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Передмова 
З радістю і вдячністю презентуємо завершальний ХІІ том серії "Книга істинного життя". 

Переклад з іспанської на німецьку мову здійснив Трауготт Гьольтенбот - як і інші томи - з 

ретельністю та делікатністю. Як завжди, рекомендуємо читати лише невеликі розділи з внутрішнім 

збиранням і роздумувати над прочитаним у кожному конкретному випадку, щоб духовний сенс 

Христових слів розкрився в повній мірі. 

У всі часи Дух-Творець по-різному промовляв до Своїх створінь. У Першу Еру Отець давав про 

Себе знати Своїм дітям у безпосередній формі через свідомість, а також говорив вустами 

посланців, провідників і пророків. Пророцтва і одкровення слуг Господніх сповіщали про 

висхідний розвиток людського духу і прихід Учителя. 

З народженням Ісуса в Палестині розпочалася Друга Ера, коли "Слово" втілилося в 

Божественному Немовляті, щоб промовити до людей: "Я є Дорога, Істина і Життя". Протягом 33 

років свого життя серед людей Ісус Христос свідчив про своє божественне походження і, готуючи 

учнів до свого відходу, сказав, що повернеться, але не у плоті, а на хмарі, символі духовного, в 

оточенні сонму своїх ангелів. 

Прояви в Мексиці були мудро підготовлені Божою рукою. По-перше, в 1866 році дух пророка 

Іллі явив себе через розум Роке Рохаса, сказавши: "Я - пророк Ілля, той самий, що преобразився на 

горі Фавор. Він відкрив присутнім, що починається Третя Ера - Ера Святого Духа. Через кілька 

років, після того, як громада виросла і Христос підготував інструменти, Він вперше об'явив Себе в 

1884 році через людський розум обраного Ним інструменту Даміани Ов'єдо - і після цього щонеділі 

у все більшій кількості, врешті-решт, у сотнях місць зустрічей по всій Мексиці. 

Згідно з Божою волею, прояви в Мексиці тривали до кінця 1950 року. Протягом останніх 20 

років від часу одкровення, починаючи приблизно з 1930 року, більшість вчень Господа 

записувалися стенографічно. Рясне вчення, доктрини, пророцтва, одкровення і т.д. відбувалися в 

численних різних місцях зустрічей, які були утворені по всій країні. Невелика група, яка раніше 

служила "носіями голосу", і яка діяла за чіткою вказівкою Божественного Духа, склала 12 томів з 

366 проголошених вчень. Вони передали їм 

Назва: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Німецька: "Buch des Wahren Lebens" ("Книга істинного життя") 

Кожне з цих вчень являє собою гармонійну єдність божественних настанов, однак, як 

неодноразово підкреслювалося під час виступу перед аудиторією в Мексиці, вони є спадщиною для 

всього людства сьогодні і для майбутніх поколінь. 

Не буква божественного слова, а його глибинний, внутрішній зміст підносить людину, є їжею і 

бальзамом для її зголоднілої душі. Водночас вона слугує орієнтиром для його поведінки у 

повсякденному житті. 
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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. 

Велика книга життя ─ Третій Заповіт 

Моє Слово залишиться записаним на всі часи, з нього ви складете Книгу Третьої Епохи, Третій 

Заповіт, Останнє Послання Отця, бо в усі три епохи Бог мав Своє "золоте пір'я", щоб залишити 

Свою мудрість людству. 

Мойсей був першим "золотим пером", яким Отець записав події Першої Ери незмивними 

літерами на сувої. Мойсей був "золотим пером" Єгови. Серед моїх апостолів і послідовників Другої 

Ери Ісус мав чотири "пера", і це були Матвій, Марк, Лука та Іоанн. Це були "золоті пера" 

Божественного Вчителя. Але коли прийшов час Першому Заповіту з'єднатися з Другим узами 

любові, знань і духовного поступу, вони стали однією книгою. 

Зараз, у Третій Ері, коли ви знову маєте Моє Слово, Я також призначив "золоте пір'я", щоб воно 

могло бути збережене в письмовій формі. Коли прийде час, ви складете єдину книгу, і ця книга, 

книга Третьої Епохи, коли прийде час, також буде об'єднана з книгою Другої Епохи і Першої 

Епохи, і тоді з одкровень, пророцтв і слів трьох часів постане Велика Книга Життя для повчання 

всіх душ. Тоді ви дізнаєтеся, що всі слова - від першого до останнього - збулися в істині і в дусі, що 

всі пророцтва були очікуваним ходом історії, відкритим Отцем людству. Бо тільки Бог може 

зробити так, щоб були записані події, які відбудуться. Коли пророки говорили, то це робили не 

вони, а Бог через їхні вуста. 

Ну, діти мої улюблені: хто надає значення книзі, яку ви починаєте складати? Насправді - ніхто! 

Але прийде час, коли людство, сповнене бажання, сповнене цікавості, попросить у вас вашу книгу, 

і тоді воно прокинеться, дослідить моє слово і обговорить його. У цьому зіткненні ідей з'являться 

партії - вчені, богослови, філософи. До народів буде доведено свідчення Твого Слова і Книги 

Премудрості, і всі будуть говорити про Моє Вчення. Це буде початком нової битви, війни слів, 

думок та ідеологій; але врешті-решт, коли всі пізнають в істині і в дусі, що Велика Книга Життя 

була написана Господом, вони обіймуть один одного як брати і будуть любити один одного, як на 

те є Моя Воля. 

Треба, щоб три книги склали одне ціле, щоб це Слово просвітило весь світ. Тоді людство піде за 

цим світлом, і прокляття Вавилону буде знято, бо всі люди прочитають Велику Книгу Істинного 

Життя, всі будуть слідувати одному вченню і любити один одного в дусі і правді, як діти Божі. 

(358, 58-66) 

Вплив Христового вчення на дух 

Моє світло, поширюючись по всьому світу, призвело до того, що Мою істину шукають у 

кожному вченні. Це і є причиною поведінки людей у їхніх різних переконаннях. Це здійснення 

того, що було пророковано. Хто з них представляє істину? Хто ховає голодного вовка в овечій 

шкурі? Хто запевняє чистим одягом свою абсолютну внутрішню щирість? 

Ви повинні використовувати спіритизм, щоб відкрити Мою істину, бо людство розділилося на 

стільки віросповідань і світоглядів, скільки відповідало розвитку людського мислення. Так 

утворилося все більше і більше сект і деномінацій, і вам буде дуже важко судити про зміст істини, 

що міститься в кожній з них. 

