток усіх здібностей людини - як тих, що належать до її 

людської частини, так і тих, що лежать за межами тілесних відчуттів і є силами, якостями, 

здібностями і почуттями душі. 

65 Одухотворення - це правильне і добре використання всіх дарів, якими володіє людина. 

66 Одухотворення - це гармонія з усім, що тебе оточує. 

67 Потреба в духовному живленні стає в людині все більшою і більшою, але вона прагне всіма 

можливими засобами задовольнити себе тим, чим володіє в цьому світі. 

68 Це бажання повинно буде ставати все більш відчутним з кожним днем у міру розвитку 

душі, поки вона не досягне характеристик нескінченної спраги і голоду, поки не відчує відчаю і 

страху, подібних до тих, які відчуває мандрівник, що заблукав посеред спекотної і посушливої 

пустелі, - подібних до тих, які відчуває викинутий на безлюдний острів. 

69 Але одного разу, коли людство принаймні подумає про це, народи прокинуться і закричать 

про справедливість, світло, правду і любов, люди втомляться від такої кількості гріха і такої 

кількості неправди і зрозуміють, що в їхньому житті була величезна порожнеча, яку вони ніколи не 

могли заповнити, і голод, який вони ніколи не могли втамувати. 

70 Це правда, що тисячі і тисячі чоловіків і жінок сповідують культову форму і прагнуть через 

свої різні релігії живити свої душі. Але те, що вони роблять, настільки мало і настільки 

недосконале, що до серця через органи чуття майже нічого не доходить, бо воно не здатне дійти до 

душі, бо душа може їсти тільки духовний хліб і пити вино, які є Божественною Сутністю. 

71 Як тільки люди, які шукають світло за допомогою обрядів і літургійних дійств, 

відмовляться від усякого обряду і зовнішнього культу, вони відразу ж побачать, як світло істини 
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з'явиться в достатку, як чудесний кошик, повний хлібів і риби, який на вимогу людей невичерпно 

дарує свої дари. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 327 
Мир Мій з вами, улюблені учні Ісуса! 

1 Дух Іллі пройшов перед вами, торкаючись ваших душ світлом і любов'ю, готуючи для вас 

час і шлях. Ілля - як меч на шляху кожної з його овець, як щит, який допомагає долати численні 

перешкоди, спокуси, які стоять на вашому шляху, і той, хто здатен його відчути, хто взиває до 

нього і шукає його, як заблудла вівця шукає свого пастиря, завжди знайде його, завжди буде 

почутий і вислуханий в його плачі, в його благаннях. 

2 Часто ви запитуєте себе: Чому, хоча в глибині мого серця живе прагнення йти за Вчителем, 

так багато перешкод заважають мені прийти до Нього і служити Йому? Тоді ваша душа 

підноситься в молитві, яка є благанням про Божественну допомогу, і в цей момент Ілля, якому Бог 

доручив пильнувати паству в Третій Ері, поспішає, з'являється на вашому шляху і допомагає вам 

подолати труднощі. Тоді ти переможно піднімаєш обличчя і дякуєш Отцю, і знову спалахує 

маленький світильник твоєї віри, і ти продовжуєш свій шлях з миром і довірою до Мене. 

3 Істинно говорить вам Учитель: Я приготував для кожної душі Царство миру і досконалості. 

Але цьому Царству, яке Я приготував, протистоїть інше Царство - світ. Якщо моє царство 

завойовується смиренням, любов'ю і чеснотами, то для захоплення іншого царства потрібні 

зарозумілість, амбіції, гордість, жадібність, егоїзм і злість. 

У всі часи світ чинив опір Моєму Царству, в усі часи ті, хто йшов за Мною, зазнавали 

переслідувань і спокус на своєму шляху, будь то видимі впливи або невидимі сили. Це не єдиний 

раз, коли ви йшли через терни, щоб досягти Мене, не перший раз ваша душа спотикалася, прагнучи 

досягти Моєї Присутності. У всі часи ви вели боротьбу в найпотаємніших куточках свого єства. 

Натхнення Мого Духа осяяло ваше внутрішнє єство і запалило битву з темними силами, з 

помилковими вогнями, з помилковими чеснотами, з матерією, з усім зайвим, з усією помилковою 

славою цього світу. 

4 Ваша душа записала своє минуле і свій життєвий шлях у Книзі Семи Печатей. Там я 

зафіксував усі твої дії, кожен твій крок, кожну твою думку і слово. Великі справи вашої душі, 

великі удари долі і життєві шляхи, її великі випробування, її чаші страждань - все там написано 

правдиво. 

Багато чого пережила ваша душа, але ваша "плоть" не знає. Якщо ваше тіло забуло перші кроки 

вашого дитинства - звідки йому знати про розвиток вашої душі протягом її довгого життєвого 

шляху? Як мало ваша душа змогла розкрити своєму земному тілу - Я ще не дарую вам цього через 

вашу нерозвиненість. 

5 Настануть часи, коли людський розум і серце, очищені і прояснені в одухотворенні, 

зможуть приймати голос власної душі через інтуїцію, зможуть ясно сприймати кожне одкровення, 

яке душа робить своїй тілесній оболонці. 

6 Сьогодні ви ще не готові побачити минуле своєї душі під час вашого людського життя. Але 

Отець говорить вам: Як далеко пройшов ваш шлях! Скільки ваша душа боролася за те, щоб 

утриматися на правильному шляху! Як часто вона була поранена терням життя, і скільки відрізків 

твого шляху було позначено кривавим слідом твоїх кроків! 

Але, незважаючи на всі випробування і негаразди, ви йдете за Отцем, своїм Учителем, якого 

любите - за Богом, який є джерелом світла і розради для вашої душі. І навіть зараз, у Третій Епосі, 

коли ви хочете йти за Мною, ви зустрічаєте труднощі, ви спотикаєтеся об нещастя. Одні ви 

називаєте випробуваннями, інші - спокусами. 

Якщо ви так любите Мене і так бажаєте йти Моїм Шляхом і прийти до Мене - чому ж тоді 

Отець ваш допускає, щоб ви піддавалися таким випробуванням і спокусам? Істинно кажу вам: Бо 

шлях, що веде до Мене, вузький, і в тій вузькості - труднощі. Він вузький, як Шлях Пристрастей, на 

ньому є свої падіння, є свої терни, багато нерозуміння і невдячності, і всі страждання життя. 

7 Але досягти цього царства досконалості можна тільки цим шляхом. Широка дорога веде до 

царства світу і гріха. 

8 Моє Царство сильне і могутнє, і якщо Я допустив, щоб перед Моєю силою і Моєю владою 

піднялася інша сила, сила зла, то це для того, щоб довести Мою, щоб перед обличчям обману, 
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темряви ви побачили і відчули силу Мого світла і Моєї правди. Це для того, щоб ви усвідомили, що 

це царство темних тіней викривлень і спокус, хоч і має велику силу, але є Моїм інструментом, і Я 

використовую його в реальності. 

9 Коли Я випробовую вас, то не для того, щоб зупинити вас на шляху розвитку, бо Я чекаю 

вашого приходу в Моє Царство. Але Я хочу, щоб ви прийшли до Мене переможцями після битв, 

сильними після бою, сповненими світла духовного досвіду після довгого паломництва, сповненими 

заслуг у дусі, щоб ви смиренно підняли обличчя і побачили Отця в ту мить, коли Він наблизиться, 

щоб подарувати вам Свій божественний поцілунок - поцілунок, що містить у собі все щастя і 

досконалості для вашої душі. 

10 Щоб бути переможцем у всіх випробуваннях, робіть те, чого навчив вас Учитель: 

Пильнуйте і моліться, щоб ваші очі завжди були пильними і вас не здолали спокуси. Пам'ятайте, 

що лукавий має великий ніс, щоб спокусити вас, збити вас, перемогти вас і скористатися вашою 

слабкістю. Будьте проникливі, щоб знати, як виявити її, коли вона підстерігає вас. Бо, хоча у вас 

були великі випробування і спокуси, в яких ви перемогли, щоб слідувати за Мною в цьому часі, у 

вас будуть дуже великі випробування і спокуси в цьому нинішньому році. 

Боротьба всередині вас велика, боротьба в лоні людства велика, духовна боротьба у всьому 

всесвіті також дуже велика. Це вирішальний час для мого правління, для моєї справедливості, для 

моєї влади. І ті, хто нині зі Мною, хто вчився на Моєму Слові, хто нині зміцнюється зі Мною, 

повинні все знати і розуміти для того, щоб мати можливість бути переможцями, для того, щоб мати 

можливість вистояти у великих випробуваннях, які насуваються на людство. 

11 Я вчу вас спостерігати і молитися - не тільки за себе, але й за інших, щоб ви були подібні до 

духовних пророків, які передають своїм ближнім інтуїцію через свої молитви, які дають їм відчути 

небезпеки, спокуси. Бо так можна вберегти людство від тяжких помилкових рішень. 

Це незрозуміло для одних, неможливо для інших, але я скажу вам: це те, що Святий Дух приніс 

своїм учням в Третю Еру: одухотворення, розкриття душі через вчення духу, щоб вона могла 

розвиватися вгору, щоб вона могла відкрити свій духовний горизонт, своє відповідне поле для 

проростання, щоб вона могла знайти небесні сходи, щоб, піднімаючись, вона завжди знаходила 

присутність Вчителя, сходинки, на які вона спирається і по яких вона наближається до 

досконалості. 

12 Як мало хто відчув внутрішнє просвітлення за першим поривом за той час, коли Я посилав 

заклик кожному з вас. Як мало було тих, хто зізнавався, що їхня душа передчувала диво, що їхня 

душа відчувала, що виконання божественної обітниці зараз стає реальністю в них самих: 

повернення Вчителя. Але скільки з вас заплуталися в тенетах сумнівів і духу протиріч. 

13 Інші з вас, хто вже хотів іти до Мого Слова і Моєї Присутності, були поглинуті бенкетами, 

задоволеннями, земними любов'ю і почуттями, своїми людськими справами, а Вчитель 

продовжував чекати вас. Але врешті-решт, з Моєю допомогою, твоя душа перемогла і прийшла до 

Мене, щоб переконатися Моєю Присутністю в тому, що "неможливе" стало можливим, що Моя 

обіцянка стала реальністю. 

14 Якщо ви пройшли випробування, коли були ще слабкими, - то наскільки сильнішими ви 

станете тепер, коли зміцніли! 

15 Чи допустить Отець велике замішання або спокуси на Своїх учнів? Істинно кажу вам: 

Воістину Я дозволяю це тепер. Але не для того, щоб бачити тебе переможеним спокусою в цих 

випробуваннях - ні, а для того, щоб ти перетворив темряву на світло і, перемагаючи ворогів своїх, 

перетворив їх на друзів і братів - щоб і ти піднявся над гріхами людськими, залишаючи сліди добра 

і чесноти, перетворюючи людей на добрих людей. Тому Я дозволю випробуванням торкнутися вас. 

Я вже проінструктував вас, як пройти: Спостерігаючи, молячись і застосовуючи моє вчення. 

16 Якими будуть ті випробування, які надходять на вас і які незабаром прийдуть? Багато в 

чому. Одні з них ви вже пережили, інші переживаєте, а треті прийдуть пізніше. 

Не буде в душі твоїй ні смутку, ні страху. Як кожен день приносить вам задоволення і хліб, так 

само кожен день приносить вам біль. Сприймайте ці випробування як великі уроки, які дає вам 

життя, в яких ви повинні застосовувати Моє вчення. 
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Від "дитини-учня" до просунутого - у всіх вас будуть випробування на цьому шляху, і Я вже 

зараз вказую вам, що на те, щоб ви прокинулися, - Моя воля. Я не бажаю, щоб хтось із вас зазнав 

невдачі у таких випробуваннях. Якщо хтось спіткнеться, поруч завжди буде дружня рука, братська 

рука, яка поверне його на шлях істинний. 

Якщо хтось спить і здивується уві сні, піди до того, хто заснув, і розбуди його. Якщо сон 

глибокий і він не прокидається, нехай той, хто не спить, буде вартовим для того, хто заснув. 

17 Так наставляю вас, так готую вас і роблю вас готовими до повного примирення, щоб і ви 

вміли прощати. 

18 Подумайте, люди, ви не знаєте, чи не викликають у вас відчаю багато випробувань, які були 

у вас колись давно і які ви щасливо подолали з любові до Моєї Справи, коли вони знову виникають 

на вашому шляху. Ви не знаєте, чи хвороби або відсутність необхідного для вашого життя не 

змушують вас на миті засумніватися в Моїй милості, не змушують сумніватися у вашій 

підготовленості. 

19 Я говорю з вами про все це тому, що спокуса використає всі свої мистецтва, всі свої сили, 

щоб вразити моїх учнів - моїх учнів, які не одні в спіритизмі, бо вони є по всій земній кулі. Я бачу 

їх розкиданими, нехай негусто, але вони скрізь, тому що я їх послав. 

Їх будуть шукати, щоб випробувати їхню душу в її чесноті, в її любові до Мене, в її любові до 

ближніх, щоб схилити її, щоб запропонувати їй багатства світу цього, земні, скороминущі слави, 

блиск слави і земну велич. Але так само, як Я попереджаю вас за допомогою людського розуму, так 

само Я попереджаю всіх тих учнів через одкровення і через інтуїцію. 

20 Будьте пильні, говорить вам Учитель! І хоча незабаром на вас чекають випробування в 

земному житті, і ви часто будете перемагати в них, але настануть і інші випробування для душі. 

1950 рік наближається до кінця, і всі ті, хто не підготував себе в цьому Моєму народі, будуть 

спокушати Моїх глашатаїв, Мій духовний світ, церковних лідерів, а також "робітників". 

21 Піднімуться багато хто, хто не згоден з припиненням мого слова ─ всі ті, хто відчувають 

себе нездатними жити вже без цього прояву, піднімуться просити Учителя, щоб Він відкликав Свій 

указ, змінив Своє рішення і видав нові укази для Свого народу. Але в усьому цьому буде спокуса, 

яка посіє своє насіння і вразить серця глашатаїв, всіх без винятку. На тих, кого вона застане не 

сплячими і молящимися, просвітленими її духом, це не матиме ніякого впливу. Але тих, кого воно 

застане вже під впливом непідготовленості, бунту, розгубленості і страху перед покинутістю, воно 

неодмінно надихне, в них воно знайде опору, і ці серця візьмуть на себе право спотворювати моє 

вчення в значній мірі. 

22 Хто може змусити Отця змінити свої божественні рішення? Істинно кажу вам, що навіть 

Ісус не одержав цього від Отця. 

Коли в Другій Ері наближалася година жертовної смерті Вчителя, Ісус шукав усамітнення в 

саду, і його супроводжували учні. Скорбота переповнювала серця апостолів, передчуття тяжких 

випробувань гнітило їх. Але серце Ісуса також було пронизане великою скорботою. Тоді Учитель 

сказав Своїм учням: "Подивіться і помоліться зі Мною кілька хвилин". Але коли Учитель дивився і 

молився, Він робив це не тільки за тих учнів, але й за весь світ. 

23 Серце Майстра як людини відчуло себе на мить покинутим усіма, незрозумілим і самотнім, 

а з його тіла полився кривавий піт. Це сталося тоді, коли Ісус, піднявши свій погляд і голос, 

промовив до Отця: "Боже мій, якщо можливо, прийми від Мене цю гірку чашу. Та не Моя воля, а 

Твоя нехай буде". 

24 З огляду на прохання Сина, щоб Отець взяв назад Його волю, якщо б це було можливо - чи 

почув Отець ці слова? Істинно кажу вам: Ні, так було написано, так було постановлено, і Володар 

усіх Володарів повинен був дати про Себе знати над тим благословенним тілом, щоб дух переміг 

тіло. Тоді, повернувшись до учнів, які спали, Я сказав їм: "Дух хоче, а плоть немічна". 

25 З якою любов'ю Він докоряв цьому тілу! 

26 Третій Час наближається до своєї кульмінації, і тому Майстер хоче, щоб ви спостерігали. 

Так, Мої учні цього віку. Бо якщо люди Другої Епохи спали в той благословенний і урочистий час, 

а Господь дивився і молився за всіх, то сьогодні я хочу, щоб ви дивилися і молилися, щоб ви не 

впали в спокусу, щоб ви дозволили Отцю творити серед вас Свою волю. І якщо Він оголосив 
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годину Свого відходу, якщо Він вказав вам момент, коли Він відкличе Своє Слово, то ви повинні 

виконати високі веління Господа, навіть якщо це буде для вас великим випробуванням. Але ви вже 

знаєте, що Мій Дух буде вічно присутній, що Я даватиму про Себе знати від духу до духу, і що Мій 

духовний світ заступиться за вас і захистить вас. 

27 Ви звикли до цих проявів, отриманих за такий довгий час, ви звикли до них в значній мірі, 

тому і відчуваєте біль при припиненні цих проявів. Але будьте сильними перед обличчям цього 

болю, діти мої, перед обличчям цього випробування, дайте ознаки вашого високого рівня 

духовного розвитку. Але істинно кажу вам: Всі ті носії голосу, які добре підготуються до цього 

дня, відчують, що навіть їх ненадовго торкнулася смерть. Але я їх потім підніму. Інші 

почуватимуться так, ніби вони осиротіли. 

Але єдине, чого не вистачатиме - єдине, що вони втратять - це звук фізичного голосу, звук 

людського слова, бо вібрація мого світла, мого духу і моїх натхнень буде слідувати за вами всюди. 

І чим більшою буде ваша одухотвореність, тим більшим буде те, що відкриє вам Святий Дух. 

28 О, якби Я міг воістину дати Своє вчення всім Моїм учням цього часу, об'єднаним у єдину 

масу, - якби всі Мої люди почули ці застереження! Але наближається остання мить цього періоду, а 

я все ще бачу вас розділеними, духовно далекими, без любові одного до іншого. Проте, з 

найчистіших ваших сердець не народжуються духовна повага і милосердя; але є чесноти, які Я 

посіяв як божественне насіння в серці всіх Моїх дітей, що чекають духовної еволюції, щоб 

відродитися до життя благодаті. 

29 Тільки одухотворення дасть вам єднання. Поки ти не досягнеш одухотворення в Моїй 

Справі, не буде ні милосердя, ні розуміння, ні любові, а без цих чеснот ти не зможеш з'єднатися зі 

Мною. Я хочу, щоб ви об'єдналися один з одним, щоб ви могли свідчити про свого Вчителя, а Я - 

про вас. Коли ви говорите серед людей: "Це - Мій Учитель", Я також хочу сказати всьому земному 

колу: "Це - Мої учні". Але мені ще треба над вами працювати, а вам ще треба вчитися і працювати. 

30 Ідіть зі Мною, діти Мої, бо Я допоможу вам пройти кожне випробування. Я дам вам світло, 

щоб не було темряви на вашому шляху. Я завжди буду тим люблячим голосом, який не дасть тобі 

заснути. І коли наблизиться та година, яка вже близько, коли я скажу вам останнє слово через цю 

прокламацію, тоді я знайду серед вас духовну відданість, покірність, справжнє розуміння і 

прагнення до прогресу. Але горе тим, хто противиться Моїй волі! Горе тим, хто спокушає Моїх 

глашатаїв! Горе тим, хто дозволяє їм потрапляти в сіті спокус! Бо ніхто не зможе сказати, що він 

був невігласом, ніхто не зможе стверджувати перед трибуналом мого правосуддя, що він не знав, 

що робив. Хто з спіритуалістів не знає, що наприкінці 1950-х років ця форма прояву людиною 

закінчиться? Хто не знає, що я один у своїх високих радах маю це визначити? Хто не чув, що Я - 

невблаганний суддя? 

31 Тому, коли Я скажу вам Своє останнє слово, яким буде "Мир Мій з вами!", в матеріалі 

настане тиша. Ваш Отець більше не буде передавати Своє Слово через людський розум. Я не 

передбачив ніякого покарання, не поставив шибениці для дітей, які не послухалися Мене або 

виступили проти Моїх наказів, - для тих, хто піддав Мене випробуванню в той вирішальний час. 

Вони будуть підсудними самі перед собою, підсудними перед своєю совістю. Вони самі підпишуть 

собі вирок, і вони ж будуть його катами. 

32 Але який плід вони зможуть передати, яку есенцію зможуть вилити на серця людей? Той, 

хто підніметься на непослух, власною рукою позбавить себе влади, дарів і доручень. 

33 Я не можу вас обманювати! Я ніколи не перебуваю у фальші, не ховаю Себе в темряві. Моя 

істина завжди оголена. Але якщо люди не змогли побачити наготу Мого Духа, то це тому, що вони 

не захотіли. Я не ховаю від вас Своєї істини під жодним одягом. Нагота Моя божественна і чиста, 

нагота Моя свята, і Я покажу її всім істотам всесвіту. Як символ цього, Я прийшов у світ голим, як 

чоловік, і голим я пішов від вас. 

34 Я хочу, щоб серед Моїх завжди панувала правда, бо Я є і завжди буду у вашій правді. Я 

хочу, щоб між вами була любов, і Моя любов завжди буде у вашій любові. Є тільки одна істина, 

одна справжня любов; і коли ця істина і ця любов будуть у вас, ваша любов і ваша істина будуть 

моїми, а моя істина і моя любов будуть вашими. 
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35 Я хочу, щоб мої учні були такими, тому що навіть після 1950 року Я продовжуватиму 

говорити з ними в моменти медитації, на ваших зустрічах, коли ви будете гуляти наодинці. Коли ви 

будете в компанії, ви завжди зустрінете подорожнього, мандрівника, який перетне ваш шлях і 

попросить, щоб ви запросили його йти з вами, і тоді натхнення моє буде великим, і ви відчуєте, як 

ваша душа втішиться, і скажете: "Те, що Отець послав з потойбіччя, Він ніколи не говорив розумом 

голосоносця". Причина в тому, що Отець продовжує Свою справу серед нас". 

36 Тому Я хочу бачити вас в істині - з цим смиренням, з цією готовністю відкритися вам. Бо в 

мене ще є великі уроки в запасі на майбутнє - все те, що я не передав вам за цей час. 

Мій Духовний Світ прийде до вашого духу, і це буде тим могутнім підбадьоренням, що втішає 

вас і підбадьорює в дорозі: близькість Отця, реальна присутність Його і Його Духовного Світу, 

близькість Його Царства серед вас. 

Коли ви підете до народів, ви будете свідчити їм і говорити, що Я і Мій Духовний Світ були з 

вами, передані через людський інтелект, - що це ви розмовляли з Отцем і ті, хто вів бесіди з Моїми 

благословенними Істотами. 

37 Якщо світ запитає вас: "І що, цей обмін думками і ці духовні розмови з вами 

припинилися?". Тоді ви повинні сказати: "Діалог з Отцем вічний. Він шукав Своїх дітей від 

початку їхнього розвитку, і щомиті обмінювався думками зі Своїми створіннями. Але з плином 

часу Він шукав кращого, досконалішого, вищого і духовнішого прояву". 

Якщо ви будете говорити з такою простотою, людство зрозуміє багато божественних одкровень 

і ви змусите спасти темну пов'язку, яка заважає душі зрозуміти Мою істину. Таким чином, ви 

змусите їх визнати Мою велич, а фанатизм та ідолопоклонство зникнуть з їхніх сердець. 

38 Таким чином, горді будівлі, вівтарі із золота і срібла, обряди, сповнені помпезності, повинні 

впасти, всі вони впадуть самі по собі, лише переможені часом. Але ідолопоклонство, храм 

фанатизму, який живе в серцях людей, він впаде по Моїй волі, він буде зруйнований. А у людей, 

які образили Мене найбільше, Я вирву все, що вони зберігають у своїх серцях, так що від цих 

профанацій не залишиться і сліду. 

39 О благословенний народе Ізраїлю! Наповнюйтеся Моєю силою і Моїм світлом. Бо якщо Я 

завжди сповіщаю вам у Своєму Слові про важкі випробування і болючі події, то це для того, щоб 

ви могли захистити себе від них і пройти через них цілими і неушкодженими. Але і в Своєму Слові 

Я завжди вливаю бальзам і радість, впевненість і надію у ваше серце і душу. 

Вашому серцю сповіщаю і готую краще життя на землі. Я втішаю і благословляю твоє людське 

серце - чи то дитяче, чи юнацьке, чи то зрілого віку, чи то чоловіка або жінки, чи то старшого віку - 

і відкриваю нові можливості на життєвому шляху, щоб осяяти твій шлях благословенням. 

Я навчаю вас найкращому способу знайти мир у світі, пізнати плоди, які солодкі на смак у роті. 

Я навчаю вас, які дозволені справи можуть зробити вас щасливими і гідними Мого миру в цьому 

світі, що є долиною сліз. Я зміцнюю ваші узи любові з вашими дітьми, батьками, братами і 

сестрами, родичами і друзями, а також між народами. 

Я також знову навчаю твою душу життя потойбічного, яке ти можеш досягти завдяки заслугам, 

які ти набуваєш. 

Бо всім вам, без винятку, неминуче доведеться перейти в потойбічний світ, не знаючи, в який 

момент ви можете туди потрапити, бо смерть приходить не тільки через старість, не тільки через 

вичерпання життєвих сил - вона приходить в будь-яку годину, в будь-який день, в найменш 

очікувану мить. Пам'ятайте, що всі ви - абсолютно всі - підете з цього життя. 

40 Але якщо ви насолоджуєтеся і досліджуєте це людське життя, яким живете, - якщо ви 

ніколи до кінця не пізнали це життя, яким насолоджуєтеся і страждаєте, яке так багато вивчаєте і 

якому також служите, - то яким буде те, інше, що вище цього? Ваша душа щось про це знає, але це 

щось - не все. 

Хто більше, хто менше - всі вони пережили "долину" душі, ті високі області, ті світи, що вищі за 

цей світ. Але все ж ваша душа завжди повинна бути готова увійти в інші світи - не в той, який ви 

покинули минулого разу, а в інший, вищий, на більш високу сходинку сходів до душевної 

досконалості. 
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Ось чому Я приходжу до вас, ось чому говорю з вами не про земне життя, але і про життя душі. 

Бо воно довше, воно досконале життя, бо це дім, де ви перебуватимете вічно, і я не хочу, щоб ви 

були засмучені, коли дійдете до нього. Я не хочу, щоб твоя душа відчувала себе недостойною 

постукати в Мої двері ─ не хочу, щоб ти розгубилася при переході з цього життя в інше. Бо цей 

крок є знаковим, це справді випробування, боротьба. 

41 Я не віднімаю всі ваші роздуми від людського життя. Це Я дав тобі тіло, це Я втілив твою 

душу. Це Моя милість послала вас жити на землю, прикрасила і благословила цю планету 

всілякими дарами, природними царствами, стихіями, істотами, сповненими користі для вашого 

харчування, збереження, освіження і розвитку. Це Я одружую вас, це Я даю вам мандат рости і 

розмножуватися. 

42 Це Я даю знаряддя праці у ваші руки і благословляю цю працю і ваші плоди. Це Я 

благословляю піт на твоєму чолі. Тому я не можу бути тим, хто заважатиме вам виконувати свій 

обов'язок, якщо ви справді ним займаєтеся. Але виконуйте його, як належить, зі смиренням, з 

повагою і співчуттям до себе, а також зі співчуттям до інших, тоді з найменшими земними 

зусиллями ви пожнете плід, який дасть мир і задоволення вашому серцю. 

43 Але крім тих обов'язків, тих любовей, почуттів і зв'язків, що об'єднують вас, Я вимагаю 

уваги і часу для вашої душі, для тієї вищої істоти, яка повинна керувати всіма рухами вашого 

серця, вашого розуму і всього вашого єства - для тієї істоти, яка керує вашою тілесною оболонкою, 

для тієї істоти, яка є Моїм слугою і для якої ваше тіло повинно бути справжнім. Я хочу, щоб ви 

також дали їй час для її самоспоглядання, для її роботи, для її розкриття, для її поклоніння Богу, 

для її духовних обов'язків перед її Отцем і перед іншими душами. 

44 У Своєму Вченні і в Своєму Законі Я в усі часи об'єднував усі закони, усі обов'язки, усі 

форми поклоніння. Так само і в цю Третю Епоху Я приходжу до вас і наставляю з цією широтою, 

щоб ви не впали в новий фанатизм, щоб ви не впали ні в таємницю, ні в спокусу, а були прості у 

виконанні всіх своїх обов'язків, щоб душа не стала фанатичною, а тілесна оболонка не 

ускладнювала її обов'язки - щоб душа не була перешкодою ні для серця, ні для розуму, щоб тіло 

теж було охочим і совість давала про себе знати в тілі, щоб і воно не заважало душі в її виконанні. 

45 Це Мої учні. Блаженні ті, хто справді скористається Моїм уроком. Блаженні ті, хто дивиться 

і молиться в цей рік випробувань ─ в цей рік, коли спокуси і сум'яття прийдуть на ваш шлях. Таким 

чином ви можете бути сильними, ви можете все подолати через молитву, через піст, через 

слідування моєму вченню і вміти об'єднуватися, любити один одного і проявляти милосердя. Я не 

хочу перешкод для розгортання Моїх проявів, не хочу, щоб між вами виникали розбіжності, але 

завжди перемагали розуміння і милосердя, братерство і любов, лагідність і смиренність. Тоді Я 

продовжуватиму винагороджувати вас і заявлятиму про Себе через Своє Слово в лоні цього 

народу. 

46 Пильнуйте за всіма, пильнуйте за собою, щоб добро і мир нарешті перемогли ваші 

розбіжності, щоб Моє Царство перемогло разом з вами царство брехні, темряви і зла. 

47 Я буду воскрешати Себе у вас як переможця - хочу, щоб ви дивилися на свого Отця як на 

Царя Сил, який перемагає у вас зло, а на себе - як на воїнів, сповнених духовної честі, сповнених 

задоволеності і душевного спокою. Тоді гімн Вселенської Гармонії пролунає в найбільшій з 

перемог - в тому тріумфі, який прийде, але в якому ні ваш Отець, ні ви самі не будете засмучені 

тим, що "перемогли" завдяки вашій любові. Нашими "переможеними" будуть не душі - це буде зло, 

вся темрява, гріхи і недосконалості. Тріумф Отця полягатиме у спасінні всіх відсталих душ, які 

вкоренилися в темряві і злі. 

Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що хтось загубиться. Я перестану бути Богом, якщо жодна 

душа не знайде спасіння. Всі ті, кого ви називаєте демонами, також є душами, які вийшли від Бога, 

і якщо вони сьогодні ще заблукали, то теж знайдуть спасіння. Коли ж істинне світло буде в них? 

Тоді, коли ви разом з духовними воїнствами світла будете боротися з їхнім невіглаством і їхнім 

гріхом своєю молитвою і справами любові і милосердя. 

48 Досконалим щастям вашого Батька і вашим досконалим щастям буде Великий День 

Господній. Вселенський Бенкет відбудеться тоді, коли ви всі будете харчуватися за Його столом 

Хлібом Вічного Життя. 
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Інструкція 328 
Мир Мій з вами! 

1 Будьте ласкаві в Моїй присутності душею і тілом! Бо і ті, і інші освіжаються, насичуються 

Моєю божественною сутністю і зміцнюються в Мені, щоб продовжувати роботу дня. 

2 Ось мій дух, і ось ваш теж! 

3 Отець і діти присутні, вони з любов'ю дивляться один одному в очі, вони впізнають один 

одного, люблять один одного і благословляють один одного. Істинно кажу вам, люди, ніколи до 

теперішнього часу ваша душа не знаходила вірної дороги до Мене. Сьогодні ви знаходите Мене 

через момент піднесення, звільнення від земних обов'язків, через момент істинного покаяння і 

пізнання шляху до духовної молитви. 

4 Вже не час покаянних вправ, церемоній або обрядів, щоб з'єднати вас зі Мною, щоб мати 

можливість вірити, що ви прославляєте Мене і догоджаєте Мені. Ви вже давно залишили той час 

позаду. Душа твоя звільнилася, і вона оновлюється в Третій раз, розправляючи свої духовні крила і 

освоюючи нескінченність, піднімаючись і переносячись до Мене і звільняючись від земних 

страждань і тягот. 

Повертаючись у тіло після свого піднесення, вона передає йому свою силу і світло, піднімає 

його, зміцнює і втішає. Взявши власне тіло на руки, як дорослий - малу дитину, душа несе його 

стежками життя і світла, оживляє вірою і надією. 

5 З плином часу ваша душа перестає відчувати себе слабкою, вона відчуває себе все 

сильнішою і сильнішою через мої вчення і через світло, набуте в своїх випробуваннях і своїй 

боротьбі. Тому я хочу бачити своїх учнів учнями, апостолами цієї справи, сповненими світла, 

духовності і любові, щоб мати можливість залишити вас на моєму місці, щоб наставляти людей, 

показувати їм уроки, які вони не відкрили, і наполегливо і непохитно вказувати їм шлях до істини - 

шлях, який веде до миру на цій землі і до блаженства і вічного спокою душі. 

6 Зі Свого високого престолу Я посилаю Свій Вселенський Промінь. Вона поширюється і 

виливається в любові на всі існуючі створіння. Але з вами, обраний народе, мій промінь стає 

людським словом, словом, зрозумілим розуму, а його зміст - божественною сутністю і 

божественною таємницею, що розкривається. 

Моє Слово сходить до всіх Моїх людей, і істинно Я кажу вам, хоча Мої діти часто говорили: "У 

такому посланці Слова і в такій конгрегації є обман", але незалежно від будь-якого обману і 

відсутності підготовки, Мій Дух був присутній. Хіба ви не пам'ятаєте, що Я часто говорив вам: Я 

не дивлюся на ваду чи недостатню підготовку своїх дітей? 

7 Прийшов мій час. Для Отця настав час виконання вимог, які Він наклав на себе з любові до 

Своїх дітей. Чому Я повинен стримуватися перед обличчям вашого гріха, адже це саме те, з чим Я 

борюся і що Я переможу Своїм світлом і Своєю любов'ю? 

8 Не засуджуйте нікого як обманщика, не засуджуйте нікого як брехуна чи заплямованого. 

Хіба ви не бачите, що всі ви - Мої учні, що всі ви зараз вчитеся у Мене? 

Після 1950 року, коли Мій Вселенський Промінь більше не стане серед вас людським словом, то 

воістину "Горе, горе!" тому, хто - якою б великою не була його підготовка - намагається викликати 

Мій Вселенський Промінь до прояву, як в цей час. Бо, незважаючи на свою велику одухотвореність 

і підготовку, він буде обманщиком через свій непослух. 

Це буде час, коли ви більше не будете розраховувати на присутність Отця в тій формі, в якій ви 

мали її від початку цього одкровення до 1950 року, тому що Мої закони і Мої постанови незмінні. 

Я ніколи не зраджую своїй справі, Моя справедливість невблаганна, і Мої учні повинні жити в 

гармонії зі своїм Отцем, в послуху Йому і в повній згоді з Ним. 

Проте, як Учитель, Я запевняю вас, що, незважаючи на їхню велику непідготовленість і 

недосконалість, Я прощаю передавачів слова, через яких Я даю знати про Себе, зараз, в момент 

Мого прояву, і Я даю знати про Себе і виливаю Свою милість на натовпи людей. Якщо в Моєму 

слові, яке є чистота і досконалість, помічають недосконалість плоті, то Я навчив вас розпізнавати 

дерево за його плодами, щоб ви могли прощати людську недосконалість і знали, як у духовному 

смаку плодів пізнати присутність, силу і сутність вашого Господа. 
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9 Зараз Я створюю духовну книгу пам'яті у вашому дусі, і на основі Моєї Божественної 

настанови створюється також матеріальна книга Мого Слова. Це Божественний Заповіт, який я 

залишаю для нащадків, для майбутніх поколінь, для наступних поколінь, які прийдуть після вас. 

Але істинно кажу вам: вони не пізнають "смаку" ваших недосконалостей. 

Моє Слово - чи те, що зберіг ваш дух, чи те, що записано на папері - буде досконалим, буде 

чистим без жодної вади, без жодної домішки і недосконалості, і буде тією кришталево чистою 

водою, чудодійна сила якої втамовує спрагу людини, спрагу душі. Це буде хліб і вино, якими душа 

людини святкує багато разів. Це буде сяючий маяк, а також шлях, осяяний світлом Святого Духа, 

по якому подорожні, або за допомогою якого заблукалі вигнанці зможуть знайти напрямок, щоб 

дістатися до безпечної гавані. 

10 Утвердження спіритизму у світі не повинно здатися вам важким, а тим більше неможливим. 

Бо Я зробив поля родючими, і насіння, яке Я довірив вам, здатне прорости. Поля чекають на неї, і 

хоча не всі готові, але одні чекають сівби, інші очищаються, і це очищення є окропленням 

справедливості, випробувань, мудрості і любові від вашого Отця. 

11 Зараз людство, розділене на народи, раси, мови і кольори, отримує від Мого Божественного 

Духа свою відповідну частку суду, випробування, які належать кожному, боротьбу, горнило і 

спокуту, яку Я передбачив для кожної людини і кожної раси. Але ви знаєте, що Мій суд має в 

основі любов, що випробування, які Отець посилає людям, - це випробування любові, що все 

спрямоване на спасіння, на добро, навіть якщо здається, що в цих відвідинах є нещастя, 

приреченість, страждання. За всім цим стоїть життя, збереження душі, спокута її. Отець завжди 

чекає на блудного сина, щоб обійняти його з найбільшою любов'ю. 

12 Є цілі раси, які не визнають Мене, є народи, які вперто дистанціюються від Моїх законів, 

які не бажають знати Моє вчення, які виступають проти нього, бо вважають його не на часі. Хто 

Мене не зрозумів, той і наполягає на земних свободах. Вони також є тими, хто часто робить добро 

з власної вигоди, а не з великодушності. 

Але кожному народу і расі призначена Моя справедливість і випробування, і вони приходять 

день у день, щоб, нарешті, зробити їхні серця і душі плідними, немов оброблювані поля, і після 

того, як вони будуть оброблені, посіяти в них насіння, вічне насіння Моєї любові, Моєї 

справедливості і Мого світла. Ті народи будуть говорити про Мене з любов'ю, ті раси тоді 

покладуть на Мене свою надію, і в душах усіх народів цього людства зазвучать пісні радості, хори 

хвали і любові до єдиного Господа всіх людей. 

13 Однак зараз настав час випробувань і боротьби. Навіть ваш Бог зараз воює. Він - Господь 

воїнств і призначив вас Своїми воїнами. 

Сьогодні ви ще слабкі і недовірливі до себе. Ви вимірюєте випробування, уявляєте собі 

боротьбу і дозволяєте своїй душі і серцю стати малодушними. 

Ваш дух створює всередині себе терези, і на праву чашу терезів кладе добро, а на ліву - зло 

цього людства. Поки ти бачиш, що добра - як зернятко, а зла - як сто бушелів, ти не знаєш, що 

робити. Тоді ти дивишся всередину себе і бачиш, що ти не справедливий, не доброчесний, не 

святий, і думаєш, що тільки справедливий, доброчесний і святий може здійснити спасіння цього 

людства, яке притупилося у злі, затверділо в ненависті, матеріалізувалося в пристрастях, у пороках 

і в стражданнях. 

14 Ви судите про своє святилище і бачите в ньому свою маленьку жертву, свій слабкий вогник. 

Ви вторгаєтеся в чуже святилище і бачите, що воно вже не є віжками, які зупиняють шалений хід 

людей. Тоді вам здається, що коли ви говорите про Бога, вас не слухають - що коли ви говорите 

про здібності духу, над вами сміються. 