Моє вчення просвітлює думки та ідеї людей, і мало-помалу кожен осягне основи, щоб 

удосконалити свої справи і направити їх на більш досконалий і вищий шлях. (363, 4-8) 

Чудеса Ісуса 

Я дарував вам зцілення Його створінь через Ісуса, на подив багатьох. 

Невіруючі, які чули, як Ісус говорив про Свою силу і знали про Його чудеса, вимагали 

найскладніших доказів, щоб хоч на мить змусити Його засумніватися і довести, що Він не є 

непогрішимим. Але це звільнення одержимих, те, що Я повертав їх до стану нормальних людей, 
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лише доторкнувшись до них або подивившись на них, або звернувшись до них зі словом наказу, 

щоб ті духи покинули їхній розум і обидва звільнилися від свого важкого тягаря, збентежило тих. 

Перед обличчям цієї сили фарисеї, вчені, книжники і митарі по-різному реагували на неї. Одні 

визнавали авторитет Ісуса, інші приписували Його силу невідомим впливам, треті не могли нічого 

сказати з цього приводу. А хворі, що зцілилися, благословляли ім'я Його. 

В одних вселився один дух, в інших - сім, як у Марію Магдалину, а в деяких - така велика 

кількість, що вони самі говорили, що вони - легіон. 

     Протягом усього життя Вчителя один духовний прояв змінював інший. Одні з них були 

засвідчені дванадцятьма учнями, інші - людьми ─ на вулиці та в домівках. Це був час чудес, 

"дива". 

Чоловіки та жінки отримували знаки та поклики з потойбіччя. Свідками цих явищ були і древні, 

і діти, а в дні, що передували хресній смерті Спасителя, Небесне Світло проникало в серця людей; 

істоти Духовної Долини закликали серця людей; І в той день, коли Вчитель вдихнув свій останній 

людський подих, світло Його проникло в усі печери і в усі куточки, в матеріальні і духовні домівки, 

прагнучи до істот, які давно чекали на Нього - матеріалізованих, розгублених і хворих істот, які 

зійшли зі шляху, скуті кайданами докорів сумління, що тягнуть на собі тягар беззаконня, і інші 

душі, які вважали себе мертвими і прив'язаними до своїх тіл, - всі пробудилися від глибокого сну і 

воскресли до життя. (339, 21- 

22) 

Зцілення фізичних і душевних страждань 

Я буду говорити з вами від духу до духу і вести вас по шляху. 

Але Я хочу, щоб ви, перш ніж приходити до людей як вчителі, прийшли як лікарі, і тоді, коли ви 

вгамуєте їхній біль, вони зможуть напитися з джерела чистих вод Мого Слова. Шукайте спочатку 

рану, виразку або хворобу і зцілюйте їхні страждання, а потім зверніться до їхніх душ. 

Ідіть до своїх ближніх, як це робив Ісус у Другій Ері, і принесіть цілющий бальзам перед Моїми 

словами. Але що таке бальзам, о учні? Це вода з джерел освячується і перетворюється на ліки для 

хворих? Ні, люди. Той бальзам, про який я говорю з вами, знаходиться у вашому серці. Я помістив 

її туди як дорогоцінну сутність, і тільки любов може розкрити її так, щоб вона вилилася 

безперешкодно. 

Якщо ви захочете вилити її на будь-яку хвору людину, то зцілять не ваші руки, а Дух, 

переповнений любов'ю, милосердям і розрадою. Там, куди ви вкладете свої думки, станеться диво. 

Ви можете впливати на істот і стихії природи багатьма способами, щоб принести комфорт усім. 

Але я вам ще скажу ось що: Не бійтеся хвороб і будьте терплячими і милосердними до всіх. 

Що стосується одержимих і тих, хто заплутався у своєму людському розумі, то ви також можете 

зцілювати, бо ви володієте цією здатністю і повинні поставити її на службу тим істотам, які 

перебувають у відчаї і забутті. Звільніть їх і відкрийте цю силу невірним. Одна з великих місій 

цього народу - нести світло туди, де панує темрява, розбивати всяке рабство і всяку неправду, і 

привести цей світ до пізнання свого Господа і до пізнання себе, свого внутрішнього єства, в 

повному знанні істини. (339, 39-41) 

Рай і пекло 

Не тремтіть від цих одкровень; навпаки, радійте думці, що це Слово зруйнує уявлення, яке ви 

мали про вічне покарання, і всі тлумачення, які вам давали в минулому про вічний вогонь. 

"Вогонь" - це символ болю, самозвинувачень і покаяння, яке буде мучити душу і очищати її, як 

очищається золото в горнилі. У цьому болю - Моя Воля, і в Моїй Волі - Моя любов до вас. 

Якби було правдою, що саме вогонь знищує людські гріхи, то всі тіла тих, хто згрішив, треба 

було б кидати у вогонь тут, у земному житті, за життя, бо мертві вони вже не відчували б його. Бо 

тіла ніколи не піднімаються в Духовний Простір - навпаки, виконавши своє завдання, вони 

занурюються в надра землі, де зливаються з тією Природою, з якої взяли життя. 
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Але якщо ви вважаєте, що те, що ви називаєте "вічним вогнем", не для тіла, а для душі, то це ще 

одна велика помилка, тому що в Духовному Царстві немає матеріальних елементів, і вогонь ніяк не 

впливає на душу. Те, що народжується з матерії, є матерією, те, що народжується з духу, є духом. 

Моє слово не зводиться до нападок на будь-яку віру. Якщо хтось так думає, то він глибоко 

помиляється. Моє Слово роз'яснить зміст усього того, що було неправильно витлумачено і через це 

породило помилки, які передавалися серед людства з покоління в покоління. 

Яку цінність мали б Мій Закон і Моє вчення, якби вони не були здатні рятувати душі від 

помилок і гріха? І який був би сенс моєї присутності як людини у світі, якби було багато тих, хто 

повинен був загинути вічно, в безкінечній спокуті? (352, 44-48) 

Божа опіка та допомога 

Ви ніколи не жили покинутими. З самого початку, коли ти з'явився на світ, ти був під щитом 

Моєї любові. 

Ви, батьки-люди, які ніжно люблять своїх дітей: чи змогли б ви кинути їх напризволяще, коли 

вони ледь з'явилися на світ, коли вони найбільше потребують вашої турботи, вашої відданості, 

вашої любові? 