15 Чому так мало довіри до скарбу неоціненної цінності, який Я довірив вам у цій Справі, яку 

Я відкрив вам? Істинно кажу вам: не ставши святим або праведним, ви зможете творити великі 

справи спасіння серед людей, великі чудеса серед людства, і ви також зможете бути прикладом 

серед людей. Якби Я послав до цього людства святих і досконалих істот, щоб вони були прикладом 

для людей, то здавалося б, що вони навіть не можуть бути схожими на них! 
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Я пошлю серед людей навернених грішників, які - не ставши праведниками, святими - вміють 

залишити приклад оновлення, покаяння, мужності, ревності у вченні Отця, прагнення, прогресу і 

духовного розвитку, і це - ви! 

16 Колись ваша душа досягне досконалості, але ви не знаєте коли. Отець не буде примушувати 

вас, і ви не будете примушувати свої кроки. Але тим не менш, ніколи не варто зупинятися. Навіть 

якщо ваш крок буде повільним, я хочу, щоб він завжди був твердим і висхідним. 

17 Що доведеться воювати серед людей? ─ 

Це правда. Що свідчення, яке ви несете серед них, про те, що Я виявив Себе через людський 

інтелект, щоб донести до вас це Слово, яке ви зараз передаєте, буде піддано сумніву? Це точно. Але 

це не образить вас, бо в усі часи людство сумнівалося в Моїй присутності і Моєму приході в цей 

світ, і це тому, що люди не пізнали самих себе - тому що людство, хоча і говорить, що його любить 

Отець, ніколи не розуміло міри цієї любові - тому що, хоча воно вважає, що знає свого Господа, 

воно не знає, що однією з найпрекрасніших Його якостей є смиренність. Тому Я завжди приходив 

до людей смиренно, ніколи не використовував у Своїх божественних проявах ні всієї Своєї сили, ні 

всієї Своєї пишноти, ні всієї Своєї слави. Тоді люди не тільки не могли дивитися на Мене, але й не 

могли встояти переді Мною! 

18 Я завжди обмежував Себе, але Я не обмежував Себе в смиренності, в любові і в ніжності. Бо 

тією ж любов'ю, якою люблю вас сьогодні, я любив вас і в Другий раз, і в Перший, і буду любити 

вас на віки вічні. Істинно кажу вам, що Отець полюбив вас ще до того, як ви існували. 

19 Серед вас є учні, які запитують себе: "Чому наша душа не змогла залишитися і вистояти в 

добрі і чесноті, хоча вона вийшла від батька, сповненого любові, сповненого чистоти і 

досконалості?" Вам відповідає Учитель: Я послав твою душу на землю, наділивши її всіма 

якостями, які є в Отця, і створив її як дитя, подібне до свого Творця. Їй було довірено тіло для 

ходіння по землі, але це тіло стало причиною випробувань і боротьби за душу, бо плоть слабка. 

Треба було так - спокушати - для того, щоб випробувати на міцність душі. 

20 Чеснота проявляється лише у випробуванні. Світло найсильніше світить у темряві, світло не 

світить у темряві, і тому необхідно було, щоб ваша душа пройшла випробування і очищення. Бо 

душа ваша має початок, але у своїй невинності вона не мала ніяких заслуг, їй не вистачало досвіду, 

розвитку і досконалості. Для цього їй було заповідано нижчий щабель життя, щоб мати можливість 

піднятися на інший, вищий, і так далі по семи сходинках сходів до досконалості, поки вона не 

опиниться в присутності Отця досконалою і чистою душею - повною світла, розвиненою через 

розкриття всіх своїх дарів, досконалою у всіх своїх здібностях, з багатьма заслугами, набутими в 

боротьбі, повною знань про себе, про Отця і про життя, усвідомлюючи своє походження, для чого 

вона була створена і куди вона повернулася. 

21 Подібно до того, як душа зустрічала у плоті початок своєї боротьби на земному шляху, так і 

вона зустрічала нескінченну кількість випробувань і спокус - одні випробування відчутні, а інші 

невидимі - спокуси і випробування настільки сильні, що зносили її за допомогою плоті - одні 

видимі, а інші відчутні тільки душі, духу, ніжним струнам серця і розуму. 

22 Душа випробовується всіма способами від свого зародження. Оскільки вона була 

випробувана злом - невже ви думаєте, що Отець міг володіти злом, щоб спокушати своїх дітей? 

Істинно кажу вам: Ні, але зло існує і від вашого походження, воно викликало слабкість, 

спокусливість душі і "плоті". 

Оскільки душі не вміли користуватися власними силами і "плоть" піддавалася спокусам - що ж 

робив Отець з огляду на це? Він дозволив силам зла випробовувати вас. Один раз і тисячу разів Я 

допускав це для того, щоб випробувати у вас Своє власне світло, яке Я вам довірив, щоб піддати 

випробуванню вашу власну чесноту, яка є Моєю, щоб очистити вас у болю, у важкі кризові часи, у 

хаосі життя, щоб у цих випробуваннях і в цих важких подіях ваша душа знаходила приводи для 

досконалості, для виконання закону - приводи для того, щоб довести вашим ближнім і вашому 

Отцю свою силу і непохитність в Моїх законах. 

23 Ви завжди інтуїтивно знали Мій Закон - Мій Закон, який наказує добро і засуджує зло. 

Інтуїтивно кожна людина з перших своїх кроків на землі розпізнає, що є добро, і виявляє його там, 

де є зло. Але ви не змогли, як перші люди, залишитися в природному законі, яким був Мій народ 
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до приходу Мойсея. Невже ви думаєте, що Мій народ Ізраїль, який перебував у процесі 

становлення, не визнавав свого Отця до приходу Мойсея? Істинно кажу вам, що не було так. 

З самого початку існування людства був хтось, хто пізнав Мене, а через нього Мене пізнали 

інші. Але коли серед людей зло набрало більшої ваги, ніж добро, Мені довелося прийти, щоб 

нагадати людині про добро, Мені довелося стати фізично відчутним, щоб зробити Себе видимим і 

відчутним для людей, як це сталося на Синаї, коли Я проголосив Свій Закон перед Мойсеєм, 

оточеним своїм народом, і дав йому висічений на камені і послав його до свого народу, щоб він був 

насінням серед усіх народів. 

24 Завдяки цьому закону мій народ був врятований, він був звільнений, він отримав добробут і 

щастя на цій землі і надію на потойбічне життя. Але настав день розтління мого закону, день 

звикання до нього, і знову поширилося зло, поки не переважило навіть добро. 

Коли ці заповіді були поступово перекручені, коли люди почали творити нові шляхи всередині 

Моїх, Мені довелося прийти знову, але вже як Месії, що став людиною серед людей, щоб зробити 

шляхи прямими і з'єднати їх з дорогою істини, залучити людей до правди і добра, запросити їх на 

шлях справедливості і любові - викрити обманщиків, зруйнувати все неправдиве, всі забобони, і 

сказати їм про це: "Це Закон, це те, що Я виголошував у ті Перші Часи!" 

25 Завдяки цьому моєму пришестю нові народи землі і нові раси також знайшли шлях, мир, 

духовне щастя, поживу і надію на майбутнє. 

26 Довгий вік це людство живилося багатим бенкетом Царства Небесного. Але ось, і ця трапеза 

була осквернена, і вже в такому вигляді принесена голодному народу, Моє вчення було 

сфальсифіковане, Моє вчення так само перекручене і неправильно витлумачене. Виконання дітьми 

Закону і поклоніння Богу не було таким, як наказав Отець, і тому виникла необхідність 

повернутися до народу і тим самим спокутувати обітницю. Бо Я заздалегідь знав, що Моя 

присутність серед людей час від часу необхідна. 

Отже, нині настав передвіщений вік, коли Господь знову прийде до вас, щоб вимагати від вас 

звіту про закон минулих віків, про одкровення, вчення і чудеса, якими ви були рясно благословенні 

впродовж двох віків, що минули до цього. 

27 Ось чому я приїхав. Бо ви не змогли встояти в добрі і залишитися в ньому, бо піддалися 

немочі плоті, бо піддалися видимим і невидимим спокусам - під ту надприродну силу зла, яка існує 

над вами. 

28 Невже ви думаєте, що в той Перший раз всі свідки Мого пришестя увірували перед його 

обличчям? Воістину, не всі! 

29 Ви думаєте, що цьому одкровенню повірили всі, коли його понесли в інші країни, в країни 

язичників? Ні, багато хто не розумів, що Закон - це Божественне творіння. Скоріше, вони вважали, 

що це справа рук людей. Коли ж цей закон утвердився і проявився своєю праведністю, своїми 

справами, тоді великі невіруючі досліджували його. 

30 Так само було і в Другу Епоху. Тисячі і тисячі чоловіків і жінок почули Мене. Багато хто 

щиро повірив, але ще більше сумнівалися і думали не про те, що ця людина - Месія, а про те, що 

Він був людиною, як і всі інші. Його Слово стало незрозумілим і заплутаним через їхнє невір'я, і 

воно було правдоподібним і ясним лише для тих, хто добре вірив. Тому зі Мною боролися, над 

Мною знущалися і Мене переслідували невіруючі, і Мої страждання, Мої діяння, Мої чудеса 

розцінювалися невіруючими не як Божественні справи, а як справа рук людських. 

31 Коли моє Вчення поширилося по всьому людству через свої прояви, коли мої свідки так 

само дали докази того, що вони є моїми істинними учнями, мої істинні свідки, невіруюче людство 

навернулося до мого Вчення, пролило сльози покаяння і так само стало моїм учнем. 

32 Чому ж дивуватися, що це відбувається і в цей час?  

33 Дехто буде сумніватися у ваших свідченнях і в тому, що Я відкрив Себе людині через 

інтелект. Дехто, коли зверне свій погляд на ті матеріальні книги, в яких міститься Моє Слово, 

засумнівається в тому, що це божественний твір, отриманий по натхненню. Тоді все спишуть на 

вас, люди, на людське марнославство, тому що є недовіра до цього людства. Але недовіру і невір'я 

ви повинні пропускати повз вуха, не засуджуючи своїх ближніх, не роблячи цим насильства над 

собою, бо знаєте, що після недовіри і невір'я прийде віра, як результат ваших власних справ. 
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Нехай вони побачать ваші справи, нехай ваші свідчення будуть справді сповнені світла, щоб не 

книги і не ваші слова навертали світ, а ваші добрі справи, якими ви запечатуєте свідчення про те, 

що Я був з вами, що Я прийшов "на хмарі", щоб об'явити Себе променем Своїм через носія голосу, 

людину, яку так призначив Мій Божественний Дух. 

34 Я пошлю вас на всі шляхи земної кулі, а також ваших дітей, які також будуть учнями 

Святого Духа, і їхні діти також будуть нести Моє насіння. Але істинно кажу вам, не пройде і трьох 

поколінь після вашого, перш ніж це людство, перед обличчям спіритизму, пришестя Святого Духа, 

буде потрясено до своїх основ надзвичайними подіями, деякі з яких Я здійснив серед вас, в той час 

як інші готую до майбутнього. Так само ви поступово ліквідуєте царство зла. Ця влада буде 

руйнуватися все більше і більше через ваші справи любові і справедливості. 

35 Кожна людина, яка навернеться до спіритизму, стане на одну людину менше, яка належить 

до цього Царства. Але якщо ви вважаєте, що Я даю вам завдання або місію подолати атмосферу зла 

через ваші справи любові і світла, то кажу вам по правді, що ще не настав час, коли ви зможете 

повністю перемогти його, що воно все ще сильніше, ніж ви. Але через ці слова, які Я говорю вам, 

не ховайте свою зброю і не утримуйтеся від того, щоб витягти її - ні, діти Мої. Пам'ятайте, хоча 

ваш меч не всесильний, але Я всесильний, і Я в вашому мечі. 

36 Боріться зі спокусами, виявляйте пастки, рвіть спокусливі мережі і мотузки, виявляйте їх 

інтуїцією, коли вони ховаються за завісою потойбіччя, виявляйте їх, коли вони ховаються серед 

людей або в боротьбі людей ─ боріться завжди. 

Я кажу вам: Ви будете зі Мною в цій битві. Я в ньому як великий борець з темрявою і з усім 

існуючим злом, і врешті-решт саме Я наношу завершальний удар і перемагаю, Я стою поруч з 

вами, а ви будете тими, хто допомагає Мені перемагати. Остаточна перемога над спокусою і злом 

прийде до вас, народ Мій, не в цей час. Мені доведеться на деякий час зв'язати цю владу, але ваші 

заслуги в цьому будуть зараховані вам. 

Час, протягом якого ця сила буде пов'язана, послужить для того, щоб добро вкоренилося в серці 

людини, щоб добро у всіх його проявах набрало сили. Тоді, коли людина зміцніє в добрі, коли на 

терезах Моєї справедливості добро буде важити більше, ніж зло, спокуса в усіх її проявах буде 

ослаблена ще на деякий час, і в цей самий час не мій меч буде перемагати її, а ваша власна зброя. 

37 Я буду тільки спостерігати з нескінченності, бо тоді у вас буде необхідна сила для перемоги 

над ворогом. Чеснота у всіх її формах переможе в цьому світі, і спокуса не знайде ні кутка, ні 

відкритих дверей, ні місця, і її найбільші пастки, її найбільші капкани будуть зведені нанівець до 

останнього елемента цієї сили спокуси. Тоді, коли їхнє царство буде розбите і розділене, настане 

початок вашого тріумфу, і темрява перетвориться на світло, зло стане добром, а загублені 

знайдуться. 

38 Ось, це буде тріумф у вашій душі, і коли ви потім будете співати хвалу, це буде тріумф 

світла, справедливості і любові. Бо ви не підете з цього світу невдахами, не підете зруйнованими 

спокусами. Ні, діти мої. Хоча ви довго падали і будете падати в ці пастки, прийде день вашого 

тріумфу, коли ви піднімете свої обличчя і подивитеся на свого Господа, як солдат піднімається 

перед своїм командиром. 

39 Люди, Я готую вас до майбутніх протистоянь. Я хочу бачити вас завжди переможцями у 

всіх битвах. Але я не хочу, щоб ці перемоги тішили ваше самолюбство. Це не повинні бути 

перемоги для вашого марнославства, вони повинні бути для Мого Царства. Це має бути глибока, 

сердечна винагорода за ваше духовне смирення, яке ви навіть не показуєте на власному обличчі. 

40 Ваші діла любові і милосердя не будуть відомі, серед вас не буде фарисеїв, які веселяться з 

милосердя, що чинять серед своїх ближніх. Ви будете тими, хто творить добро мовчки. 

Ви вже живете в часі Святого Духа, і ваша душа зараз розкривається у всіх своїх можливостях, 

щоб через нього творити добро. Ви зможете віддавати - не тільки ті блага, якими володієте на 

землі, але і ті, якими володіють ваш розум, серце і душа. Те, що ти не можеш зробити через своє 

слово, через свою земну особистість, зроби через молитву. Говоріть зі Мною, піднімайтеся до 

Мене, і звідти ви зможете творити великі справи милосердя і любові. 

Але якщо ваша совість підказує вам, що ви повинні розлучитися з чимось матеріальним, щоб 

віддати це нужденним, не майте наміру замінити це благо молитвою. Не намагайтеся приховати чи 
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замаскувати свій егоїзм духовними молитвами. Не плекайте бажання, щоб те, що ви можете 

зробити, зробив Отець. 

41 Нехай твоя совість завжди керує тобою і підказує тобі, яким чином ти повинен творити 

благодійність, і якщо в цій благодійності є необхідність розлучитися з чимось своїм, нехай твоє 

серце не шкодує про це. Простягніть руку, і ви відчуєте щастя в своїй душі. Тоді ваше серце також 

буде передчувати радість у вашому Отці. 

42 Я готую вас до великих битв між людством і говорю вам: Люди сьогодні цікавляться 

потойбіччям - не всі, але все ж таки досліджують духовне в усіх точках землі, прагнуть пізнати 

таємну скарбницю Господню, обговорюють і вивчають книги, проникають у філософію і науки. 

Причина в тому, що Мене шукають, що Мою присутність відчувають усі і намагаються знайти. 

Душі знають, що Я - джерело любові і прощення, і тому наважуються шукати Мене, незважаючи на 

свої гріхи, бо сподіваються на прощення і спасіння. Вони знають, що Я - невичерпне джерело 

милосердя і що Я - стіл, накритий їжею, щоб втамувати їхній голод і спрагу. 

43 Ви вважаєте, що в цих пошуках люди не загартовуються і не готуються? Ви вважаєте, що в 

навчанні вони не досягають розвитку і розкриття? Так, люди. Як тільки ви ступите на цей шлях, ви 

будете здивовані. Якщо ви поговорите з вашими ближніми, які живляться під тінню інших дерев, - 

які їдять інші плоди, ніж ті, що Я вам запропонував, - ви відчуєте, що вони теж живляться, що вони 

теж сильні. І коли настане момент битви, коли ви повинні будете скористатися мечем вашого 

розуму, ваших знань і вашого духовного піднесення, ви відчуєте, що меч ваших ближніх також 

володіє силою світла. 

44 Не спите, щоб воювати, а вчіться визнавати перемогу. Бо часто перемога буде у вашій 

поразці, поразка супротивника буде лише видимою. Перемога буде у вас самих, а потім вона 

відобразиться на обличчі того, хто, здавалося б, вас переміг. 

45 Зрозумійте Мене, люди. Бо настане момент, коли ви повинні замовкнути, коли ви повинні 

покірно схилити шиї в істинному смиренні, і тоді ворог підніметься над вами і завдасть свого 

удару. Але ти промовчиш, ти свідомо схилиш шию, і згодом побачиш, як насіння, залишене тобою, 

проросте в душі того, і що удар твого меча світла і любові залишив глибоку рану в серці твого 

брата - не ворога твого - і через ту рану піде зарозумілість того серця, і увійде насіння Вчителя. 

46 У тебе вже був досвід, бо ти часто приходив у Моє святилище, щоб сказати Мені: 

"Учителю, Я сіяв у серце з великою любов'ю, але вуха його не чули Мене, воно залишилося 

холодним і твердим, а вуста його насміхалися наді Мною". 

Але Учитель з любов'ю посміхався, наповнював тебе спокоєм і надією і говорив тобі: "Чекай, бо 

твоє насіння не пропало, воно досягло дна того серця. Залиш його там! Я дам їй дощ і зроблю її 

плодоносною. Я приберу бур'яни і валуни, які поки що не змогла прибрати ваша рука. Але моліться 

за ту єдину, не забувайте її, моліться духовно і сподівайтеся, що прийде час вашого задоволення і 

вашого щастя. 

Але якщо цей час прийшов із запізненням, то він викликав у вас сумніви. Але щоб сумніви не 

зберігалися вічно, Я сказав вам: "Пам'ятайте про насіння, яке ви посіяли. Вона зникла на вигляд, 

але на її місці виріс кущ. Плекайте її зараз, щоб вона принесла плід". Тоді ваша радість і радість 

інших була великою. 

47 Я готую вас, люди, щоб ви не були нетерплячими, щоб духовне терпіння визначало 

виконання місії. Бо насіння, яке Я довіряю вам ще раз, не має терміну для проростання, як і насіння 

на землі. Вона розгортається у вічності, і цей час може бути як коротким, так і довгим. Ви цього не 

знаєте, ваше завдання - лише плекати і оберігати його своєю молитвою і любов'ю. 

48 Так Учитель готує вас до часу після свого відходу. Я хочу, щоб блаженство, яким ви 

насолоджуєтеся сьогодні, коли чуєте Моє Слово через людський розум, тривало і після мого 

відходу. Люди, я хочу, щоб, коли мій дух очікує в тій височині за межами наближення вашого за 

допомогою молитви, чи то індивідуальної, чи то колективної, я побачив у серці моїх дітей те 

блаженство і захоплення, яке я бачу сьогодні; щоб у повному усвідомленні всього, що сталося за 

цей час - всього, що дав вам Отець, і тієї кінцевої точки, яку Він поставив для Свого прояву через 

інтелект, - ви прийшли принести Йому свою безмежну подяку; щоб з піснею хвали, яку 

приховують ваші вуста, але яка горить у вашій душі, ви прийшли до Нього сказати Йому: "Отче, 
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скільки всього Ти нам подарував! Скільки радості було в наших душах у ті часи! Які залиті світлом 

душі Ви залишили, і яку дорогоцінну спадщину Ви заповідали людству!". 

49 Я хочу бачити вас блаженними, о люди! Я не хочу бачити серед вас душу, яка відстала, не 

хочу бачити нікого, хто продовжує блукати в невір'ї, хто розколює волосся посеред своїх гріхів і 

невикористання Моєї благодаті. Я хочу бачити єдність між людьми, щоб у Своєму Дусі Я міг 

бачити їхнє сяйво і їхню 

можна відчути молитви, які виражають наступне: ЄДНІСТЬ, МИР І ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ ─ ВІРА, 

НАДІЯ І МИЛОСЕРДЯ. 

50 Тому Я хочу бачити, як ці чесноти вирощуються твоєю душею і майорять, як прапор на 

вітрі, в нескінченності, щоб Я міг дати тобі наказ вирушити до всіх народів, до народних мас, які 

воістину чекають Мене і жадають гарячим серцем повернення Месії, Спасителя до людей. Дехто 

каже: "Учитель вже серед нас, але Він невидимий". Кажу вам, благословенна інтуїція і передчуття 

цих душ. Інші кажуть: "Ні, Він ще не прийшов, Він повинен прийти видимо і відчутно, як у Другий 

раз". Причина цього в тому, що вони забули "хмару" - ту духовну хмару, в якій Я прийшов в цей 

Третій раз. 

51 Є й такі, що зовсім забули про цю обітницю і не дивляться, не моляться. Але ви 

підготовлені, вам дано одкровення Третьої Епохи живим голосом, щоб ви могли йти до своїх 

ближніх не вагаючись, з повною впевненістю, і не лякатися перед обличчям великого натовпу. 

Бо коли прийде час, вас допитають, і ви залишите серця задоволеними своїми свідченнями. 

Віруючі будуть формувати легіони, невіруючі теж будуть формувати такі і воювати. Але армії 

невіруючих незабаром будуть знищені, бо тоді настане час, коли Святий Дух візьме гору. Бо Він 

просочиться в усі серця. 

52 Зміцнюйтеся, учні, живіть себе, одужуйте зі Мною, проходите земні випробування, будьте 

мужніми перед обличчям життя. Не дивіться байдуже на біль, який вас терзає, бо цей пробний 

камінь удосконалить вас. Не проклинайте біль, не проклинайте його, а благословляйте. Якщо чаша 

страждань повинна бути випита тобою, то випий її. Якщо ви не можете випити його дріжджі, то Я 

вип'ю їх. Але будьте відданими і терплячими. 

Дивіться на біль більше душею, ніж "плоттю", або відчувайте його більше душею, ніж тілом, 

тоді ви відчуєте, скільки зміцнення ви знайдете в медитаціях своєї душі. Ви відчуєте, скільки світла 

дух дає душі, а це - її тілесній оболонці. У своїй душі ви знайдете божественний бальзам, істинний 

бальзам, який заспокоює і зцілює всі страждання, і через нього ви воістину одужаєте. 

53 Будь істинним одухотвореним, будь істинним Моїм учнем, о люди! Тоді всі терни, камені 

спотикання і перешкоди на шляху будуть полегшені і зняті. Той тягар, який тимчасово лягає на 

ваші плечі, незбагненним чином стане легшим, якщо ви будете медитувати і молитися. Пояснення 

цьому ви знайдете в собі. Це тому, що душа підніметься, а вона піднімається сильною і робить 

свою "плоть" сильною. Тому Я хочу, щоб ви жили піднесеним життям, щоб звідти ви панували над 

цим життям, а ваша душа боролася і перемагала у всіх випробуваннях - щоб звідти вона панувала 

над "плоттю", її пристрастями, слабкостями і негараздами. 

54 Воскресай все більше і більше, народе мій, і тоді мир і Царство Отця буде в межах твоєї 

досяжності, і поки ти ще живеш на цій землі, душа твоя буде мешканцем Царства миру Отця! 

55 Це Моє навчальне слово, яке я даю вам у цьому ранковому присвяченні як настанову. 

Візьміть його з собою в душу, в ньому укладена вся любов Вчителя, в ньому укладена зброя із 

заохоченням підніматися і боротися в майбутньому. 

56 Моліться за все людство в цей момент, каже вам Учитель, і моліться в істині за всіх ваших 

духовних братів і сестер! Зараз - момент молитви. Мій Дух любові і миру простягне свою мантію 

над усім Всесвітом, щоб огорнути всіх Моїх дітей цією ласкою, цим бальзамом і цим батьківським 

благословенням, о благословенні люди Моєї Божественності! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 329 
1 Блаженні ті, хто бажає збільшити свої знання, щоб пізнати вищі речі. 

2 Щасливі і блаженні ті, хто хоче бачити ясно. Але істинно кажу вам: ви повинні вивчати і 

розуміти Моє Слово, щоб спала пов'язка, яка закриває ваші очі. 

3 Людина винна подвійно. Не тільки тому, що він не докладає зусиль, щоб спала та пов'язка, 

яка заважає йому пізнати Моє вчення, але й тому, що він виснажує себе узами плоті, які 

спокушають його до земних задоволень на шкоду духовним радощам. Так виходить, що вона стає 

рабом своїх пристрастей і знищується її воля до оновлення. 

4 Сліпі хочуть вести сліпих, а ті, хто не пішов за Моїм вченням, хочуть давати настанови 

грішникам. Людина слабка тому, що не захотіла почати оновлюватися і очищатися Моїм словом. 

Він не захотів скористатися тією силою, якою він наділений, - волею до боротьби зі своїми вадами 

і до подолання себе. 

Коли ваша душа переможе в цій битві, тоді можна сказати, що ви звільнені. Коли ваша душа 

буде панувати над "плоттю", ви побачите, що навіть хижаки м'яко схиляються перед вашим 

покликом любові. 

5 Коли людина одухотвориться, через світло Мого Святого Духа вона зрозуміє все те, що 

вважала таємницею в Бозі і в природі. 

6 Не кажіть, що ви вірите в Мене, коли ваші справи або ваші думки говорять про протилежне. 

Настане день, коли через ваше одухотворення ви відчуєте, що Я в вас, а ви в Мені. Якщо ви хочете 

бути Моїми справжніми учнями, шукайте цього одухотворення. 

7 Мій стіл накритий, приходьте і живіть себе хлібом життя вічного, готуйтеся на Моїх уроках 

любові, усувайте своє невігластво через Моє світло, звільняйтеся від пристрастей, будьте дітьми 

світла. 

8 Тоді ваші справи і ваше одухотворення будуть подібні до гімну, який співає ваша душа на 

славу Отця вашого. 

9 Приготуйтеся, учні, бо наближається день, коли Я буду говорити з вами востаннє за 

допомогою цього засобу, і ви повинні будете тоді набратися сил для очікування нового дня, нового 

часу, коли Я не буду більше використовувати мозок ваших глашатаїв як інструмент, що передає 

Моє Слово, але Я буду присутній духом - готовий влити Моє натхнення в душу кожного з вас. 

10 Лише кілька місяців залишилося вам, щоб востаннє освіжитися цими проявами. Але я кажу 

вам, що це достатній час для роздумів над Моїм посланням і Моїми одкровеннями, щоб ви могли 

підготувати себе навчанням, молитвою і дотриманням, щоб ви могли накопичити сили. 

Будьте поруч зі своїми ближніми, піднімайте тих, хто впав, втішайте тих, хто проливає сльози у 

важких випробуваннях, і кожним своїм кроком залишайте реальний слід одухотворення. 

11 Той, хто буде на своєму посту в найзнаменнішу годину, коли Я дам вам Своє останнє слово, 

залишиться стійким у бою, встоїть на ногах. Але той, хто зробить невірні кроки, впаде, бо тільки 

те, що міцно стоїть на фундаменті, встоїть перед вихорами, які потім прийдуть до цього народу, і 

тому я кажу вам, що кожна справа, яка не буде побудована на фундаменті правди, відданості, 

любові до ближнього і одухотвореності, буде зруйнована. 

12 Вчіться розрізняти сенс Мого Слова, щоб тільки з нього живити свою душу. Бо Я побачив, 

що - оскільки ви не намагалися розкрити Мою сутність - ви натомість перейняли вираз носіїв 

голосу і натхненних ораторів. Але не забувайте, що освіження, яке ви хочете принести у світ, не 

людське, а Божественне. 

13 Істинно кажу вам, якби тіла голосоносців підготувалися до виконання свого завдання, 

такого високого і важкого, їхні вуста, передаючи Моє послання, не потребували б так багато 

говорити, щоб висловити Моє натхнення, і Мої проголошення не розтягувалися б на години. 

14 Якби вони зрозуміли і послухалися голосу своєї совісті, якби їх надихали любов до народу і 

милосердя до тих, хто бажає духовного світла, моє слово обмежилося б кількома реченнями, які, 

однак, були б настільки досконалими навіть за формою, що потрясли б тих, хто вважає себе 

найвченішим на землі. І мої послання тривали б лише хвилини, але в них було б передано стільки 

суті, що душі слухачів відчули б себе перенесеними у вічність, де час не є ні довгим, ні коротким. І 
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ви б відчули Мою присутність у всій її інтенсивності, бо вона не була б завуальована 

недосконалістю, нечистотами і земною вагою ваших голосоносіїв. 

15 Ах, діти Мої, Я бачу, як ви плачете в ці хвилини, але, на жаль, вже пізно. Для того, що 

залишилося зробити для виконання покладеної на вас місії, вже не вистачає часу, щоб отримати 

досконалий плід - той плід, якому ви повинні були дозволити дозріти в постійній боротьбі за 

досягнення одухотворення! Тим не менш, ви зможете щось зробити в ці останні години ранку. 

16 Зараз Я розповім вам, як виправити свої помилки, щоб ви більше не тягли їх за собою, а тим 

більше не передавали їх своїм ближнім, як частину істини. 

17 Сприймайте слово так, як ви почули його з уст голосоносця, спокійно і розсудливо, і 

піднімайте свій розум за допомогою молитви. Роздумуйте над цими уроками до тих пір, поки не 

відкриєте для себе їх сенс, їх суть, їх зміст. Це буде божественна сутність, яку ви будете зберігати в 

своєму серці, і яку ви потім принесете людству як послання світла. 

18 Як тільки ви відмовитеся від порожніх слів, формальностей, символічних дій і церемоній, 

ви зірвете завісу, яка заважає вам пізнати істину. Якщо ви відкинете зовнішнє і зайве, це буде 

ознакою того, що одухотворення поступово відчувається і проживається вами. Тоді ваша душа, 

ваше серце, ваш розум і навіть ваші почуття вже не будуть так легко піддаватися зовнішнім або 

незначним проявам. Душа буде шукати сенс, істину, життя, принцип у всьому. 

19 Чи зміг би хтось із цих учнів донести до своїх ближніх послання, в якому чисте змішане з 

нечистим, божественне з плотським, а високе з буденним? Ні, люди, цілком природно і правильно 

думати, що ці добрі учні лише поширюють небесне послання, яке є живим свідченням світла і 

правди як за своїм змістом, так і за своєю формою. 

20 Кому Я довірю роботу по перетворенню Мого Слова в письмена, щоб вони стали ще одним 

засобом поширення вашого свідчення? Я один знаю. Але істинно кажу вам, Я буду випробовувати 

їх багато, і вони будуть обрані з числа тих, хто відчуває найбільшу любов, бо духовність Мого 

Вчення поширюється серед їхніх братів і сестер. 

21 Підбадьорюйте себе цими вченнями, щоб ви могли бути стійкими в останню годину мого 

мітингу і після цього піти, щоб стати частиною числа солдатів, які борються за суть, духовність і 

простоту цієї роботи. 

22 Коли це моє насіння проросте в серцях народів, які складають людство, відбудеться 

абсолютна зміна в житті людей. Наскільки великою буде різниця, яку вони покажуть як у своєму 

людському житті, так і в духовному поклонінні Богу, якщо порівняти спосіб життя, віри, 

поклоніння, "боротьби" і мислення людей колишніх часів і тих, хто живе духовно. 

23 Від того часу фанатизму, ідолопоклонства, матеріалізації та абсурдних догм віри не 

залишиться каменя на камені. Всі помилки, які заповідали ваші предки і ви самі прийдешнім 

поколінням, будуть усунуті. Все, що не має в собі суті добра і правди, не витримає. Але все те 

хороше, що ви успадкували, вони збережуть. 

24 Цьому вченню, яке подається в більш духовній формі, ніж у минулі часи, доведеться 

боротися серед людей, народів, церков і сект, щоб отримати визнання і закріпитися. Але як тільки 

закінчиться короткий час плутанини, до людей прийде мир, і вони будуть радіти, коли знайдуть у 

Моєму слові те значення, яке воно завжди мало. 

25 Уявлення про Мою Божественність, про Духовне Життя і про мету вашого існування будуть 

поставлені в правильні русла, тому що кожна людина буде хорошим інтерпретатором всього того, 

що було сказано вам вашим Учителем, Його посланцями і пророками в притчах і алегоріях. 

26 Така форма самовираження була лише частково зрозуміла людям. Це була настанова, яка 

призначалася для них, відповідно до їх зростаючої духовної та інтелектуальної сили осягнення. 

Але оскільки вони хотіли знати все і відразу, то заплутувалися у все нових і нових протиріччях і 

хибних уявленнях, бо давали матеріальне тлумачення тому, що могло бути витлумачене тільки 

духовним шляхом. 

27 Нині світло засяє заново в кожній душі, і тому ви зможете проникнути в суть тих і тих 

одкровень. Але не забувайте, що - якщо ви дійсно прагнете пізнати сенс або суть Мого Слова - ви 

повинні присвятити себе вивченню цих одкровень, осягаючи їх духовно. Тоді вона стане простою, 

її сенс виявиться очевидним, зрозумілим, простим. Таємниці будуть ліквідовані, а разом з ними і 
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невігластво. Тоді, мало-помалу, земля повертатиме в духовну долину істот світлих, а не темних, 

закутаних у пелену невігластва. 

28 З тих пір, як цей прояв почав проявлятися, ваші уми були просвітлені Моїм вченням, хоча 

з'явилися і невіруючі - як серед тих, хто натренував свій розум, так і серед неосвічених і невігласів. 

29 Скільки аргументів для заперечення цього одкровення! Скільки було спроб знищити це 

Слово! Але ніщо не зупинило хід Мого послання - навпаки, чим більше велася ця Справа, тим 

більше запалювалася віра людей, і чим більше проходило часу, тим більше зростала кількість тих, 

через кого Я передавав Своє Слово. 

30 Що з цього можна зробити висновок: людська влада ніколи не зможе перешкодити 

Божественній владі виконувати свої настанови. 

31 Якщо нинішня людина, з усією своєю наукою, не в змозі підкорити своїй волі стихії 

природи - то як же вона може нав'язати свою владу духовним силам? 

32 Як небесні тіла в космосі йдуть своїм незмінним порядком, і воля людини не в змозі 

змусити їх змінити свій курс або свою долю, так і порядок, який існує в духовному, не може бути 

змінений ніким. 

33 Я створив день і ніч, тобто Я є світло, і ніхто, крім Мене, не може його стримати. Те ж саме 

стосується і духовного. 

34 Я - світло вашої душі і тільки Я знаю, коли послати вам скарб божественної ясності. 

35 Ніхто не зможе змінити хід потоку життя, ніхто не зможе перешкодити просуванню світла. 

Отже, ви бачите, що - після того, як моє проголошення дало про себе знати вам у цій формі 

протягом стількох років, воно нині наближається до свого завершення, і ніхто з численних 

супротивників цього вчення не зумів перешкодити хоча б на один день виконанню мого 

проголошення. 

36 Носій голосу відчував себе сильним, непереможним, невразливим, коли стикався з Моїм 

світлом, і так воно і було насправді. 

37 Коли люди збиралися в цих місцях зборів, вони завжди робили це без страху перед світом, 

завжди сповнені довіри до Моєї присутності і захисту, і Я доводив їм, що їхня віра ґрунтується на 

істині. 

38 З огляду на докази, які Я дав цьому народові істинності Моєї Присутності, натовпи людей 

стікалися все більше і більше, і кількість місць, де Я оголошую Своє Слово, збільшилася. 

39 Мушу також сказати, що збільшилася кількість невіруючих, тих, хто сумнівається і 

заперечує. До тих пір, поки людство не матиме уявлення про Мене, що відповідає істині, завжди 

будуть ті, хто Мене заперечує. Через свою плутанину вони не можуть зрозуміти Мене, не чують 

Мене, не відчувають Мене, і тоді їм доводиться відректися від Мене і боротися з тим, що не може 

бути для них істинним, тому що знаходиться за межами їхнього розуміння. 

40 Я прощаю їх, бо вони не мають наміру заподіяти Мені якоїсь шкоди, та й не змогли б цього 

зробити. Вони щиро вірять, що ці натовпи є жертвами спокуси або обману, і з радістю позбавили б 

їх цього. 

41 Але прийдуть і інші заперечувачі, які - почувши сенс цього вчення - затремтять перед його 

істиною і його праведністю, і, побачивши свою владу і ім'я в небезпеці, почнуть війну і боротися 

проти моєї справи негідною зброєю. З цими серцями не незнання і не чесне переконання змусить їх 

боротися з цим народом - це буде недоброзичливість, ненависть і страх перед тим, що він стає 

світлом у людстві. Але ніхто не зможе перешкодити їй стати світлою, коли для душі настане час 

світанку. 

42 Чи знаєте ви, звідки походить те світло, яке міститься в словах, що вимовляються вустами 

глашатаїв? Його джерело - в добрі, в божественній любові, у вселенському світлі, яке виходить від 

Бога. Це промінь або іскра тієї світлої Істоти, яка дарує вам життя; це частина безмежної сили, яка 

все рухає і під якою все вібрує, ворушиться і безперервно здійснює свої кола. Це те, що ви 

називаєте божественним сяйвом, це світло Божественного Духа, яке освітлює і оживляє душі. 

43 Це випромінювання має вплив на душу і на тіло, на світи і на людину, на рослини і на все 

творіння. Це духовне для духу, матеріальне для матерії, інтелект для розуму, любов у серцях. Це 

знання, це талант і це самосвідомість, це інстинкт, це інтуїція і це вище почуттів усіх істот 
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відповідно до їхнього порядку, їхньої природи, їхнього роду і ступеня розвитку. Але початок один - 

Бог, і суть одна - любов. Що ж може бути неможливого в тому, щоб Я просвітив розум цих 

створінь, щоб послати вам послання духовного світла? 

44 Рослини отримують життєве випромінювання, яке посилає їм Мій Дух, щоб вони приносили 

плоди. Зірки отримують силу, яку посилає їм Мій Дух, щоб мати можливість обертатися на своїх 

орбітах. Земля, яка є справжнім живим свідченням, доступним для всіх ваших почуттів, 

безперестанку приймає випромінювання життя, що змушує виходити з її лона стільки чудес. Чому 

ж тоді людині, в істоті якої, як коштовність, сяє присутність Духа, на якій заснована її подібність 

до Мене, неможливо безпосередньо від Мого Духа прийняти в свій дух Божественне сяйво, що є 

духовним насінням, яке принесе в ній плід? 

45 Пізнайте Мене, всі ви, щоб ніхто не відрікся від Мене - пізнайте Мене, щоб ваше уявлення 

про Бога було засноване на істині і ви знали, що там, де проявляє себе добро, там Я. 

46 Добро не змішується ні з чим. Добро - це істина, це любов, це милосердя, це розуміння. 

47 Добро чітко впізнаване і безпомилкове. Усвідомте це, щоб не помилитися. Кожна людина 

може йти своїм шляхом, але якщо вони всі зустрінуться в одній точці, що є добром, вони врешті-

решт визнають і об'єднаються. Не так, якщо вони вперто обманюють себе, надаючи видимість зла 

добру і маскуючи зло під добро, як це відбувається з людьми цього часу. 

48 Подумайте над цією настановою, невіруючі в Мій прояв і Моє Слово, а вже потім судіть. 

Але спочатку згадайте, що коли Я був серед людей, Я говорив вам, що Моє Царство не від світу 

цього, тим самим даючи їм зрозуміти, що Мій дім - духовний. 

Коли Я говорив з ними про духовне життя, то робив це за допомогою притч, бо вони не змогли 

б зрозуміти цього, якби Я описав їм Царство Небесне у всій його славі та істині. 

49 Люди помилково сприймали Мої алегоричні притчі і повчання буквально, тому що в своїй 

уяві надавали земні або людські форми всьому божественному. 

50 Через земну інтерпретацію, яку людський розум дав Моїм одкровенням, багато уявлень про 

Духовне Життя дуже далекі від істини. 

51 Як люди могли таким чином дати правильне тлумачення тому, що Я назвав "Царством 

Небесним"? Як вони можуть визнати Мою справедливість, поки вірять, що існує пекло, подібне до 

того, яке створила їхня уява, і коли вони приймуть і зрозуміють, що закон реінкарнації - це не 

тільки теорія, не тільки помилкова віра деяких людей, а закон вічної справедливості і люблячої 

рівноваги, за допомогою якого душа очищається, удосконалюється, формується і підноситься? 

52 Почуйте Мене знову, людство: Зараз Я вже втретє поставив собі за мету сказати вам, що Я 

прийшов не для того, щоб стерти хоча б одне зі Слів, які Я відкрив, коли був на землі, але для того, 

щоб стерти з ваших сердець всі помилкові інтерпретації, які ви дали Моєму вченню. 

53 Коли ви відкинете свій фанатизм, який засліплює вас і заважає вам розпізнати істину, ви 

поступово зрозумієте це Вчення і побачите перед собою, повний світла, зміст моїх одкровень, як 

цього часу, так і минулих часів. Тоді ви назвете досконалою справедливістю те, що досі називали 

таємницею, і знатимете, як надати вічної цінності тому, що непорушне, і належного сенсу тому, що 

людське і минуще. 

54 Так ви дізнаєтеся, що одне земне існування - адже воно таке коротке в порівнянні з життям 

духовним - не може бути вирішальним для вічності душі. Інакше кажучи, одному з вас буде 

недостатньо досягти в ній тієї досконалості, яка перенесе вас безпосередньо в сферу найвищого 

одухотворення, яку ви називаєте "Небесами", і помилки одного земного життя не зможуть 

вирішити, що душа загине в темряві або в муках на віки вічні. 

55 Це правда, що людське життя, дароване душі, має таку велику цінність і являє собою 

можливість, настільки сприятливу для прогресу душі, що не використовувати її, або 

використовувати погано, означає, що Моя завжди невблаганна справедливість проявляється на 

шляху того, хто принижує такі священні дари, як ті, які Я довіряю кожній душі, коли посилаю її на 

землю. Але те, що від такого короткого існування, як у людини на землі, залежить вся вічність її 

душі - це помилка, тим більше, якщо врахувати, що людські помилки властиві істотам, яким бракує 

розвитку, світла, піднесення. 



U 329 

130 

56 Моє вчення, сповнене світла і любові, зміцнює дух, щоб він міг здійснювати свою владу над 

"плоттю", і робить її настільки чутливою, що підказки совісті стають для неї все більш відчутними. 

57 Духовність - це та мета, до якої повинна прагнути людина, бо тільки так вона зможе стати в 

повній єдності зі своєю совістю і нарешті відрізнити добро від зла. Бо через недостатню 

піднесеність людської душі той глибокий і мудрий, непохитний і праведний внутрішній голос не 

міг бути достатньо почутим і витлумаченим, і тому людина не досягла необмеженого знання, яке 

справді дозволяє їй відрізняти добро від зла. Але мало того, він повинен знайти в собі необхідні 

сили, щоб слідувати кожному доброму пориву і підкорятися кожному світлому натхненню і в той 

же час відкидати кожну спокусу, кожну нечесну або погану думку або емоційний порив. 

58 Найкращу зброю для перемоги над усіма своїми ворогами людина знайде у власній душі, і 

саме совість відкриє їй образ дій для боротьби і захисту в тій битві, яку вона неминуче повинна 

вести проти зла - тієї сили, до якої так тягнеться людина і яку вона уособлює в дусі, якому вона 

дала стільки імен і надала форму. 

59 Кажу вам, що ви повинні боротися зі злом, спокусою і темрявою, але не в тій істоті, яку ви 

створили у своїй уяві, а всередині, з самими собою, де слабкості, погані нахили і темрява є домом. 

Бо люди полюбили темряву більше, ніж світло. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 330 
Мир Мій з вами! 

1 Улюблені учні, визнайте Мене ще раз як Учителя, що шукає вашу душу, щоб дати їй нові 

настанови. 

2 Моє Слово стає цілющим бальзамом серед вас, і в бажанні цього бальзаму ви приходите. 

Все твоє єство зміцнюється, і твоя душа втішається Моєю присутністю. Бо ви живете в часи 

гіркоти і боротьби, бо куди б не ступила ваша нога, ви відчуваєте колючки, які боляче ранять. Але 

коли біль пронизує усе твоє єство, ти спрямовуєш свої думки вгору, бажаючи, щоб Учитель виявив 

розуміння і змирився перед лицем випробувань. 

3 Вже в Другій Ері Я обіцяв вам велику втіху, про яку ви не знали, коли вона прийде. Ця 

велика втіха прийшла б у той час, коли мир пішов з цього світу, коли в серцях людей не було 

любові і милосердя; і ось, ось обіцяна втіха з вами! Ось тепло Мого Божественного Духа, що 

оточує вас, - не тільки для тих, хто чує Мене через інтелект людини, але й для Моїх створінь по 

всій земній кулі! 

Я дозволяю вам відчути Моє тепло, Мою розраду і Мою силу в цей час - вам, хто утворює Моє 

апостольство і мав Мене з вами в Третю Еру і чув Мене через ці прояви. 

4 Будьте благословенні за вашу мужність, за вашу покору і ваше піднесення душі перед 

обличчям випробувань, які Я послав вам, бо біль очистив вас. Але не тільки біль повинен привести 

вас праворуч від Мене, не тільки страждання повинні дати досконалість вашій душі. Це правда, що 

біль змиває душевні і чуттєві плями, є в деяких випадках перешкодою, є стримуючим фактором, є 

приводом для самоаналізу, для покаяння, для розуміння страждань інших. Але висхідний розвиток 

душі, досконалість душі досягається у здійсненні любові і милосердя. 

Тому дозвольте болю очистити вас, коли він прийде, ніколи не викликайте його, дозвольте йому 

прийти тоді, коли він повинен прийти до вас. Не шукайте болю, шукайте миру, шукайте 

благополуччя і радості, шукайте їх для себе і для інших, бажайте їх для всіх. Бо Я - Бог миру, 

радості і світла. 

5 Я - Бог надії і виконавець усіх надій, дозволених Моїм дітям. Якщо біль пронизує вас, нехай 

він виконує своє завдання, але пам'ятайте, що для того, щоб піднятися по сходах до досконалості, 

до духовного розвитку, ви не повинні задовольнятися тим, щоб бути сильними і відданими у 

випробуваннях, в болю. Ви також повинні думати про страждання ближнього, мати співчуття до 

інших і любити своїх ближніх. Тоді твоя душа набуде заслуг, вона подолає людський егоїзм, 

переможе самолюбство тілесної оболонки і підніметься вгору, як добра учениця Божественного 

Вчителя. 

6 Хто з вас не бажає справжнього миру в цьому світі? Хто з вас не прагне царства любові, 

чесноти, радості в серці кожної людини? Але я бачу, що ваше серце прийшло до справжньої 

капітуляції перед болем, до великого прийняття посеред випробувань, і за це я вас благословляю. 

Але крім цього, я заохочую у вас надію на зміни у вашому житті: Не впадайте у відчай, не 

думайте, що ви не відчуєте у своїх серцях або в серцях своїх близьких того миру, який в минулі 

часи наповнював серця і шляхи всіх 

Просвітлені люди. Для цього Я нині наставляю вас і готую, щоб ви очищали і готували поля і 

шляхи вашими праведними справами, вашими молитвами, вашими мудрими порадами, 

отриманими від Мене, вашими духовними справами - справами любові. Таким чином ви готуєте 

цей світ і робите його гідним для того, щоб Царство Отця знову увійшло в серця його дітей. 

7 Не змиріться з тим, що цей світ назавжди залишиться долиною сліз. Я хочу, щоб ви 

виконали свою місію і оновили нації, раси і народи, і через це оновлення долина сліз стане 

долиною любові і миру. Хіба Я не пропонував Царство Небесне людству в минулі часи? Хіба Я не 

приніс її в Своїх словах і в Своїх проявах? 

8 Тож приготуйтеся, учні, щоб сила вашого Духа пробивала проломи, відкривала шляхи, 

готувала дороги, і щоб ви були як предтечі Моєму пришестю на людських дорогах. Я зроблю всі 

твої роботи новими! 



U 330 

132 

Я дарував людині свободу волі і довірив їй планету Земля. Я дав йому владу і панування над 

усіма царствами природи, речовинами і істотами, щоб він міг створити свій дім. 

Від початку людини, від початку душі-духу Я проявляв Себе як закон любові і справедливості, 

Я проявляв Себе багато в чому - у заповідях, у правилах життя, у притчах. Я зробив з життя, з 

природи правдивий і досконалий підручник, щоб душа людини не заблукала на кривих стежках, 

щоб людина завжди знаходила дорогу і вчилася по великій книзі життя, написаній і створеній 

Богом. 

Але нині настав час, коли Я повинен звернути на Себе увагу всіх людей, і Я почав з вас, 

"останніх", бідних і смиренних, щоб зробити вас апостолами цієї істини, пророками подій, що 

відбудуться, свідками Мого Третього Пришестя. 

9 Моє вчення - для всіх, і в цьому заклику до відродження людства Я встановлю 

справедливість і нагадаю всім Моїм дітям про їхнє завдання. Через них Я все зруйноване зроблю 

новим, все принижене зроблю гідним і закладу основи для нового життя в цьому світі. Я усуну все 

непотрібне і зайве, я знищу все шкідливе в житті людей, я буду боротися з кожним шахрайством і 

пороком, зарозумілістю, егоїзмом, лицемірством, і я ще раз покажу людству непорушний закон, 

закон всіх часів і народів, вічний, про який ще раз нагадую вам. Тоді ви воістину відчуєте 

близькість Мого Царства, присутність Отця Вселенського. 

10 Всередині і зовні вас Моя присутність буде відчуватися і визнаватися з глибокою повагою, з 

душевним піднесенням, з істинною любов'ю і благоговінням. Щасливі часи патріархів повернуться. 

Повернуться часи, коли сім'ї жили разом у любові довгі роки і тільки смерть розлучала їх. Так само 

повернуться часи, коли народами землі правили великодушні і справедливі повноважні 

представники. Все це я тримаю в готовності, і ці часи принесуть світло і великий прогрес людині, 

тому що я залишу їй досвід, світло, піднесення і все те, що людство пожинало у своїй великій 

боротьбі, у своїх падіннях, у своїх помилках і в своїх успіхах на життєвому шляху, як фундамент, 

як досвід, як реальне знання того, що є добро і що є зло, що є світло і що є пітьма. А потім, коли 

поля будуть підготовлені, прийдуть великі сіячі, великі вожді, великі патріархи, добрі урядовці і 

праведні судді. 

11 Коли ці душі з'являться серед людей з великим світлом, людство, здивоване їхньою силою, 

добром і енергією, запитає себе: "Хто вони? Це Давид повернувся на землю? Можливо, це 

Соломон? Це Елайджа? Чи повернулися пророки давніх часів? Чи є вони апостолами Вчителя 

Другої Епохи?". Тому люди запитають себе. Але я буду зберігати цю таємницю до тих пір, поки ви 

всі не повернетеся в потойбічний світ. Тоді ви достовірно знатимете, ким були ті, хто прийшов до 

вас у Третю Еру. 

12 Ви, які присутні в цей момент і чуєте моє слово, кажете в глибині душі: "Ми не доживемо 

до цих часів, ми не доживемо до цих щасливих часів". Але Учитель заявляє вам: Я допускаю, що - 

хоча ті події, які я вам пророкую, далекі, за межами вашого нинішнього існування - щастя, мир і 

благополуччя увійдуть у ваше серце, у ваше нинішнє існування, і це буде як передчуття того 

блаженства, яким буде насолоджуватися це людство за часів повного розвитку Спіритизму серед 

людей. 

Але хто або хто з вас може знати, чи не пошлю Я їх в той час заселити цей світ, щоб пожинати 

плоди вашого терпіння, вашої стійкості і вашої покірності болю? Це станеться тоді, коли ви 

навчитеся проявляти любов і милосердя серед вашого процвітання - коли ви навчитеся прославляти 

Отця в найвищі моменти вашого щастя. 

Але потім, коли тебе огорне ця атмосфера блаженства і душевного спокою, ти повинен 

звернутися до нужденних. Саме тоді слід згадати про того, хто страждає. Так Я покажу вам, що ви 

можете слідувати Моєму вченню навіть у глибокому душевному спокої, в достатку, і що - коли біль 

омиває, - любов освячує. 

13 Ось до чого Я готую вас зараз, учні, до тих нових часів, які прийдуть. Для того, щоб 

Царство Небесне увійшло в серце моїх дітей, людина повинна спочатку відчути мою 

справедливість, вона повинна спочатку очиститися до останнього куточка цього світу, і тоді, коли 

все буде підготовлено, моє Царство буде повністю серед вас. Моє Царство почало наближатися з 
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приходом Мого Вселенського Променя, який в цю Третю Еру став словом і життям серед вас, 

людським голосом. 

14 Ілля, як першопроходець Святого Духа в усі часи, проклав шлях і пробудив народ. Він 

прийшов скликати своїм дзвоном розсіяних овець, щоб всі вони об'єдналися в пасовиську і почули 

голос свого Господа. Це була підготовка до того, щоб Царство Отця, Небесне Царство, стало ще 

ближчим до вас у цьому часі. 

15 Хто, почувши голос Господа в цей час, не відчув хоч трохи миру в своєму серці? Хто не 

отримав краплину бальзаму або трохи розради за свої страждання? Хто, заблукавши на шляхах 

темряви, не бачив променя світла, що просяяв у Моєму слові? Хто, втомившись від життя і 

вважаючи, що не має права на існування, не знайшов у моїй творчості істинного виправдання 

своєму існуванню? 

16 Це Царство Отця наблизилося до вас. Але це Царство не складається з одного лише Царя, бо 

Цар без підданих не може бути Царем, і так Він є з усіма Своїми підданими. 

Царство прийшло, щоб виявити себе: Він - як Отець, а Його піддані - як справжні діти Отця і як 

справжні брати і сестри ваші. Це те Царство, яке Я обіцяв - це та втіха, яку Я приготував для вас у 

ці часи, і в міру того, як ваша підготовка прогресує і проходить час, Моє Слово здійсниться, і Моє 

Царство все більше наближатиметься до вас. 

17 Ілля духовно перетинає весь всесвіт, ніби на вогняній колісниці, залишаючи за собою слід 

любові - тієї любові, яка є вогнем Духа Божого, тим світлом, яке осяює і просвічує, яке обіймає, яке 

зігріває тих, хто замерз душею і серцем. Але якби Ілля обійшов увесь всесвіт - невже він не 

пройшов би і через народи цього світу? Ні, не так. Його світло було з усіма, як і його підготовка. 

Він - Дороговказ, і саме тому він пробуджує душі, коли проходить через них. Якщо дехто ще не 

пробудився, то це тому, що вони все ще чекають на новий поклик Іллі як Пастиря. Той, Хто 

невтомний, буде трясти тих, хто заснув, тих, хто поринув у глибокий сон, доки не розбудить їх. 

Але ті, хто пробуджується, відкривають очі і інтуїтивно відчувають час, в якому живуть. Вони 

відчувають присутність Отця, значущість часу, і їхня душа відходить від світу, щоб з'єднатися зі 

своїм Господом, щоб на самоті звернутися до Нього, покликати Його, втягнути Його прямо у своє 

серце. 

Одні звертаються до Нього як до Отця, інші - як до Вчителя, треті - як до Судді. Істинно ж кажу 

вам, що всі пробудяться, як і ті, що вже пробудилися. Ніхто не залишиться без уваги у своєму 

благанні, у своєму піднесенні, у своїй молитві. Я говорю з ними, Я повідомляю їм Себе і готую їх. 

Але оскільки вони ще не досконалі, не впевнені в діалозі від духу до духу, вони сумніваються в цій 

істині. 

18 Хто ті, що знімають невпевненість тих, хто починає духовно спілкуватися з Моїм 

Божественним Духом? Ви, які будете першопрохідцями, апостолами і пророками. Ви прибудете з 

запевненим Словом, з точною, ясною інструкцією і прямим свідченням того, що Я був серед 

людства і що Я продовжую бути присутнім і вічним в душі всіх Моїх дітей, і ви також скажете їм 

досконалий шлях, щоб наблизитися до Мене. Ви навчите їх істинному духовному поклонінню - як 

віддавати належне духовному життю і життю земному, і поставите перед ними любов, 

справедливість і моральність. 

19 Якщо люди відкривають у вас великі дари і через це відчувають себе неповноцінними, 

дайте їм зрозуміти, що вищих людей немає. Можуть бути більш просунуті душі, але вищих немає. 

Істинно кажу вам: там, у домі праведників, дуже близько від Мене, перебувають великі душі. Це та 

мета, яку я показую кожному з вас. 

Я хочу, щоб наприкінці часів, коли ці зникнуть, коли шляхи закінчаться для ваших ніг і ви 

досягнете мети цього оазису небесного спокою, ви всі були рівні за моїм столом - рівні в 

нескінченному і досконалому спокої мого дому, мого царства. Тому, коли чоловіки захоплюються 

вами, лестять вам, заздрять, дайте їм зрозуміти, що всі однаково обдаровані. 

Я відкриваю вам сьогодні, що будь-який чоловік або жінка, які мають волю, можуть бути 

носіями дару зцілення і передачі світла. Я заявляю вам сьогодні, що будь-який чоловік або жінка, 

завдяки провидінню або духовному баченню, може бачити потойбічний світ і майбутнє. 
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20 Істинно кажу вам: будь-який чоловік або жінка, якого б віку вони не були, зможуть 

зцілювати і творити чудеса, якщо матимуть любов і добру волю. Якщо Я виділив серед вас тих, хто 

матиме дар пророцтва, зцілення, здатність передавати голоси Потойбіччя, дар наставляти і вести за 

собою натовпи людей, то це тому, що Я хотів довірити кожному з вас малу частку в Моїй Справі. 

Але ваші душі і ваші людські тіла були створені Моєю любов'ю таким чином, що вони однакові 

для всіх. Ви вийшли з єдиного духу, а також з єдиної "плоті". 

Але ви також повинні дати людям зрозуміти, що вони повинні лише взяти на себе частину в 

справі Господній, але не ви повинні визначати цю частину. Ви повинні лише підготувати їх цими 

вченнями, щоб через їхнє сумління і Моє милосердя вони могли відкрити дар і завдання, доручені 

їм Отцем. 

21 Сто сорок чотири тисячі - відзначені в цій Третій Ері. Це легіон душ, це безліч, яку Моє 

милосердя відзначило і вибрало в усі часи з безлічі душ, щоб дати їм особливу місію, 

відповідальність перед іншими, а також можливість для відшкодування, щоб підготувати їх як 

лідерів, як апостолів, як приклад. 

Дванадцять колін Якова в ту Першу Еру були численними, набагато перевищуючи сто сорок 

чотири тисячі, і все ж Моєю Волею було відібрати тільки це число з цього настільки численного 

народу для виконання місії в цю Третю Еру. Їм Я дав місію пробудити людство, вивести його на 

шлях Святого Духа - той нескінченний шлях, який наближає вас до Отця, який з'єднує душу 

людини з вищими світами і з нижчими світами - який зближує всі душі, який робить їх єдиними і 

через символічний акт "запечатування" робить їх справжніми братами і сестрами і дітьми Божими. 

22 Багато хто був позначений, але інші будуть здивовані на своїх життєвих шляхах, і їм буде 

відкрито - чи то через Мій Божественний Дух, чи то через ваше посередництво - що вони належать 

до числа ста сорока чотирьох тисяч. 

Знак, який я вам дав, число якого завершилося, викличе великий струс на вашій планеті, і цей 

струс, ця подія, прийде до вас дуже скоро. Коли це станеться, а багато хто з вас пам'ятає ці слова, 

ви подумки станете на коліна перед Отцем і скажете: "Господи, Ти запечатав нас, тепер ми єдині". 

23 "Горе, горе всій земній кулі в цю мить", - говорить Отець до вас в істині. Бо через це Я дам 

людям зрозуміти, що відбувається щось надприродне, що відбувається саме щось поза силами 

природи, поза волею людини. Тоді більша частина людства зі страхом прийде до молитви і 

покаяння. 

24 З Божої милості і за пророцтвом пророка Іоанна написано, що в кульмінаційний момент 

Шостої печаті будуть запечатані обранці Господні. Я виконав те, що було записано і сказано 

пророком. Будьте певні також у всьому, що Я вам скажу. Хто з вас не розуміє, що Я говорю? Хто 

пропускає повз себе вчення, яке Я даю Своїм учням, не відчуваючи його? 

25 Я обмежив Свій прояв, Я спростив його, щоб зробити Себе зрозумілим для всіх Своїх дітей. 

Не шукайте Моєї величі або Моєї слави в зовнішніх справах, не шукайте всього в особі тіл, через 

які Я проявляю Себе. Якщо вони набувають трохи духовної трансформації, трохи змінюють форму, 

то це тому, що вони володіють Моєю благодаттю. Але шукайте Мене в значенні Мого Слова, там 

ви знайдете Мене. 

26 Так Я проявляю Свій Вселенський Промінь серед вас. Вона стає бальзамом, повчанням, 

пророцтвом і освіженням для вашої душі. Але світло Мого променя сходить на всі віросповідання, 

на всі духовно-релігійні обряди, які святкує людство. У цю мить Я присутній у всіх серцях, Я 

збираю сльози людей, дарую сиротам захист Своєї любові, пещу дітей ніжністю, підбадьорюю 

серце молоді, зміцнюю старших у їхній втомі, супроводжую самотніх і покинутих, зцілюю хворих, 

чую навіть останній плач і скорботу як тих, хто вміє просити і молитися, так і тих, хто не вміє. 

Якщо і Я чую образу того, хто богохульствує в своєму болю, Я прощаю йому його невігластво. 

Я з усіма. Я не відокремлюю Себе від сильного і не принижую його. Я не відкидаю ні багатих, 

ні жадібних, ні відвертаюся від егоїстів. Навпаки - Я вважаю їх тими дітьми, які взяли свій спадок і 

відійшли від Отця. У своєму багатстві вони забули Мене - забули, що Я маю більше, ніж вони, і що 

одного разу Я їм знадоблюся. 

27 Сьогодні вони не призивають Моє ім'я, не шукають Мого Духа, не люблять Мене, але Я з 

ними. Ворота Мого Царства завжди відкриті для тих, хто кається, Моє Серце завжди відкрите для 
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"бідних". Бо всі ви, кажучи духовно, бідні - одні в матеріальному багатстві, а інші в злиднях, хоча 

Я завжди обдаровую вас Своїми дарами і Своїми благами, щоб зробити вас багатими і володарями 

істинних цінностей, істинних вічних благ. І якщо Я з усіма, о народе Мій, то чому б тобі не бути 

так само? 

Я хочу, щоб ваша душа, піднесена до потойбіччя, так само ставилася до всіх ваших братів і 

сестер, щоб з того рівня, якого досягає ваша душа в молитві і любові, ви не розрізняли своїх 

ближніх за релігійними громадами, сектами, класами або расами - щоб ви ставилися до всіх з 

однаковою любов'ю і дивилися на них з однаковим братерством і милосердям; щоб ви не 

богохульствували над чужими культами або формами поклоніння, а тим більше не насміхалися над 

фанатизмом або ідолопоклонством ваших ближніх. Бо тоді ви не практикували б Моє вчення так, 

як Я навчаю вас. 

28 Я з перших часів дарував духовну свободу душі-духу. З того моменту, як перші духовні 

істоти вийшли з Мого серця, Я поставив їх на шлях духовної свободи, а також дарував свободу 

думки людині від самого її зародження. Хто ж тоді ті, хто кує кайдани для душ? Хто ті, хто 

ув'язнює і залякує людей і душі? Саме погане духовенство і погані духовні провідники людства 

дозволяють темряві перемогти себе, а потім ведуть душу людини на хибні шляхи. 

Я завжди пропонував Свій закон любові, ніколи не нав'язував його. Ніколи Я не карав жодної 

душі за те, що вона не любила Мене або не підкорялася Моєму Закону. Я лише випробовую її, 

стримую, наставляю, доторкаюся до неї і даю їй засоби для її спасіння. Але Я ніколи не караю її, а 

тим більше не можу помститися за Себе. У дусі Божому, сповненому любові, помста не може мати 

місця. 

29 Тож, народе мій, не вимагай, щоб усі люди думали і вірили так, як ти. Ніколи не можна 

засуджувати людей, не можна виносити вирок або накладати покарання на того, хто не слухає тебе, 

хто не приймає твоїх пропозицій, твого вчення або твоїх порад. Ви повинні дивитися на всіх своїх 

ближніх з такою ж глибокою повагою і справжньою духовною любов'ю до ближнього. Тоді ви 

дізнаєтеся, що у своїй релігійній практиці, у своєму вченні, на своєму шляху кожен досяг того 

місця, на яке йому дали право його духовні здібності; і до тієї точки, де ви бачите людей, їх привів 

їхній власний розвиток. 

30 Ви лише пропонуєте спіритизм, третє послання Бога до людини. Бо перше було від Отця на 

Синаї, друге - від Христа, а третє послання - від Святого Духа. Але в цьому третьому посланні 

об'єднані всі закони, заповіді, заповіти, які Бог заповідав своїм дітям. 

31 Несіть це багате і прекрасне послання всьому людству і пропонуйте його з любов'ю. Якщо 

ви це зробите, ви побачите, як ваше насіння проростає в серцях у смиренні, в тій тиші, з якою 

проростає насіння землі. Так само і ваша душа розквітне і буде безмірно радіти, коли побачить, що 

насіння Отця ніколи не вмирає, коли воно добре посіяне. 

32 Я готую вас, щоб незабаром ви стали справжніми сіячами і добрими апостолами, які несуть 

насіння мого милосердя своїм ближнім. Я зараз готую вас до часу після відходу Мого Слова, щоб 

тоді не було серед вас хаосу, щоб не було плачу, щоб у вашу душу не увійшла невпевненість або 

дезорієнтація. 

33 Я говорив вам, що не всі громади готові, бо не знали, як прокинутися в ці останні моменти. 

Але всі ті, хто дійсно готується, залишаться позаду як відповідальні за допомогу іншим громадам в 

їх випробуваннях, хто, коли вони більше не почують Моє Слово, впадуть у відчай - хто в своєму 

болю, коли вони більше не побачать посланців Слова Вчителя за столом, за яким вони так довго 

їли, проллють сльози і похитнуться у своїй вірі. 

34 Ви справді будете радниками, міцними, як стовпи, щоб не впали дахи Ізраїлевих домів. Я 

хочу, щоб ви були як голос, що втішає, як пісня хвали, як у ті Перші дні, коли ви переходили 

пустелю в прагненні до Землі Обітованої, коли жінки грали на своїх лірах, щоб підбадьорити і 

втішити чоловіків, і порадувати серце дітей на важкій дорозі - коли воїни відчували себе 

знесиленими від бою, коли підошви їхніх ніг стали мозолястими від важкої дороги. Потім у залі 

зазвучала пісня хвали ізраїльських жінок, яка освіжала серця чоловіків і полегшувала мандри. 

35 Так і в ті хвилини тиші, відданості і медитації, коли вони перериваються плачем, відчаєм, 

тугою за тим, щоб промінь Отця знову повернувся до глашатаїв, ви скажете своїми словами, як 
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гімн хвали, як голос, повний розради: "Ми не покинуті, Учитель серед нас, Він залишився в наших 

серцях назавжди", - і голос провидців підбадьорить вас. Це буде час пророків, коли їх вірні 

свідчення будуть звучати в серці людей, як глашатаї, які істинно сповіщатимуть про прийдешні 

події, як свідчення того, що Отець і Його Царство ближче, ніж вони були в цей час Мого прояву. 

36 Короткий вже час Мого перебування серед вас в цій формі, і Я вже готую вас до деяких 

дарів благодаті, які Я дам в останні дні 1950 року. 

37 Ви, носії голосу, не думайте навіть зараз, що той з вас, хто востаннє прийме Мій промінь і 

скаже Моє останнє слово, буде найщасливішим і найбільш наповненим Моєю благодаттю серед 

вас - не думайте про це так. 

Я даватиму про Себе знати через одного з вас у кожному з Моїх останніх навчальних звернень, 

Я спускатимуся в кожну вашу свідомість. З усією Своєю благодаттю Я залишу у вашій душі і в 

вашому серці пам'ять про те, як Я востаннє давав про Себе знати через кожного з вас. Це буде як 

поцілунок, як відчуття, яке ваша душа ніколи не зможе стерти. Бо ви - ті, хто служили Мені, - 

інструменти, через які Я говорив зі світом у цей час, і Я дарую вам Свою ласку і Своє 

благословення, Я супроводжуватиму вас на всьому вашому життєвому шляху, і Я чекатиму вас до 

того дня або миті, коли ви назавжди опинитеся праворуч від Мене. 

38 Для вас, дарувальників, які були відкритими дверима для Мого духовного світу, Я також 

зроблю так, щоб Моя благодать і благодать цих благословенних істот назавжди закарбувалася у 

ваших серцях. 

Мій духовний світ також востаннє заявить про себе через своїх захисників і протеже, 

залишаючи після себе в якості останнього послання пораду любові, пораду, повну сердечності і 

світла, а також свідчення і підтвердження того, що кожен з цих духів-охоронців продовжуватиме 

стежити за кроками своїх братів і сестер на землі, і що ні Отець, ні духовний світ не розлучаться з 

цим улюбленим народом. 

39 Ті, хто мав завдання бути керівниками церков, і всі, хто чув моє вчення і слідує йому, 

люблячи і прощаючи своїх ближніх, матимуть над своїми душами і тілами благодать і заохочення 

Вчителя, щоб продовжувати. Бо їхній голос буде сильним після мого відходу, голос, сповнений 

життя, слово, сповнене змісту і сили. 

Всі їхні дари мають бути оживлені в останні "миті". Кожен з них стане душею, перетвореною на 

факел світла, і всі ці факели будуть випереджати народ, щоб він не заблукав. Бо вони і надалі 

будуть духовними охоронцями народу в час внутрішнього споглядання, а потім і в час битви, 

визволятимуть його з тенет неволі, пасток, спокусливих засідок у пошуках усіх перешкод, і надалі 

вестимуть вірних до місць збору - до благословенної межі духовного єднання, єднання ідеалів і 

рішень, єднання в послуху і у виконанні доручень, покладених на них Мною. 

40 Пророкам Я кажу: Ви будете мати видіння, повні слави, яких ви ніколи не мали раніше, - 

предтечі ваших одкровень, які ви розкриєте і отримаєте в прийдешні часи. Адже ці пророки ще не 

досягли тієї висоти, якої повинні були досягти, - і не бачили їхні очі всього, що повинні були 

бачити, і не говорили їхні уста всього, що повинні були пророкувати. Але очищення, якого вони 

досягнуть - керуючись своєю совістю - буде настільки ефективним, що в їхніх душах і на їхніх 

вустах ніколи не буде брехні або темряви. Вони завжди будуть знати, як відрізнити справжнє 

натхнення від фальшивого і спокусливого натхнення. Вони знатимуть, як отримати з милосердя 

Отця те, що Він передає їм як послання для людства. 

41 Мої "золоті пера", чиї руки були невтомними в ці часи, продовжуватимуть записувати 

свідчення пророків, продовжуватимуть записувати власне натхнення, а також слово натхненних - 

тих, хто з'явиться як учителі серед людей. 

42 Не забуду і своїх "стовпів" - тих сердець, які так само змушували народ йти шляхом 

внутрішнього зібрання, високої пошани і духовного піднесення. І один, і другий були як капітани 

під командуванням генерала. Вони були подібні до Мойсея чи Ісуса Навина в пустелі, яких 

підтримувало коліно Юдине - те коліно, в якому Маккавеї були великими полководцями, 

непереможними воїнами, які пробивали проломи в місті, руйнували стіни і панували над цілими 

народами, бо за ними стояв народ Господній, який мав отримати у спадок Обітовану Землю. Такі 

порівняння Учитель наводить вам, о "стовпи"! 
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43 І народ, що складається з учнів, також матиме велике блаженство в останні хвилини і 

отримає велике вчення від Учителя. Серед великих милостей, які Я довіряю вам, люди, є та, що 

дозволяє вам, наприкінці 1950 року, востаннє поспілкуватися з духовним світом, з ангелами-

охоронцями, порадниками або цілителями, а також з тими душами, які на землі були вашими 

батьками, вашими дітьми, братами і сестрами, друзями або родичами. Я дам вам можливість 

почути їх востаннє матеріалізованими, олюдненими, і в цьому спілкуванні отримати ласку, духовні 

обійми, повну світла пораду, голос надії, який говорить вам: "Ідіть своєю дорогою, поки ми всі не 

об'єднаємося в домі Господньому". 

44 Тому і зараз Я готую вас з любов'ю, з ніжністю, витончую ваші смаки, пом'якшую ваші 

серця, щоб ті хвилини з вами були можливістю для зближення, для примирення, для прощення між 

собою; Щоб підступність, злі погляди, двосічні мечі, які залишили глибокі рани у ваших серцях, 

були вкладені в піхви і все це стерто справжньою любов'ю, прощенням між братами і сестрами; 

щоб, коли в ці хвилини ваші очі проливали сльози, сльози були від справжньої любові і витікали 

більше з джерела високих почуттів вашої душі, ніж з очей. Коли ваші тілесні руки сплетуться, це 

будуть не просто руки вашого тіла, це будуть узи ваших душ - узи любові, якими Я з'єднав усі душі 

земної кулі, і ви всі визнаєте себе в той момент в Моєму Законі. Тоді, коли закінчиться моє слово, 

коли голос Вчителя пролунає лише далеким відлунням у безмежжі, та любов, тісні обійми ваші 

будуть теплом, будуть розрадою, будуть товариством, яке ви збережете один одному в ваших 

мандрах, і через ту любов, через те милосердя між собою ви побачите святиню, про який Я прошу 

вас - той храм, де Я хочу оселитися і де Мене бачите, чуєте і відчуваєте ви, - той храм, в який світ 

увійде по Моїй Волі, щоб відчути Мене, побачити Мене, поклонитися Мені і полюбити Мене на 

віки вічні через спіритизм, який є посланням, яке Дух Святий посилає світові через ваш інтелект. 

45 Ви також повинні йти зі своїм духовним посланням до дітей, молоді та людей похилого 

віку. Не бачити більше кордонів і не говорити більше: "Отче мій, вилий себе на мій народ". Не 

кажіть більше: "Господи, звільни народи". Скажи Мені зараз: "Отче, благослови ближніх наших, 

прости нам усіх, кого ми образили". 

Більше не бачити національностей, більше не згадувати їх у своїх молитвах. Здіймайтеся вгору, 

і коли ви з'єднаєтеся з ангелами - з тими, хто завжди заступається і просить за всіх, - тоді і 

виливайте мир вашої душі на всіх ваших ближніх. Тоді ви побачите, як раси почнуть знову 

об'єднуватися в одну. Мови, що розділяли вас, поступово стануть відомі тим, хто їх не знав.  

Касти і клани зникнуть, а на зміну їм прийдуть смиренність і взаєморозуміння. Ті, хто високі, 

зійдуть - переможені випробуваннями - до тих, кого вони вважали низькими, а ті, хто були внизу, 

піднімуться, щоб досягти висоти тих, хто був зверху. Бо настав час відплати, і в цій відплаті - Моя 

Божественна справедливість, яка є досконалою. У кожній теперішній душі будуть Мої ваги, які 

зважуватимуть ваші 

Вчинки мають вагу. Тому я кажу вам: Я - Той, Хто вміє досконало судити і направляти, і тільки Я 

один можу проникнути в таємницю кожного життя, кожної долі. 

46 Пильнуйте і моліться, щоб мир Мого Божественного Духа зійшов на весь світ. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 331 
1 Той, хто сумнівається в цьому прояві через людський інтелект, поводиться так, ніби 

заперечує свій статус вищості над іншими створіннями - ніби заперечує власний дух і не бажає 

усвідомити той духовний та інтелектуальний рівень, якого він досяг через нескінченні 

випробування, страждання і боротьбу. 

2 Заперечувати, що Я даю Себе знати за допомогою вашого інтелекту або духу, означає 

заперечувати себе і ставити себе на місце нижчих створінь. 

3 Хто не знає, що людина - дитя Боже? Хто не знає, що в ньому є душа? Чому ж тоді не 

вірити, що між Отцем і його дітьми повинен існувати один або декілька способів спілкування один 

з одним? 

4 Оскільки Я є інтелект, то звертаюся до вас за допомогою вашого інтелекту; оскільки Я є 

дух, то звертаюся до вашого духу. Але як зрозуміють і приймуть цю істину ті, хто заперечує Моє 

проявлення, якщо вони ніколи не хотіли розглядати і визнавати Мене як Духа? У їхніх серцях 

розвинулося багато хибних уявлень, наприклад, що Я - божественна Істота в людській подобі, яку 

необхідно уособлювати символами і образами, щоб через них вступати зі Мною в контакт. 

5 За століття люди, які шукали Мене таким чином, звикли до німоти своїх зображень і 

скульптур, перед якими вони моляться і здійснюють обряди, і в їхніх серцях остаточно 

сформувалося уявлення, що ніхто не гідний бачити, чути і відчувати Бога. Говорячи, що Я 

нескінченно високий, щоб наблизитися до людей, вони вважають, що віддають Мені захоплену 

шану. Але вони помиляються, бо той, хто стверджує, що Я занадто великий, щоб турбуватися про 

такі малі створіння, як людина, є невігласом, який заперечує найпрекрасніше, що відкрив вам Мій 

Дух: смирення. 

6 Якщо ви вірите в Христа, якщо ви називаєте себе християнами, ви не повинні допускати 

таких безглуздих думок, як думка про те, що ви не гідні підходу вашого Господа. Чи ви забули, що 

сама ваша християнська віра ґрунтується на тому доказі божественної любові, коли "Слово" Боже 

стало людиною? Який більш відчутний і людяний підхід міг би відповідати розумінню грішних і 

плотських людей із затьмареними душами і слабким розумом, ніж той, в якому Я дозволив їм 

почути Мій божественний голос, перетворений на людське слово? 

7 Це був найбільший доказ любові, смирення і милосердя до людей, який Я запечатав кров'ю, 

щоб завжди залишалося перед вашими очима, що немає нікого недостойного Мене, бо саме заради 

тих, хто найбільше загубився в бруді, в темряві і в пороках, Я дозволив Своєму Слову стати 

людиною і пролити життєдайну силу Своєї Крові. 