Я бачив, як ви піклуєтеся про своїх дітей, навіть коли вони досягли повноліття; навіть про тих, 

хто прогрішився, хто заподіяв вам біль, ви піклуєтеся з найбільшою любов'ю. 

Але якщо ви так реагуєте на потреби своїх дітей - якою ж буде любов вашого Небесного Отця, 

який полюбив вас ще до того, як ви з'явилися на світ? 

Завжди Я приходив вам на допомогу; і в цей час, коли Я зустрічаю вас з більшим духовним 

розвитком, Я навчив вас, як боротися, щоб звести нанівець недобрі сили, і як підвищити вібрації 

добра. (345, 40-42) 

Важливі аспекти досконалої молитви 

Боріться, боріться, щоб досягти досконалості душі. Я показав вам шлях до цієї мети. Я довірив 

вам молитву як "зброю", що перевершує будь-яку матеріальну зброю, щоб захистити вас від зради 

на життєвому шляху. Але найкраща зброя у вас буде тоді, коли ви будете виконувати Мій закон. 

З чого складається молитва? Молитва - це прохання, заступництво, поклоніння і духовне 

споглядання. Всі її частини необхідні, і одна випливає з іншої. Бо по правді кажу вам: Благання 

полягає в тому, що людина просить Мене виконати її бажання, задовольнити її прагнення - те, що 

вона вважає найважливішим і найбільш рятівним у своєму житті. Істинно кажу вам, діти Мої, 

Отець чує прохання і дає кожному те, чого він найбільше потребує, коли це йому на благо. Але 

остерігайтеся просити того, що суперечить спасінню вашої душі. Бо ті, хто просить лише 

матеріальних благ, тілесних насолод і скороминущої влади, просять, щоб їхні душі були закуті в 

кайдани. 

Другий вид молитви - заступництво - випливає з любові до ближнього, тієї любові, якої Я 

навчав вас як Учитель, коли прийшов у цей світ. Моліться за своїх братів і сестер близьких і 

далеких, за тих, хто страждає від наслідків війни в різних країнах, хто терпить тиранію тимчасових 

правителів цього світу. 

Приготуйтеся, діти мої, молитися за своїх ближніх, але і в цьому заступництві ви повинні вміти 

просити, бо головне - душа. Якщо хворіє брат, ваші батьки або ваші діти, моліться за них, але не 

наполягайте, щоб вони залишилися в цьому житті, якщо це не те, чого потребує душа. Просіть, щоб 

ця душа була звільнена, щоб вона очистилася у своїх стражданнях, щоб біль сприяв висхідному 

розвитку душі. 

Третій вид молитви - поклоніння Божественному Духові - означає поклоніння всьому 

досконалому, бо через цю молитву можна з'єднатися з досконалістю, з любов'ю, яка охоплює весь 

всесвіт. В обожнюванні ви можете знайти той стан досконалості, якого ви всі повинні досягти, а 

обожнювання веде вас далі до духовного споглядання, яке разом з обожнюванням наближає вас до 

єднання з Божественним Духом, Джерелом Вічного Життя ─ Джерелом, яке дає вам сили день за 

днем досягати Царства Отця. 
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Саме так треба молитися: починаючи з прохання і закінчуючи духовним спогляданням. Це 

додасть вам сили. (358, 10-16)  
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Інструкція 339 
Мир Мій з вами! 

1 Ти приходиш до Мене з душею, підготовленою, сповненою смирення і лагідності, щоб 

постукати в двері Того, Хто є любов і вічне прощення для Своїх дітей. І ви з нетерпінням чекаєте 

слова, яке полегшить ваш біль, яке відповість на ваші нарікання, або яке запалить світло у вашій 

темряві, щоб ви могли відчути себе щасливими. 

2 Я бачу, як ви наближаєтеся з різних шляхів, кожен з яких виконує своє призначення. Але ви 

всі прагнете до однієї мети і прагнете злитися зі Мною, щоб відчути себе близькими до 

досконалості. І радісно ви приймаєте Моє слово, яке пестить і виправляє вас водночас. Ти 

тлумачиш його в істинному значенні і починаєш щиро любити Мене. Ви більше нічого не боїтеся 

від Мене, як це було в інші часи, бо сьогодні ви знаєте, що Я - досконала любов і справедливість, 

що Я не караю вас, і що ви самі повинні боятися себе, тому що ви слабкі і робите тяжкі помилки, за 

які потім проливаєте сльози, і за які ви повинні спокутувати дуже дорогою ціною. Але цей досвід 

змушує жити пильно, щоб не допустити помилок, які бентежать душу і завдають страждань. 

3 Той, хто це зрозумів - на правильному шляху. Ви ще не робите справ найвищої 

досконалості, але ви на шляху до них, бо ви - Мої учні. Світло розвіяло ваші сумніви, сила духу 

перемогла слабкість, а довіра спонукає вас з істинною любов'ю присвятити себе виконанню свого 

призначення. 

4 Ви зараз непомітно вступаєте на духовний шлях, на життя простоти і чистоти, про яке Я 

просив вас, і ви відчуваєте задоволення в цьому новому житті. Ви більше не запитуєте себе, чому Я 

повернувся до вас, і чи вказує вам Моє слово новий шлях. Сьогодні ви знаєте, що те, що Я говорив 

вам у Другій Ері, - це не все, чому Я повинен був вас навчити, що урок не закінчений і що Я зберіг 

для вас час благодаті, в який Я повинен був відновити Своє вчення, щоб показати вам шлях, який 

веде до духовного життя, до істинного діалогу зі Мною, і пояснення Моїх слів, даних в той час, 

коли Я перебував серед вас, які ще не були вами зрозумілі. 

5 Поміркуйте, і ви нарешті зрозумієте, що ні в Першу, ні в Другу Епоху ви не змогли 

осягнути, відчути і повірити настільки великому уроку. Але Отець, Господь часу і вічності, з 

найвищим терпінням і мудрістю, без жодного поспіху вивів вас за руку на життєвий шлях, і 

сьогодні ви вступили в нову епоху. 

6 Зараз час Святого Духа, який незабаром досягне свого апогею - час великих одкровень і 

праведності, коли завіси багатьох таємниць будуть підняті, щоб стати світлом і ясністю! 