8 Чому ж тоді ті, хто вірить у все це, зараз заперечують Мою присутність і прояв? Чому вони 

намагаються стверджувати, що це неможливо, бо Бог безмежний, а людина надто низька, надто 

нікчемна і недостойна? Істинно кажу вам: хто заперечує Моє проявлення в цей час, той заперечує і 

Мою присутність у світі в той Другий Час, а також заперечує Мою любов і Мою смиренність. 

9 Для вас, грішних, цілком природно, що ви відчуваєте себе віддаленими від Мене у своїх 

гріхах. Я ж, з іншого боку, відчуваю, що чим більше переступів ви робите і чим більше 

заплямовуєте свою душу, тим більше потрібно, щоб я звернувся до вас, щоб дати вам світло, щоб 

простягнути до вас руку, щоб зцілити і врятувати вас. 

10 Я знав, що, коли Я знову відкриюся Моїм дітям, багато хто відречеться від Мене, і тому Я 

оголосив про Своє повернення вже тоді; але водночас Я дав зрозуміти, що Моя присутність тоді 

буде духовною. Але якщо ви сумніваєтеся в цьому, перевірте це свідченням тих чотирьох учнів, які 

записали Мої слова в Євангеліях. 

11 Навіщо Мені було повертатися у світ людиною і знову проливати Свою кров? Це було б так, 

якби я вважав свою працю і жертовну смерть того часу безплідною, і це було б так, якби я вважав, 

що людство відтоді і дотепер зовсім не розвинулося духовно. 

12 Я знав, що, незважаючи на ваш матеріалізм того часу, я повинен знайти розвинену душу в 

основі вашої істоти, і з цієї причини моє проголошення тепер стало духовним. 
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13 Ось Я в Дусі, що посилаю вам Своє Слово зі світлоносної "хмари" і олюднюю його через ці 

рупори - як підготовчу інструкцію до того прояву, до якого ви всі маєте прийти: діалогу духу з 

духом. 

14 Я приніс вам це послання, перекладений людськими словами на вустах моїх голосоносців, 

щоб потім, коли моє слово припиниться і ви витратите необхідний час на його вивчення і 

розуміння знизу вгору, ви могли піти як вісники доброї новини, щоб поділитися моїм одкровенням 

з вашими ближніми. 

15 Окрім цього послання, Я безпосередньо послав людям світло, яке досягло самої суті їхнього 

буття і поступово осяяло їхні серця і розум. 

16 Коли Моє послання досягне світу через вас, ви дізнаєтеся, що поля були дійсно 

підготовлені. 

17 Так, учні, нині настав час, коли люди - самі того не усвідомлюючи - замислюються над 

своїм духовним майбутнім, осягають те, що вони знають як Божественні одкровення, а також 

безпосередньо усвідомлюють, в чому полягає їхнє завдання. Таким чином, розмірковуючи у 

внутрішній тиші свого серця, вони приходять до розуміння багатьох істин. 

18 Таким чином, світло засяяло в умах багатьох, вони все більше відкидають релігійний 

фанатизм, а ідолопоклонство втрачає все більшу владу в їхніх серцях. 

19 Самі того не усвідомлюючи, вони все більше розчищають шлях до одухотворення. Невідома 

мужність, віра і вища сила допомогли їм подолати страхи і забобони, і в тій мірі, в якій зміцніла 

їхня воля, їхні роздуми стали більш визначеними, ясними і точними. 

20 Подивіться, як світло істини, що передається від душі до душі, доходить до людей. Хто 

може перешкодити просуванню цього світла, яке неможливо побачити земним оком? 

21 Суть і істина, яку Я довів до вашого відома в Моїх одкровеннях минулих часів, не могла 

загубитися в забутих книгах, в яких було записано Моє Слово, і не міг загинути його сенс через те, 

що воно зазнало змін з боку людей. Правда - це перш за все людська бідність, і вона виявляється 

щомиті. Але її світло видно чіткіше, коли людина дійшла до того, щоб зробити новий, вирішальний 

і рішучий крок на своєму шляху розвитку. 

22 Символи, притча і алегорія, за допомогою яких розкривалися таємниці Духовного Життя в 

попередні епохи, будуть зрозумілі в нинішньому столітті, коли світло довгого духовного досвіду 

допоможе вам усім правильно тлумачити Закон, Вчення, Пророцтво, Одкровення і Обіцянки. 

23 Моє послання падає плідним дощем на вашу душу, в яку Я вклав божественне насіння 

любові. Сьогоднішній день ви присвячуєте тому, щоб відпочити від земних турбот і дати своїй 

душі можливість спокійно помолитися і роздумувати, готуючись таким чином до слухання Мого 

Слова, яке є хлібом вічного життя для вашої душі. 

24 Моя робота, любі люди, спрямована на те, щоб зробити вашу душу світлою, навчивши її 

жити у вищих світах. 

25 Я хочу зробити вас Своїми учнями, щоб ви навчилися відчувати Мене, як діти, які є від 

Мого Духа. Чому б тобі не відчувати Мою Присутність у собі, адже ти створений з Моєї власної 

сутності, є часткою Мене? Ви не відчуваєте Мене, тому що не усвідомлюєте цього, тому що вам не 

вистачає духовності і підготовки, і скільки б ви не отримували знаків і відчуттів, ви приписуєте їх 

матеріальним причинам. Ось чому Я кажу вам, що хоча Я з вами, але ви не відчуваєте Моєї 

присутності. 

26 Тепер я кажу вам: Хіба не природно, що ти відчуваєш Мене у своєму єстві, адже ти - 

частина Мене? Хіба не правильно, з огляду на це, щоб твій дух з часом злився з Моїм? Я відкриваю 

вам істинну велич, яка повинна бути в кожній людині, бо ви заблукали, і ви стали духовно 

меншими в бажанні бути великими на землі! 

27 Матеріальним цінностям ви надали більшого значення, ніж вони мають, про духовне ж ви 

нічого не хочете знати, і ваша любов до світу стала настільки великою, що ви навіть намагаєтеся 

максимально заперечувати все, що відноситься до духовного, бо вважаєте, що ці знання суперечать 

вашому просуванню на землі. 
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28 Кажу вам, що пізнання духовного не перешкоджає прогресу людей ні в плані моралі, ні в 

плані науки. Навпаки, це світло відкриває людям нескінченне багатство знань, які на сьогоднішній 

день невідомі його науці. 

29 Поки людина відмовляється підніматися сходами одухотворення, вона не зможе 

наблизитися до істинної слави, яка дарує їй тут, в лоні Отця, найвище щастя бути дитиною Божою - 

гідною дитиною Мого Духа, завдяки своїй любові, піднесенню і знанню. 

30 Чи хочете ви відчути Мене, люди? Тоді будьте слухняні і смиренні і більше не просіть Мене 

бути з вами. Задовольняйтеся очікуванням моменту, коли настане Моя Воля, і Я відкрию Себе вам. 

31 Я даю вам відчути Мою Присутність через цей прояв за допомогою людського інтелекту. 

Однак мушу вам сказати, що ви отримали цей прояв не завдяки заслугам, але з Моєї милості, 

народженої любов'ю, яку Я маю до вас і яка спонукала Мене наблизитися до вас, щоб зробити Мою 

Присутність відчутною для вас. 

32 Я знав, що вам дуже потрібні Мої послання, що у вашій душі вже дуже великий голод і 

спрага за Моїм світлом, що ви готові кинутися на Мій заклик. Бо страждання на землі очистили 

вас, і ви стали чутливими. Тому Я з'явився до вас у такій формі і дав вам зрозуміти, що це послання 

буде лише підготовкою до того часу, коли ви повинні будете шукати Мене від духу до духу. Тоді 

це вже не буде Моє милосердя, яке спонукатиме вас відкривати Себе вам, але це буде ваше духовне 

піднесення. Тоді ви не будете вигнанцями, сліпими або несприйнятливими до духовного, але 

будете робити все можливе з повним знанням і з абсолютною вірою в те, що означає для вас діалог 

духу з духом, щоб заслужити цю благодать. 

33 Тоді ви вже матимете світло, необхідне для того, щоб дозволити Моєму Духу проявитися 

через вас і зробити Мою присутність відчутною у ваших думках, у ваших словах і у ваших справах. 

34 Сьогодні ви схожі на паломників, які довго мандрували. Але в цей час Мій гучний дзвін 

покликав вас. Ви прийшли, частково, поспішаючи до джерела благодаті, і Я радію, приймаючи 

Моїх "працівників", і бачачи, що цей народ крок за кроком духовно просувається вперед, 

показуючи Мені свою любов до ближнього. Ти був як тверда скеля, але долото Мого Слова 

працювало над твоїм серцем, перетворюючи його на святиню. 

35 З Книги Життя відкриваю вам ще одну сторінку, щоб у вас було більше світла і Моє Слово 

розквітало у ваших серцях. Я несу скарб духовного милосердя для тих, хто вважає себе 

нужденним. 

36 Ви перетворили цей земний рай на долину сліз. Я довірив його вам, як Едемський сад, щоб 

ваша душа разом з тілом могла насолоджуватися всім тим, що приготував ваш Отець для блага 

людини, щоб ви могли насолоджуватися його солодкими плодами і таким чином перебувати в 

духовній гармонії з вашим Отцем з серцем, сповненим насолоди. 

37 Блаженні ті, хто перед лицем Нового Світанку звільнилися від своїх темних тіней і 

благословили Мене. Я приніс вам суть життя і світла в Своєму Слові і вивів вас з темряви, щоб ви 

могли твердо стояти на шляху, який Я для вас проклав. 

38 Ви - Мої працівники, яким Я довірив догляд за насінням, що має згодом розквітнути. Я 

доручив тобі могутнє дерево, повне листя, щоб подорожній відпочивав у його затінку. Але бурі 

позбавили його листя, тому що ви піддалися спокусі, коли спали. Листя, яке бурі зірвали з цього 

дерева, Моє милосердя збирає, і Я створюю з них знову листя його гілок. 

39 Я дав вам плід цього дерева, і ви насолодилися безмежною солодкістю Моєї божественної 

любові. Деякі з Моїх робітників стали господарями і занедбали дерево, яке Я їм довірив. Але Я 

буду продовжувати піклуватися про нього, тому що багато натовпів будуть приходити під його 

листя, щоб відпочити і нагодуватися його плодами. 

40 Блаженні ті, хто залишився сильним у всі часи і в усіх випробуваннях, і хто привів до Мене 

народи. Я зміцнюю їх, просвіщаю і захищаю своїм духовним покровом від нещадності часу. Я 

знімаю чашу страждань з їхніх вуст, щоб мій народ міг щодня освіжатися Моїм словом. 

41 Багато хто приїде довгими поїздами, прагнучи щедрот Мого Отця і бажаючи від дерева 

плодів життя, солодкість яких вони повинні пізнати. Я чекаю в них Своїх обранців, хворих і 

нужденних. 
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Ілля представить їх Мені: Це стражденні серця і пригнічені душі, які в усі часи спорожняли 

дуже гірку чашу, не знаходячи розради. Але ні часи, ні бурі не зможуть знищити дерево, в його 

листі завжди буде сік, а плоди примножуватимуться. 

42 Я зняв зі Своїх слуг темряву, самообман, Я приготував їхні серця Своєю Божественною 

любов'ю, і Я вклав у них мир Духа Свого. Я показав їм Свій Закон і білизну Своєї справи, щоб вони 

пильнували за своєю цілісністю і чистотою. 

43 Багато хто поставить себе суддями і буде заперечувати цілісність Моєї Роботи і проявлення 

Мого Духа через людський інтелект. Але Я - Могутній, Шлях і Світло, і завжди, коли на те була 

Моя Воля, Я простягав Своє Милосердя, як жезл, щоб людство могло підтримувати себе. 

44 Я - Той, Хто оживляє твою душу і твоє тіло, і коли ти зі Мною, з тебе зникає біль, і ти 

відчуваєш ніжність Моєї любові на дні свого серця. Це також момент, коли совість закликає тебе 

до відповіді і змушує відчувати сором за те, що ти жив у гріху і не виконував свою місію вірно. 

45 Я відкрив вам шлях до одухотворення, щоб ви могли щодня звільнятися від матеріалізації, 

щоб ви були тими, хто служить Моїй Божественності - готовими до діалогу духу з духом. 

46 Деякі скорботні серця кажуть Мені: "Отче, коли ж припиняться війни, про які сповіщали 

Твої пророки?". І Я кажу вам у відповідь, що час миру вказаний Моїм Божественним перстом. 

Коли ви одухотворите себе, ви будете подібні до чистого дзеркала, і кожен, хто побачить вас 

таким чином підготовленими, повинен буде запитати вас, і з перших же слів, що злетять з ваших 

вуст, він отримає любов, що йде з глибини вашого серця. І тоді вас визнають Моїми учнями, і 

будуть слухати вас, не втомлюючись. Це буде початком мирного часу. 

47 Бережіть свій душевний одяг, щоб він не забруднився, щоб він завжди був білим, щоб вас 

шанували і поважали ваші ближні. Тіло твоє тлінне, але душа твоя належить вічності. Тому ви 

повинні використовувати дари, які Я довірив вам, щоб ви могли оселитися у вічному домі. 

48 Яке благословенне Моє явлення для вас, коли ви розумієте Мене, коли ваше серце подібне 

до відкритої книги, в якій Моє Слово залишається записаним для вас, щоб ви вивчали і 

практикували, щоб ви могли бути прикладом смирення і лагідності. 

Підніміть і укріпіть того, кого знайдете втомленим і знесиленим у дорозі, не відмовте йому в 

тому, чого він просить, бо Я доручив вам милосердя. Блаженний, хто розлучається з тим, що 

носить у своїй дорожній торбинці, бо добро, яке він робить братові своєму, повернеться йому 

помножене. Ваша душа - володарка духовного скарбу, який з кожним днем стає невичерпним. 

49 Будьте як добрий хлібороб, який доглядає насіння на полях - насіння, яке завдяки людським 

зусиллям матеріально розквітає і приносить свої плоди. Хто з вірою і надією береться за знаряддя 

праці, той оре землю, звільняє посів від бур'янів і сподівається, що дощі змусять його розквітнути і 

рясно плодоносити для прожитку людства. 

50 Я явив Себе серед вас, виконуючи обіцянку. Моя любов зафіксувала час, щоб скоротити час 

до цього прояву. Поки одні вірять, інші сумніваються. Але що зробить Отець перед обличчям тих, 

хто не визнав Його? Біль повернеться, щоб очистити ваш злий розум, а кукіль, що розмножився, 

буде знищений ще раз. 

51 Зрозумій, Ізраїлю, що саме ти несеш відповідальність за мою роботу. Відчуйте біль тих, хто 

страждає і плаче в неволі в цих країнах. Вони сподіваються, що Моє могутнє милосердя може 

звільнити їх і подарувати їм мир. Невинні діти плачуть і беззахисні на дорогах, старі знущаються, а 

дівиці спокушаються, і так один без жалю і без докорів сумління вириває в іншого основу його 

існування. 

52 Ізраїлю, Я підготував тебе для того, щоб ти розбудовував, дарував мир і надію людству, 

вказував йому двері до спасіння. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 332 
Мир Мій з вами! 

1 Зустрічаю вас, улюблені учні, з молитвою, в якій ви душею просите миру для цього світу. 

Це те, чому Я вчив вас - це те, що Я відкрив вам ще раз: що ви є посланцями миру, носіями цього 

благословенного дару в цей час, коли він пішов з цієї планети, тому що серце людини відкидає 

його і в нього входять тільки невпевненість, ненависть, життя, що перехоплює подих, і неспокій. 

Як посланці миру, і оскільки ви фізично не можете відвідати всі місця, шляхи і регіони землі, 

щоб донести це божественне послання, Я навчив вашу душу піднесенню, передачі за допомогою 

духовної молитви, щоб вона могла виливати блаженство, благодіяння і благословення на всіх 

ваших співвітчизників. 

2 Я говорив вам у Своїх навчаннях, що ви повинні просити Мене не за окремі народи, а за 

весь світ, за всіх ваших ближніх, безвідносно до рас, національностей і класів суспільства, і ваша 

піднесена душа, яка перебуває у Вищому Потойбіччі недовго, побачить звідти тільки велику 

вселенську сім'ю Отця, побачить страждання, нещастя, біль усіх, і за них ви будете просити Мене. 

Звідти ви зможете побачити тих істот, які стоять вище вас у вищих духовних світах, і ви будете 

просити їх про допомогу, так само, як Я навчив вас шанобливо звертатися до духовного світу, щоб 

отримати від нього натхнення і захист. Таким чином, о учні, ви будете любити всеосяжною 

любов'ю. 

3 Кажуть, що у Другій Ері Христос навчав любові один до одного без різниці раси. Але в цей 

Третій раз Я говорю вам: Я, як Христос, навчав вас всеохоплюючій любові в Другій Ері. Але Я 

повинен був почати вчити вас любові між собою як людей, щоб - коли прийде час - ви любили 

один одного духовною любов'ю - вже не тільки без розрізнення рас, але й без розрізнення світів. 

Я хочу, щоб ваша душа увібрала в себе все в цій любові, якій Я вчу вас зараз - щоб ви, люблячи 

Отця свого, любили всі творіння - щоб ви любили один одного у вашому світі атомом тієї любові, 

якою любить вас Отець - щоб ви любили все створене Мною, щоб ви не були байдужими і не 

відкидали те, що Я заповідала і довіряла вам. 

4 Людина не завжди правильно тлумачить Моє вчення. Я ніколи не вчив вас нехтувати або 

утримуватися від насолоди добрими плодами, які схвалюють і дозволяють Мої закони. Я вчив 

лише тому, що не слід прагнути, а тим більше любити непотрібне, зайве; що не слід користуватися 

тлінним, забороненим, як плодами, корисними для душі і тіла. Але все, що дозволено для душі або 

серця і служить їм на благо, Я похвалив вам, бо це в межах Моїх законів. 

5 Я дав вам іншу вказівку: Щоб ваша душа знала, як відкинути своє тіло, коли прийде час 

його відкликання, - щоб, коли ваша душа повинна буде переступити пороги потойбіччя, вона знала, 

як відмовитися від своєї влади і зв'язків із землею. Поправді ж кажу вам: Після того, як душа 

відокремилася від тіла, вона не стає сліпою до земних благ. Швидше, навпаки, - говорить вам 

Учитель, - тоді Я дозволяю вашій душі досягти більшого знання, щоб вона ще більше 

захоплювалася творіннями творіння, щоб вона ще більше проникала в сенс життя, щоб вона почала 

охоплювати все своїми духовними крилами, щоб її погляд переступив ті горизонти, які були як 

межі для її інтелекту на землі. Тоді вона починає по-справжньому любити Отця і Божественне 

творіння істинною вселенською любов'ю. Тоді для душі зникає будь-яка людська посада, клан чи 

соціальний стан. Тоді вона вже не любить тільки тих, хто належав до неї як до земної сім'ї, а 

починає любити всіх своїх ближніх духовною любов'ю. Це любов, якої Я навчав вас у всі часи. 

Якщо ж серед вас є учні, які мало чули Мене в цьому часі і тому бояться, що не зможуть ні 

оцінити Мою роботу, ні зрозуміти її, і тому заздрять тим, хто часто чув Мене, хто часто приймав 

Моє Слово в цьому часі, то Я кажу їм істинно: Не турбуйтеся! Чи часто учні Мене чули, чи мало - 

не має значення. Адже однієї миті просвітлення може бути достатньо для того, щоб ваша душа в ту 

ж мить перетворилася і стала майстром, невичерпним джерелом любові і натхнення. 

6 Несіть це Слово Моє як розраду і уповайте на нього - ви, що чули Мене, але мало! Бо 

істинно кажу вам: Ви зустрінете на своєму шляху тих, хто не чув Мене жодного разу в цій Третій 

Ері, і ви побачите, як серед них з'являться великі апостоли спіритизму, великі інтуїтивні пророки, 

великі натхненні. Ви побачите, як дари Святого Духа проявляються серед людства і розкриваються 
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через інтуїцію. Ви побачите людей, які спілкуються від духу до духу, і тоді ви скажете: "Як нам 

пощастило, що ми змогли хоча б трохи почути Вчителя, бо ці люди ніколи не чули Його через 

людську здатність розуміння". 

7 Хіба ви не пам'ятаєте, що Марк, хоч і не входив до числа Моїх дванадцяти обранців, був 

великим апостолом Мого вчення? Дитина-апостол, яка вміла зберегти у своєму серці вчення 

Божественного Вчителя, щоб викласти його на папір і залишити людству як Золоту Книгу. У 

дитинстві він почув Мене у своїй земній невинності, але дозволив руці Вчителя записати 

Божественне Послання у своєму серці. Хіба ви не пам'ятаєте, що Павло, хоча жодного разу не чув 

Божественного Учителя, навернувся. Хоча він був гонителем Моїх апостолів, він любив Мене і 

внутрішньо піднімався, поки не став одним з великих воїнів у Моєму вченні. 

8 Те ж саме відбудеться і в цій Третій Ері. Я також залишу вам книгу, написану зовні 

матеріальними літерами, а внутрішньо осяяну світлом Святого Духа, щоб ви могли пити з цього 

джерела - щоб через моє вчення ви набули сили і духовного світла для великої боротьби, яка вас 

чекає. Бо всі ви будете мати однаковий ступінь підготовки, сили і духовного знання, щоб 

звернутися до людства, яке стало плідним через біль, через мудрі випробування, які існують на 

шляху кожного створіння. 

9 Я хочу, щоб, коли прийдуть великі випробування, дивувалися не ви, а ваші ближні, щоб 

жодна корона чи царська мантія не залякала вас, щоб жодна ешафот чи погроза не злякала вас, щоб 

жоден наклеп не зробив вас боягузами, щоб жодна образа не ранила ваше серце. Тоді світ 

здивується, коли Я зможу відкритися через вас у мудрості, у смиренні, у справедливості і любові. 

Але Я не хочу розкривати ці якості тільки через Слово - Я хочу бути присутнім у ваших справах. 

Пам'ятайте, що в минулі часи, на зародку християнства, саме кров Учителя, кров його учнів і 

апостолів, кров мучеників "промовляла" найкраще. Бо серце людське жорстоке, і якщо правда і 

слово не запечатані кров'ю, то їм не вірять. 

Сьогодні ні Отець, ні світ не проситимуть твоєї крові, не проситимуть твого життя, щоб ти 

запечатав нею Мою правду. Але вони попросять доказів, і ви дасте їм ці докази, і вони будуть з 

любові, з одкровення, з одухотворення, бо ваші ближні жадають їх. Якщо ви запропонуєте 

кришталево чисту воду, якщо ви запропонуєте хліб життя, світ повірить вам, а через вас повірить і 

в Мене. 

10 Я говорив вам, учні, що ви зіткнетеся з великими церквами і малими сектами; але не бійтеся 

ні тих, ні інших. Істина, яку Я довірив вам, ясна, Слово, якому Я навчив вас, зовні зрозуміле і 

просте, але за своїм змістом глибоке до нескінченності, і вони є сильною зброєю, з якою ви будете 

боротися і переможете. 

Але Я кажу вам: народ на землі, повний матеріалізму і невіри, повстане, щоб відмовити вам у 

праві називати себе Ізраїлем, щоб заперечити ваше свідчення про те, що ви стали свідками 

оновленого пришестя Месії, і цей народ - єврейський. Хіба ви не думали про них? Цей народ чекає 

в своєму середовищі приходу свого Месії, свого Спасителя, який віддасть йому належне і знову 

поставить його над усіма народами землі. Цей народ знає, що Я завжди приходив до нього, і в цей 

Третій раз вони скажуть: "Навіщо Богу приходити до іншого народу?". Але ось - ось Моє вчення! 

11 Вже в перші дні вашого світу Я почав формувати насіння Ізраїлю в людському роді. З 

покоління в покоління я його опрацьовував, удосконалював, поки не прийшов час, коли утворилася 

сім'я душ, обраних з-поміж усіх для того, щоб почати творення народу. Я з мудрістю обирала 

кожну душу, кожну людину, щоб зробити свій народ повноцінним. 

12 Після того, як кожна душа його була сформована і зміцнена Моєю милістю і розвинулася у 

своїх здібностях, і відповідно до тих часів кожне тіло було підготовлене благодаттю, Я дозволив 

йому поширитися по поверхні землі. І до цього народу я завжди звертався, завжди шукав 

можливості бути з ним і спілкуватися з ним через їхніх патріархів. Я говорив з племенами людей 

через їхніх царів і їхніх пророків, даючи про Себе знати через їхніх вождів, щоб наставляти їх 

завжди на правильний шлях, щоб нагадувати їм, що Я - понад усе створене, щоб нагадувати їм про 

справедливість між собою, щоб цей народ був захистом інших народів землі, щоб він був живим 

смолоскипом, який висвітлював би навіть останній куточок планети, щоб він був благословенням 

усіх народів і оазою миру для всіх, хто цього потребує. 
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13 За це я обдарував її духовно і фізично, за це я наділив її родючою землею, що ллється 

молоком і медом. Я випробовував його у великих гріхах, щоб зробити його сильним, загартувати, 

щоб він пізнав добро і зло, світло і темряву, достаток і голод, свободу і рабство, а також допускав 

спокуси, і у великих спокусах і потрясіннях, що спіткали народ, одні падали, а інші залишалися 

вірними Мені. 

Через тих, хто падав, страждали інші, через слабких страждали сильні. Але в чому ж полягала 

слабкість одних і вірність та стійкість інших? 

Слабкі впали в нестримну любов до земних благ, в нижчі пристрасті, в безмежне прагнення до 

влади, в погані культи, в лицемірні культи. Стійкі були такими у своєму смиренні, визнаючи і 

люблячи Творця за допомогою простого поклоніння і добрих звичаїв. 

14 Я ніколи не залишав цей народ беззахисним, бо посилав йому пророків у стражданнях, щоб 

підняти їхні душі, щоб вони не втратили надію і віру в Мене. Але коли ці пророки наставляли 

матеріалізованих, багатіїв землі, тих, хто марнославствував у людській славі, вони були відкинуті 

ними, переслідувані, а часто і вбиті. 

Але в серцях стійких, вірних слово тих пророків залишалося, як палаючий факел, і через усіх 

пророків Отець сповіщав про Свій прихід до Свого народу, щоб визволити його з рабства, 

відновити справедливість, вкласти Своє Царство в серце кожного з дітей Своїх. Але ті обіцянки, ті 

пророцтва були по-різному витлумачені двома сторонами народу. 

15 Коли Господь прийшов до Свого народу як Месія, як Спаситель, дехто вже давно очікував, 

що Він буде Богом любові, справедливості і миру, Отцем усякої втіхи і бальзаму. Інші очікували, 

що Він буде непереможним воїном, воїном, який підніме Свій народ і поведе його на знищення 

ворожих народів, які захопили і панували над Господнім народом. Вони очікували, що його руки 

передадуть великі земні багатства, земні блага, щоб обдарувати кожного з його дітей і кожне з його 

племен. Тоді, коли Месія з'явився на землі в повній лагідності і в людській убогості, в усьому 

найбільшому смиренні, Його відчули і впізнали лише вірні і витривалі, чиї душа і серце були 

сприйнятливі до високих уроків, до божественної вістки, яку Господь приніс через Ісуса Христа. 

16 Але серед тих, хто очікував багатого і могутнього Бога землі, войовничого месника за всі 

образи, яких зазнав народ, було велике розчарування і відторгнення. Але цей Учитель добра і 

смирення огорнув усіх своїх людей такою ж любов'ю, коли побачив, що вони розділилися на 

царства. І в Самарії, і в Юдеї Він проповідував Своє слово, і в одному племені, і в іншому виливав 

Свою любов, Свій бальзам, Свої чудеса, вчення і пророцтва. 

Проте Його продовжували відкидати "плотські" іудеї, іудеї верматеріалізовані - ті, що тремтіли 

перед одкровеннями Духа, ті, що не бажали бачити шлях, який веде до Потойбіччя. З іншого боку, 

Його впізнали і полюбили ті, хто очікував приходу Царства Небесного, Хліба Життя Вічного, 

Правди про всіх людей, Любові до всього створіння, і з того часу цей народ пішов своїм шляхом у 

розділеннях. 

17 Потрібно було, щоб Отець після Свого відходу (в Ісусі) вирвав з рук Свого народу землю, 

яка вже була довірена їхнім праотцям. Для одних вона була вирвана як спокута, а для інших - як 

нагорода; бо та земля Ханаанська, та прекрасна Палестина минулих часів, була приготована Мною 

для духу лише як образ істинної землі обітованої. Коли у людей відібрали це майно, 

матеріалістично налаштований єврей залишився бездомним на землі; але інша частина - вірні, які 

завжди відчували Мою присутність, - залишилися відданими Моїй Волі, не відчуваючи болю від 

втрати цієї спадщини минулих часів, бо знали, що їм була довірена нова благодать від Отця: 

спадщина Його Слова, Божественного Слова, Його Жертви, Його Крові. 

18 У теперішній час, коли мій народ Ізраїль вже живе в Третій Ері, я все ще бачу його 

розділеним на дві групи: одну матеріалізовану, збагачену земними благами в якості своєї 

високомірної компенсації, яка змушує навіть основи світу тремтіти від своєї могутності, тому що 

вона поставила свою силу, свій талант, дари благодаті, які Отець вилив на її дух, на служіння собі, 

своїм амбіціям, своїй величі. 

Подивіться, як той народ, навіть у межах свого матеріалізму, дав свідчення сили у своїх науках, 

у своїй волі, у своєму інтелекті. Він зберігає на дні свого серця образу за колишні голодомори, 

поневолення, приниження, а сьогодні піднімається сильним і гордим, щоб принижувати інші 



U 332 

145 

народи, залякувати їх своєю силою, панувати над ними. Сьогодні вона сама сита і з задоволенням 

дивиться на мільйони голодних людей і на величезні маси рабів - рабів свого золота, своєї влади, 

своєї науки і свого прагнення до престижу. 

19 Але Я бачу й іншу частину Мого народу - стійких і вірних - тих, хто завжди відчував Мою 

присутність, тих, хто завжди розпізнавав Мій прихід серед людей, тих, хто повірив у Мої 

одкровення і, незважаючи ні на що, був слухняним Мені і виконував Мої накази. 

Та інша частина - це не тільки ви, які були свідками Мого прояву через інтелект людини в цей 

час; бо частина Духовного Народу Ізраїлю розсіяна по всьому світу, і там, де кожен з них 

знаходиться, він отримує Мою турботливу любов, він відчуває Мою Присутність, він живиться 

Моїм Хлібом, і він чекає Мене, не знаючи, звідки Я прийду, і в який спосіб, але він чекає Мене. 

Але ті, хто добре знають, як Я прийшов, як Я дав про Себе знати, - ті, хто готові до часів 

прийдешніх, - це ви, що входите в число 144 000 обраних Мною з дванадцяти колін того народу, - 

сто сорок чотири тисячі, які стануть перед численним народом Ізраїлю, як 144 000 воєначальників, 

що поведуть його у Велику Битву в духовній боротьбі Третьої Епохи. 

20 Ви думаєте, що мій народ завжди буде розділений? Поправді кажу вам: Ні! Для вас прийшло 

повчання, світло і випробування; для тих прийшло Моє правосуддя, а також відвідування. Я зараз 

веду їх великими кроками до пробудження їхнього духу, і хоча вони напевно будуть заперечувати 

в першу мить Моє третє пришестя у світ, як заперечували друге, Я кажу вам: Не за горами час їх 

конверсії. Вони живуть у своїх старих традиціях, але я бачу наскрізь розум і серце єврейського 

народу і повідомляю вам, що вони тримаються за свої традиції більше через зручність і страх перед 

духовними одкровеннями, ніж через власне переконання. Вони ухиляються від проявів 

потойбічного; але те, що Я їм запропоную, - це відмова від усього непотрібного, практика 

милосердя, любові і смирення. 

21 Вам доведеться зіткнутися з ними, і ви обидва візьметеся за зброю: один - за слово, за 

думку, за молитву, за докази; інший - за талант, за силу, за традицію. Але Я буду присутній у цьому 

протистоянні і зроблю так, що дійсно восторжествує Моя справедливість, Я зроблю так, що 

восторжествує духовність, дух підніметься над плоттю, схилить і упокорить її, і тоді настане 

примирення колін Ізраїлевих, об'єднання народу Божого. Як тільки цей народ буде підготовлений - 

істинно кажу вам, він буде виконувати свою місію, поки не виконає велику місію, яку Бог дав 

Своєму Вибраному Народу від початку часів, яка полягає в тому, щоб бути первістком і довіреною 

особою одкровень Господа, щоб він, як старший з братів, міг вести за собою решту, ділячись з 

ними Своєю благодаттю і приводячи всіх праворуч Отця. 

22 Розділений, народ не міг перемогти інші народи землі. Поправді ж кажу вам: Я бажаю, щоб 

так само, як ті, хто в Третій Епосі дали великі докази своєї сили і світла в людському житті, ви 

також дали докази своєї духовності - докази того, що сила Духа більша за людські сили, так що в 

бою вона перемагає їх. 

23 Зрозумійте, люди, щоб ви могли виконати місію, яку поклав на вас Отець, щоб ваша душа 

могла злетіти в умиротворенні, досягти, нарешті, Мене і з Мого Царства любити все творіння тією 

всеосяжною любов'ю, якої Я навчаю. 

24 Багато чого Я говорив вам за цей час, але з усього, що Я говорив вам, ви повинні засвоїти 

урок, який Я дав вам цього ранку благодаті: Всеохоплююча любов! 

25 Як часто учні заставали Ісуса, коли Він розмовляв з різними створіннями земного царства. 

Як часто дивувався Вчитель у своїх розмовах з птахами, з коридором, з морем! Але вони знали, що 

їхній Учитель не був у захваті, вони знали, що в їхньому Учителі жив творчий Дух Отця, який дав 

мову всім істотам, який розумів усіх Своїх "дітей", який отримував хвалу і любов від усього 

створеного Ним. 

26 Як часто учні і народ бачили, як Ісус пестив пташку чи квітку і благословляв усе, а в Його 

очах читався погляд безмежної любові до всього сущого! Учні бачили божественний захват 

Господа, коли Він бачив себе оточеним такою славою, такою кількістю чудесних речей, що 

вийшли з Його мудрості, а також часто бачили сльози на очах Учителя, коли Він бачив байдужість 

людей перед обличчям такої слави, тупість і сліпоту людських створінь перед такою величчю. 

Вони часто бачили, як плакав Учитель, коли бачив прокаженого, що проливав сльози через свою 
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проказу, або чоловіків і жінок, що нарікали на свою долю, хоча їх оточувала сфера досконалої 

любові!  

27 Ти добре знаєш, що Мій Закон вчить тебе любити Мене понад усе - не тому, що в серці 

Отця є егоїзм, а тому, що ти повинен розуміти: щоб любити Творіння і себе - ти повинен зрозуміти 

Мою любов через свою, щоб відчути її до ближнього свого. 

Тому в цей ранок благодаті кажу вам: Я хочу, щоб ваша любов стала всеосяжною - але в Мені, 

щоб ви любили спочатку Мене, потім любили один одного, а потім любили все створене Отцем, всі 

творіння, досконалі твори як дочки Отця, а значить, і ваших братів і сестер. 

28 Надайте своїй душі і своїм почуттям чутливості. Нехай ваше тіло, хоча воно і 

швидкоплинне в житті, розділить це оновлення, радіє існуванню, насолоджується 

випромінюваннями, якими обдаровує його природа, насичується і освіжається ними. Бо це фізичне 

життя також є джерелом благословення, тепла, енергії - це затишок і ласка, це живлення, це спокій. 

29 Нехай ваше тіло бенкетує, нехай воно бере участь у цьому бенкеті, говорить вам Учитель. 

Не ховайте його і не вилучайте з природи, не змушуйте її відкидати це джерело життя, не дайте їй 

відкинути те, що Я з такою любов'ю дав вам. Тоді він спокійно засне, коли прийде час. 

Але ваша душа, з потойбіччя, зі свого звільнення, продовжуватиме споглядати матеріальне 

творіння більше, ніж усі справи Отця, і тоді буде цінувати його краще, ніж зараз. І хоча вона вже не 

буде харчуватися матеріальним життям, хоча їй вже не доведеться задовольнятися ним і жити в 

ньому, вона буде в гармонії з усім, вона буде милуватися всім і любити його в Отці. 

30 Моє Слово наповнює вас миром і є бальзамом для вашої душі і для вашого серця. Ви 

говорили з Господом і продовжуєте говорити з Ним мовою душі - тією мовою, що містить у собі 

благоговіння, що є гімном хвали Моєму Божественному вуху, що є ласкою дитини до Отця, що є 

рукою, простягнутою до Того, Хто все має і все вміє. 

Ти сповідаєшся переді Мною, нічого не приховуєш від Мене, бо знаєш, що Мій погляд все 

охоплює, все проникає, і відчуваєш докори сумління перед своєю совістю за скоєні на землі гріхи. 

Але істинно кажу вам: Я, який щодня з ранку до вечора рахую ваші добрі справи і ваші проступки, 

записую більше добрих справ і менше поганих. 

31 Не стійте на місці, о учні! Як я завжди говорив вам, нехай ваша хода залишається твердо на 

шляху добра і прогресу, бо настають часи, коли тільки добро допоможе людині, коли тільки 

чеснота і правда будуть підтримувати її на шляху боротьби і боротьби. 

Наближаються дні, коли впаде обман, коли неправді, лицемірству, егоїзму, кожному поганому 

зерну прийде кінець через тяжкі випробування, падіння і удари. 

Тому Вчитель говорить вам: ставайте сильнішими і міцнішими в добрі! Переконайтеся, люди 

Мої, що ви не можете отримати зло за добро, яке ви робите. Якщо ви пожнете злий плід або злу 

нагороду за добро, яке ви робите на землі, цей злий плід тимчасовий, це не остаточний плід, 

істинно кажу вам. Ви повинні наполегливо працювати, поки не пожнете. 

32 Будьте добрими працівниками на ниві Господній і завжди спостерігайте за працівниками 

матеріальної землі. Чи кидають вони своє вже проросле зерно через шторм, що минає? Воістину - 

ні! Вони чекають, поки пройде негода, спостерігають, моляться за нею і чекають на врожай. І як 

часто цей урожай наполегливості справді був сповнений благословень і достатку! 

Будь і ти таким: незважаючи на свої добрі справи, сприймай нещастя як тимчасові бурі, як доказ 

своєї чесноти, але завжди вір, що Моє насіння, яке ти добре посіяв, дасть тобі добрі сходи і добрі 

плоди, коли прийде час. 

33 Істинно кажу вам: душа подібна до насіння, подібна до насіння, яке ви знаєте. Я говорю 

зараз у переносному значенні. Вони теж проростають, пускають коріння і ростуть, цвітуть і 

плодоносять. Але скажу вам більше: не всі душі проростають одночасно, не всі розквітають 

одночасно, не всі приносять плоди у визначений час. Одні роблять це раніше, інші пізніше, навіть 

якщо вони були посіяні одночасно. Зрозумійте це і застосуйте в минулому, сьогоденні і 

майбутньому себе і всього людства. Бо з цього ви зробите великі висновки, великі одкровення і 

далекосяжні відповіді на питання і сумніви людей. 
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34 Якщо ви проникнете в Моє повчальне слово сьогоднішнього дня, то відкриєте в ньому 

певний намір Майстра: Зміцнення своєї душі для того, щоб нести людству істинне одкровення про 

реінкарнацію душ. 

Інтуїтивне знання про неї зберігається у всіх людей. У всіх народів землі підозрюють таємницю, 

в якій міститься минуле, сьогодення і майбутнє кожної душі. Для одних це теорія, для інших - 

можливість, для третіх - фантазія, а четверті взагалі заперечують. Але я бачу, що вони 

замислюються над цією істиною. 

35 Людство цього часу складає легенди, фантазії, і навіть найвідсталіші племена, навіть 

народи, приховані в пралісах, підозрюють таємницю перевтілення душі, і це тому, що земля була 

підготовлена, стала родючою, тому, що душа людська в своїх напрацюваннях змогла розкрити 

своєму тілу частину цієї "таємниці" - як ви її називаєте. 

Зараз не вистачає лише того, щоб мої люди, мої наставники, мої вірні - ті, хто завжди чекали 

мене, хто вмів приймати мої одкровення і вчення - прийшли, щоб дати людям підтвердження цьому 

живими словами, міркуваннями, істинами. Тоді люди прокинуться до нового знання, до нового 

життя, яке є не що інше, як Царство Боже в серці людини, Духовне Царство в душах самих людей. 

36 Я звертаюся до вас з тим же словом, з яким говорив у Другу Епоху. Усе добро витікає з 

Мого Слова. Якщо ви шукаєте в ньому бальзам - Мій цілющий бальзам невичерпно ллється на ваші 

страждання. Якщо ви просили Мене про відсутніх хворих, то вони будуть відсутніми для вашого 

тіла, але не для Мого духу і не для вашого, і в них - Моя цілюща сила. Якщо ви просите Мене про 

Моє благословення або Мій захист для ваших починань, істинно кажу вам: Моя любов і Моє світло 

- на них. Я беру вас за руку, бо ви уповаєте на Мене, як на рятівного провідника, і Я воістину 

приведу вас до перемоги. Я зміцню вас у пастках і у випробуваннях, і підбадьорю вас. 

37 Ви просите Мене за тих, хто відсутній, хто є "працівниками", хто є учнями в Моїй Духовній 

Справі. Я там з ними, я був на їхньому шляху, в їхній молитві, в їхньому виконанні місії. Як 

смолоскипи світла, Я розмістив їх у чужих для вас народах, щоб вони були як ангели миру, як 

охоронці, оточені Моїм Духовним Світом. 

З моменту відправлення їх надихають ангели-охоронці, щоб їхні земні і духовні кроки на шляху 

були безпечними, і тому, коли Учитель закликає їх до виконання доручення, ці працівники можуть 

із задоволенням сказати: "Отче, ми попрацювали в ім'я Твоє". 

Коли вони повернуться на цю землю? Учитель приготував шлях і час, і вони знову будуть серед 

вас, і їхні слова відгукнуться у ваших серцях як свідчення великих одкровень, які дав їм Отець - 

великих чудес, які бачили їхні очі, і це додасть вам сили, буде стимулом на майбутнє, коли ви теж 

будете перетинати кордони і вирушати до інших братніх спільнот. 

38 Якщо Я виділяю вас Своєю любов'ю, якщо Я вкриваю вас Своїм покровом у цей час 

випробувань - як же Я міг не покрити Своєю милістю всю земну кулю? Оскільки Я вчу вас, 

нинішніх людських створінь, всеосяжній любові, - то як же міг Учитель піклуватися лише про 

одних і забувати про інших? Мій погляд лежить на всіх і моя мантія також, мій бальзам 

переповнює всіх, під моєю мантією миру деякі відчувають його і користуються ним. Інші ведуть 

війну, знищують один одного і ображають. 

39 Ви запитуєте Мене: "Отче, чому в цей рік примирення, в цей рік духовного єднання і 

любові, який людство назвало "Святим роком", люди занурюються в кровопролитні війни?". 

Учитель відповідає вам: Дивіться і моліться! Сьогодні ви ще не в змозі проникнути в сенс цих 

випробувань, але істинно кажу вам, душа людей вже близька до пробудження, і для цього 

необхідно ще трохи болю, необхідно, щоб вони спорожнили ту чашу, яку готують для себе люди в 

цей час. Вони будуть власним пробудженням, вони будуть власним суддею, вони будуть власними 

терезами. Я дозволяю їм це, прощаю і пещу їх. Я вливаю в них Своє світло, щоб, якщо можливо їм 

досягти істини через Моє світло, вони досягли її цим шляхом, а не через біль. 

40 Коли підніметься Мій Вселенський Промінь, Я залишу вам виливати свій духовний мир і 

благословення на все людство з потойбіччя. 

41 Це мій урок. Продовжуйте слідувати Моєму вченню! Продовжуйте йти крок за кроком і 

домагайтеся того, щоб у вашому серці і душі духовне єднання з усім набирало все більшої і більшої 

сили і ваги. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 333 
1 Прийди до Мене, коли втомишся. У Моєму Слові ви знайдете бальзам, розраду і ласку. Я 

запевняю вас, що після того, як ви почуєте моє вчення, ви відчуєте зміцнення, щоб з вірою стати на 

шлях, який приведе вас до мого Царства. 

2 Це моменти, коли багато сердець наближаються в бажанні Мого прояву, коли Я даю докази 

Своєї Присутності, даючи їм відчути Мій Дух дуже близько до їхнього і дивуючи їх проникливістю 

Мого погляду, коли Я читаю в кожному з них їхнє минуле, їхні печалі, їхні прохання і потреби. 

3 Багато з них увірували, лише почувши Мене, бо знайшли істину в Моєму Слові. Але багато 

хто сумнівається, хоча Я проявив Себе перед ними з такою великою ясністю. Ці серця Я запитую в 

цю мить: "Які докази вам потрібні, щоб повірити в Мене?". Але вони відповідають Мені: "Щоб Ти 

дав нам те, чого всі зараз прагнуть". 

4 О, люди! Що було б з тобою, якби я робив тільки те, чого ти бажаєш? Проте Я дам вам дещо 

з того, що ви просите, щоб довести вам, що Той, Кого ви чули під час цих проявів, був вашим 

Учителем. 

5 Чи потрібно Мені творити чудеса і дива, щоб ви називали Мої справи чудесними і 

істинними, тому що вони здаються вашим очам надприродними? Чи достатньо того, що Я просто 

говорю з тобою, що Я дозволяю Своїй сутності увійти в твою душу і зробити Свою присутність 

відчутною в найпотаємніших куточках твого серця? 

6 Я можу дати тобі все, про що ти Мене попросиш. Але я можу дати тобі тільки те, що дійсно 

на благо твоєї душі. 

7 Вчіться молитися і медитувати одночасно, щоб в кожному з вас проявилися знання і 

розуміння. Тільки той, хто знає, не сумнівається і не довіряє. Сумніви походять від незнання, і я не 

хочу, щоб ви більше жили в темряві невігластва. 

Тепер ви розумієте, чому Я не хотів виконувати перед вашими очима ті роботи, які ви називаєте 

"чудовими"? Бо за допомогою них Я лише змусив би вас повірити, що це зробив Я, але ваше 

невігластво залишилося б тим самим. 

Я вважав за краще запропонувати вам диво, приховане в значенні Мого Слова, щоб, шукаючи 

його, ви знайшли мудрість і світло, знання, одкровення і істину. Бо тоді розвіються всі 

невизначеності і сумніви. 

8 Тепер зрозумійте, чому Я хотів закликати вас тільки в цю Третю Епоху, щоб ви почули Моє 

Слово - знаючи, що в ньому міститься все, чого тільки може бажати або потребувати ваша душа і 

серце. 

9 Не будьте поганими учнями мого вчення, будьте розуміючими і проникливими, щоб ваші 

судження були правильними. 

10 Ви є свідками цього Слова, тому не мовчіть, коли вас покличуть дати інформацію про 

нього. 

11 Запевняю вас: Якщо ви візьмете на себе обов'язок з цікавістю і любов'ю вникнути в зміст 

цих вчень, то на кожному кроці будете відкривати для себе справжні чудеса духовної мудрості, 

досконалої любові і божественної справедливості. Але якщо дивитися на ці одкровення байдуже, 

то ви не відчуєте всього того, що в них міститься.  

12 Не проходьте повз Моїх проявів, як багато хто з вас проходить по життю: не бачачи, не 

дивлячись, не чуючи, не думаючи, не розуміючи. 

13 Люди землі є свідками того, скільки чудес і благ Я вклав у них. Але цінувати їхні багатства і 

відкривати їхні таємниці вміє лише той, хто цікавиться ними з жаги до знань, потягу до 

дослідження і для свого повчання. Саме вони радіють, коли на кожному кроці відкривають для 

себе нові прояви Божественної сили, мудрості і добра. 

14 Ще раз кажу вам, що в цю Третю Епоху Я прийшов не для того, щоб творити незрозумілі 

чудеса або зовнішні дива, щоб вразити або здивувати вас, а для того, щоб принести вам Слово, 

просте за формою, але глибоке за змістом, щоб ви могли вивчати його у світлі совісті. Ним Я даю 

вам ще один доказ Своєї правдивості. 
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Бо ви повинні знати, що Я попереджав людство в ту Другу Еру, оголошуючи йому, що в світі 

з'являться лжепророки, які будуть творити чудеса, щоб обдурити людей і змусити їх повірити, що 

це Я. 

15 Я не приносив такого роду чудес, не примушував нікого вірити в це Слово, не намагався 

сіяти страх, якщо ви не підете за Мною. Я лише виконав дану людям обіцянку послати Духа 

Істини, щоб пояснити їм все те, що вони не зрозуміли б добре або витлумачили б погано. 

16 Ось вам моє обіцяне слово. Блаженні ті, хто вміє проникати в його зміст. Бо істинно кажу 

вам: там вони знайдуть Мою Божественну Присутність. 

17 Учитель невпинно говорить з вами про вашу місію. Одні з вас з радістю показують Мені 

свій послух, інші з сумом показують Мені випробування, через які ви пройшли, і Я вкладаю в вас 

Свою силу. Будьте сильними, говорить вам Учитель. Випробування пройдуть. Сподівайтеся - і 

отримаєте, борітеся - і переможете. 

18 Я влив Себе у твою душу, щоб донести послання до людства; воно чекає Моїх обранців. Я 

підготую вас Своїм словом, і душа ваша завжди буде просвітлена. Як тільки ваші думки і ваша 

душа будуть в гармонії з вашим духом, ви станете одним цілим, і одухотворення буде всередині 

вас. Ви будете дзеркалом людства, і добре, як учні, ви будете поширювати моє вчення. 

19 Працюйте, любі люди, але Я тримаю нагороду напоготові в Моїй Божественній Обителі. 

Там вас зустрінуть ангели. 

20 Я прожив у вас скарб незмірної цінності. Деякі з вас не відчувають себе гідними Моєї 

милості, але Я кажу вам: Ви - мій найдорожчий витвір. Ідіть за Моїм вченням, і ви побачите, що 

ваші справи будуть сповнені світла, в них буде істина. 

Зараз ви ще як малі діти, пізніше ви станете учнями. Але Моє вчення не має меж, бо світло 

Мого Святого Духа завжди сяятиме у вашій душі. Я - Шлях і Світло, і кожен, хто приходить до 

Мене, знаходить мир і задоволення у своєму житті. 

21 Вам, що перебуваєте в тіні могутнього дерева, яке є Моїм наставленням, судилося 

доглядати за ним і змушувати його гілки щодня розкидатися, щоб вони могли дати притулок 

подорожньому, який втомлено наближається до них, щоб отримати їхню тінь. 

Якщо ви хочете, щоб плоди цього дерева, яке є Моїм Божественним Словом, примножувалися, 

ви повинні бути готові. Тоді ти побачиш, як розкинуться його гілки, і натовпи людей прийдуть і 

будуть харчуватися його плодами. 

22 Я говорю з вами образно, щоб ви могли осягнути і зрозуміти Моє вчення. Моє божественне 

світло надихне вас говорити з вашими ближніми і давати їм свідчення мого прояву як Святого 

Духа. Працюйте з найбільшою самовіддачею і готуйте себе все більше і більше до одухотворення. 

23 Ви приходите до Вчителя слухати і вчитися. Але згодом ви передасте доручення, яке я вам 

дав. Бо серця продовжують залишатися твердими каменями, а душі продовжують бути оповиті 

темрявою, і тому необхідно розірвати кайдани і випустити їх на волю - необхідно воскресити 

"мертвих" і навернути тих, хто згрішив. 

24 Це ваша місія, дорогі люди. Не відчувайте себе слабкими і не кажіть після 1950 року, що 

ваша праця закінчилася. Не майте бажання відпочивати, бо у вас ще багато роботи для того, щоб 

Моє світло осяяло все людство. 

25 Моя Присутність була серед вас, щоб, коли ви почуєте Моє Слово через людський інтелект, 

ви були готові до виконання своєї місії - щоб, коли людство знову отримає Моє вчення через ваше 

посередництво, воно могло досягти одухотворення. 

26 Ви - Мої маленькі учні, яким Я щодня даю черговий урок, чергову сторінку тієї книги 

життя, на яку завжди дивляться провидці, коли Я говорю з вами про істинне життя. 

27 Я дозволив своїм "золотим пір'ям" записати Моє Слово, яке Я дав вам в цю Третю Епоху, з 

якого буде складено Третій Заповіт, який згодом потрапить в руки людей. Завтра нові покоління 

будуть її вивчати і знатимуть, як дотримуватися її моралі, знатимуть, як одухотворювати себе і 

відчуватимуть, що Отець з ними. Я довірю їх ангелам-охоронцям і радникам, які будуть стояти на 

сторожі їхніх прав і на сторожі людства. 

28 Улюблені, ви - той учень, якого Я готував з початку Свого прояву, щоб, коли закінчиться 

етап Мого Слова, ви відчули Мене у своїй душі. 
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29 1950 рік досяг свого апогею. Це рік, позначений моєю волею як останній з моїх промов 

через уми і вуста цих носіїв голосу. Це рік, згаданий тисячу разів у Моєму Слові, щоб жодна 

громада не заперечувала останнього дня Мого прояву. 

30 Слово, яке вилило стільки бальзаму на ваші рани, скоро перестане бути чутним. Голос, який 

був вашим духовним освіженням і розрадою, скоро замовкне. Але ви не повинні ні на мить 

виявляти невдоволення цим, а навпаки, повинні смиренно визнати, що якщо була Моя воля 

послати вам це світло на деякий час, то воно також матиме свій кінець згідно з Моєю волею. 

31 Не кажіть, що час, за який Я відкрив вам Себе на словах, здається вам коротким, бо ви не 

повинні приписувати Мені ніякої недосконалості в Моїх рішеннях. Ви думаєте, що я не знав, що 

коли прийде 1950 рік, ви будете не готові? Ні, учні, Я все знав. Тим не менш, Моєю волею було 

визначити цей рік як останній, і ви повинні сприймати цей намір як досконалий. 

32 У ту Другу Еру Я також заздалегідь сповістив Своїх апостолів про Свій відхід, хоча знав, 

що вони ще слабкі. Доказом було те, що один з них засумнівався в Моїй Божественності і 

розчарувався у своїх матеріальних очікуваннях. Коли ж він зрозумів, що обіцяні Мною скарби не 

від світу цього, то вирішив видати Мене ворогам Мого Вчення, засліплений грошима, якими вони 

винагородять його службу. 

33 Знайте, чи не було також темряви в тому серці, яке призначило ціну в грошах за життя свого 

Вчителя. 

34 Потім, коли я був заарештований цим натовпом, щоб постати перед священиками і 

правителями, я бачив, як сум'яття і жах охопили інших моїх учнів, які, охоплені страхом, втекли і 

сховалися. Коли Петра викрили серед тих, хто супроводжував Мене, він відрікся від Мене і 

поклявся, що ніколи не бачив Мене. 

35 Все це було доказом того, що на момент мого відходу учні ще не досягли зрілості. 

36 Причиною цього було те, що ті три роки, які тривав час моєї проповіді, були встановлені 

для того, щоб донести божественне послання до людства, а не для того, щоб учні досягли 

найбільшого піднесення і досконалості за той самий період. 

37 Ці три роки послужили підготовкою до часу боротьби, який настане після мого від'їзду. 

38 Моя жертва була звершена, але, знаючи, що ці серця потребують Мене більше, ніж будь-

коли, бо в них піднялася буря сумнівів, страждань, розгубленості і страхів, Я негайно наблизився 

до них, щоб дати їм ще один доказ Свого безмежного милосердя. У Своїй любові і співчутті до цих 

дітей Мого Слова Я олюднив Себе, прийнявши форму або подобу того тіла, яке Я мав у світі, і 

зробив Себе видимим, і зробив Себе чутним, і Своїми словами Я відродив віру в цих пригнічених 

душах. Це був новий урок, новий спосіб спілкування зі Мною для тих, хто супроводжував Мене на 

землі; і вони відчували зміцнення, натхнення, перетворення вірою і знанням Моєї істини. 

39 Незважаючи на ті докази, свідками яких вони всі були, був один, що вперто заперечував 

твердження і докази, які Я давав Моїм учням духовно, і тому необхідно було дозволити йому 

доторкнутися до Моєї духовної Присутності навіть своїми фізичними органами чуття, щоб він 

повірив. 

40 Але не тільки серед учнів, які були ближче до Мене, виникав цей сумнів - ні, і в натовпах 

послідовників, у місцевостях, у містах і селах, серед тих, хто одержав докази Моєї сили і пішов за 

Мною заради цих справ, виникало сум'яття, тривожні питання, здивування; ніхто не міг пояснити, 

чому все закінчилося саме таким чином. 

41 Я співчував усім, і тому дав їм, а також Моїм найближчим учням свідчення того, що Я не 

віддалився від них, хоча вже не допомагав їм як людина на землі. У кожному домі, в кожній родині 

і в кожному народі Я являв Себе серцям, які вірили в Мене, роблячи Свою духовну присутність 

відчутною для них багатьма способами. Тоді почалася боротьба того народу християн, який 

повинен був втратити свого Вчителя на землі, щоб піднятися і проголосити істину, яку Він їм 

відкрив. Ви всі знаєте їхні великі твори. 

42 Вам теж доведеться втратити це проголошення, щоб відправитися свідчити про Моє Слово. 

Але перш ніж ви вирушите в дорогу, Я відкрию Себе Своєму народові від душі до душі, щоб 

усунути їхні сумніви, виправити їхні помилки і звільнити їх від їхньої плутанини. Бо ще раз кажу 

вам, що навіть ви не будете готові, коли Я дозволю Моєму Слову закінчитися. Тому будуть 



U 333 

152 

зрадники - будуть ті, хто відречеться від Мене і засумнівається в тому, що Я проголошую від духу 

до духу. Але Я буду надихати вас і давати вам нові докази Моєї істини, щоб ви так само піднялися, 

сповнені любові, віри і духовності, на битву, яка вас чекає. 

43 Почуйте мій голос, люди, він спускається, щоб наповнити вас мужністю і відвагою для 

битви, в яку ви незабаром повинні вступити. На вас чекає шлях, наближається час вашої місії, і ви 

повинні бути сильними. 

44 Моє Слово, яке вже закарбувалося у вашій душі, буде вашим провідником. Вона крок за 

кроком приведе вас до щасливої мети, яку Я намітив для вас, щоб ви могли вічно жити у світлі. 

45 Кожен з тих, хто почув Мене і засвоїв Божественну настанову, буде посланцем Мого Слова 

на шляху. Його серце буде мандрівним клунком, сповненим благословень, які виливатимуться на 

його ближніх, що потребують здоров'я, миру та розради. 

46 Мої учні подолають великі відстані на шляху до міст і народів, де - самі того не знаючи - на 

них чекають багато сердець. Коли ви вирушите у свою місіонерську подорож, вам не потрібно буде 

нікого питати, чи ви на правильному шляху, чи ви заблукали, бо Дух просвітить вас, і Моє Слово 

навчить вас у всьому, що ви повинні робити. 

47 Милосердя, з яким ви ставитеся до своїх ближніх, буде винагороджено Мною чудесами і 

справами, які зворушать навіть найтвердіше і найхолодніше серце. 

48 Тепер ви зможете пояснити собі, чому ви вже давно підлягаєте очищенню. Бо абсолютно 

необхідно, щоб ті, хто збирається говорити про чистоту, мали чистоту в серці, і щоб ті, хто бажає 

принести мир і злагоду в домівки, мали мир всередині себе. 

49 Моє Слово наповнює вас відвагою, бо настав час вам з'явитися на землі як посланцям і 

апостолам одухотворення. Людство наповнене терором через війну, голод і моральне розтління. 

50 Вам не повинно бракувати мужності, коли ви стикаєтеся з болем, стражданнями і смертю. 

Бо саме тоді світло, яке ви маєте в собі, засяє і освітить життя ваших ближніх. 

51 Щасливий буде цей народ, бо в ньому збудуться пророцтва минулих часів, в яких 

говорилося, що на землі з'явиться народ Божий, і благословенні ті, хто зуміє його розпізнати і 

прийняти, бо вони залишаться єдиними з народом Моїм. 

52 Для Моєї сили немає нічого неможливого. Тому Я буду переміщати вас з однієї точки в 

іншу, Я буду вести вас і зроблю так, щоб ви потрапили туди, де потрібна ваша присутність. Бо в 

кожній дитині цього народу Я пошлю розраду тим, хто страждає, - тим, хто давно чекає настання 

справедливості і миру на землі. 

53 Коли Мій народ досягне народів і звернеться до своїх співвітчизників, він буде здивований, 

знайшовши певну підготовку або готовність серед людей зрозуміти це вчення. Це пов'язано з 

природною еволюцією, якої досягла кожна істота, і з безперервною вібрацією мого Духа над 

людством. 

54 З сьогоднішніх людей без духовності і любові Я вирощу покоління, про які так часто 

пророкувало Моє Слово. Але спочатку я попрацюю над цими народами, які сьогодні неправильно 

оцінюють, воюють один проти одного і знищують один одного. 

Тоді, коли виконання мого вироку пройде над усіма і бур'яни будуть вирвані з корінням, почне 

зароджуватися нове людство, яке вже не несе в своїй "крові" насіння розбрату, ненависті або 

заздрості, бо "кров" його батьків очистилася в горнилі болю і покаяння. 

Я прийму їх і скажу їм: "Просіть, просіть, і буде вам дано", як Я сказав вам у Другий раз. Але 

сьогодні додам: вмійте просити. 

55 Як мало було тих, хто дійсно знав, як просити. Навіть ви, які чуєте це слово, часто не знаєте, 

як просити і про що просити. Але Я у Своєму милосерді до вас завжди йду назустріч і даю вам 

більше, ніж вам потрібно, навіть якщо це не завжди те, про що ви просили. Бо Я один знаю, що є 

найбільш корисним для всіх. 

56 Ви просите зараз, я даю вам на майбутнє. Ви думаєте про своє матеріальне вдосконалення, 

Я думаю про ваше духовне вдосконалення. Я кажу вам не тільки про те, що душа важливіша за 

тіло, але й про те, що тіло завжди повинно бути на другому місці. Все, що не стосується душі, 

дається вам додатково. 
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57 Я даю тобі все. І що я прошу натомість? Лише те, що ви виконуєте свою місію, 

використовуючи те, що Я дарував вам з любов'ю і розумінням того, що цього більш ніж достатньо, 

щоб досягти мети, до якої ви повинні дійти. 

58 Я звертаюся до вас саме як батько, а не як суддя, хоча моє слово має правосуддя. Бо саме 

зараз ви повинні працювати зі своїми думками і прагнути вдосконалюватися морально і духовно. 

59 Ваша робота почалася сьогодні, не чекайте завтрашнього дня, щоб приступити до денної 

роботи, бо може бути пізно, бо кожному відведено лише короткий час на землі, щоб використати 

його на благо душі. 

60 Я називаю вас "дітьми світла", бо знання мого вчення дають вам розуміння життя в цілому. 

Тому нехай ніхто не чекає, поки він дійде до останньої години свого існування на землі - з 

порожніми руками і з надією на передсмертний сон або нову можливість. Бо ніщо не змінить моєї 

справедливості. 

61 Якщо ви здатні зрозуміти Моє вчення, то воно дасть вам багато задоволень, багато 

можливостей розвиватися вгору. Вчіться молитися, перш ніж приймати будь-яке рішення, бо 

молитва - це ідеальний спосіб просити свого Отця, бо в Ньому ви прагнете світла і сили, щоб 

вистояти в життєвій битві. 

62 Коли ви будете молитися, незабаром до вашого розуму прийде просвітлення, яке дозволить 

вам чітко відрізняти добро від зла, бажане від того, чого не слід робити, і це буде найочевиднішим 

доказом того, що ви вміли внутрішньо підготувати себе до того, щоб почути голос Духа. 

63 Моє вчення досягає серця людини в цій Третій Ері, щоб навчити її способу досягнення 

досконалого спілкування з Богом і внутрішнього спілкування з совістю як доказу того, що ваша 

душа досягла такого ступеня розвитку і розширення можливостей, якого вона ніколи не мала 

раніше, і який дозволяє їй розуміти нові одкровення Святого Духа. 

64 Шлях прокладений і двері відкриті для всіх, хто бажає прийти до Мене. 

65 Шлях вузький, це вам давно відомо. Ні для кого не є таємницею, що мій закон і моє вчення 

є найчистішими і непохитними, так що ніхто не може подумати про те, щоб змінити їх відповідно 

до своєї зручності або своєї волі. 

66 Широкий шлях і широко відкриті ворота - це що завгодно, але тільки не те, що веде вашу 

душу до світла, миру і безсмертя. Широкий шлях - це шлях розбещеності, непослуху, гордині та 

матеріалізму - шлях, яким іде більшість людей, намагаючись уникнути своєї духовної 

відповідальності та внутрішнього осуду своєї совісті. 

67 Цей шлях не може бути нескінченним, бо він не є ні істинним, ні досконалим. Тому, 

оскільки цей шлях, як і все людське, обмежений, людина колись дійде до його кінця, де 

зупиниться, щоб з жахом зупинитися перед прірвою, яка є кінцем шляху. Тоді почнеться хаос в 

серцях тих, хто вже давно зійшов з істинного шляху. 

68 В одних буде покаяння, завдяки якому вони знайдуть достатньо світла для свого спасіння, в 

інших - жах перед кінцем, який вони вважатимуть несправедливим і нелогічним, а ще інші будуть 

богохульствувати і повставати проти Бога. Але істинно кажу вам: це буде початком повернення до 

світла. 

69 Благословляю вас, учні Третьої Епохи, які вміють переступати пороги цього світу, щоб 

прийти за бажанням Мого Духа. Запрошую вас молитися день за днем, збиратися разом, щоб 

осягати і роздумувати над Моїм Словом. Бо це останній раз, коли ви будете мати його в такому 

вигляді. 

70 Я запрошую вас увійти в таємну скарбницю, мудрість, яку містить моя праця, щоб ви могли 

відчути себе сильними в розпал боротьби, яку ви переживаєте ─ в цій битві, яку ви ведете. 

71 Обраний народ, якому доручено запалити світло у світі, розсіяний по всіх народах і отримує 

заклик жити уважно до мого голосу. Одні почують Моє слово через Мої голосові носії, а інші 

будуть духовно наставлені. Але всі ви станете свідками здійснення пророцтв, оголошених на цей 

час. Я буду направляти ваші кроки по одному шляху, і одного разу ви зустрінетеся і впізнаєте один 

одного. 

72 Ви прожили віки, ви століттями населяли Землю, і за цей час ви еволюціонували, і нарешті 

ви здатні почати духовне спілкування зі своїм Учителем і з Духовним Світом. 
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73 Покладаю на вас велику місію і розраховую на ваше розуміння. Базуйте всі свої дії на 

законі, який є непохитним і суворим. Підготувавшись таким чином, ідіть своєю дорогою зі страхом 

Божим, але з упевненістю. Відчути страх порушити закон, працювати недобросовісно. Але також 

майте впевненість, бо Я є провідником і опорою на шляху кожного з вас. 

74 У вас є лише частина сьогодення, але я знаю, що ви переживете завтра, і знаю, з якими 

перешкодами ви зіткнетеся. Я кажу вам, що якщо у вас є віра, ви зможете протистояти найбільшим 

небезпекам, ви зможете занурюватися в найнебезпечніші починання, завжди будучи впевненими в 

Моєму захисті. 

75 Терпляче зносите свої випробування, а якщо не в змозі осягнути сенс випробувань, 

моліться, і Я відкрию вам їхній зміст, щоб ви внутрішньо утвердилися в ньому. 

76 Ви ще не вдосконалили себе, ви ще не "праведні", і тому на вас чекають нові випробування, 

які вирівняють ваше серце і вдосконалять вашу душу. 

77 Ізраїль був войовничим від початку своїх великих блукань, і коли він занепадав духом через 

суворість шляху, Мій голос підбадьорював його, кажучи йому: "Моя сильна рука в твоїй руці". І 

коли вона молилася, і спостерігала, і слухалася Моїх заповідей, вона користувалася Моєю милістю 

і Моїми привілеями. 

78 Зараз ви переживаєте передвіщені часи і не повинні сумніватися. Зараз книга відкрита в 

останніх розділах, щоб ви могли з відданістю прочитати і зрозуміти її зміст. Це важкі часи, про які 

я говорив з вами заздалегідь. Але, незважаючи на труднощі, я хочу, щоб ви дивилися в майбутнє з 

радістю і впевненістю. Бо ваш біль не триватиме довше меж, встановлених Моїм законом любові і 

справедливості. 

79 Моліться, щоб ви були сповнені миру і доброї волі. Роздумуйте, щоб бути впевненим у тому 

місці, яке ви займаєте духовно. Немає конкретного часу для досягнення вашого найбільшого 

піднесення. Якщо є віра, то можна зробити великі кроки на цьому шляху. 

80 Мій прояв через людину закінчиться в 1950 році. Але епоха духу продовжиться, і після 

цього року прийде розкриття духовних дарів і тим самим навернення багатьох душ. 

81 Гілки, що відірвалися від дерева, знову прилипнуть до нього, всі ви приєднаєтеся до Мене. 

82 Пильнуй Мої одкровення, щоб Моє вчення залишалося чистим і недоторканим. Людині 

набридли обмежені форми поклоніння і вона прагне до цілого. Він вимагає Божественної 

настанови, яка врятує його в людському стані сьогодні і в духовному стані завтра. 

83 Той, хто підніметься з високими бажаннями або устремліннями, буде підтриманий, і Я 

покажу йому найкоротший шлях, щоб досягти Мене. 

84 Виконуй закон, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати своїм серцем або змінити 

звичаї, які існують у цьому світі. Ви не будете мати ні церков, ні місць поклоніння, ви не будете 

обмежувати ні Моє вчення, ні сферу своєї діяльності. Вашим домом буде весь світ, вашою сім'єю - 

людство, а вашою Церквою - Мій Божественний Дух. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 334 
1 Люди, прокиньтеся і усвідомте, що ви живете в новий час. 

2 Медитуйте і моліться, щоб у вашому розумі засяяло духовне натхнення. 

3 Спостерігайте за всілякими людськими стражданнями, за болем, нужденністю, і нехай ваше 

серце стає все більш і більш співчутливим при вигляді болю, який оточує вас скрізь. 

4 Якщо ви відчуваєте в глибині свого єства щедрий і благородний порив творити добро, 

дозвольте цьому пориву взяти гору і проявитися. Саме душа передає своє послання, бо вона 

знайшла своє тіло, яке бажає і готове. 

5 Зрозумійте, що коли ви беретеся сіяти насіння мого вчення, це повинно відбуватися з тієї 

любові, яка народжується з найчутливішої частини вашого єства. Але не намагайтеся більше 

творити добро або здійснювати вчинки заради ваших заслуг, якщо вони випливають зі страху 

перед покаранням, якщо ви їх не зробите. У цьому немає жодної заслуги. Не кажи більше Мені, 

навіть своїй душі, що вона не може миритися з дрібницями. 

Коли твоя душа скине з себе людську оболонку і піде у свою внутрішню сутність у святилище 

Духовного Життя, щоб оглянути своє минуле і свої жнива, багато її справ, які тут, у світі, здавалися 

досконалими і гідними того, щоб стати перед Господом і отримати винагороду, у хвилини цього 

самоаналізу здадуться їй поганими. Душа зрозуміє, що сенс багатьох вчинків, які здавалися їй 

добрими в цьому світі, був лише вираженням марнославства, фальшивої любові, милосердя, яке не 

йшло від серця. 

6 Як ви думаєте, хто дав душі осяяння досконалого судді, щоб судити саму себе? Дух, який в 

ту годину правосуддя справить на вас враження сяйва з небаченою раніше ясністю - і саме Він 

скаже кожному, що було добрим, справедливим, правильним, істинним, що він робив на землі, і що 

було злим, неправильним і нечистим, що він сіяв на своєму шляху. 

7 Святиня, про яку я щойно говорив з вами, є святинею Духа - тим храмом, який ніхто не 

може осквернити, тим храмом, в якому живе Бог і з якого лунає Його голос і сяє світло. 

8 У світі ви ніколи не були готові увійти в це внутрішнє святилище, тому що ваша людська 

особистість завжди стурбована шляхами і засобами уникнення мудрого голосу, який говорить 

всередині кожної людини. Я кажу вам: Коли ваша душа звільниться від свого покриву, вона 

нарешті зупиниться перед порогом цього святилища і збереться, щоб увійти туди і стати на коліна 

перед цим вівтарем душі, щоб почути себе, щоб розглянути свої справи в тому світлі, яким є 

совість, щоб почути, як в ній промовляє голос Бога як Отця, як Учителя і як Судді. 

9 Жоден смертний не може уявити собі ту мить у всій її урочистості, яку ви всі повинні 

пережити, щоб усвідомити, що доброго ви маєте в собі, щоб зберегти його, і що ви повинні 

відкинути від себе, тому що ви не можете більше тримати його в душі. 

10 Коли душа відчуває, що вона стоїть перед своєю совістю, і це нагадує їй про себе з усією 

ясністю істини, ця істота відчуває себе занадто слабкою, щоб прислухатися до себе, вона бажає, 

щоб її ніколи не існувало; бо в одну мить перед її свідомістю проходить все її життя - те, що вона 

залишила позаду, чим вона володіла і що було її власним, і за що вона повинна тепер, нарешті, 

відзвітувати. 

11 Учні, люди, готуйте себе до цього моменту ще в цьому житті, щоб не перетворити той храм 

на трибунал, коли душа ваша постане перед порогом храму духу, бо біль душі тоді буде настільки 

великий, що ніякий фізичний біль не зможе з ним зрівнятися. 

12 Спостерігайте і моліться, медитуйте, слідуйте Моєму вченню і ніколи не обманюйте своє 

марнославство, яке хоче змусити вас повірити, що ви працюєте з правдивістю, з милосердям або з 

любов'ю, тоді як насправді жодна з цих чеснот не присутня. 

13 Ніколи не згадуй у своєму серці про справи, які ти робиш, і задовольняйся першим, що ти 

робиш, щоб ти міг постійно підніматися на своєму шляху. 

14 Я хочу, щоб ви подумали над усім, що Я сказав вам в цій інструкції, щоб ви зрозуміли, як 

відбувається ваше судження в духовній сфері. Таким чином, ви повинні видалити зі своєї уяви той 

образ, в якому ви уявляєте собі суд, на якому головує Бог у вигляді старця, який пропускає добрих 
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дітей праворуч від себе, щоб вони могли насолоджуватися раєм, а злих саджає ліворуч, щоб 

засудити їх на вічне покарання. 

15 Настав час, щоб світло досягло найвищих сфер вашої душі і розуму, щоб істина засяяла в 

кожній людині і вона підготувала себе до того, щоб гідно увійти в Духовне Життя. 

16 Ти вказуєш Мені, що битва, яку ти ведеш у серцях твоїх співвітчизників, очевидно, марна - 

ти говориш їм про одухотворення, намагаєшся видалити з їхніх сердець фанатизм і 

ідолопоклонство, але незабаром після того, як ти їх повчаєш, вони знову стають на коліна перед 

своїми ідолами. 

17 Ви прийшли з пораненим і змарнілим серцем, але плекаєте надію, що у Своєму Слові Я дам 

вам нові аргументи і нову зброю для боротьби. 

18 Кажу вам, улюблені учні, в яких бачу палке бажання, щоб світло засяяло у всіх ваших 

ближніх: Ви повинні озброїтися терпінням, щоб дочекатися жаданої миті просвітлення тих, про 

кого ви так молитеся і просите. 

19 Вони теж вважають, що ви помиляєтеся, тому що бачать, як ви молитеся відкрито, і тому що 

чують, як ви говорите про вчення і одкровення, які не записані в книгах. 

20 Вони теж моляться за вас і звертаються до Мене, просячи Мене, щоб ви не заблукали. 

21 Я запитую вас, учні: "Як ви думаєте, кого Я більше слухаю - вас чи їх?". 

Багато хто з вас говорить Мені в серці: "За нас, Учителю, коли ми наближаємося до істини на 

шляху молитви". 

22 Тому кажу вам, учні, що одних слухаю однаково, а інших - ні, бо всі ви рівні переді Мною, 

бо одних люблю так само, як і інших, і тому, що бачу у всіх страх, що хтось може зійти зі шляху. 

23 Це битва, люди, оголошена битва, велика битва, яка розгориться навіть у домівках і навіть у 

лоні найбільш люблячих і згуртованих сімей. 

24 Хто переможе в цій битві? Нікого. Перемога буде за правдою, світлом, любов'ю і 

справедливістю. Ви всі будете переможені цими божественними силами. Але саме ця очевидна 

поразка стане вашою перемогою. 

25 Тому Учитель вчить вас з великою любов'ю, щоб ви були підготовлені до часу після Мого 

відходу. Але як Я обдарував вас Своєю милістю, так і ви будете вести людей своїми ділами любові. 

26 Мій промінь зійшов на ваші уми, щоб підготувати ваші душі, і Я розподілив між вами Мої 

дари благодаті, щоб ви могли зробити себе гідними бути зі Мною в Моєму Царстві. 

27 Спокуса також бореться серед вас, щоб збити вас з Мого шляху. Але Я, як Добрий Пастир, 

обрав вас з усіх шляхів і, не вимагаючи від вас самопожертви, чекаю вашого виправлення, щоб ви 

могли повністю прийняти Мою благодать і стати добрими учнями, які завтра понесуть Моє вчення 

людству. 

28 Я воскресив вас, бо ви були мертві для життя благодаті. Я простив вас і підготував для того, 

щоб завтра ви могли говорити з людством, яке повстало і відрікається від свого Бога. Я - 

незнайомий незнайомець, який стукає у двері кожного серця, бо хочу, щоб ви відчули Мою любов. 

29 Людство не визнає Мене і заперечує Мою присутність у цьому часі. Але Я змушу їх 

усвідомити, що Я проявляю Свою справедливість любов'ю і милосердям, що Я приходжу з бичем 

не для того, щоб завдати їм болю, - що Я хочу лише підняти їх до життя благодаті і очистити 

кришталево чистою водою, яка є Моїм Словом, Моєю Істиною. 

30 Світ не засвоїв Моє вчення і живить своє ідолопоклонство і фанатизм. Тому вона зараз 

проходить через велике горнило і п'є чашу страждань, бо її матеріалізм віддалив її від Мене. 

31 Велика битва чекає на тебе, Ізраїлю, бо ти будеш свідком Моєї істини, ти віддалиш темряву 

від людства і покажеш йому Моє світло. 

32 Ті, хто називають себе пастирями людей, не відчули Моєї присутності, ще чекають Мене. 

Але я бачу, що вони дають інше вчення, ніж те, яке Учитель довірив людству, яке вивело б вас на 

шлях істини, оскільки воно вчить вас любити один одного. 