7 Я відкрив ваші очі, щоб ви могли вийти за межі того, що ви знали, і щоб ви могли увійти в 

Мою скарбницю; бо Я, Отець, не є таємницею для Моїх дітей. Я хочу, щоб ви знали і любили мене 

досконало і повноцінно, як я люблю вас. Мене ще не любили і не обожнювали так, як належить, і 

ви не знаєте, яку радість ви подарували б Моєму Духу через мить розуміння і поваги до Закону. 

8 З моменту вашого приходу на Землю Мої прояви були доступні вашому інтелекту, але коли 

ви робили перші кроки на шляху розвитку, ваш 

Розуміння ще дуже маленьке, як і дитина, коли вона народжується, маленька. Мені довелося 

обмежити Себе, щоб бути видимим і чутним, щоб ви могли зрозуміти Мене. 

9 Я не відкривав Себе повністю в перші рази, тому що твій розум був би збентежений, і все 

твоє єство відчуло б себе розчавленим. Тому Я протягом довгих віків готував вас і поставив на 

початок шляху, щоб ви пройшли його крок за кроком, і таким чином прийшли б до нинішнього 

етапу часу, в якому ви змогли б краще зрозуміти і полюбити свого Отця. 

10 У всі часи Я посилав у цей світ посланців, які говорили про виживання душі, про її 

безсмертя і про вище життя, якого вона досягає, коли вдосконалює себе. 

З перших днів, коли людина населяла землю і мала про себе ознаки невинності, як у часи 

більшої гріховності, так і в часи матеріалізму і лженауки, мої духовні посланці давали свідчення 

про високий ступінь піднесеності, в якій живе душа, що зуміла зберегти себе в постійному 

спілкуванні зі своїм Господом. 



 

12 

11 Але посланці перших часів не змогли пояснити людству ті великі відрізки часу, які 

переживає душа, і її життя в потойбічному світі. Патріархи, які вміли зберігати себе в чеснотах, в 

любові до свого Творця, задовольнялися тим, що вели свій рід, плем'я чи народ шляхом 

справедливості і праведності. Але хоча вони і мали знання про існування свого духовного, 

вселенського Бога - інтуїтивне знання вищого життя для душі в потойбічному світі - при всьому 

своєму світлі і доброчесності вони не змогли розкрити шлях розвитку душі і причину її великих 

випробувань. 

12 Пророки говорили з великою правдивістю, майже завжди приходячи на землю в часи 

сум'яття і відхилень. Вони застерігали народи і закликали їх до покаяння і навернення, сповіщаючи 

про великі візити справедливості, якщо вони не навернуться до добра. В інших випадках вони 

пророкували благословення за дотримання і виконання Божественного Закону. 

Але те, що говорили ці пророки, було закликом до добра, справедливості та взаємоповаги. Вони 

не розкривали життя душі, її долю і її розвиток. Навіть Мойсей, якого Я обрав Своїм 

представником і через посередництво якого дав Закон на всі часи, не говорив з вами про духовне 

життя. 

13 Закон Отця містить у собі мудрість і справедливість. Вона вчить людство жити в мирі, 

любити і поважати один одного, доводити свою гідність як людини в моїх очах. Але Мойсей не 

показав людству, що є за порогом тілесної смерті, яка відплата за непокірні душі, яка нагорода для 

мудрих і старанних у виконанні свого життєвого завдання. 

14 Пізніше Давид царював, сповнений духовних дарів і натхнення, і в хвилини свого 

піднесення, в своїх захопленнях він чув гімни і духовні пісні, з яких створив Псалтир. Разом з ними 

він повинен був закликати народ Ізраїлю до молитви і віддати найкращу жертву своїх сердець 

Господу. Але Давид, при всій своїй любові і натхненні, не зміг відкрити людям прекрасне 

існування душ, їх розвиток і їх мету. 

15 А Соломон, який змінив його на царюванні і так само проявив даровані йому великі дари 

мудрості і влади, за що його любили і захоплювалися, і поради, судження і висловлювання якого 

пам'ятають і сьогодні, - якби його народ звернувся до нього і запитав: "Господи, яке воно, духовне 

життя? Що є за межами смерті? Що таке душа?". Соломон при всій своїй мудрості не зміг би 

відповісти. 

16 Але істинно кажу вам: Мойсей з його ревністю до віри та послуху, пророки з їхніми 

застереженнями, патріархи з їхнім прикладом, радники, вчені та судді з їхніми корисними 

порадами та добрими судженнями залишили вам свій приклад, щоб ви, наслідуючи його, зробили 

безпечними ваші перші кроки з цієї землі на шляху до Обітованої Землі Потойбіччя. Ви повинні 

почати творити добро в цьому світі, ви повинні бути справедливими між собою, щоб знайти 

справедливість на землі. Тут ви знайшли плід або врожай своєї праці на полі. Цей дім був для 

людини тих часів відображенням, образом вічного життя духу. 

17 Пізніше Месія, ставши людиною, прийшов, щоб відкрити новий час і дати людству новий 

урок, в якому Він мав дати йому великі одкровення, сказавши: "Ви - діти світла, і Я перетворюю 

вас в учнів Моїх. Істинно кажу вам: Все, що ви бачите, як Я роблю, ви теж можете робити в ім'я 

Отця". 

І дійсно, Месія, в якому проявився мій Дух, приніс ключ, щоб відкрити ворота в Другу Епоху, і 

силу, щоб зірвати печатки, які закрили Книгу Життя, Мудрості, Справедливості і Вічності. 

18 Перед його приходом Я дозволила світу людському відвідати світ духовний. Слідом за 

Вчителем йшли духи світла і великого піднесення, а також духи малого піднесення. І один, і 

другий були присутні в цей час. Перші проявили себе як смиренні слуги, сповнені відданості. 

Серед них був і той, хто сповістив Марії її високу долю прийняти "Слово" Отця у своєму 

пречистому лоні. Інший відвідав вифлеємських пастухів, щоб принести їм звістку про народження 

Святої Землі, а ще один посланець попередив Пресвяту Родину про небезпеку, яка їм загрожувала, 

а також скерував і захистив їх під час втечі до Єгипту. 

19 Багато проявів було побачено за цей час з радістю і вірою багатьох. Але інші, ворожі і 

невірні Духовному Життю, сумнівалися і заперечували цю істину. Але Мої Духовні Воїнства, що 

роїлися, були притягнуті світлом, яке випромінював Учитель. 
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20 Істоти світла на службі божественній справі та інші, непокірні і невігласи, давали про себе 

знати скрізь, і серед цього людства з'явилися одержимі, яких наука не змогла звільнити і які були 

вигнані народом. Ні викладачі права, ні науковці не змогли повернути здоров'я цим хворим людям. 