33 Я не бажаю, щоб світ живив світогляди, які відхиляються від Мого вчення любові. Бо це 

шкодить душі, і тим самим ви відрікаєтеся від Мене. Ви не змогли осягнути Моє вчення, ви 

відкидаєте хліб вічного життя, і людство шукає Мене у своїх синагогах, у своїх матеріальних 
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церквах, які своїми руками створили за своїм розумінням. Але коли людство зрозуміє Мене і почує 

Мій заклик? 

34 Після 1950 року почнеться велика боротьба світоглядів, і ви, народ Ізраїлю, вирушите в 

дорогу, вірячи в Мою божественність. Ви не знаєте, які з них вас відкинуть. Але чи є якийсь 

людський закон, який міг би покарати ваші добрі справи і справи, які ви робите на своєму шляху? 

Ні, бо ви призначені для того, щоб зняти біль людей, принести їм Мій мир і змусити розквітнути 

любов у людському серці. 

35 Учні: Той принцип, якого Я навчив вас у Другій Ері: любити один одного, застосовується до 

всіх дій вашого життя. Деякі кажуть Мені: "Учителю, як я можу любити свого ближнього, адже я - 

нікчемна істота, життя якої заповнене фізичною працею?". Цим Моїм дітям-учням Я кажу: навіть у 

цій фізичній роботі, яка, здавалося б, не має ніякого значення, ви можете любити свого ближнього, 

якщо виконуєте свою роботу з бажанням служити своєму ближньому. 

36 Уявіть, яким прекрасним було б ваше життя, якби кожна людина працювала з думкою про 

добро і об'єднувала свої маленькі зусилля з зусиллями інших. Істинно кажу вам, не було б більше 

страждань. Але правда в тому, що кожен працює на себе, думає про себе і, максимум, про своє. 

37 Ви всі повинні знати, що ніхто не може бути достатнім для себе і що він потребує інших. Ви 

всі повинні знати, що ви глибоко пов'язані з універсальною місією, яку ви повинні виконувати 

спільно - але не об'єднані земними зобов'язаннями, а об'єднані почуттями, натхненням та ідеалами, 

одним словом: любов'ю один до одного. Тоді плід буде на благо всіх. 

38 Кажу вам, люди, щоб ви не працювали тільки для себе, щоб у своїй діяльності ви 

намагалися нести світло всім, хто шукає вас, не роблячи відмінностей. Істинно кажу вам: хто 

більше віддасть ближньому своєму, той більше отримає від Мене, бо він застосовує Мою 

настанову до свого життя. 

39 Я даю вам достатньо знань, щоб ви могли оприлюднити послання любові, яке Я послав вам 

в цей час. 

40 Той Христос, який прийшов в інший час, щоб принести вчення любові людям, є Дух, який 

говорить з вами в цей час і дає про Себе знати через обрані органи інтелекту, щоб донести це 

послання до світу. Це Слово - скромне за формою і просте за виразом - приведе до тями це далеке 

від одухотворення людство. 

41 Я звертаюся до всіх народів і всіх релігійних громад світу, щоб нагадати їм вищу заповідь 

Мого Закону - ту, яку Я відкрив Своїм учням на Тайній Вечері з ними. 

42 Наразі людство перебуває у підготовчій фазі. Це моя справедливість, яка працює в ньому, а 

люди цього ще не помічають. Бо у своїй гордині, у своєму пихатому матеріалізмі вони всі події 

свого життя, які є для них неминучими, приписують випадковості. Але незабаром мій заклик дійде 

до їхніх сердець, і тоді вони підійдуть до мене з покаянням і попросять пробачити їхню гординю і 

помилки. 

43 Це буде хресна година для душі людини, коли вона відчує на короткий час абсолютну 

порожнечу після своїх великих розчарувань, коли усвідомить фальшивість своєї значущості, 

дряхлість своєї влади, помилковість своїх ідеологій. Але цей стан розгубленості триватиме 

недовго, бо потім з'являться Мої посланці і поширять Моє нове послання. 

44 Знову, як і в минулі часи, коли посланці Мого Вчення виходили зі Сходу і приносили 

знання Мого Слова на Захід, так і в цей час світ знову побачить Моїх посланців, які принесуть 

світло цього послання в народи і в домівки. 

45 Чи здасться людям дивним, що світло зараз йде із Заходу на Схід? Невже вони не впізнають 

послання, яке приносять їм Мої посланці від Мого імені? 

46 Істинно кажу вам: єдине світло, яке ви бачите, що сходить зі Сходу, - це світло, яке осяює 

ваш світ, світло Царської Зірки. Бо божественне світло, що осяває душу, виходить від Мене і 

перебуває в усіх місцях і точках Всесвіту. 

47 Це правда, що в минулому Я часто говорив з вами через культові форми і символи. Але 

настав час, коли ви побачите істину безпосередньо, без необхідності ставити між нею і вами 

культові форми або символи. 
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48 Учитель приймає того учня, який в цю Третю Епоху готовий вчитися, щоб зрозуміти Моє 

Божественне Наставлення. Книга відкрита перед вами, і сторінки її осявають вашу душу, щоб ви 

знали, що справа, яку Я доручив вашим рукам, велика і піднесена - що в моєму вченні міститься 

найвища мудрість, щоб ви могли досягти мого Царства. Це шлях, який Я ще раз показав вам, щоб 

ви йшли по ньому, залишивши позаду несправедливість, з якою ви прийшли до Мене. 

49 Я підготував ваші душі через Моє світло, через Мою праведність, щоб ви були подібні до 

свого Учителя, щоб ви більше не збивалися на різні шляхи, щоб послух Моїм заповідям був у 

ваших серцях. Але пильнуйте і моліться, щоб не втратити підготовку, яку Я дав вашій душі. У цей 

час Я показую світові світло нового дня, щоб люди могли підготуватися, почути Моє слово і 

побачити Мою присутність своїми духовними очима. 

50 Ваша місія дуже складна, народ Ізраїлю. Але слово Моє проникло в найпотаємнішу частину 

вашого єства і просвітило вас, зняло сліпоту з ваших очей і показало вам славу Царства Мого. 

51 Моє Слово перетворило вас, бо ви вже не такі, якими були раніше, - бо тепер ви 

сприйнятливі до Моєї присутності, ви пізнали Мене і знаєте, як злетіти, щоб шукати Мене від духу 

до духу. 

І все ж Я бачу, що ти не до кінця слідуєш Моєму вченню, що ти спотикаєшся і на короткий час 

знову стаєш старим, бо не до кінця очистив своє серце від зайвого і непотрібного - від того, що 

живить світ у його розбещеності. Бур'яни все ще ростуть поруч із золотою пшеницею, яка розквітає 

в тобі. 

Настав час, коли бур'яни, які проростали і цвіли в серцях протягом століть, будуть вирвані з 

корінням. Її зв'яжуть у в'язки і кинуть у вогонь для знищення. Тоді ваше серце буде чистим полем, 

родючим і підготовленим ґрунтом, на якому Моє Слово принесе свої плоди. 

52 Улюблені учні, ви повинні багато в чому підготуватися, бо ваші кроки до одухотворення 

були повільними, і часу для вас стало мало. Бо в цей час ви вже повинні бути в прямому контакті з 

моїм Божественним Духом, щоб виконати свою місію. 

53 Ваш дух знав, як панувати над тілом на короткий час, а потім ви змогли виконати мої 

заповіді, як мої справжні учні, щоб стати на захист людства, яке через ваше посередництво 

повинно отримати моє милосердя і співчуття. 

54 Нехай Мій Дух повноцінно оселиться в тобі, щоб ти показав людству Мою роботу як 

рятувальну шлюпку, як маяк, як нове небо для втілених і невтілених душ. 

55 Я хочу бачити вас усіх підготовленими і одягненими світлом Мого Святого Духа, хочу 

знайти в вас почуття відповідальності за Мою Божественну справу і любов до Моєї Божественності 

і до ваших ближніх. Бо Я хочу, щоб ви оновили себе з любові до них і навчили себе безпосередньо 

з'єднуватися з Моїм Духом - бо Я повинен використовувати ваші душі відповідно до підготовки, 

якої ви досягли. Тоді пробудження світу буде повним, і через ваше посередництво він відчує Мене. 

Бо така Моя Воля. 

56 Ви перебуваєте в часі великої битви добра зі злом, світла з темрявою, і ви зараз готуєтеся 

захищати Мою справу. Ви візьміть Мене за приклад, бо Я йду перед Своїми військами, а ви - 

частина їх. Подивіться, як Моє світло розганяє темряву, і як Моє Слово усуває гріх. Якщо ви 

хочете бути добрими воїнами, будьте слухняними і несіть світло істини, щоб ви, як справжні слуги 

Божі, могли свідчити про те, що Я даю душам у цей час для їхнього спасіння. 

57 Я не хочу бачити серед вас, обраний народе, ні різних способів мислення, ні різного 

волевиявлення, Я хочу бачити вас єдиними і такими, що передають одне і те ж натхнення від Мене, 

що керуються Моїм Словом, яке єдине з усіма вами. 

58 Тим з вас, хто заснув і дозволив згаснути світильнику вашого святилища і позбавив себе 

Моєї благодаті, Я посилаю заклик і кажу їм: Встаньте, йдіть швидко і приходьте до Мене, Який 

чекає вас як Отець, а не як Суддя. Але істинно кажу вам: ви не повинні більше зупинятися на 

шляху, бо тоді ваша відповідальність переді мною завтра буде дуже великою. 

59 Я пробудив твою інтуїцію і за допомогою цього дару Мій Дух говорив з твоїм духом, і Я 

дав тобі Свої накази, яким ти повинен слідувати. 

60 Я дозволяю вам іти з упевненістю, щоб ви могли виконати Мою Волю. Бо все, що ви робите 

по Моїй Волі, буде служити прогресу вашої душі. Я даю вам владу і Свій мир, щоб він був 
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свідченням Моєї Присутності серед вас. Я не хочу, щоб щось порушило мир, який я вам дарую. 

Підготуйтеся і продовжуйте працювати через нього. Але якщо ви повинні постраждати заради 

справи, яку Я доручив вашим вірним рукам, то кажу вам: Радуйся, бо Я дам твоїй душі велику 

нагороду. 

61 Знайте, що так само, як є душі, які послані знову втілитися в якості відплати, щоб жити на 

землі і пожинати в праведності плоди того, що вони раніше посіяли, є й інші, які не 

перевтілюються, але невидимо перебувають на землі, поки не досягнуть одухотворення або 

піднесення, яке змусить їх відсторонитися від усього, що більше не підходить для них. 

62 Будь-яка репарація дається важко, вона гірка і скорботна. Але Моє вчення вчить вас, як 

пощадити свою душу, щоб замість того, щоб знайти спокій після земних страждань, вона зазнала 

випробування очищенням і відплатою. 

63 Вчіться тут, у Моєму слові, любити те, що належить світу, лише в тій мірі, в якій це 

правильно, щоб, коли прийде година залишити все позаду, на вашій душі не було тягаря, який 

позбавить її свободи. 

64 Люди улюблені, приходьте до Світла. Я є шлях, що веде до неї, Я є істина і життя. 

65 Неможливо загинути тому, хто слухає свою совість у вчинках свого життя. 

66 Коли Я говорю з вами про духовне життя, ви хочете, щоб Я описав вам його в деталях, щоб 

ви могли зрозуміти його. Але коли ви розумієте, що, хоча Я багато говорив про це, ви дуже мало 

змогли осягнути, ви з болем говорите Мені: "Учителю, що ж це буде за буття, яке, незважаючи на 

Твої вчення і одкровення, ми не в змозі осягнути? 

67 Кажу вам, учні: Не турбуйтеся, бо не важливо, щоб ви знали, який той дім, а важливо, щоб 

ви вірили, що маєте прийти до нього, і тому якнайкраще приготувалися, щоб досягти тієї мети, не 

вагаючись і не похитнувшись. 

68 Ви вже дізналися від Мене, що висхідний розвиток душі досягається через любов, бо той, 

хто любить, розкриває всі дари і здібності свого єства. Не прагни досягти високих вершин світла 

тільки через розкриття інтелекту, але завжди шукай правильний шлях гармонізації інтелекту з 

почуттями, щоб одночасно з вивченням вчення ти втілював його в життя. 

69 Шлях правди настільки ясний, що ніхто, хто йде ним, не може загинути. 

70 Ви йдете не самі, бо Моє заохочення і Моє світло з кожним з вас. Але на випадок, якщо 

цього вам здасться мало, Я поставив біля кожної людської істоти духовну істоту світла, щоб вона 

стежила за вашими кроками, давала вам відчути небезпеку, служила супутником у вашій 

самотності і посохом на життєвій дорозі. Це ті сутності, яких ви називаєте ангелами-хранителями 

або покровителями. 

71 Ніколи не виявляйте до них невдячності, не будьте глухими до їхніх підказок, бо ваших сил 

не вистачить, щоб пройти всі життєві випробування. Вам потрібні ті, хто більш просунуті, ніж ви, і 

хто знає дещо про ваше майбутнє, тому що Я відкрив його їм. 

72 Боротьба цих істот дуже важка, доки ви не досягнете одухотворення, тому що ви робите 

дуже малий внесок зі свого боку, щоб підтримати їх в їх важкій місії. 

73 Коли ваша духовність дозволить вам відчути і сприйняти присутність тих ваших братів і 

сестер, які невидимо, без будь-якого прояву працюють для вашого добробуту і прогресу, тоді ви 

пошкодуєте про те, що змусили їх стільки страждати заради ваших гріхів. Але коли це осяяння 

виникає у вас, то тільки тому, що воно вже стало світлим у вашій свідомості. Тоді прокинеться 

співчуття, вдячність і розуміння до них. 

74 Яке велике щастя буде у ваших захисників, коли вони побачать, що їхні зусилля 

підтримуються вами, що їхнє натхнення співзвучне з вашим піднесенням! 

75 У вас стільки братів і сестер, стільки друзів на "Духовній Долині", яких ви не знаєте. 

76 Завтра, коли знання про духовне життя пошириться по всій земній кулі, людство визнає 

важливість тих істот, які знаходяться поруч з вами, і люди благословлять Моє Провидіння. 

77 Хто бачив битви, які ведуть ці легіони Світла проти навали розгублених істот, що постійно 

загрожують вам? Немає такого людського погляду, який виявив би цю битву, яку ви обидва 

безперервно ведете один проти одного, а ви цього не відчуваєте. 
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78 Ваше незнання про існування всього того, що відбувається без вашого відома, стало однією 

з причин, чому в цей час Я наказав духовному світу спілкуватися з вами через мізки, призначені 

Мною для виконання цього завдання. Таким чином, ці істоти мали можливість прийти до вас, щоб 

засвідчити своє існування і довести вам своєю любов'ю, своїм милосердям, своїм смиренням і 

своїм терпінням, що вони живуть для того, щоб прихистити вас. 

79 Моліться, люди, і єднайтеся з ними у своїй молитві. Бути впевненими у своєму захисті. 

Вони - істоти променистого світла, які здатні виконати нелегку місію поруч з вами, направляючи і 

допомагаючи вам на всьому шляху, поки ви не досягнете Мене. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 335 
Мир Мій з вами! 

1 Сьогодні Мій Дух знову сходить на духовний Ізраїль. Я проявляю Себе вам, улюблені люди, 

за допомогою Вселенського Променя і говорю з вами як Отець і Вчитель, як Друг і як Суддя. Я 

присутній у всьому і вислуховую твою молитву до найпотаємнішого прохання, з яким ти 

звертаєшся до Мене. 

2 Я радію, коли бачу, як втілені душі все більше і більше відкривають для себе істинне 

спілкування зі своїм Отцем і Господом, залишаючи старі обряди, різні форми поклоніння, за 

допомогою яких вони шукали Мене, обожнювали Мене, і твердо просуваючись по духовному 

шляху. Саме ви, скромні громади, отримуєте ці прояви в цей час, а разом з ними і Мої великі 

уроки. 

3 Я об'єднав велику кількість душ, які належать до обраного народу - не за расовою ознакою. 

Знайте, що Я не звертаюся до рас, до яких ви належите або належали в минулому. Я звертаюся 

до Духовного Ізраїлю, якому Я довірив місію, бо серед інших народів землі вони - первістки, яким 

Я заповідав Свої колишні Заповіти. 

4 Вам, які були довіреною особою благодаті і одкровень, дана місія нести світло всім людям, 

бути маяками світла для тих, хто блукає світом у невігластві або байдужості. Тебе, що був Моїм 

пророком, Моїм свідком, Моїм посланцем і Моєю довіреною особою, Я покликав ще раз, щоб ти 

продовжував свою місію, і щоб у цьому виконанні місії ти досягнув досконалості своєї душі. 

5 Незважаючи на вашу вірність і вашу любов, Я кажу вам без докору: ви ще не пішли за 

Моїми попередніми вченнями. Ви володіли світлом, миром і благословеннями, які Я дав вам для 

ваших народів-братів, але ви не поділилися з ними цими дарами. 

Подумайте: для того, щоб стати гідними прийняти цю місію, ви пережили великі випробування 

душі і тіла, конфлікти думок і битви цього світу, щоб придбати необхідне загартування, рішучість і 

досвід. Але якщо Я сказав вам, що ви не виконали Моїх наказів, Я не буду заперечувати заслуги 

ваших справ минулих часів. Саме ці заслуги роблять вас гідними благодаті бачити Мене серед вас 

на цьому духовному прояві. 

6 У значенні мого вчення ви знайдете присутність вашого Бога. Це слово - те саме, що чули 

пророки, це те саме світло, що надихало Мойсея об'єднати обраний народ і підготувати його до 

з'єднання з Господом. 

Я знаходжу серед вас колишніх ізраїльтян, які вирушили в подорож пустелею в Першу Еру: 

хоробрих і доблесних синів Юди; вірних левітів, які стежили за поклонінням Єгові; невтомних 

синів Завулона, яким було доручено забезпечувати прожиток для каравану людей; а також усіх тих, 

хто дав Мені великі докази вірності, любові і довіри. 

7 Мій погляд також з любов'ю зупиняється на тих, хто чекав Месію в Другу Еру - на 

мучениках, яких меч ката не зміг позбавити віри в те, що Я став людиною, щоб викупити рід 

людський. У цьому народі - Мої учні і Мої свідки всіх віків, і після цього часу досконалого 

спілкування з їхнім Господом, коли Моє вчення буде завершено за допомогою обраних Мною 

засобів, Мій Дух зійде в достатку на всіх Моїх дітей, і кожен з вас відчує, як розкриваються його 

дари і здібності - на подив його ближніх, а також і вас самих. 

8 Ваші дари будуть виходити з вашого духу сильними і могутніми - не як прикраси, які були б 

приводом для марнославства, але як чесноти і приклади, які ви покажете людям у ваших думках, 

словах і справах любові, і всі вони будуть виявляти найбільшу смиренність і лагідність. 

Дар пророцтва буде процвітати серед вас у великій мірі. Вчені запитуватимуть вас про 

майбутнє, вони поспішатимуть на ваші зібрання, щоб почути ваші свідчення і витримати суворі 

випробування і вирішити свої конфлікти, які постануть перед ними. 

9 Нині ваше розгортання ще мале, ви ще сумніваєтеся у своїх даруваннях, і якщо 

безпосередньо стаєте свідком якогось дива, про яке Я даю вам подумати, то приписуєте його іншій 

причині. Але прийде час, коли ви станете зі Мною єдиним цілим, і тоді ваша довіра буде повною. 

Ви зрозумієте свої дари і якості і будете свідчити про Мене через них. 
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10 Істинно кажу вам, що це Я даю вам пророцтво. Вона ніколи не виходила від людини, вона 

була лише каналом. Пророцтво йде від Мене, і Я даю вам можливість тлумачити його до певної 

межі. Але ті, що містять більшу мудрість, Я один пояснюю вам. Кожного разу, коли ви намагалися 

осягнути їх, не будучи підготовленими, ви піддавалися хибному тлумаченню. 

11 Я оголосив вам події, які ви бачите, що відбуваються сьогодні. Зараз настав час великих 

звершень. Це події, які дали тлумачення всім об'явленням, які Я дав вам у Перший і Другий Часи 

через Моїх пророків. Але люди вже тоді говорили, хто правильно, хто неправильно. 

Пророцтва, які я давав відповідно до розуміння людського розслідування, були правильно 

зрозумілі. Але ті, які Мені одному випало тлумачити, інтерпретувати і виконувати, Я прояснив 

через події і випробування. 

12 Зараз вирішальний час для людства ─ час, коли людина пробудиться через різні 

випробування, які говорять вам про мою любов. Я хочу знайти твою душу чистою, а твої уста - 

гідними нести Моє вчення. Для цього Я зодягаю вас у смирення, щоб ви були простими, хоча й 

володієте дарами, які викликають захоплення тих, хто вас знає. 

13 Дозвольте пророцтву проникнути у вашу душу і матерію, навіть якщо ви його не розумієте. 

Ваш обов'язок - зробити так, щоб про це стало відомо. Це будуть інші, які краще зрозуміють те, що 

ви бачите. Але якщо ні той, ні інший не в змозі проникнути в істинний сенс Моїх пророцтв, Я 

прийду вам на допомогу і скажу: "Якщо пророцтво, яке Я дав вам, було дуже великим і мудрим, то 

це тому, що одкровення, яке Я хочу дати людству, дуже велике, щоб воно продовжувало 

підніматися і населяти більш високі площини, поки не досягне своєї мети. Я дарував це бачення 

Моєму обранцеві, а вам даю його тлумачення". 

14 Як ви думаєте, чи розумів Йоіл, один з великих пророків Першої Ери, те, що він сповіщав 

натовпу? Пам'ятайте, що Він сказав: "І станеться, що прийдуть часи, коли діти ваші будуть 

пророкувати, і юнаки ваші будуть бачити видіння, а старі ваші будуть бачити викриття у снах. 

Будуть чудеса на небі і великі знамення на землі. Сонце стане чорним, а місяць - як кров. Дим і 

пара піднімуться з землі, і тоді великий день Господній буде зовсім близько". 

15 Пророк не розумів наслідків того, що говорив, але робив це правдиво. Він був каналом і 

глашатаєм Мене, душа його була чиста, а уста гідні, і пророцтво його було подібне до кришталево 

чистої води, що витікає з джерела і не забруднюється в своєму руслі. 

Таким чином це послання дійшло до серця народу і залишилося чистим. Одні трактують це так, 

інші - інакше. Але кажу вам істинно, що настання того пророкованого великого дня вже дуже 

близько, і події, що відбуваються зараз, підтверджують слова пророка. 

16 Відкрийте очі і підготуйте свою душу, щоб ви могли осягнути події, і ви побачите, що 

знаки, вже оголошені в ті часи, ясно проступають, і самі факти показують вам пояснення і 

здійснення тих слів. Саме таке тлумачення Я дав Своїм пророцтвам. 

17 Так готую вас, улюблені учні, до виконання вашої нелегкої місії, щоб ваші уста говорили 

тільки правду, щоб ви бачили свій шлях відкритим. Якщо ж ви говорите і свідчите правду, а вам не 

вірять, і не розуміють, і не люблять, то перекладайте справу на Мене і не плачте. Завжди йти 

вперед і ніколи не мовчати. Нехай ваші вуста говорять впевнено, мужньо і завжди виконують свій 

обов'язок. Нехай все ваше єство буде готове випромінювати мир - не тільки словами, але й 

думками, духовними посланнями. 

18 Плекайте мир, любіть його і поширюйте всюди, бо як же він потрібен людству! Нехай вас 

не бентежать мінливі життєві обставини, щоб ви завжди залишалися сильними і готовими віддати 

те, що маєте. Той мир, який є надбанням кожної душі, в ці часи втік і поступився місцем війні, яка 

занапастила народи, зруйнувала інституції та занапастила душі. Причиною цього є те, що зло 

заволоділо людським серцем. Ненависть, непомірні амбіції, нестримна жадібність поширюються і 

сіють хаос. Але яким коротким буде їхнє правління. Для вашої радості і заспокоєння повідомляю 

вам, що ваше звільнення вже близько, що багато людей працюють для цієї мети, які прагнуть 

вдихнути атмосферу братерства, чистоти і здоров'я. 

19 Що будете робити ви, учні Мої, в цій великій битві, яка вже почалася? Які у вас плани? Я 

бачу в глибині вашого єства величезне бажання боротися, нести моє вчення, бо ви знаєте, що воно 

є найкращим дороговказом для людства. Боріться за свій мир, за свої моральні та духовні 
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прагнення. Тоді, коли відчуєте себе сильними в добрі, несіть його всюди, бо воно, як плідна роса, 

зійде в серця ваших ближніх. 

20 Моліться, і нехай ваша молитва буде бальзамом для тих, хто поруч, і для тих, кого немає - 

для тих, хто населяє ваш світ, а також для тих, хто живе і потребує розради за його межами. 

21 Я нині даю своєму народу стимул, і він полягає в наступному: всі ті душі, які втратять свої 

тіла в скорботних битвах війни, будуть притягнуті до "Духовної Долини", і там вони залишаться в 

очікуванні вашої молитви, щоб досягти світла і знань. 

У ту годину, коли люди об'єднаються у палкій і сердечній молитві, ці істоти будуть здивовані 

духовною піснею прославлення. Вони почують твій голос, що запрошує їх йти вперед, і їх ні на 

мить не потривожать. Світло буде чистим, і з цієї години вони вирушать боротися за своє 

вознесіння. 

22 Випробування, які чекають людство після 1950 року, будуть дуже великими. Їй доведеться 

спорожнити дуже гіркі чаші і зазнати дуже важких ударів. Але все це станеться для того, щоб вона 

прокинулася від сну - нині, коли душа її спить щодо своєї досконалості і істинної місії. 

Всі ці випробування, які люди можуть отримати в цей час, будуть накликані ними самими для 

того, щоб вони схаменулися і замислилися над своїм призначенням. Бо вже давно душі переходять 

із землі в "духовну долину", а звідти знову на землю, не використовуючи свої перевтілення. 

    Але ця благодать, цей доказ любові і справедливості, яку Я дарую їм, даруючи їм нове життя в 

цьому світі, не для того, щоб вони змарнували її. Я дозволяю вам повернутися на землю не тільки 

для того, щоб ви могли харчуватися її плодами, але для того, щоб ви могли боротися за своє 

сходження і взяти обіцяне Мною Царство. 

23 Я покличу з лагідністю в перший раз, щоб допомогти вам підготуватися до бою. Але якщо 

ви не зрозумієте цього голосу, Я покличу з суворістю і знову доторкнуся до вас. Однак, якщо ви не 

підете за ним, правосуддя вступить у повну силу, щоб розбудити вас, щоб ви відкрили очі і 

побачили світло нового дня. 

24 Я попереджаю вас, щоб вас не зачепило, коли ви побачите, що спалахують нові війни, що 

день за днем на ваших очах гине безліч людей в різних нещасних випадках. Якщо ви не можете 

зрозуміти причину цих випробувань, які стрясають ваше серце, пам'ятайте, що кожна душа 

прийшла на землю, щоб повернути собі те, в чому вона раніше собі відмовляла, і що є люди 

настільки приспані, що тільки таке випробування змусить їх прокинутися. 

25 Як же я вас люблю і не хочу, щоб вам було боляче! Ті істоти, які не знайшли розради і 

бальзаму на землі, отримають його від Мене, коли прийдуть у духовну долину, щоб бути веденими 

у вищий світ. Я даю його їм, бо Я - Пастир, невіддільний від Своїх дітей. Весь їхній біль 

відгукується в Мені, вся кров, пролита в їхніх безглуздих війнах, стікає в Мої порожні руки, всі 

сльози людства омивають Моє обличчя. Навіть найпотаємніше і найпотаємніше для вас буття дуже 

близьке до Мене. Я дивлюся на вас усіх однаково з любов'ю. Ті істоти, на яких ви дивитеся з 

огидою, Я вирву з їхніх страждань і попрацюю над ними так, що з них потечуть кришталево чисті 

води оновлення, покаяння і любові. 

26 Я звертаюся до вас багато в чому, тому що ви повинні бути готові говорити так, як ви цього 

ще не робили. Ви радієте, коли чуєте Мої повчання і з кожним днем відчуваєте себе ближче до 

Мене. Ви усвідомлюєте, що це щастя - бути там, де вас любить ваш Батько, - що це задоволення 

для вас - пережити великі випробування, які Я призначив вам, бо кожне з цих випробувань - це 

етап, який наближає вас до Мене. 

27 Я покликав багатьох своїх дітей, щоб дати їм різні доручення, різні завдання в рамках цієї 

роботи, і я дав їх вам відповідно до ваших успіхів і ваших талантів. З усіх них разом Я сформував 

свій народ, своє нове апостольство. 

Деяким Я доручив посаду провідників, а щоб їхнє завдання не було складним і важким, Я 

розділив людей на громади. 

Іншим Я довірив дар глашатая, щоб вони передавали Моє натхнення, яке стало людським 

словом, цим натовпам, які зібралися разом, щоб прийняти це диво. 

Деяким Я дав привілей ясновидіння, щоб зробити їх пророками і сповістити через їхнє 

посередництво про те, що прийде. 
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Завдання "стовпів" покладено на тих, хто має підтримувати людей у їхньому паломництві та 

бути підмогою для церковних провідників, допомагаючи нести тягар хреста разом з 

багатотисячним натовпом слухачів. 

28. інші були обдаровані даром посередництва, і вони були підготовлені як інструменти 

духовного світу, щоб передавати його послання, пояснення Моєї Роботи, а також як володарі 

цілющого бальзаму, розради для хворих, щоб за допомогою своїх цілющих духовних еманацій 

вони могли разом дарувати милосердя нужденним. 

"Золотим пером" Я назвав того, хто записує в книгу, яку Я залишу вам, Мої одкровення, вчення 

і пророцтва цього часу. 

     Я віддав посаду "наріжного каменя" тим, хто має бути прикладом твердості, стабільності та сили 

серед людей. Їхнє слово, порада і приклад серед людей мають бути незмінними, як скеля. 

Але зараз, коли цей період Мого прояву добігає кінця, Я звертаюся до всіх посад і до всіх тих, 

хто обраний для отримання таких великих завдань, Я звертаюся із закликом, щоб вони ретельно 

досліджували себе і усвідомлювали результат своєї роботи. У цю годину роздумів я поруч з усіма. 

29 Не хвилюйтеся, я не помилився, обравши вас. Я знаю вас і те, на що ви здатні. Я знав, хто з 

них з радістю присвятить себе виконанню Закону, а хто ослабне на цьому шляху. Я - ваш Батько, і 

всім Я дав можливість працювати в Моїй Справі, всім Я запропонував однакову їжу, щоб ви всі 

відчували себе однаково любимими, з однаковим правом бути Моїми учнями і володіти однаковою 

спадщиною. 

30 Я знав, що дехто виконає мої вказівки і дуже скоро піде за моїми словами. Іншим потрібен 

час, щоб виявити свої помилки і виправити їх. Але Мої дари залишаються прихованими в їхніх 

душах, чекаючи свого пробудження. Бо всі ви повинні прийти до Мене, розуміння буде у всіх вас. 

Ти станеш досконалим і будеш зі Мною праворуч Мене. 

Але для того, щоб ви досягли Мене, необхідно, щоб ви були готові виконувати Мій закон і йти 

шляхом зі смиренням і покорою. 

Спостерігайте і моліться в ці кілька днів, коли ви ще маєте Мене в цій формі, і нехай ваше серце 

буде зворушене Моїм Словом, щоб бажання послуху, єдності і любові виходило з вашого єства. 

31 Незабаром гінці вирушать у дорогу, везучи з собою послання. Їх еталоном буде Моє Слово і 

Мої послання, які ви отримали. Я готую вас до виконання місій миру і доброї волі. Бо я хочу 

зустріти вас підготовленими в цей урочистий день, коли я маю сказати вам свої останні слова. 

32 Вже зараз Я оголошую вам, що Моє останнє вчення триватиме не довше, ніж ті, які Я даю 

вам зараз. Вона буде такою ж короткою, як і всі ті, що Я давав вам. Бо мій великий останній урок 

складається з уроків останніх трьох років, це книга, яку Я написав у вашій душі вогнем любові 

Мого Духа, в якій Я підсумував все, що Я відкрив вам з 1866 року. У ній Я говорив з вами про 

початок і навіть про те, що було до початку творіння - про еволюцію людини від найдавніших часів 

до сьогодення. У цій Книзі Я розповів вам про всі Мої уроки, дані вам протягом великих минулих 

століть, і про ваші випробування. У цій книзі Я об'єднав одкровення всіх минулих епох і 

одкровення майбутнього без тлумачення і без виконання. У ній ви також знайдете підготовку для 

своєї душі на шляху її розвитку зараз на землі, а потім у духовній долині. 

33 Це останнє Моє вчення закінчиться в останній день нинішнього 1950 року, але це не буде 

Моїм останнім спілкуванням з вами. Бо Я навчив вас завжди молитися і мати духовне спілкування 

зі Мною. Ви, люди, і всі істоти, що населяють різні світи життя, маєте доступ до Мого духу, і Я 

живу у вашому. 

Не відчувайте віддалення від Мене, не відчувайте порожнечі або тиші, коли це Слово 

закінчиться. Продовжуйте слухати гармонійний і постійний концерт вашого Отця, радійте Моїй 

присутності, щоб ви могли роздумувати і вивчати Мою Роботу. 

34 Необхідно, щоб ви об'єднали всі свої сили і духовні знання перед тим, як приступити до 

поширення цього вчення. Тоді, коли ви будете збиратися навколо Мого Слова, молитися і 

медитувати, ви відчуєте Мою Присутність. Діти будуть зворушені, візіонери також сприйматимуть 

знаки, що передують Моїй Присутності, і Я проявлятиму Себе тонкими способами. Всі, хто 

зберуться разом, будуть відчувати Мене, і ці зібрання будуть мати урочистість. Там буде духовна 

атмосфера, яка подарує вам спокій і впевненість у завтрашньому дні. 
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"Духовний світ" також прийде до вас, не використовуючи ваш мозок, і розташується там, де ви 

його назвете, щоб допомогти вам у ваших випробуваннях і продовжувати виливати свою милість і 

захист на цей світ. Вона буде стежити за тим, щоб у ваших головах не було ні плутанини, ні 

поганих трактувань, ні неправильних рішень. 

Коли цей час підготовки закінчиться, не забувайте про зустрічі. Бо хоча ви знаєте, що Я 

проявляю Себе кожному з вас індивідуально, Я хочу бачити вас об'єднаними, молящимися і 

зануреними у свою духовну практику. 

35 Згадайте ту П'ятидесятницю, яку святкували мої апостоли після мого відходу. Їхні душі 

уважно чекали Мого прояву, і коли вони об'єднувалися в одній думці, Мій Дух сходив і вкладав 

слово в їхні вуста, і все їхнє єство просвітлювалося так, що вони могли спілкуватися з людьми 

різних мов і віросповідань. 

36 Тому Я хочу, щоб ці зібрання були між вами - завжди, о учні. Кожного разу, коли ви можете 

зібратися, робіть це в Моє ім'я, і Я буду присутній і відкрию вам вміст Моєї таємної скарбниці. 

Я довіряю вам усі миті і дні вашого життя, щоб ви могли присвятити мить з них своїй 

відданості. А сьомий день Я знову освячую, щоб у нього ви ввійшли в спілкування зі Мною, а 

решту днів присвячую любові один до одного і виконанню всього того, що ви добре зрозуміли з 

Моїх настанов. 

Але для ваших зустрічей не знадобляться спеціальні актові зали, такими ж будуть для Мене ваш 

будинок, ваша проста спальня, луг у долині або гора, берег річки або пустеля. 

37 Не раджу вам проповідувати між людьми, що ви Мої учні, щоб не говорили цього ваші уста, 

але щоб говорили ваші діла. Не кажіть, що ви ізраїльтяни за духом. Світ визнає Духовний Ізраїль, 

коли він буде єдиний у своїй місії запалювати світло в душах, нести мир у серця, бути таким, як Я 

говорив Якову у його снах, у його одкровеннях: "Я дам тобі потомство велике, численне, як порох 

земний, як зорі небесні, як пісок морський, і в нащадках твоїх благословенні будуть народи землі". 

38 Народи землі ще не благословенні в Ізраїлі, бо це представляє Мені їх поділ, як це сталося в 

Другу Еру. Одні живуть для матерії, інші для духу - одні творять одне царство, а інші інше. Я бачу, 

що одні живуть для світу і його золота, а інші шукають Мене і щасливі у своїй бідності. Але як 

тільки я об'єднаю цих людей, цей великий легіон душ, відповідальних за мир і божественні 

одкровення, тоді ця земна куля і навіть небеса потрясуться. Бо їхній союз матиме таку силу, такий 

вплив на світ, що не залишиться жодної людини, яка б цього не відчула. Ваша місія буде відома, і 

ваше послання, яке я вже довіряю вам, тричі об'єднає заповіт, який я заповідаю людству. 

39 Зробіть так, щоб ваша душа була подібна до ємності, яка зберігає все, що Я вам довірив. Бо 

шлях, яким ви зараз підете, має кам'янисті ділянки, має будяки і терня. Але є й такі ділянки, де 

дерева та квіти зроблять вашу прогулянку приємною. Так мандруючи, день вашого об'єднання, 

день вашого викуплення і вічного миру здивує вас, коли ви досягнете кінця своєї місії. 

40 Моліться зараз за тих, хто далеко, і за тих, хто поруч, нехай ваше серце переповниться. 

Зцілюй хворих, наставляй тих, хто цього потребує, стань усілякою втіхою і бальзамом серед 

стражденного людства. Якщо ти проходиш повз незнайомця, до якого не можеш звернутися 

словом, але відчуваєш, що серце твоє зворушене і душа твоя молиться за нього, і ти покладеш 

страждання брата твого до Мого серця, Я дам йому те, чого він потребує, тому що ти поклав його 

біль на Мене. 

41 Пізнайте себе, відкрийте дари, якими Я наділив вас, і зрозумійте, що ваші духовні знання 

осяяли багато сердець і підняли їх у своєму моральному і духовному рівні. 

42 Майте всю інтуїцію і любов, необхідну для вашої місії. 

43 Деякі з вас кажуть Мені в молитві: "Учителю, навіщо розповідати Тобі мої печалі, 

показувати Тобі моє життя, ділитися з Тобою моїми проектами, адже Ти все знаєш? Навіщо 

сповідувати перед Тобою мої гріхи, якщо Ти їх бачиш, якщо я в Тобі? Дай мені те, на що Твоя 

воля, і я буду задоволений цим". 

44 Після цієї молитви ви залишалися в захопленні і дякували тільки за те, що Я дарував вам, 

даруючи вам Моє Слово. У ній - духовна пожива і благословення для вашого людського життя. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 336 
1 З великою ніжністю Я спускаюся до вас, щоб ваші душі пізнали Мій Закон. За цей час Я 

показав вам широкі горизонти, щоб ви могли йти шляхом світла, досконалості та істини. 

2 Я не хочу, щоб завтра ви стояли перед людьми, не знаючи Мого вчення, йдучи хибним 

шляхом, якого Я вам ніколи не показував. Бо Я залишу тебе готовим показати дорогу правди тим, 

хто не слухав Моєї настанови, і ти не будеш шукати сліпих і невігласів, щоб отримати від них 

настанову. Бо їм не буде чого вас навчати. 

3 Ви повинні бути смиренними і свідчити про Мій прояв людству через ваші дари, щоб вони 

могли закликати Моє ім'я і вірити в Мою присутність серед вас в цій Третій Ері. Не давайте 

приводу вашим ближнім говорити вам, що у вас був не той Учитель, що ви невігласи, що ви без 

чеснот і що ви не сильні. 

Ні, Ізраїль, Я не хочу, щоб цей біль був у моєму дусі, і не хочу, щоб після мого відходу людство 

докоряло тобі за непідготовленість. Я хочу, щоб ті, хто не чув Мене, були зворушені спогадами, які 

ви зберігаєте про Мій прояв через людський інтелект, і живили свої душі Моїми вченнями, 

записаними Моїми золотими перами. 

4 Я хочу, щоб ти навернув грішника своєю порадою, а того, хто зневірився і впав у відчай, 

зміцнив словами підбадьорення. Не хлібом єдиним живе людина, але милосердя, яке я залишаю 

вам для людства, є духовним. До вас прийдуть ті, хто хоч і володіє матеріальними благами, але не 

має душевного спокою і здоров'я. Їм також ви дасте те, що Я довірив вам. 

5 Свідчіть самі, що ви не помиляєтесь, ідучи за Мною. Бо після того, як закінчиться моє 

проголошення через глашатаїв, ви будете продовжувати залишатися вірними воїнами цієї 

божественної справи - цього вчення, яке не має вад і яке ви не будете соромитися поширювати 

серед людства. Ви будете свідчити про Мою істину своїми справами. Я не хочу, щоб ви робили це 

вчення відомим світові тільки через Слово. 

6 Я залишаю свій закон, написаний у твоєму дусі, щоб ти вказав на нього своїм ближнім, щоб 

людство могло керуватися ним і більше не спотикатися на своєму шляху. 

7 За цей час люди почули Мене, вони прийняли Моє вчення - істину, яку Я ясно відкрив вам. 

Потім вони багато думали про те, як навчити людство цим знанням, яких вони самі не розуміли на 

початку. 

8 Приготуйся, Ізраїлю, щоб тебе не здивували твої товариші. Я не хочу, щоб ви показували 

себе невігласами перед нерозумними. Ні, люди Мої, ви будете говорити словами, повними 

переконання, і з упевненістю в собі, ви будете пояснювати Мої вчення і одкровення, які Я дав вам в 

цей час, і причину їх. Твоє призначення - наставляти того, хто не знає, і вказувати йому шлях до 

його висхідної еволюції. 

9 Нові покоління повинні шукати Мене. Бо Я пошлю на землю розвинені душі, і вони не 

будуть слухати дурні слова світу з ніжного дитинства, бо їх душа дасть їм зрозуміти, що ті вчення 

не задовольняють їх, і тоді вони звернуться до вас, люди Мої, щоб ви показали їм Мою духовну 

роботу в повній ясності. 

10 Кожного разу, коли ви підніматиметеся на молитву, ви будете пам'ятати мої слова. Таким 

чином, вас не чекатимуть несподіванки на вашому шляху і ви зможете передати мою настанову 

всім, хто її потребує і просить. 

11 Я - твій Отець, Який постійно промовляє до тебе, щоб ти зрозумів Мене, щоб після 

проголошення Мене через людський інтелект ти відчув повний Мій мир і з ентузіазмом, послухом і 

енергією приступив до виконання своєї місії. 

12 Я не хочу, щоб біль людства залишився непоміченим вами. Я хочу, щоб ви відчули їхню 

біду - епідемії, моровицю і всілякі страждання, і з любов'ю молилися, щоб вони отримали Моє 

милосердя. 

13 Всі образи, які люди наносять вам, вони наносять не вам, а Мені, і тим самим власноручно 

завдають болю своїм душам. Ви ж з терпінням прийміть зневажених, бо прийде час, коли всі 

переконаються в Моїй істині і дізнаються, що ви не помилялися. 
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14 Багато хто скаже: "Якщо Бог серед нас - чому Він не наказує припинити війни?". Але ви 

будете знати, як відповісти своїм ближнім і сказати їм, що під час Божественного Суду Отець 

попускає гордим знищувати один одного. Але після цього Я покладу край боротьбі, щоб вони 

отримали від Мене мир. 

15 Слово, яке Я довіряю вам, є світлом на вашому шляху, щоб ви могли зберігати душевний 

спокій серед хаосу. Пам'ятай, Ізраїлю, що кожне слово Моє задовольнило тебе. Однак не слухайте 

цю інструкцію просто за звичкою, а дійсно дотримуйтесь того, чого ви вчитеся у свого Вчителя. 

16 Зрозумій, Ізраїлю, як багато Мій Дух повинен боротися з гріхом і невір'ям. Коли Я бачу, що 

Мої діти Мене зрозуміли, Мій Дух сповнюється радістю, Я благословляю вас, і ваш послух 

доходить до Отця, як пахощі квітів. 

17 Я не хочу, щоб ти завтра, Ізраїлю, гірко плакав і говорив Мені, звернувши обличчя до неба: 

"Секти і церкви привернули до себе великі натовпи, яким Ти з такою любов'ю дарував світло". 

Так, діти мої, але вони передадуть пшеницю разом з куколем. Це серця, які не були вилікувані 

Твоїм словом. Поправді ж кажу вам, що вони хочуть розсіяти овець кошари неправдивими 

словами. Але Я є силою і зроблю так, що натовпи дізнаються з повною ясністю, що Моя робота 

чиста, як сніжинки. 

18 Не дивуйтеся, люди мої. Живіть завжди пильно і будьте вірними сторожами. Не бійтеся 

слів, які ваші власні брати і сестри говорять вам, щоб переконати вас у тому, що ви помиляєтеся. 

Стійте твердо, бо великі нагороди Я дам "воїнам", вірним Моїй Справі - тим з вас, хто 

протистоїть у ці важкі часи плутанини світоглядів, віросповідань і релігій. 

Всіх своїх ближніх ви будете поважати так само, як ви поважаєте Мою Роботу, і ви будете 

вказувати на вказівку, що Я знову залишу вас. Якщо люди насміхаються з вас, нехай насміхаються, 

бо світло Мого Святого Духа дійде до них, і тоді в їхніх серцях буде покаяння. 

19 Будьте стійкими і живіть пильно, бо на вас чекають важкі часи. В ті часи до мене на роботу 

приходитимуть чоловіки і намагатимуться це з'ясувати. Але істинно кажу вам: Я допоможу вам 

пройти, така Моя Воля. Бо коли вас на короткий час огортає темрява, Я з'являюся як сяюче світло, 

щоб просвітити вас і врятувати від пащі голодного вовка, і вказати вам шлях світла та істини. 

20 Я, ваш Учитель, відкриваю вам усю славу, що оточує вас, і ту, що ви носите в собі 

приховано, не усвідомлюючи її через свою бездуховність. 

21 Я хочу, щоб ви знали всю силу, якою Я наділив вас, щоб ви творили добро і піднімалися на 

гору, спираючись завжди на посох Моєї істини. 

22 Життя завжди було сумним для людини, бо вона завжди нехтувала багатьма дарами, які має 

в собі. Як він міг ними скористатися, якщо нічого не знав про їхнє існування? 

Я часто бачив людей пригніченими і сумними, тому що вони вважали себе нездатними 

звільнитися від ярма, яким є для них життя в цей час. І тому Я приємно здивував вас Своїм 

голосом, який кличе до вас, Своїм Словом, яке вселяє віру, мужність жити, радість і надію. 

23 Тільки віра може зробити душу сильною, і тому Я запалюю віру в одних і відроджую її в 

інших Своїм вченням. Бо в майбутньому вам доведеться представляти сильний, зразковий, 

слухняний і законослухняний народ. А сила його походить від віри його в Закон Мій. 

24 Я не хочу більше бачити сльози на ваших очах, не хочу бачити, як ви несете важкий тягар 

свого життя без духовних ідеалів, натомість сповненого турбот і фізичних страждань. 

25 Відчуйте себе зараз улюбленими дітьми вашого Отця. Навчися просити Мене про те, що 

тобі потрібно для твого благополуччя. Пам'ятайте, що Я - Божественний Утішитель, щоб у 

скорботах ваших не дозволити страху перемогти вас. Знайте, що біль лише загартовує серце, а не 

послаблює його. Вона повинна залишити вас очищеними, але не озлобленими. 

26 Вже на землі осягніть те блаженство, яке наповнить вашу душу, і яке дасть вам свої перші 

плоди в цьому світі, щоб ви могли продовжувати життєвий шлях без зневіри. 

27 Одухотворяйте себе в натхненні Моїх вчень, щоб дозволити Мені повністю проявитися 

через ваше єство. 

28 Хіба я не віддав тобі тоді своє тіло? Тоді зрозумійте, що ви володієте нею. Дозволь Мені 

проявити Себе через твоє посередництво так, ніби Я роблю це у Своєму власному тілі. Тоді ви по-

справжньому одухотворитеся і будете виконувати Волю Отця вашого. 
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29 Відкрий двері свого серця і дозволь Мені увійти, щоб ти міг утішитися у своїх стражданнях. 

Я, Господь істот і світів, приходжу до вас зі смиренням жебрака, і єдине моє прохання, моє 

благальне прохання - щоб ви любили один одного. Бо через ваше розуміння і розрізнення ви будете 

любити і обожнювати Мене. 

30 Кожна дитина є частиною Мого Духа, тому, що ви робите ближньому, ви робите Мені. Хіба 

ви не сумуєте за стражданнями інших так само, як за своїми власними? Чому ви відчуваєте себе 

чужими, адже ви - один дух і одна плоть? Ви - Моє творіння, яке Я створив на початку, щоб воно 

розвивалося і вдосконалювалося впродовж віків. 

31 Сьогодні, в цю епоху великих випробувань, тільки ваша віра зробить вас переможцями, а 

допоможе вам ревна молитва, яка є могутнім ключем, що відкриває двері і знайомить з вашим 

шляхом. 

32 Ваша робота по донесенню Доброї Новини про Моє проявлення в дусі до ваших ближніх 

буде дуже великою, бо людство нинішнього часу менш довірливе і менш благочестиве. Вони 

будуть пред'являти вам свої сумніви і неготовність, а вам доведеться наполегливо боротися. Але не 

впадайте у відчай, зустрічаючи ці перешкоди, виконуйте свою місію в цей період і ви з 

задоволенням побачите, як цей світ просвітлюється братерством і миром, якого так довго прагнули 

і просили ті, хто завжди вірив у перемогу Світла над темрявою. 

33 У той день, який вже близько, ті, хто живе на землі, зможуть оцінити любов як причину 

цього життя і всіх красот і досконалостей, які досягалися справами любові в усі часи. Тоді ви 

дізнаєтеся, навіщо Я прийшов в цю Епоху і який результат ваших зусиль - а інші будуть 

перебувати в "Духовній Долині" і звідти з невимовним захопленням бачити, як примножуються 

посіяні ними в цьому світі зерна. 

34 Будьте чутливі до кожного натхнення від Мене, будьте слухняні і прості. Дозвольте Мені 

бути відомим через ваші дари, дозвольте Мені дійти до вашого ближнього через ваші дари. Нехай 

твої вуста говорять Мої слова розради перед вухами тих, хто страждає, і висловлюють Мою 

мудрість перед тими, хто потребує світла. Нехай ваші руки служать Мені, щоб пестити, а ваші очі - 

щоб дивитися з милосердям, з ніжністю, зі співчуттям. 

35 Ви повинні наповнити себе Мною, щоб бути в змозі творити справи, яким Я вас навчив. 

Тоді ви дізнаєтеся, що Христос вливає Свою істину в усі душі і тільки чекає їх піднесення, щоб 

відкрити Свою любов. 

36 Якщо моє вчення здається вам настільки дивним, що ви вважаєте, ніби ніколи не чули таких 

слів, хоча знаєте Мене, то скажу вам, що ваше здивування є наслідком вашої нездатності дослідити 

суть того, що Я відкрив вам у минулі часи. З цієї причини це вчення може здатися вам дивним або 

новим, коли насправді це світло завжди було присутнє у ваших життях. 

37 Сьогодні ваш розум буде кидати, як крихкий човен під час шторму. Але він не 

перекинеться, чудодійна сила захистить його. Кожен спалах блискавки буде іскрою надії серед 

глибокої ночі, а коли буря нарешті закінчиться і новий день прийде, як послання миру, з 

найпотаємніших глибин вашого серця пролунає молитва, сповнена віри, любові та вдячності. Ви 

відчуєте, що ваша душа вийшла з випробування зміцнілою, і ви відчуєте певне просвітлення, якого 

раніше не знали, і яке дозволить вам ясно побачити те, що було для вас темрявою і таємницею. 

38 Тільки тоді, коли ви перетворите себе внутрішньо, Я пошлю вас у світ, щоб ви поширювали 

Моє послання. Бо тільки тоді, коли в учнях буде справжня духовність, вони знатимуть, як передати 

її так, як отримали її від Мене. 

39 Я також кажу вам, що перед тим, як відправити вас нести цю Добру Новину, Я зцілю ваші 

рани і викупаю ваше єство в бальзамі розради, який Я вилив на це людство. 

40 Прийди сьогодні, щоб почути це Слово - прийди до Джерела, переповненого знанням і 

милосердям, щоб ти міг по-справжньому почати пізнавати Мене, бо ти не знаєш Мене. 

41 Кожного разу, коли твої вуста або твої думки звертаються до Мене: "Господи, помилуй 

мене, зглянься на мій біль - Господи, не відмовляй мені у Своєму прощенні", - ти доводиш своє 

невігластво, свою розгубленість і те, як мало ти Мене знаєш. 

42 Скажи, щоб Я поспівчував твоєму болю? Просити Мене змилуватися над Моїми дітьми? 

Благайте Мене простити ваші гріхи - Мене, що є любов, благодать, милість, прощення і співчуття? 



U 336 

169 

43 Добре, що ти прагнеш зворушити тих, у кого на землі жорстоке серце, і що сльозами і 

благаннями намагаєшся пробудити співчуття в тих, у кого немає і сліду співчуття до ближнього; 

але не використовуй ці фрази і думки для того, щоб зворушити Того, Хто створив тебе з любові і 

буде любити тебе вічно. 

44 Тепер ти розумієш, чому Я говорив тобі, що ти дуже мало знаєш Мене? Часом, коли дуже 

гірка чаша в устах твоїх, або болісне випробування доходить до межі того, що можуть витримати 

твої сили, ти призиваєш Моє ім'я і кажеш Мені: "Господи, зніми з мене це покарання, не дай мені 

більше страждати". 

     О ви, люди, які у своїй темряві не усвідомлюєте, що не Я хочу тримати вас у стражданнях, а ви 

самі створюєте страждання, самі наповнюєте свою чашу гіркотою, а потім звинувачуєте Мене. 

45 Приходьте до цього джерела світла сюди, щоб ваша душа і ваше розуміння просвітлилися, і 

тоді ви почнете пізнавати Мене як Отця, як Учителя і як Суддю. Бо Я, як невтомний Учитель, був з 

тобою, Ізраїлю, не дивлячись на твій непослух і на твоє нерозуміння, на відсутність роздумів і 

вивчення Мого Закону. Через Моє Божественне Слово Я змушую вас бачити свої помилки, свою 

слабкість і невігластво. Я дав вам час приступити до роботи на тих полях, які я довірив вам у 

спадок. 

46 Це місія, яку Учитель у всі часи доручав учневі, - заступатися перед обличчям страждань і 

гіркоти людської. 

47 Моє Слово завжди говорило до вас відповідно до підготовки і піднесення душі. Але Я 

спускаюся у світ гріха і темряви, не поступаючись Своїм Божественним Світлом. Я приходжу до 

вас, щоб ви оновилися. Але коли Я закликаю вас до відповіді Моїм Божественним Словом, ви 

страждаєте, бо відчуваєте, що Моє Слово торкнулося вашого серця, щоб пробудити вашу душу. 

Слово, яке почуло ваше тіло, не припало йому до душі, бо ваш матеріалізм заважає вам 

розпізнати Божественний задум, суть і надихаючу силу кожного Слова, яке Я даю вам. Тому Я 

кажу вам: дематеріалізуйтеся і дозвольте своїй душі розірвати свої пута і піднятися до Мене, щоб 

вона почула Моє Божественне Слово і ваша матеріальна частина буття зрозуміла через душу те, що 

доносить до вас Учитель. 

48 Моя воля, щоб ви були ізраїльським народом, який несе в своїх серцях насіння любові і 

Божественного миру. Світ очікує милосердя і співчуття від вашого Бога, і так само, як і в минулі 

часи, він очікує побачити справжніх учнів Ісуса. 

49 Люди чекають від вас боротьби, як від учнів Другої Епохи. Але іноді ви втрачаєте мужність, 

і коли чуєте, як ваші ближні богохульствують і обмовляють вас, називаючи самозванцями, ви 

чините, як Петро, і відрікаєтеся від Мене на шляху, відрікаєтеся від благодаті, яку Я приготував 

вам, і втрачаєте її, знову впадаючи в свій матеріалізм. 

50 Ви повинні переконати невіруючого, підняти впалого і дати слова розради і любові тим, хто 

страждає. 

51 Люди у своїй свободі волі закликають до об'єднання, щоб на землі запанував мир. Вони 

прагнуть гармонії і хочуть показати світу, що в них є світло, що вони обдаровані силою творити 

мир. 

Але ті обманщики хочуть вирвати з ваших рук коштовність неоціненної цінності і Ковчег 

Нового Завіту, який Я віддав вам у відання, і хочуть зробити вас знову слугами фараона, рабами 

темряви - тих, хто через своє нерозуміння тягне на собі кайдани нечестя, егоїзму власної 

значущості. 

52 Я говорив з вами не тільки про виконання місії моїх апостолів Другої Епохи, і про 

виконання місії Мойсея. Ні, Ізраїлю, Я говорив тобі про виконання місії Ісуса з Назарету. Він дав 

вам найдосконаліший приклад. 

53 Я дав вам дещо з цієї ж влади Ісуса, щоб ви могли, як і Він, прийти на допомогу своїм 

стражденним ближнім. 

54 Я не дав людині ні інших законів, ні іншого вчення, ні інших шляхів. Саме люди проклали 

ті шляхи, якими зараз ходить людство. Але ви на правильному шляху і насолоджуєтеся Моєю 

любов'ю і Моїм світлом. 
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55 Але чи хочете ви, люди, щоб каміння свідчило про Мою присутність? Ні, Ізраїлю, бо це 

буде причиною болю і гіркоти для твоєї душі і тіла. 

56 Не моя воля, обраний народе, щоб ви загинули, і щоб людство не визнало вас моїми учнями, 

вчителями завтрашнього дня. Тому Учитель говорить вам: Вчіться і досліджуйте, щоб ви зрозуміли 

Мій Божественний задум, щоб світ дізнався і прийшов до дерева життя. 

57 Улюблені, короткий проміжок часу, за який ви почуєте Моє божественне слово через носія 

голосу. Але з числа мого народу жодна душа не повинна бути занадто малою або занадто великою. 

Сто сорок чотири тисячі повинні зібратися перед моєю Присутністю в кінці 1950 року, щоб 

отримати остаточні інструкції, якими ви повинні керуватися для виконання вашої важкої місії, щоб 

відправитися до народів нести світло, милосердя і правду. Таким чином, через виконання місії 

Моїх обранців, світ може насолоджуватися миром Мого Божественного Духа. Тому невтомний 

Учитель дає вам черговий склад свого повчання, щоб ви вивчили його, витлумачили і пішли за 

ним. 

58 Мій прояв характеризується світлом, миром і любов'ю до вас. Я показую вам шлях, на 

якому ви повинні оновитися. Я доручаю вам іти по ній, щоб ви могли відчути зміцнення Моєю 

любов'ю. Це буде тією силою, яка змусить вас йти твердо, яка перетворить вас на справжніх учнів, 

які дадуть людству вірне свідчення Моєї Присутності. 

59 Я роблю вас вільними, щоб ви більше не були рабами гріха. Я даю вам світло, щоб ви могли 

пізнати істину і побудувати святилище у ваших серцях, де ви підносите Мені свою віру, як факел, 

щоб ваша душа могла злетіти до Мене і бути в спілкуванні зі Мною. 

60 Я більше не хочу, щоб ви говорили Мені: "Господи, чому Ти далеко від Мене, чому Ти не 

чуєш мене, чому я відчуваю себе самотнім на життєвому шляху?". 

Улюблені: Я ніколи не віддаляюся від Своїх дітей, це ви віддаляєтеся від Мене, тому що вам не 

вистачило віри і ви самі відкинули Мене і закрили для Мене двері своїх сердець. 

61 Світ недооцінює вас і завдає вам болю. Але коли ви взивали до Отця вашого, Я з милосердя 

дав вам найкращу "одежу", бо милосердя Моє велике, і Я не дав вам загинути. Бо Я - гавань 

порятунку для вас і для всього людства. 

62 Я нагодував вас найкращою їжею з мого небесного столу і омив ваші ноги, щоб ви могли 

йти своєю дорогою, як ваш Учитель. 

63 Я залишаю Моє слово, записане у вашому серці, щоб ви були дітьми світла, які свідчать про 

Мою присутність серед вас - щоб ви були посохом людства і показали вам рятувальний човен - 

щоб Моє світло сяяло в темряві і щоб ви навчили світ злітати і спілкуватися з Моєю 

Божественністю від духу до духу. 

     Тому Я готую вас, люди, бути служителями Третьої Епохи, які дають хліб життя і кришталево 

чисту воду натовпам. 

Діти гинуть у цей час розпусти, плутанини понять і матеріалізму. Світ іде своєю дорогою, як 

сліпий, це ті, хто мертвий для життя благодаті, це людство гине і дає Мені випити ще одну чашу 

страждань. Покажіть їм світло нового дня, дайте їм відчути Мою присутність і скажіть їм, що 

Отець чекає їх з розпростертими обіймами. 

64 Короткі вже ті миті, в які ви почуєте Моє слово через носія голосу. Але Моє божественне 

слово має бути як книга, відкрита перед людством. 

Ви повинні показати його, написане у вашому серці, у вашій душі, як світло, що просвічує вас, як 

факел, що веде людство. Бо цей, бажаючи плоду, який ви отримали, прийде до нього різними 

шляхами, і ви повинні будете дати йому його, щоб він мав у собі життя благодаті. Це плід з дерева 

життя, і кожен, хто буде ним харчуватися, не загине, бо матиме в собі життя вічне. І ви, що 

наситилися цим плодом, повинні дозволити своїй душі піднятися і піднятися - розірвавши всі свої 

кайдани. 

65 Наповнюйте свої серця миром і доброю волею. Будьте душами світла, які являють себе 

світові як вільні душі, які знали, як будувати істинну Церкву для свого Господа. 

66 Я хочу бачити, як ви даруєте життя "мертвим" і світло "сліпим", доносячи Моє послання до 

вух тих, хто не хотів Мене чути, і навертаючи серця до віри. Це є золоте зерно, яке ви принесете 

Отцеві вашому в руках ваших. Тому Я піднімаю вас і даю вам Мою настанову, яка є скарбом 
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незмірної цінності для вашої душі. Бо Я дав вам відчути Мій мир у Своєму Слові, і Я надихнув вас 

ним, щоб ви могли йти цим шляхом, який залитий світлом Мого Святого Духа. 

67 Я не дивився на ваші недоліки, ви маєте Мене зараз лише як Отця, щоб дати вам Моє Слово, 

щоб ви могли оновитися, слідуючи йому, і побачити себе сповненими Моїм милосердям. Я хочу 

бачити вас одягненими в Мої духовні блага, всіх однаково просвітленими світлом Мого Святого 

Духа, щоб - об'єднані любов'ю, вірою і доброю волею - ви були сильним Ізраїлем, який сповіщає 

світові Мою Справу, щоб у вас можна було побачити Моїх послів, Моїх посланців - душі, які 

воістину підготували себе до того, щоб повести за собою людей. 

68 Ви отримуєте Моє вчення день за днем. Я - Учитель, який постійно наставляє вас, щоб у 

майбутньому, одухотворивши себе, ви співали духовну хвалу. 

69 Я дарую вам Свою силу, щоб ви йшли Моїм Божественним слідом. Я просвітлюю ваш 

розум, щоб ви ясно розуміли свого Отця, щоб ви правильно тлумачили Моє Слово, і щоб істина, 

яку люди шукають різними способами, відкрилася в вас. 

70 Ви, улюблені люди, донесете це послання до людства, щоб воно зрозуміло Закон Отця у 

світлі істини. Бо Я бачу, що в своїх великих помилках вони втручаються в Мої високі поради і 

прагнуть проникнути в Мої таємні скарбниці, хоча вони не готові до цього, і вони ще не зрозуміли 

Мене. 

71 Моє вчення буде чистим дзеркалом, в яке людство подивиться на себе, щоб зі смиренням і 

лагідністю дозволити Моєму Слову перетворити його і підготувати до любові до Мене, до 

оновлення і до того, щоб люди любили один одного. 

72 Я дав вам штандарт Мого миру, щоб ви зробили його відчутним для світу. Але мир, який Я 

довірив вам, - це мир Мого Духа, - це те, що надихає ваш дух, - те, що народжується з Моєї любові 

і завдяки чому людство усвідомить Мою Присутність. Саме цей мир Я подарував вам, щоб ви 

могли відчути його повною мірою на своєму шляху, який Я проклав, щоб ви не відчували болю. 

Для цього ви самі собі створили. 

Але душа твоя має великі дари і силу, щоб ти міг перемогти страждання, яке очищає і очищує 

тебе. Бо істинно кажу вам: не біль один наблизить вас до Мене, але послух Закону Моєму, ваші 

добрі діла. 

73 Ви відчуєте блаженство в практиці Мого вчення і таким чином підніметеся на гору. 

Зрозумійте, що вам належить виконати непросту місію. Як і ваш Учитель, ви повинні залишити 

слід послуху серед людства, приклад смирення, щоб він був схожий на світлу стежку і прийдешні 

покоління могли наслідувати ваш приклад. Ви повинні залишити шлях, прокладений для них, щоб 

вони могли досягти духовності. Ви будете сіячами істини, щоб світ більше не впав у прірву - у 

ворожнечу, яку він живив протягом століть. 

74 Приготуйся, мій народе, до того, що світ голодує, щоб зрозуміти Мою істину. Принесіть їй 

утіху, бо очищення її велике. Але також кажу вам, що милість, яку Я зберіг для вас у Моїй 

скарбниці, велика. Але перед тим, як її отримати, треба стати гідним її заслужити. Коли ви 

досягнете виконання своєї місії, ви зрозумієте, що вона є у вас в глибині вашої істоти. 

75 Істинно кажу вам, що ви вже не нужденні, ні немічні, ні сліпі. Бо світло Моє просвітило вас, 

щоб ви могли свідчити про Мою присутність у цьому часі. Моя Воля, щоб ті, хто прийдуть після 

вас, знайшли тихе місце спокою, в тіні якого зможуть відпочити. Прийміть їх, приведіть їх до 

джерела благодаті, не дивлячись на їхнє невігластво, на їхню нечестивість. 

Якщо прийдуть прокажені, зціли їх, бо ти маєш цілющий бальзам, і якщо прийде до тебе 

вбивця, покрий його своїм духовним покровом і змусь його покаятися у своїх злочинах, щоб він 

шукав воду, яка очистить його від плями, яка викупить його. Коли ці духовно нужденні прийдуть 

до ваших дверей, бо бажають мого слова і мого світла, ви не будете відмовляти їм ні в чому. Ви 

будете слугами своїх ближніх, бо Я приготував вас до цього, щоб ви дарували Мою милість. 

76 Тому, куди б ви не пішли, там буде благополуччя. Люди впізнаватимуть Мене, 

відчуватимуть Мою присутність і матимуть віру в своїх серцях. Таким чином світ зможе 

відвернутися від свого ідолопоклонства. 
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Люди повинні шукати Мене духовно, повинні любити один одного і, люблячи один одного, 

живити мир і доброзичливість. Але ви - ті, хто принесе цю настанову, ви будете як промінь світла в 

їхній темряві. 

77 Твоя битва близько. Ви будете знати, що це битва світла проти темряви. Тоді ви станете 

воїнами Моєї справи, ви вивісите свій значок і візьмете в руки меч Мого слова і станете свідками 

того, як війська вашого Господа борються проти темряви цього світу. 

78 Це час, коли Я просвітлюю всі душі, коли Я звільняю світ від рабства, яке він терпів 

століттями. Але необхідно, щоб Я дала про Себе знати в цьому світі зла, ворожнечі і 

недоброзичливості, де процвітають війни, де гріх приніс всі свої плоди. Треба, щоб вона 

очистилася, як золото в горнилі, щоб вона піднялася до життя благодаті і людина мала в душі 

життя вічне. 

79 Але Отець каже вам: Я не знищую найдорожче, що є у творінні, - душу. Ні, діти улюблені, Я 

лише очищу світ від його зіпсованості, щоб постало нове людство, в якому маси відчуватимуть 

Мене і виконуватимуть Мій Закон. Люди будуть любити один одного, будуть їсти плоди з дерева 

життя, будуть втамовувати спрагу своїх душ у невичерпному джерелі благодаті, а Мій Святий Дух 

буде просвічувати їх, як царська зірка. Тоді ви побачите, що людство прославлятиме Мене і 

благословлятиме. 

80 Улюблений Ізраїлю, ти обраний і підготовлений, щоб продовжувати боротися і працювати, 

щоб цей світ побачив Новий День. 

81 Люди, ви робите початок, бо ви перші показуєте приклад. Презентуйте Мою Роботу так, як 

Я вам її доручив. Будьте справжніми спіритуалістами, які несуть дари Святого Духа у всій славі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 337 
1 Ласкаво прошу лагідних і смиренних серцем, які не образилися на скромність цих місць, де 

Я даю про Себе знати, бо вони думали лише про те, щоб дати своїй душі насолоду слухати Моє 

Слово. 

2 Істинно кажу вам, заради коротких миттєвостей підготовки цих сердець Я посилаю Своє 

Світло і Свій Мир в це неспокійне море, в якому людство гине посеред своїх пристрастей і своїх 

воєн. 

3 Як не відчути Моєму Духові також захоплення, коли Я бачу ці натовпи, які шукають Мене в 

значенні послання, яке вони чують через носія голосу? Вони більше не просять формальностей чи 

обрядів, вони лише хочуть харчуватися хлібом Духа. 

4 Їжте і насичуйтеся, душі, мізки і серця, щоб ви відчували себе зміцненими і ситими для 

вічності, коли ви більше не почуєте цього голосу. 

5 Голос вашого Вчителя, олюднений голосоносцями, закінчиться. Але книга моїх одкровень і 

вчень, як маяк незгасимої яскравості, назавжди залишиться перед вашою душею. 

6 Це Слово, яке наповнило ваші душі миром, яке принесло нескінченну насолоду серцям і 

розуму цього народу, яке підняло до віри "мертвих", і освітило шлях всім, хто його почув, ─ навіть 

якщо ви більше не почуєте його з вуст Моїх обранців, воно буде для вас незгладимим і незабутнім. 

7 Блаженні ті, хто вміє зберігати цей хліб і це вино в чистоті і непорочності свого єства, бо 

вони завжди матимуть чим розрадити, посіяти милосердя і запалити світло на своєму шляху. 

8 Блаженні ті, які увірували сьогодні, бо завтра вони увірують у те, що чули і бачили. Ти 

залишишся на землі, щоб працювати для духовного пробудження і миру твоїх ближніх, і Я збережу 

тебе до тих пір, поки не приведу тебе в Землю Обітовану. 

9 Оскільки ваша пам'ять надто слабка, щоб утримати все багатство вчень, які Я відкрив вам, Я 

залишу вам матеріальну книгу, натхненну Мною, яка містить усе найважливіше, чому Я навчив 

цей народ за цей час. Таким чином, ваша щоденна праця буде легшою, бо Мої вчення завжди 

будуть підбадьорювати вас - адже вам не загрожує небезпека забути з часом те, що ви колись 

почули. Ви впадете в помилку, фальсифікацію або секретність. 

10 Моє Слово і надалі буде маяком і зіркою для цього народу, а духовна перемога буде за 

тими, хто вірний і витривалий до кінця - за тими, хто не здригається від голоду і спраги пустелі - за 

тими, хто крок за кроком піднімається на власну Голгофу, погляд якого завжди звернений до 

Нескінченного, що є світлом, вічністю і обітницею істинного блаженства. 

11 Чим більше ви будете піднімати свою душу, тим менше на вас буде тиснути хрест. І коли Я 

більше не буду говорити з вами в цій формі, Я звернуся до вас духом і скажу вам: відкрийте вашу 

книгу і вивчайте, щоб ви незабаром стали мужніми учнями, яких потребує ця робота, щоб заявити 

про себе на землі. Ви відкриєте свою книгу, і вона відповість вам, вона звільнить вас від сумнівів і 

відкриє вам те, що ви намагалися пояснити собі. 

12 Воістину кажу вам, що настане день, коли вам більше не знадобиться матеріальна книга, 

щоб на кожному кроці нагадувати вам про Моє Слово, бо воно тоді буде литися з ваших вуст 

невичерпним потоком натхнення. Але для того, щоб цей день настав, і щоб ви досягли того ступеня 

піднесення і мудрості, вам доведеться заздалегідь багато вчитися і практикуватися в письмових 

настановах, поки ви не досягнете зрілості і базових знань, які дозволять вам отримувати 

божественне натхнення від духу до духу. 

13 Учителю буде приємно, коли Він побачить мир у ваших серцях. Ви, учні Мої, завжди 

будете освіжатися Моїм словом, і коли будете підніматися духовно, то відчуєте Мій прояв у своїй 

душі і отримаєте Моє натхнення. 

14 Ви - мій обраний народ і повинні бути смиренними і великодушними. Ідіть дорогою світла, 

щоб не спіткнутися і не впасти. Бо це Я йду перед вами. 

Хто спить часом, той, прокинувшись, побачить, що його брати і сестри просунулися на шляху 

світла, а він був байдужим. Але Я також даю Своє слово день у день рабу, який не працював, який 

дозволив обдурити себе темряві і дозволив прорости бур'яну в своєму серці. 
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15 Відійдіть, улюблені учні, від своїх колишніх шляхів, бо на них тільки біль нападав на вас. 

Тому Я знайшов вас голими і голодними, без миру і без розради для світу, без знання своєї долі і 

без того, щоб ви відчували тепло Мого Отця. Але нині Я дав вам нову можливість і дав час 

освіжитися Моїм словом, щоб у ньому ви знайшли порятунок своєї душі - тієї душі, яка завжди 

була рабом пристрастей тіла. 

16 Ви перебуваєте в той час, коли світ живить свій найвищий ступінь корупції, коли процвітає 

прагнення до влади і бере гору підлість тих, хто не чує голосу розуму і совісті. Проте, ви, хто 

знаходиться на цьому шляху світла, прийміть Моє слово, щоб ви могли зрозуміти своє 

призначення, щоб ви могли розвиватися і підготувати себе через любов, якої Я завжди навчав вас. 

17 Ти дуже любиш Мене і вмієш користуватися часом. Ви одухотворили себе, ви підкорили 

свої тіла і ви надихнули себе працювати для прогресу ваших ближніх. 

Але є й багато тих, хто не зрозумів Мене, не прислухається до розуму і не відчуває Мій мир 

повною мірою, не бажає мати духовну велич у своєму єстві. 

18 Я підбадьорюю вас своєю любов'ю, щоб ви не відчували себе слабкими, щоб, отримуючи 

мою силу, ви змогли зміцнити свою рішучість у виконанні моїх наказів і змогли протистояти 

проблемам і нещастям, які самі люди вам завдають. 

19 Не бійтеся людей, пильнуйте і моліться, щоб темрява не застала вас зненацька і не 

позбавила вас благодаті, яку Я вам приготував. Ви будете Моїми посланцями в різних регіонах 

землі. 

Визнанням Моєї Роботи стало ваше духовне пробудження. Ви більше не ідолопоклонники і не 

фанатики. Ви вже знаєте, яке ваше призначення і духовна місія. Але хто хоче йти цим шляхом, той 

повинен любити ближнього свого і мати совість, яка керує його діями. Тоді все буде світлим і не 

буде темряви в його серці. Він матиме радість і задоволення всередині себе, і від цього його душа 

ще більше підніметься до Мене. 

20 Кожен, хто знаходиться на цьому шляху, завжди буде під захистом мого Духовного Світу 

Світла, буде підтриманий ним у виконанні своєї місії. 

21 Задовольняйтеся великими благами, якими Отець обдарував вас у всьому, що стосується 

людського життя на землі. Не просіть того, що може принести загибель вашій душі і тілу. Я можу 

дати вам більше, ніж ви могли б попросити у Мене. Але саме Я знаю, чого вам насправді не 

вистачає на життєвому шляху. Я сказав вам: Якщо ви знаєте, як виконувати Мій закон, то побачите 

Мене у всій Моїй славі. 

22 Істоти Світла зараз усувають темряву серед вас. Вони будуть вашими захисниками, які 

прагнутимуть, щоб ви були чистими і відмовилися від будь-якої схильності до матеріалізації, щоб 

ви могли споглядати духовну красу і приймати її послання миру для людства. Ілля також очищає і 

готує Моїх обранців, щоб Я міг проявити Себе через їхнє посередництво. 

23 Використовуйте той короткий час, що вам залишився, щоб почути Моє Слово через Носія 

Голосу, щоб ви могли залишатися просвітленими і знати, як отримувати натхнення. Бо через 

вашого духа Я продовжуватиму промовляти до великих народів. Мій духовний світ також завжди 

буде з вами. 

Будьте слухняними і йдіть вперед з мужністю і твердою рішучістю, не вимірюючи відстані. Ви 

повинні починати свою роботу поступово, і тоді ви побачите, як світ поступово втрачає страх перед 

покаранням і будь-яку людську схильність. Таким чином вона буде приймати ваші свідчення все 

більше і більше. 

24 Ви вже знаєте свою місію і як до неї підготуватися. Все, що вам потрібно, - це знати, як 

спілкуватися з Моєю Божественністю від духу до духу ─ вже не через розум носія голосу. 

25 Тоді ті, хто не впізнав Мене, більше не будуть заплутані. Вони відчують довіру і віру і 

відчують, що дух здатний приймати і розуміти Мої духовні прояви. 

26 Місця зустрічей, які дали вам притулок, і надалі залишатимуться для вас місцями зустрічей. 

Але я вам кажу, що істинна Церква, яка завжди буде відкрита у вічності, - це Церква Святого Духа. 

До нього прийдуть всі покоління, і в ньому вони отримають від Мене життя і світло, мир і 

блаженство. 
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27 Після 1950 року ви почнете працювати, щоб нести Добру Новину людству, як Я вас навчив. 

Тому Я вчу вас для того, щоб ви накопичували істинне світло, яке ви будете нести у світ. 

Ви, як обраний народ, повинні поважати ідеї своїх ближніх у різних сектах і релігійних громадах та 

об'єднувати їх у єдину волю своїми зусиллями. 

Прийде час, коли Справа Моя розквітне в різних народах - на тих полях, які були безплідними, 

щоб усі пізнали істинну суть Слова Мого, яке Я пролив, як кришталево чисту воду, в цей час. 

28 Завтра ви будете одним народом, з одним ідеалом, як одне джерело, до якого всі приходять, 

щоб напитися його кришталево чистої води. Будьте пильні, щоб людство могло насолоджуватися 

одним і тим же плодом - тим плодом, який дає суть і солодкість серцю і душі. 

29 Моє вчення підготує вас таким чином, що кожен, хто ввібрав його зміст, навчиться 

ставитися до свого ближнього з особливим ставленням до всіх - до дітей, молоді або дорослих, 

чоловіків або жінок. 

30 Коли Я говорю вам про особливе ставлення до ваших ближніх, Я хочу, щоб ви розуміли, що 

Я говорю про ставлення до душі. Бо треба, щоб кожного разу, коли ви звертаєтеся до свого 

ближнього, ви дуже чітко усвідомлювали, що коли ви йдете до нього, ви звертаєтеся до його душі. 