21 Але все це було задумано Мною для того, щоб навчити вас і дати вам докази любові. Я 

дарував вам зцілення Його створінь через Ісуса, на подив багатьох. 

Невіруючі, які чули, як Ісус говорив про Свою силу і знали про Його чудеса, вимагали 

найскладніших доказів, щоб хоч на мить змусити Його засумніватися і довести, що Він не є 

непогрішимим. Але це звільнення одержимих, те, що Я повертав їх до стану нормальних людей, 

лише доторкнувшись до них або подивившись на них, або звернувшись до них зі словом наказу, 

щоб ті духи покинули їхній розум і обидва звільнилися від свого важкого тягаря, збентежило тих. 

Перед обличчям цієї сили фарисеї, вчені, книжники і митарі по-різному реагували на неї. Одні 

визнавали авторитет Ісуса, інші приписували Його силу невідомим впливам, треті не могли нічого 

сказати з цього приводу. А хворі, що зцілилися, благословляли ім'я Його. 

В одних вселився один дух, в інших - сім, як у Марію Магдалину, а в деяких - така велика 

кількість, що вони самі говорили, що вони - легіон. 

22 Протягом усього життя Вчителя один духовний прояв змінював інший. Одні з них були 

засвідчені дванадцятьма учнями, інші - людьми ─ на вулиці та в домівках. Це був час чудес, "дива". 

Чоловіки та жінки отримували знаки та поклики з потойбіччя. Свідками цих явищ були і древні, 

і діти, а в дні, що передували хресній смерті Спасителя, Небесне Світло проникало в серця людей; 

істоти Духовної Долини закликали серця людей; І в той день, коли Вчитель вдихнув свій останній 

людський подих, світло Його проникло в усі печери і в усі куточки, в матеріальні і духовні оселі, 

прагнучи до істот, які давно чекали на Нього - матеріалізованих, розгублених і хворих істот, які 

зійшли зі шляху, скуті кайданами докорів сумління, що тягнуть на собі тягар беззаконня, і інші 

душі, які вважали себе мертвими і прив'язаними до своїх тіл, - всі пробудилися від глибокого сну і 

воскресли до життя. 

Але перед тим, як покинути цю землю, вони дали свідчення про своє воскресіння та існування 

тим, хто був їхніми близькими. Через все це світ пережив ці прояви в ту ніч жалоби і болю. 

Серця людей тремтіли, а діти плакали перед обличчям тих, хто давно помер і хто в цей день 

повернувся лише на мить, щоб засвідчити того Вчителя, який зійшов на землю, щоб розсіяти своє 

насіння любові, і який в той же час обробляв духовні поля, населені нескінченною кількістю душ, 

які також були його дітьми, і яких він зцілив і звільнив від їх невігластва. 

23 Знання цих фактів передавалися з покоління в покоління, і апостоли йшли шляхами світу, 

відкриваючи очі тому сплячому людству, показуючи шлях, що веде до вищого життя, здійснюючи 

прорив у Потойбіччя, пояснюючи вчення свого Вчителя. Вони також звільняли одержимих, 

зцілювали хворих не тільки тілом, а й душею. Вони підбадьорювали і з співчуттям дивилися як на 

тих, хто населяє цей світ, так і на тих, хто живе в далекому світі. Вони відчували біль як одного, так 

і іншого, бо для того, хто любить, немає ні чужого, ні далекого болю. Той, хто підготував себе, 

здатний сприйняти плач, прохання або потребу, де б вони не були. І ці учні наставляли інших, щоб 

ті йшли за ними у виконанні їхньої місії на землі. 

24 Я допустила ці прояви для того, щоб світ замислився і зрозумів, що душа не вмирає, що 

життя її вічне, і що на кожній садибі, де вона живе, їй прокладений шлях, їй вказані її обов'язки, і 

вона має завдання, яке повинна виконати. 

25 Я повернувся навіть після розп'яття, щоб засвідчити Свою істину і подолати невір'я 

людства. І навіть серед Своїх учнів Я повинен був показати Себе, щоб довести, що Я є Життя, і 

Моє Життя - у всьому створеному. Я зробив так, що ці Мої послідовники побачили Мене, і їхні 

пальці доторкнулися до Мене, щоб звільнити їх від мук. Бо після того, як Я завершив Свою Роботу 

на Голгофі, вони були засмучені, і було необхідно, щоб Моя Присутність втішала і підбадьорювала 

їх. Але не в цьому був весь сенс цієї події, це було передчуття Мого Другого Пришестя, урок 

глибокого значення, який Я дав вам, коли з'явився в дусі на подив і радість тих улюблених учнів. 

Тоді вони зрозуміли, що прийде час, коли Я прийду так - духовно - пояснити все і донести вам нове 

послання. 
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26 Ось що Я сказав вам тоді: "Те, що Я сказав вам, - це ще не все, чого Я маю вас навчити. Для 

того, щоб ви могли знати все, Я повинен спочатку піти і послати вам Духа Істини, щоб Він пояснив 

все, що Я сказав і зробив. Я обіцяю вам Утішителя в часи випробувань". Але цей Утішитель, цей 

Пояснювач - Я Сам повертаюся, щоб просвітити вас і допомогти вам зрозуміти минулі вчення і це 

нове, яке Я приношу вам зараз. 

27 Це Я відкрив Третю Еру, щоб ви, провівши ретельне дослідження, знали причину всіх Моїх 

проявів і володіли знаннями Моїх одкровень. 

28 у Другій Епосі - за роки життя в цьому світі Мене оточували надприродні події, явища, 

істоти, і все це говорило про важливість того періоду, про реалізацію Моїх обіцянок, даних 

улюбленому від початку часів людству. І сьогодні, даючи вам черговий урок і знайомлячи з 

Духовним Життям, Я даю вам здібності і дари, щоб ви стали лікарями душ і таким чином були 

невтомними сіячами, вчителями істинної мудрості. І для цієї місії Я обрав в першу чергу "народ 

Ізраїлю", щоб саме він наставляв інші народи. 

29 Сьогоднішнє людство, яким би великим воно не було у ваших очах, дуже мале в порівнянні 

зі світом духовних істот, які його оточують. З якою силою ці легіони вторгаються на шляхи людей, 

але вони не сприймають, не відчувають і не чують того світу, який їх оточує. 