31 Тоді ви будете знати, як відкрити в дитині душу, яка починає боротьбу, яка починає життя 

за допомогою чистого серця і незайманого розуму. Коли ваше серце зробить ці роздуми, воно 

відчує ніжність і любов до тих душ. 

32 Коли стоїш перед юнаком, то бачиш в його енергії, в його великих сподіваннях і в його 

амбітних цілях присутність душі на висоті її боротьби на землі - того етапу життя, на якому душа 

безупинно бореться з пристрастями плоті і з небезпеками, які переслідують її на кожному кроці. 

33 З розумінням ставитися до молоді, допомагати їй і приділяти увагу, щоб вона могла 

рухатися вперед на нелегкому життєвому шляху. 

34 Мати повагу і любов до зрілих людей та людей похилого віку. В них можна відкрити душу, 

яка вже перейшла вершину гори життя. Все, що мала дати їм земля, мало чи багато, вони вже 

отримали. Більше від неї вже нічого не чекають. Всю свою надію вони покладають на майбутнє, 

яке чекає на їхню душу. Але з усіх людей саме вони мають найбільше віддати, бо вони вже 

пожинають плоди всього, що посіяли за час свого існування. У них не душа потребує вашої 

турботи, а втомлена, виснажена життєвою боротьбою плоть. Будьте уважними, ніжними і 

шанобливими до них, бо вони цього потребують і заслуговують. Після стількох гіркот і 

виснажливої боротьби крапля меду дуже бажана для цих сердець. 

35 Я хочу, щоб ви, дорогі люди, дивилися на людину саме так: духовно, щоб ви давали кожній 

людині ту цінність, яку вона має, і те місце, на яке вона заслуговує. Якщо ви забудете про суть 

свого буття і продовжуватимете ставитися до себе лише як до фізичних істот, ви відмовите собі в 

істинній цінності, яка присутня в кожній людській істоті, - в душі. 

36 Зараз, коли Я дозволяю Своєму голосу бути почутим через Мої словесні передавачі, Я вітаю 

безліч слухачів, які зібралися тут, щоб почути Мене. Я вітаю віруючих і невіруючих, 

добросовісних і допитливих, тих, хто очистився в одухотворенні, і тих, хто несе важкий тягар свого 

матеріалізму. 

37 Я благословляю вас, улюблені люди, бо до цього дня ви виявляли Мені віру і бажання 

наблизитися до досконалості своєї душі. Місія Ізраїлю - молитися і наставляти світ. Ви виросли і 

розмножилися, і з учнів поступово стаєте ученицями, щоб потім шукати тих, хто повинен в 

короткий час отримати спадщину Мого Слова. 

38 Спосіб, у який Я виявив Себе в цей час, відрізняється від способу Другого Часу, але мета 

Моя - та ж сама: Врятувати людство, вивести його з того вихору, який воно зустріло на своєму 

шляху і з якого не змогло вирватися. 

Спокуса розгорнулася у всій своїй силі, і людина впала, як мала дитина, і зазнала великих 

страждань. Він спустошує свою чашу страждань і кличе Мене у своєму глибокому сум'ятті, і Отець 

був з ним. 

Дріжджі ще залишилися в чаші, але Я допоможу вам перенести ті болі, які є наслідком вашого 

непослуху. Блаженні ви, що слухаєте Мене, бо ви будете сильні! Але що станеться з іншими, коли 
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це велике страждання торкнеться їх? Чи не зруйнуються їхні душі від невіри? Молитва Ізраїлю 

повинна підтримати їх. 

39 Я хочу бачити вас чистими, розкаяними і натхненними Моєю любов'ю. Поки ви шукали 

своє спасіння у світі, ви були слабкими. Коли ви піднімали до Мене очі і просили Мене, ви 

отримували силу. Якщо ви знаєте, де розрада, - чому ж ви не завжди шукали Мене? Чому ви не 

шукаєте любові, щоб усунути ненависть і таким чином припинити війни? 

Я продовжую говорити зі світом, але тільки Ізраїль чує Мене і бере на себе відповідальність за 

Мої слова. На ньому я залишаю тягарі, але й духовні благодаті. 

40 У вас Я поклав Мою істину і Мою сутність, щоб ви могли звіщати Моє слово. Я не хочу 

бачити у вас фанатизму, невігластва чи лицемірства. Я хочу бачити свій народ вільним в рамках 

своїх законів, як міцну і щиру сім'ю, яка вміє любити і простягати руку допомоги нужденним, яка 

розуміє удари долі, які переживає людство в цей час, і за які воно молиться. Я готую вас до того, 

щоб ви ніколи не сказали: "Отче мій, нам не вистачає світла, знань і сил для боротьби з неправдою 

і темрявою". 

41 Я просив у тебе трохи віри, щоб через твоє посередництво творити чудеса. Я надав вам 

докази влади, яку Я дав вам. Ти зцілив хворого, бо огорнув його Своєю любов'ю. Одне Твоє слово 

навернуло грішника. Ти зворушив його серце, і світло, що проникло в нього, змусило його 

замислитися, і, усвідомивши свої гріхи, він розкаявся, і Ти врятував його. 

Втішати і дарувати мир, сказав Я вам, і в своїй подорожі по домівках ви принесли мир, і від 

цього виграли не тільки істоти, які населяють цей світ, але і ті духовні істоти, ваші брати і сестри, 

дякують Мені за світло, яке народ Ізраїлю розніс по всьому всесвіту. 

42 Ви досягнете ще більших дарів благодаті, коли будете любити один одного в дусі і правді, і 

ви об'єдналися у виконанні Моїх законів миру і доброї волі. Коли ви будете підготовлені таким 

чином, з вас будуть виходити праведні духовні закони. Серед вас з'являться лідери, які змінять 

курс націй. Але коли я даю цю місію комусь із вас, прийміть її смиренно, відчуваючи велику 

відповідальність, яку я на вас покладаю, пам'ятаючи Мойсея, коли він благополучно вів обраний 

народ, його вислови, його принципи, сповнені мудрості і справедливості, і беріть його за взірець 

для наслідування. 

43 Я запланував для вас великі місії в майбутньому, в залежності від вашої підготовки. Вплив 

вас буде визначальним для перебігу подій у цьому світі. Ви будете проповідувати рівність, ви 

будете поважати місію, яку Я поклав на своїх дітей, бо вони володіють усіма без винятку 

чеснотами і священними правами, якими Я наділив вас. 

44 Для того, щоб ви досягли перемоги, ви повинні об'єднатися, відчути співчуття до людства. 

Прости її, як і Я простив її. Ви побачите її незліченні вади, її моральні та психічні хвороби, її 

виродження. Ви, однак, повинні лише передавати світло. Ваша місія - давати, пояснювати Моє 

вчення і показувати добрий приклад. Решту ви повинні залишити Мені. Великі справи, які 

виникають у вас з вашими ближніми, ви будете приносити переді Мною, і Я вирішуватиму їх 

згідно з Моєю волею. 

Після 1950 року не формую ні теорій, ні наук в рамках свого вчення, не створюю догм і обрядів, 

залишаюся тільки у вірі. Носіть знак у своїй душі і практикуйте чесноти, яких Я навчив вас. 

Набирайтеся сил для боротьби, бо людство чекає на вас. Деякі з вас вийдуть за межі своєї країни, 

інші - в сусідні провінції. Інші з вас повернуться туди, де ви вперше побачили світло в цьому світі. 

Я розсію вас, але моліться і готуйтеся, щоб ви знали Мою Волю і знали, як їй підкорятися. 

45 Ідіть в ім'я моє. Підготуйтеся до виступу. Коли ви готуєтеся до роботи, вивчайте свою 

нелегку місію. Я буду вашим предтечею. Коли вас попросять засвідчити Моє пришестя в Третій 

Час, розкажіть про те, що ви бачили і чули. На той час ви вивчите і дослідите Моє Слово, і те, що 

ви не змогли зрозуміти до цього часу, ви зрозумієте. 

46 Я посилаю вас будувати в серцях ваших ближніх. Твоя робота повинна мати руку і ногу, 

щоб вона була гідна Мене. 

47 Вас будуть судити і ретельно вивчати. Але коли люди побачать у вас ідеал служіння, вони 

будуть схилятися перед вами і любити вас. Люди будуть здивовані вашим перетворенням і 

одухотворенням і братимуть вас за приклад. Я буду свідком твоїх настанов у потойбічному світі. 
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48 Я буду посилати на землю великі душі для продовження справи, і у вас будуть великі 

духовні місії відповідно до ваших заслуг. Людство багато згрішило і погане насіння пустило 

глибоке коріння в його серці. Тому робота з очищення буде довгою і тривалою. 

Душі, які повинні вказати правильний шлях, вже послані - саме ви утворюєте народ Ізраїлю, 

якого Я поставив на той духовний рівень, з якого ви можете підняти людство вгору. 

49 Не відчувати свою перевагу над іншими. Моє Слово і Мої дари - для всіх, щоб ви розуміли 

Мене однаково. 

50 Третя Ера почалася в 1866 році, і ви не знаєте, скільки років або століть триватиме ця Ера. 

Оскільки Друга Ера закінчилася тільки приблизно через 2000 років, ви не знаєте, до якого часу 

може тривати нинішня Ера. Тільки вірте, любі, що Отець відкриється вам і буде дуже близький до 

вас, і що ви з кожним днем будете все більше і більше преображатися. Коли ви зупинитеся в 

боротьбі, Я підштовхну вас, щоб ви могли рухатися вперед. Це важка, тривала боротьба, яка 

розпочалася, і вона буде продовжуватися. Це моя робота по відновленню. 

51 Я дав вам життя, Я послав вас у цей світ для виконання нелегкої місії. Виконуйте Мої 

накази, любіть Мене більше за все створене і служіть своїм ближнім, щоб ви могли жити на 

вищому рівні і з кожним днем бути ближче до Мене. 

52 Всі ви будете жити зі Мною, коли очиститеся і виконаєте своє завдання. Живіть на землі 

духовно і підкоряйтеся духовним і земним законам, щоб ви могли відчути виконання всіх Моїх 

обітниць. 

53 Залишіть своїм дітям цей спадок: Моє Слово. Я дав вам силу творити, створювати сім'ю. Я 

дав вам дім і сказав: наповніть його любов'ю, теплом і добрим прикладом. Якщо ви хочете бачити 

праведність у своїх дітях, виконуйте Мої закони. Вони чекають цього від вас, але якщо зараз вони 

не зрозуміють ваших порад і прикладів, то прийде час, батьки сімейств, коли вони дадуть вам 

розум, вшанують вас і благословлять вас. 

54 Вчіться у Мене сьогодні, бо Я звертаюся до всіх без винятку, ви всі - Мої діти, і ви всі маєте 

рівні права на те, щоб Я вас любив, благословляв, прощав і викуповував. 

55 Ось моє слово, з якого виходять іскри світла, що розганяють темряву з кожного закритого 

для істини розуму. 

56 Подивіться, як сила цього Слова відкриває двері ваших сердець, щоб у них увійшли любов і 

смирення, одухотворення і віра, а разом з тим назавжди зникли зарозумілість, невігластво і гріх, які 

здавна оселилися в них. 

57 Істинно кажу вам: кожен, хто чув Мене - чи вірить він у Моє Слово, чи ні, - тепер несе в 

душі своїй іскру світла, і в серці його відчинилися двері для совісті, які вже ніколи не зачиняться. 

58 Моєму Слову доведеться боротися з духовним невіглаством, яке панує в людстві. У той час 

як ті, хто знає про Моє повернення, вірять, що Моя присутність відбудеться через Мій Дух, який 

прийде у плоть, як у Другу Еру, ті, хто нічого не знає про Моє повернення і Мої обітниці, 

дивуються про Мою присутність у дусі і через людський розум, і постійно дивуються, чому Я 

знову серед людей, хоча вони нічого не знали про це. 

59 Причина цього в тому, що людство задовольняється своїми обрядами, своїми традиціями і 

зовнішніми культами, забуваючи вивчати Закон, пророцтва і вчення, які Я залишив людству в 

минулі часи. 

60 Як же ви не здивувалися, почувши Мене зараз, коли не були пильними, як Я вас навчав? Як 

ви могли не здивуватися присутності Мого Слова, адже ви ніколи не цікавилися знанням Моїх 

пророцтв і знамень, що сповіщали про Моє повернення? 

61 Для цих людей, які не зацікавлені в тому, щоб знати правду, це все одно, що Я нічого не 

робив і нічого не говорив у Другу Еру. Я ніби не приходив і не існував. Тому було необхідно, щоб 

Моє Слово говорило про минулі події в цьому часі, щоб ви могли співвіднести теперішні події з 

пророцтвами, обітницями і вченнями Першого і Другого Часу. 

62 Якби ви всі вивчили Слово, яке Я вам тоді приніс, ви б усі очікували Мене, ви б усі 

розуміли, що Моє повернення повинно відбутися в дусі, і ніхто б не здивувався Моєму прояву. Але 

ви прийшли з темрявою розуму, з пов'язкою невігластва, яка заважала вам бачити світло істини, - з 

серцем, сповненим фанатизму і безумства. Як могло статися так, що всі ви, тільки-но почувши 
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Мене, сказали б: "Він - Учитель"? Необхідно було, щоб ви чули Мене знову і знову, і знову, щоб з 

кожним уроком ваші уми ловили нову іскру світла, яка наближала б вас до розуміння. 

63 Так, без необхідності ні з ким радитися, ні вдаватися до книг, ви сторінка за сторінкою 

пізнавали істину одкровень минулих часів, через які ви зрозуміли причину Мого духовного прояву 

в цей час. 

64 Ваше серце ставало все більш і більш спокійним, а ваш дух все більш і більш зміцнював 

свою віру, коли він бачив міцні стіни фундаменту, на яких побудовано це вчення, яке Я назвав 

Спіритизмом, і яке є вченням, що говорить вам про вічні одкровення. 

65 Учні, зрозумійте, що коли Я говорив з вами в дусі через людський голос, це було для того, 

щоб, коли Я більше не буду говорити з вами через цей засіб, ви могли продовжувати шукати Мене 

в дусі і досягти істинного спілкування з Моєю Божественністю. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 338 
1 Я - шлях і світло, що веде вас. Я є тим персоналом, який підтримує вас і оберігає від падінь, 

що трапляються на вашому шляху. Я - маяк, який висвітлює твій шлях, зміцнює твою душу миром 

Мого Божественного Духа і заспокоює бурі твого життя, щоб ти був цілісним, щоб твоя душа не 

була залишена позаду. 

2 У моєму слові ви отримуєте силу, тепло і поживу, необхідну вашій душі, щоб піднятися і 

боротися так, як навчив її Учитель. 

3 Моє Слово служило, служить і буде служити протягом століть дороговказом для досягнення 

чистоти душі і її досконалості. Ваша душа пройшла різні етапи розвитку, але вона ще не досягла 

досконалості в своїх справах у виконанні своєї місії. 

4 Я прийшов у Третю Еру і виявив Себе через людський розум для того, щоб ще раз вказати 

вам шлях і підготувати вас як учнів Третьої Ери. Я говорив з вами в найпростішій формі, щоб ви 

могли зрозуміти Моє Слово. Я говорив з вами алегоріями і притчами. Але в кожному Своєму 

вченні Я дозволив його змісту проникнути у вашу душу і висловив вам бажання, яке відчуває 

Вчитель, - розпізнати в кожному з вас істинного учня. 

5 Коли ж прийде час, коли ваша душа зрозуміє досконалу любов, яку Отець проявляв до вас у 

всі часи? В цей час велика боротьба вашого Учителя в людстві за порятунок усіх своїх створінь, 

усіх душ. Я пробуджую вашу душу, як пробуджується природа з першими променями ранку. 

6 Хоча моє слово просте - якщо ви вивчите його, то відкриєте для себе велич в його основі і 

оціните цінність кожного мого слова. 

      Усвідомте, що ви перебуваєте в школі, де я вважаю вас учнями, вихованцями і вчителями. 

Залежно від того, якого рівня досягла ваша душа, ви отримуєте від Мого слова те, що вам 

підходить. Учень просто бере моє слово і робить його своїм. Учень бере з Мого вчення ту частину, 

яка відповідає йому, і від цього він наповнюється чеснотою. Той, хто підготовлений як майстер, 

приймає Моє слово, осмислює його, захоплюється ним, відчуває в душі бажання виконувати, 

поширювати Моє вчення, вправлятися в чеснотах і розвивати свої дари. 

7 Ти хочеш передати Моє Слово своєму ближньому, але виявив, що багато хто з твоїх 

співвітчизників не готовий до цього. Ви стукали до сердець, але побачили, що двері зачинені, і 

вони не прийняли ваших слів, і ви відчули рану від зневаги ваших ближніх. Але це було зроблено 

для вашого блага. Бо істинно кажу вам, так ви зможете зрозуміти, що відчуває ваш Учитель, коли 

Він стукає в серце людини і знаходить святилище непідготовленим. Але моя любов до всіх моїх 

дітей велика. 

8 Тому Я кажу вам: не ослабляйте у вашій боротьбі, залишайтеся стійкими, бо Я буду стояти 

поруч з вами; і якщо одного разу ви побачите двері зачиненими, то завтра серця відкриються і 

приймуть Моє Слово. 

9 Людство нерозумне і залишається впертим у своєму гріху. Я ж у Своїй любові, у Своєму 

прощенні до всіх Моїх створінь, що живуть на землі і в потойбічному світі, - Я люблю ваш дух, бо 

він є частиною Мого власного Духа. Але тілу вашому Я даю те, що необхідно, щоб воно було 

опорою душі. 

10 Мир і спокій, якими ви насолоджуєтеся на землі, є благословенням і благодаттю, яку ви 

отримуєте від вашого Отця. Але ви також нарікаєте внутрішньо і говорите Мені: "Господи, мій 

зовнішній вигляд бідний і обірваний". Але істинно кажу вам: невже ви думаєте, що Я віддалився 

від вас через це? Чи ти думаєш, що присутність Бога не з тобою, тому що твій одяг пошарпаний? 

11 Інтерес, який Я маю до вас, стосується вашої душі, і якщо ви будете жити в цьому світі 

віддано і в згоді зі своєю бідністю, то чеснота, яку виявить ваша душа, буде великою. Пам'ятай, що 

твій Учитель навчив тебе смиренності і тим заслугам, яких може досягти душа завдяки цій чесноті. 

На вустах твоїх буде тільки благословення і пісня хвали Богові твоєму. Бо істинно кажу вам, що 

нагорода не на землі, улюблені учні, а в потойбічному житті. Тут, на землі, Я не дам вам 

блаженства, тут не рай, тут Я приготував для Своїх обранців поблажливу відплату. 

12 Блаженні ви, що терпите з миром і покорою, бо ви станете твердими кроками на шляху. 

Учитель навчив вас не прагнути до багатств цього світу, не бажати минущих скарбів цього життя. 
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Якщо ти живеш у скромній хатині, але твій дух уміє розгортати дари, які Я йому дав, ти зможеш 

відчувати себе щасливішим, ніж цар або можновладець землі в найрозкішнішій обителі. 

13 Я говорив з вами в притчі, щоб навчити вас жити на цій планеті в гармонії з вашим Батьком, 

щоб ви могли виконувати його заповіді. Бо ваша доля написана в моїй любові. 

14 Це життя служило вам для того, щоб ваша душа могла досягти піднесення через підкорення 

і через світло, яке ви отримали від Мене. 

15 Ви пройшли різні етапи розвитку. Вже в першому ви почали готуватися до виконання своєї 

нелегкої місії. У другому - ви знайшли більший прогрес, більшу ясність у вашому дусі. У третьому 

- ви досягли більшого прогресу, більшого розуміння моїх слів і більшого їх дотримання. Таким 

чином, ви підійшли до четвертого етапу і ще більше відчули благодать вашого Бога, наближення 

мого духу до вашого. І в цьому великому захваті ваша душа прибула до п'ятого етапу, в якому ви 

повинні були здійснити ще більше розгортання у виконанні своєї місії. Ви боролися, і так ви 

прийшли до шостого етапу, до нового виконання, оновленого прогресу і подальшого розгортання 

чеснот, якими наділив вас ваш Бог. І так ви прибудете до сьомої стадії, в якій ви побачите Царство 

Отця, в якій ваш дух буде безпосередньо відчувати славу Отця, і в якій ви будете праворуч від 

вашого Господа. 

16 Моє Слово сходить, щоб надихнути вашу душу, бо Я хочу, щоб ви продовжували 

освіжатися присутністю Мого Божественного Духа завтра завдяки вашій підготовці. Бо коли ви 

будете готові, ви не будете відчувати себе сиротами, ви не будете відчувати відсутність Мого 

Слова, бо ваш дух зможе спілкуватися з Моєю Божественністю. Тому я хочу, щоб ви вчасно 

підготувалися, практикували молитву і мали одухотворення у своєму серці, щоб завтра ви не були 

в розгубленості і не займалися обманом. Я хочу, щоб ви знали, як підняти свою душу до Мене, щоб 

ви могли отримати Моє натхнення. Бо Я збираюся перетворити кожного з вас на "підніжжя" Своїх 

ніг. 

17 "Підніжка для ніг" - це основа, на яку спирається світло і сила вашого Господа. Тоді завтра, 

діти мої, ви будете істинними "підніжками", істинними глашатаями Мого Слова. Підготовлені 

розкриттям своїх дарів, ви передасте Моє Слово у всій чистоті. Я не хочу бачити невігластво серед 

мого народу Ізраїлю після того, як цей дорогоцінний час мого проголошення через людський 

інтелект закінчиться для вас. 

18 Хто з вас після 1950 року відречеться від цієї Божественної Справи? Якщо ви будете діяти 

таким чином, то це буде від невігластва, і саме невігластво я зараз з вас знімаю. Бо той, хто 

просвітлений, не відступить, він залишиться непохитним і буде йти вперед по шляху. Але той, хто 

не зрозумів Мене, не зрозуміє, що це був плід його непідготовленості, відсутності віри і 

одухотворення, і з цієї причини він повернеться до свого ідолопоклонства і фанатизму. 

19 Якщо ви бачите недосконалість на цьому шляху, не приписуйте її Моїй Божественності, Я 

досконалий. Припиши це своєму ближньому, який не знав, як підготувати себе до того, щоб вести 

тебе з тією досконалістю, з якою Я наставляв тебе. 

20 Я говорив вам: для Мого Духа немає національностей, немає каст, немає статевих груп, 

немає рас, немає кольору шкіри. Всі ви - Мої діти, і для всіх вас Я розкрив Свої обійми, і всіх вас Я 

прийняв. Я прийняв того, хто прийшов до Моїх ніг розкаяним і покаянним - серце зіпсоване, яке 

ще несе на руках сліди крові, і Я укрив його від правосуддя земного. Чому? Тому що це моя 

дитина. І якщо він був найжорстокішим грішником на землі, якщо він вбивав, Я прощав його і 

говорив йому: "Не гріши більше". Я є прощення, але я хочу, щоб це прощення було вашим 

спасінням назавжди. 

21 Я хочу, щоб ви залишили свої шляхи зла, щоб кожен зрозумів Моє слово і покаявся у своїх 

провинах, щоб ви були переді Мною розкаяними грішниками, щоб ви сповідалися перед своїм 

Богом. Бо Я вислухаю вас мовчки і не відкрию гріхів ваших. Я не зраджу вас, діти мої, я буду 

радити вам, як найвірніший з ваших друзів. 

Не їжте заборонених плодів на землі, не насолоджуйтеся тим, що вам не належить, не робіть 

справ, які ганьблять вас у житті. Будьте чоловіками або жінками, які живуть у всій чесності та 

праведності, як Я навчив вас. Якщо якась слабкість змусила тебе згрішити, покайся зараз у своєму 
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переступі. Дозвольте Моєму милосердю очистити вас. Але я хочу, щоб ваше покаяння було чистим 

від щирого серця. 

22 Виправляйтеся, оновлюйтеся, бо Учитель сказав вам у цей час: "Я використовую грішника, 

але не непокірного грішника, а грішника, що кається". А коли ви покаялися - що ви отримали? 

Миру, душевного спокою, рівноваги в душі, почуття вдячності та чеснот вашого Бога. 

23 Хто з людей здатний подарувати вам мить духовного спокою, як Я дарую його вам щомиті? 

Хто з людей радить вам так, як раджу я? Зрозумійте, що ніхто на землі не здатний підготувати ваш 

шлях з такою ж надійністю і здатністю, як це роблю Я з вами. І все ж таки хочеться відійти від 

цього шляху, щоб випробувати нові пригоди. 

24 Чоловіки і жінки, які пережили втрату рідних і близьких, які померли ─ тих, хто жив з вами, 

хто дарував вам душевний спокій і наповнював ваші серця любов'ю: Хіба ви не згодні з тим, що 

Моя воля здійснилася у ваших близьких? 

Ви, матері, відчули втрату своїх дітей, ви, діти, залишилися сиротами в житті, ви втратили 

присутність найрідніших людей, які були вашими батьками. Дружини бачили, як відходять у 

вічність їхні вірні супутники. Я вилучив їх з їхнього життя, покликав їх у потойбіччя. Але чи не 

заважатимете ви моїм високим радам? Ні. Бо ви повинні розуміти, що ви лише тимчасово 

перебуваєте в цьому світі, що Я їх прибрав лише тому, що маю для них нове життя. 

Але зараз ваші серця змирилися, і якщо ви плакали над відсутністю своїх близьких, то це через 

слабкість вашої земної природи. Однак дух твій, що зрозумів Мою найсвятішу Волю, відчув 

радість. 

25 Отець говорить до вас: Виконуйте кожен мій наказ з любов'ю, зі схваленням і миром. Бо 

колись, не так вже й далеко, ваша душа також увійде в потойбічний світ і побачить ті душі, які 

померли до вас. Ви ще живете на цій планеті, але істинно кажу вам: така ж доля чекає і вас. Але 

сили, світла і миру вам у цьому житті, щоб і надалі жити праведно в цьому світі. Коли Я покличу 

вас, ваші очі відкриються на це нове життя і ви почнете новий шлях. 

26 Щасливий той, хто готовий, бо він уникне свого очищення і побачить нове життя на своєму 

шляху. 

27 Відірвіться від світу, підніміть очі до Мене і освіжіться Моєю присутністю. Нехай Моє 

Слово закарбується у вашому серці, щоб ви були сильними і не дозволили спокусі відібрати у вас 

те, що Я вам з такою любов'ю довірив. Виконуйте закон, щоб бути справжніми спіритуалістами. Бо 

ви весь час спали, а Я розбудив вас. Якщо у вас є рішення бути зі Мною, ви не відчуєте тягаря своїх 

боргів. 

28 Я приходжу в цей час, щоб отримати виконання місії моїх працівників, і залишити в їхніх 

душах свою любов і свій поцілунок миру, духовного блаженства. Я хочу, щоб ви були дзеркалом 

для інших - для тих, хто заперечує мою присутність серед вас, хто не вірить в мій прояв через 

людську здатність розуміння. 

29 Мій духовний світ оберігає вас і є посохом у вашому житті. Але коли ви йдете в темряву, 

вони показують Мені свої сльози, бо ви забули, що саме вони охороняють вас. 

Але Я приходжу як Отець, щоб порадити вам - як Учитель, щоб наставити вас, і як Бог, щоб 

дати вам Своє благословення і милість. Я бачу учнів з надією досягти Мене. Але кажу вам, що 

кожен, хто хоче бути зі Мною, повинен бути слухняним. 

30 Я наставляв вас, щоб ви зрозуміли і одухотворили себе. 

31 Мій прояв через людський розум добігає кінця. Але якщо ви зрозумієте Моє вчення, то 

відчуєте єдність думки і волі і полюбите один одного. 

32 Залишилося лише кілька ранкових присвят, в яких ви будете чути Моє Слово через 

людський інтелект, і необхідно, щоб ви зрозуміли Мене так, щоб ви забрали значення цього Слова 

з собою в глибину свого серця. Я прийшов до вас, завтра ви повинні піднятися духовно, щоб 

досягти Мене. 

33 Після закінчення Мого прояву через людський інтелект, вчення, яке Я дав вам, 

відлунюватиме у вашому єстві. Ви відчуєте смуток через відсутність цього прояву, а потім будете 

плакати за невикористаним часом, коли ви не використали те, що Я дав вам у Моєму вченні. 
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34 Я покликав вас у цей час, улюблені люди, щоб ви були готові. Але якщо ти відкинеш цю 

можливість, Я дозволю тобі продовжувати свій шлях, і Я буду ніжно і смиренно слідувати за 

твоїми кроками, а якщо ти впадеш, Я милостиво і з любов'ю підніму тебе знову, і після довгих 

блукань знову притягну тебе до Себе. 

35 Я підняв вас на вищий рівень, ніж той, на якому знаходиться людство. Я наділив твою душу 

прогресом, щоб ти, подібно до свого Вчителя, нахилився до людства, щоб підняти його, як Я 

зробив це з тобою. Не можна дивитися на скалку в оці ближнього свого, не подивившись спочатку 

на промінь, який є в тобі самому. Зрозумійте ці слова, люди, бо людство ще не зрозуміло їх. 

36 Ви утворите Мою Церкву. Це буде союз чистих душ, душ доброї волі, які люблять свого 

Бога і служать Йому. Це будуть душі світла, в яких вже не буде нічого злого, бо в цих душах не 

буде місця темряві, бо вони будуть чисті, як сніжинки. 

37 Я говорив вам: ви будете частиною Моїх воїнів, які будуть наполегливо боротися, щоб 

звільнити людство від його темряви, і через вашу покірність ви досягнете рівня досконалості. 

Багато добрих справ ви зможете зробити, якщо будете лагідними, смиренними і сповненими віри в 

свого Отця. Бо Я відкрию Себе через ваш розум, бо Я дав вам великі дари і влив у вас Себе як 

світло, благодать і мудрість. 

38 Я зробив вас багатими, щоб ви роздавали це багатство тим, хто його потребує. Бо ви не 

повинні бути егоїстами, які хочуть все тільки для себе. Бо якби ви діяли так, то були б позбавлені 

Моєї милості. 

39 Пророцтва збудуться, і тоді, коли людство буде у своєму сум'ятті, у своїй темряві, ви 

покажете йому світло і проявите мою присутність у собі. 

40 Зрозумійте Мене, люди, Я говорю з вами ясно, приймаю вас з любов'ю. Приходьте 

втамувати спрагу, Я - Джерело Живої Води. Спочивайте зі Мною, що є Мир, і освіжайтеся зі 

Мною, що є Досконала Мудрість. 

41 Подумай, людство, що необхідно, щоб біль був з тобою, щоб ти відчув Мене. Але не 

звинувачуйте свого Господа в цих подіях, звинувачуйте себе. Коли до вас прийшли страждання, ви 

сказали Мені: "Господи, за що Ти нас караєш?". Але ви не визнаєте плодів своїх справ, щоб сказати 

Мені: "Господи, ми згрішили, прости нам". 

42 Як тільки людство навчиться спрямовувати себе Моїм шляхом, воно врятує себе, і всі 

будуть любити свого Бога і Господа і любити один одного. Тому я кажу вам: Зберігайте моє вчення 

у своєму серці, майте мою мудрість у своїй душі і передавайте її людству всіма способами, якими я 

передав її вам. Допоможіть їй піднятися, підніміть її тією силою, яку Я ввірив вашим душам. 

43 Я даю вам сандалі для ваших ніг, щоб ви були міцно стоять на ногах і тому ступали всіма 

стежками і несли Моє світло. Ви будете йти за дорученням від Мене, бо Я уклав з вами завіт для 

виконання цієї благословенної місії. Потім, коли ви прийдете до Мене, ви покажете Мені свій 

урожай. 

44 Я знову буду радіти вашій душі і передам вам настанови, які ви повинні засвоїти, бо ви 

повинні практикувати те, чому Я, як Учитель, навчив вас. 

45 Ви показуєте Мені свій послух і ревність, яку ви маєте в своєму серці, щоб слідувати за 

Мною, і це дає вам зрозуміти Моє Божественне Слово. Моя Воля, щоб ви були готові бути 

істинними посланцями Мого Слова, щоб люди могли пробудитися і відчути Мене на дні своїх 

сердець - щоб вони могли розпізнати і йти по шляху і бути в гармонії зі Мною. 

46 Ви пережили різні випробування і не ослабли в них, бо в вас залишилася Моя сила. Я, як 

Отець, підбадьорюю вас Своїм словом і вказую вам на момент, коли довіряю вам милосердя, якого 

потребує людство. Ви підете, представляючи Мене, і принесете Хліб Життя і Світло Мого Святого 

Духа своїм ближнім, щоб вони могли вирватися з темряви. 

47 Я скористаюся душами, які Я очистив і очистив, - тими, кому Я дав світло для їхніх 

духовних очей, щоб вони розпізнали Мою Присутність у цій Третій Ері, - вами, яких Я підготував 

Своїм Словом, щоб ви передали свідчення про Мою Присутність у ваших серцях. 

48 Ви прийшли до Моєї Присутності в потребі, не маючи нічого доброго. Але Я приготував 

вашу душу, зодягнув її світлом Свого Святого Духа і розподілив між вами Свої дари благодаті, щоб 

ви йшли до нужденних і ділилися з ними тим багатством, яке Я вам довірив. 
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49 Тому Я ретельно підготував і очистив вас, щоб скористатися вами - тими з вас, хто 

відвернувся від зла і брехні, - тими душами, в які, коли вони почули Моє Слово, проникло Моє 

світло, просвітило їх і змусило розпізнати, де є істинний Бог. З цієї причини ви відвернулися від 

плутанини, яку приніс світ своїми лжевченнями, з якими людство шукає Мене, бо не визнало, що 

його Бог не виявляє себе в матеріалізмі його творінь. 

50 Підніміть свої душі і спілкуйтеся зі Мною від душі до душі. Але для того, щоб досягти 

цього спілкування, необхідно, щоб ви закарбували Мій Божественний Закон у своєму серці, щоб 

завдяки цьому одухотворенню ви могли перебувати в спілкуванні зі Мною. Я кажу вам: Коли Я 

більше не буду говорити з тобою через людську здатність інтелекту, Я не видалюся з твоєї душі, Я 

буду перебувати в тобі, бо це необхідно для того, щоб через твоє посередництво зробити Себе 

відомим людству. 

51 Була Моя Воля, щоб ви першими сіли за цей стіл. Це була Моя найсвятіша Воля, щоб ви 

були зібрані і згуртовані навколо Мене, щоб дати вам вашу спадщину і перетворити вас з 

нужденних на багатих, які володіють скарбом Мого Слова. 

Таким чином, ваші духовні очі побачили світло нового дня, бо ви - учні Третьої Епохи, яких Я 

підготував, щоб згодом ви могли свідчити людству про Мою Присутність - щоб ви могли говорити 

про Мій Закон з усією правдивістю і з мудрістю - щоб ви могли проповідувати Євангеліє Моєї 

любові і зробити Мою Присутність відчутною для людей через ваші справи, щоб у їхні серця 

увійшло покаяння за минулі гріхи і помилки, щоб вони залишили своїх фальшивих богів і знайшли 

свого істинного Бога, і через твоє посередництво отримали розраду і надію на прийдешні часи, 

коли збудуться мої пророцтва. 

52 На вашому шляху підніметься темрява, щоб охопити людей. Але не ви, бо ви несете Моє 

світло в своєму розумі і серці. Вас більше не може охопити темрява світу, яка затьмарює розум і 

засліплює людину, змушуючи її не чути голосу своєї совісті. Але цю битву Я доручаю тобі, бо в 

твою руку Я вклав меч світла, який освітить темні печери. 

53 Ви побачите, як люди у своїй обмеженості продовжують схилятися перед фальшивими 

богами. Але світло Мого Слова проникне в найпотаємніші куточки їхніх сердець, і вони відчують 

присутність Мого Духа. 

54 Натовпи вирушать і очистяться, щоб отримати Моє послання через твоє посередництво. Бо 

Отець приходить у бажанні спасіння душ, і треба, щоб вони попередньо очистилися і очистилися, 

щоб прийняти Мою милість. Одні будуть чинити опір, тому що вони сповнені бажання влади, тому 

що вони загордилися себе панами серед натовпу і їхні душі затьмарилися і збентежилися. 

55 Ви почуєте, як ваші співвітчизники будуть заперечувати істинність Моїх послань, 

переданих через вашу передачу, і говоритимуть, що ви - неправильні - недосконалі люди, які не 

можуть нести Мою Присутність у собі, у найпотаємнішій частині свого єства. Бо вони належать до 

тих, хто бажає відчути Мене ще одним царем цього світу. 

56 У Другу Епоху Я царював, сповнений смирення, щоб донести Моє Вчення до людей, але 

вони не повірили в прихід "Єдинородного Сина Отця". Так само, в цей час ваші співвітчизники 

будуть заперечувати, що ви - Мої посланці, Мої обрані, яких Я наділив Моїми дарами благодаті, 

щоб ви могли зробити Мою Роботу відомою у всій ясності. Бо вони побачать тебе смиренним і 

дізнаються, що ти належав до грішних людей, що ти також жив у нечистоті та гріху. Ти ж 

говоритимеш їм про Мою любов і запрошуватимеш їх прийняти Мене в свої серця, щоб і вони 

могли знайти гавань спасіння. 

57 Так ти будеш блукати по землях, а потім, коли ти наговоришся, коли ти невтомно відкриєш 

людству мою любов і моє милосердя, коли ти покажеш істинне поклоніння, яке вони повинні 

приносити своєму Богу, тоді це людство побачить мій суд, і почнеться велике очищення людства, 

поки воно не стане чистим і дзвінким, як золото в горнилі. Їхній гріх закінчиться вогнем, і сильні 

світу цього дізнаються, що Моя сила більша за їхню, і що Моя справедливість вища за всі закони. 

Їх ворожнеча буде знята і знищена. Бо Моя любов буде вогнем, який очистить серця людей. Тоді 

великі маси відчують Мою присутність, і це станеться, Ізраїль, коли твоя робота, твоя праця почне 

розквітати. Поля будуть плодоносити, і насіння Моє розмножиться сто до одного. 
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58 Ваша боротьба триватиме і після того, як ви покинете своє тіло. Ваша душа буде 

продовжувати нести життя мого Святого Духа, життя благодаті, життя вічне, і ви будете 

працювати, як мої ангели, щоб прийдешні покоління були людьми доброї волі, які люблять один 

одного і живлять мій мир і прославляють свого Бога своїми справами. 

59 Сьогодні людство перебуває в хаосі, воно спить глибоким сном. Воно не відчуло Мене, не 

почуло Мене, і є лише одиниці, які не сплять і відчувають присутність свого Господа. Але люди 

зрештою зрозуміють, що зараз настав час для них одухотворити себе, щоб досягти вершини гори. 

Бо вони приймуть світло Святого Духа, щоб вийти з темряви своєї. 

60 Час їхнього сум'яття нині добігає кінця, царства цього світу здригнуться і побачать, що їхні 

основи хибні, і таким чином буде відчуватися Моя Воля. Але на вас лежить обов'язок підготувати 

світ, бо це Моя Воля, щоб чоловіки, жінки і діти почули Добру Новину. Тим, хто плакав і чекав 

розради - дайте їм її, покажіть їм правду в глибині свого серця. 

61 Я благословляю біль, який ви перетерпіли заради мене, бо все, що ви терпите заради мене, 

зробить вас вічно гідними. 

62 Я даю силу вашій душі і залишаю в ваших руках зброю світла, щоб ви могли подолати 

пастки, які спокуса буде зводити як перепони. Таким чином ви будете продовжувати йти до 

Царства, яке Я обіцяв вам. 

Мир Мій з вами! 
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