30 Я готую вас, учнів Моїх, щоб у кожній душі ви були 

світло, щоб ви були справжніми друзями, братами і сестрами, порадниками і лікарями один для 

одного, а ваша інтуїція підкаже вам, хто навколо вас і які їхні потреби, місія чи відшкодування. Ти 

ж, зайнятий цією великою справою, повинен поважати і любити долю, яку Я призначив кожній 

істоті, і не займатися науками, які опускають тебе з того високого місця, на яке поставило тебе Моє 

Милосердя. 

31 Ви більше не невігласи. Сьогодні ви твердо крокуєте, бо давно почали свою роботу. З часів 

патріархів і пророків, а потім Мойсея, в яких вас мудро направляли і радили, всі ваші вчинки, 

молитви і слова були записані і мають свої наслідки в душі. Вони були початком, який зробив вас 

гідними отримати Мої перші великі одкровення, а також бути свідками Моїх приходів. 

32 Моє проголошення в цей час не буде безплідним, і для тих, хто слухав Мене і 

використовував Моє вчення, воно стане скарбом плодів доброго смаку. Коли Я перестану давати 

про Себе знати через людину, Я залишу після себе Своїх свідків, Своїх учнів, які продовжать 

роботу, і після цього з лона цього народу Я викличу нові покоління сіячів, які зроблять так, що це 

насіння примножиться. 

33 Я запрошую вас повернутися до щасливих часів патріархів. Уявіть собі на мить, що ви 

живете доброчесним і простим життям, таким, в якому панують мир, благополуччя і радість життя. 

Уявіть собі ті щасливі часи, коли людина вміла зберігати себе здоровою і сильною душею і тілом 

своєю вірою і чеснотами, вміла представляти Мене в праведності, в бадьорості і в силі - ті часи, 

коли і жінка була сповнена чеснот, ніжності, моральної сили, краси в душі і тілі, була лоном і 

колискою, джерелом добра і прикладом благочестя для своїх дітей, чоловіка і батька. 

34 Згадайте ті часи, коли дах одних простягався, щоб захистити інших, коли існували 

гостинність і милосердя, любов і увага. Як тільки ви знову переживете такі дні і перейметеся 

бажанням любити і служити ближньому, сприяти миру вашого народу, миру вашого серця і вашого 

дому, я запрошу інші народи розділити цю радість. Тут, у вашому товаристві, вони знайдуть 

братерство і дружбу, у вашому серці - щирість. Під вашим дахом вони знайдуть честь і мораль, на 

вашому столі - дари благословення, а в ваших словах - світло і правду. І після того, як ті народи, які 

прагнуть миру, побувають у вас і розділяють ваш духовний ідеал, вони повернуться до своїх країн 

у свої довгі або короткі подорожі, залишивши по собі слід, приклад духовності і правдивості. У них 

виникне бажання бути схожими на вас, тому що вони відкриють у вас секрет миру, здоров'я, 

радості життя, який ви знайшли у виконанні моїх законів і в одухотворенні - простоті, піднесеності 

і правдивості у всіх діях. 

35 Ви бачите це людство, яке метається у своїй невизначеності і болю? Чи відчуваєте ви той 

плащ мороку, передчуття, який огортає вашу планету? Учитель говорить вам: "Той світ, що не знає 

про Моє повернення і не живе, надихаючись Моїм Словом, - наскільки він далекий від духовного 

життя! Але навіть для просвітлення його мешканців буде достатньо одного доказу, одного заклику, 
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щоб вони покаялися і усвідомили, що єдине завдання, яке мають їхні душі на землі, - 

вдосконалюватися через випробування, які я їм посилаю. 

36 Багато хто зрозуміє цю велику істину ще до того, як покинуть свої тіла в землі і 

переступлять пороги тієї "долини", яка чекає на всіх. Людство знаходиться лише за крок до цього 

усвідомлення. Завіси будуть розірвані, і очі всіх відкриються перед прихованим знанням, і цей світ, 

який ви вважаєте таким великим - з його величезними континентами, з його морями, такими 

неосяжними, як і пустелями, з його шляхами, такими довгими, з його людьми, такими 

недоступними для вас, їх расами, такими незбагненними, - буде підкорений вченням, словом, 

одкровенням. Але це не залишить сліду крові, смерті чи болю. 

37 Людина буде просвітлена словом, яке поглине вогонь. Але цей вогонь буде з любові, і слід, 

який він залишить на своєму шляху, буде з життя, здоров'я, розради і миру. Це Вчення - Мій Закон, 

Моє Слово і Моя Вічна Справа, яку Я ще раз пропоную Моїм дітям, і вона з силою вирветься з 

сердець усіх, бо вона записана в кожній душі, і печатка її незмивна. 

38 З чого почнеться ця робота, і як ці знання дійдуть до людей? Я все підготував ідеально: Я 

беру на себе значну її частину як Своє завдання. Вам, однак, і моїм духовним господарям, я 

дозволяю брати участь в цій роботі, так само як і моїм посланцям, яким я довірив нескінченну 

кількість місій, щоб ви могли відправитися як легіони світла, щоб принести це одкровення і 

пояснення духовних проявів, які стали реальністю в минулі часи і в нинішню Епоху, в якій дуже 

мало хто здогадувався про їх масштаби. Але це світло має досягти всіх, без різниці соціального 

класу чи раси. Ви не будете стримуватися зі страху перед судом або покаранням невіруючих. 

39 Я вкажу вам, коли братися до роботи, бо це буде час таких великих і ясних знаків, що ви 

почуєте поклик світу духу і поклик світу цього, який буде вказувати своїми подіями, що година 

вашої боротьби настала. Я буду говорити з вами від духу до духу і вести вас по шляху. 

Але Я хочу, щоб ви, перш ніж приходити до людей як вчителі, прийшли як лікарі, і тоді, коли ви 

вгамуєте їхній біль, вони зможуть напитися з джерела чистих вод Мого Слова. Шукайте спочатку 

рану, виразку або хворобу і зцілюйте їхні страждання, а потім зверніться до їхніх душ. 

40 Ідіть до своїх ближніх, як це робив Ісус у Другій Ері, і принесіть цілющий бальзам перед 

Моїми словами. Але що таке бальзам, о учні? Це вода джерел освячується і перетворюється на ліки 

для хворих? Ні, люди. Той бальзам, про який я говорю вам, знаходиться у вашому серці. Я 

помістив її туди як дорогоцінну сутність, і тільки любов може розкрити її так, щоб вона вилилася 

безперешкодно. 

Якщо ви захочете вилити її на будь-яку хвору людину, то зцілять не ваші руки, а Дух, 

переповнений любов'ю, милосердям і розрадою. Там, куди ви вкладете свої думки, станеться диво. 

41 Ви можете впливати на істот і стихії природи багатьма способами, щоб принести комфорт 

усім. Але я вам ще скажу ось що: Не бійтеся хвороб і будьте терплячими і милосердними до всіх. 

Що ж до одержимих і тих, хто заплутався у своєму людському розумі, то ви також можете 

зцілювати, бо ви володієте цією здатністю і повинні поставити її на службу тим істотам, які 

перебувають у відчаї і забутті. Звільніть їх і відкрийте цю силу невірним. Одна з великих місій 

цього народу - нести світло туди, де панує темрява, розбити кожне рабство і кожну 

несправедливість, привести цей світ до пізнання свого Господа і побачити себе, свою внутрішню 

сутність, у повному пізнанні істини. 

42 З любов'ю допоможіть тим, хто, перебуваючи в омані, що вони все ще належать цьому 

світові, живуть збентежено і розгублено в душі, знайти вихід з їхньої великої помилки. Не 

застосовуйте насильства, але наповніть своє серце ніжністю і співчуттям, щоб правильно ставитися 

до всіх істот. 

43 Хіба не Ви принесли світло і розраду цим розгубленим істотам? Так, говорить вам Учитель. 

З тих пір, як Я дав тобі ці знання, ти висвітлюєш шлях цих створінь. Але якою великою має бути 

ваша віра і ваша молитва, щоб навернути ці душі. 

44 Битва, в якій темні сили будуть скинуті, вже розгорілася з одного світу в інший. У Всесвіті 

відбувається велика битва, і необхідно, щоб людина переконалася в цьому, щоб вона взялася за 

зброю. 
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Поки світ готується і наближається до останнього випробування, яке має принести йому світло, 

слід молитися, пильнувати і нести цілющий бальзам усім, хто його потребує. Ідіть до них у своїй 

молитві і дайте їм захист під своїм духовним покровом. Бо коли ви виливаєте своє єство в любові, 

Я охоплюю весь всесвіт Своїм Духом. 

45 Моліться, люди, ні на мить не занепадати духом через близькість мого від'їзду. Зміцніться в 

Моєму слові і просіть миру для народів. 

46 У майбутньому не майте наміру знати, ким ви були раніше і ким будете завтра. Думайте 

тільки про те, що ви були там, що ви там зараз, і що ви будете там знову, і що ви досягнете Мене 

тим шляхом, який Я позначив для вас - що ви Дух Ізраїлю, Обраний Народ для виконання високих 

завдань у Моїй Справі. Докладайте зусиль, щоб досягти миру на землі і блаженства в потойбічному 

житті. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 340 
1 З любов'ю і милосердям нагадую вам слова, які Я дав вам у Другу Еру, коли вчив вас 

любити один одного і залишати на своєму шляху ясні сліди Моєї любові. 

2 Я вчив вас любити свого Бога більше, ніж усе створене. Але в цю Третю Еру Я знову 

звертаюся до вашої душі, щоб подарувати їй Свою любов, Своє світло і Своє милосердя. 

3 Не віддаляйтеся від Мого лона, бо ви не знаєте, що принесе вам майбутнє, і Я не хочу, щоб 

ви були слабкими в той час. Ви - Обраний Народ, який відправиться вказувати світові безпечний 

шлях і передавати йому, склад за складом, інструкцію, яку Я довірив вам. Але Моя Робота - це не 

інша релігія, - це люди створили релігії відповідно до свого розуму. Моя Робота - це Вчення, це 

Закон, який Я несу вам від початку часів. 

4 У наш час людство спустошує чашу страждань і каже: "Це кара Божа". Але Отець каже вам: 

"Я є любов, і Я не караю вас. Саме ви самі є тими, хто 

принесли очищення". 

У цей час Я даю вам настанови, а ви отримуєте їх через Слово, через інтуїцію, дар зору і 

одкровення. Я зміцнюю вашу душу, щоб вона не була здивована спокусою, яка завжди хоче збити 

вас зі шляху світла. 

5 Я чую тих, хто в глибині свого серця просить Мене: "Зроби нас гідними стати частиною 

Твого апостольства". Але Я кажу вам, що після 1950 року Я сформую нових учнів і слуг Моїх, які 

отримають Мої послання інтуїцією і натхненням, щоб вони могли говорити з людством. 

6 Ви запитуєте себе, що означає "сім сходинок небесних сходів", і ваш Учитель з упевненістю 

говорить вам: число сім означає духовність, саме духовність, яку Я хочу бачити в Моєму Обраному 

Народі Ізраїлі. 

Ви повинні прийти до Мене з усіма своїми чеснотами і розвиненими здібностями. На сьомому 

кроці або етапі вашої еволюції ви прибудете до Мене і побачите, як Небеса відкриють свої ворота, 

щоб прийняти вас. 

Я не залишаю вас ні на мить, і якщо у вашому серці біль, то це не тому, що Я вас покинув, бо 

Моя любов безмежна. Причина в тому, що Отець дозволив болю дійти до вас, щоб ви могли 

прокинутися і бути бадьорими. 

7 Ви, улюблені люди, зі Мною за дорученням людства. Ви складаєте частину колін 

Ізраїлевих, 144,000 позначених Моїх вибраних людей. Але одні з вас за духом, а інші за матерією. 

8 Ви повинні нести це послання миру і розради в усі куточки землі, бо потреба людства є 

великою. Я наповнив твою дорожню торбинку Своїми дарами любові і вклав у твої руки меч, щоб 

ти зміг усунути темряву, яка хоче зупинити тебе на твоєму шляху. 

9 У цю Третю Епоху Я накрив для вас стіл і дав вашій душі духовну їжу. Бо це Дух Святий 

просвічує вас, щоб ви могли досягти духовності. 

10 Ілля був предтечею в цей третій раз. Він об'єднав вас на перешкоді Моєї любові і допомагає 

вам продовжувати цей шлях, щоб ви навчилися прощати і любити один одного. Кожен, хто слідує 

Моєму вченню, досягне світла і душевного спокою, і радість переповнить його істоту. 

11 У Своїй любові Я дарував вам свободу волі, щоб ви могли прийти до Мене за власним 

бажанням. Але оскільки ви не змогли злетіти, Я прийшов до вас, щоб ніжністю Своєї Божественної 

любові навчити вас шляху. 

12 Справжнього спіритуаліста пізнають не за його словами, а за його добрими прикладами. 

Щоб допомогти вам у вашому сходженні, мій сяючий промінь приходить у ваш світ, щоб 

просвітити і піднести ваші душі. 

13 Люди потребують моєї любові, мого слова, яке має дійти до глибини їхніх сердець. Учитель 

невпинно бореться за те, щоб ваші душі з кожним днем ставали все більш просвітленими, щоб, 

звільнившись від невігластва, вони змогли піднятися у вищі регіони. 

14 Ворота Мого Царства відкриті, і "Слово" Отця приходить до вас з безмежною любов'ю, щоб 

знову вказати вам шлях. 

15 Я знову прийшов до людства, але вони Мене не відчули, тому що Я з'явився духовно, а їхній 

матеріалізм великий. Якщо твоя душа вийшла з Мого Божественного Духа - чому ж тоді люди не 
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відчули Мене?..: Тому що вони прив'язали свої душі до матеріалізму, до нижчих пристрастей. Але 

ось Агнець Божий, який приходить до вас як світло, щоб просвітити вас і принести вам істину. 

16 Моє Слово - це їжа для вашої душі, це кришталеві води, в яких вона очиститься, щоб 

отримати від свого Бога те, що їй належить. Не прагніть до скарбів земних, прагніть до скарбів 

вічних, щоб пізнати славу, яка вас оточує. 

17 У важкі хвилини, коли ви відчуваєте смуток і пригніченість, піднімайтеся в молитві, щоб 

отримати милість від Отця. 

18 Мій народе, ти почуваєшся пригніченим, бо тобі бракує віри і довіри. Істинно кажу вам: 

якщо вам бракуватиме віри, ви занепадете духом, і душа ваша буде слабкою, сумною і 

пригніченою. Я хочу, щоб ви поклали свою віру і довіру на свого Отця, щоб ви могли отримати 

все, що вам потрібно. Любіть, щоб бути щасливими, будьте добрими і невибагливими, терплячими 

і прощайте образи ближнього. 

19 Я покликав вас, щоб ви знову отримали Моє вчення, і щоб ви дозволили Мені оселитися у 

вашому серці і творити Мою Волю - щоб через ваше посередництво Я міг виявити Себе через добрі 

справи. 

20 У Другій Ері Я, Христос, відкрив Себе вустами Ісуса з Назарету, і коли люди назвали Мене 

життям як людину, це послання світла продовжувало освітлювати ваш світ, і так буде завжди. 

21 Осягайте кожне Моє слово, і тоді ви зможете досягти світла істини, і душа ваша буде все 

більше зростати і підніматися по досконалих сходах Мого духовного світла. 

22 Моє світло завжди було з людьми і проявлялося через Моїх посланців. Апостоли Другої 

Епохи - просвітлені світлом Святого Духа - посіяли духовне насіння Мого вчення. 

У Третій Ері Я навчаю вас з безмежною любов'ю, використовуючи також і людський інтелект, 

щоб, коли ви відчуєте себе повними цього світла і милосердя, ви могли нести ці промені світла і 

милосердя людству. 

Як Я вас навчаю, так і ви навчайте - як ви отримуєте від Мене, так і несіть Моє Слово своїм 

ближнім з безмежною любов'ю. Не вказуй на гріхи ближнього твого, бо Я прийшов не для того, 

щоб видати твої гріхи. Ідіть Моєю дорогою і сійте троянди, навіть якщо доведеться пожинати 

терня. Якщо терня ранить твоє серце, Я зцілю твої рани. Я дам тобі цілющий бальзам, розраду і 

силу душі. 

23 Народе Мій: На світі є скорбота, та істинно кажу вам, що не буде вона вічно. Бо Я прийшов, 

щоб усунути темряву світу і залишити його духовне світло, щоб ця велика скорбота була усунута 

назавжди, щоб людство відчуло себе щасливим, як на те Моя Воля. Однак не звинувачуйте Отця у 

ваших стражданнях, ні у ваших війнах, бо це не було Моєю Волею. 

24 Я запропонував вам мир, єдність, братерство і добру волю, навчив вас любити один одного. 

Я не хочу, щоб у вашому світі були воїни, і не хочу, щоб вами заволоділа біль. Це люди так 

захотіли, бо не вміли любити і прощати один одного. Я, Отець, простив тобі, бо як великий був 

твій гріх, то й велике було твоє лихо. Заради вашого болю Я простив вас, бо кожен, хто страждає і 

плаче, заслуговує на співчуття і милість вашого Небесного Отця, і в цей час Я витираю ваші 

сльози. 

25 Любіть і прощайте, щоб досягти мого Царства і одягнути на душу одежу світла. Ваш 

Учитель вказує вам шлях, щоб ви могли врятуватися. Але так само, як Я простягаю вам Свою руку, 

ви повинні простягнути її своїм ближнім і дбайливо вести їх по шляху, показуючи їм свою любов і 

добру волю. 

26 Що стало причиною твого болю, народе мій? Твої помилки. Вони перетворилися на 

колючки, які поранили ваші серця. Але Моя любов зцілює твої рани. 

27 Я кажу вам: Не давайте приводу, щоб ви заслуговували на біль. Ідіть Моєю дорогою в 

білому одязі чеснот, щоб увійти в Царство Небесне. 

28 Ви станете частиною духовного воїнства світлих істот, бо Я дав вам світло Святого Духа, 

щоб ви сяяли, як зорі на небосхилі. 

29 Ще раз кажу вам: Я є Істина, Шлях, Світло і Життя. Прийдіть до Мене, бо Я закликаю вас 

скористатися цими високими якостями Мого Божественного Духа. 
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30 В цей час Я показую вашому духу широкі горизонти, щоб ви могли звільнитися від 

матеріалізації і поміркувати про все хороше, що ви можете зробити для людства. 

31 З готовністю і слухняністю виконуйте Мої накази і керуйте своїм тілом так, щоб у взаємодії 

душі і тіла ви виконували Мою волю. 

32 Ви маєте Мою любов і Мої духовні блага. Ви, що маєте Мій мир, повинні молитися за 

народи, які перебувають у хаосі. 

33 Я даю Себе відчути в жорстоких серцях людей - тих, хто має намір розпалювати війни, - 

щоб вони зрозуміли, що Моя Воля сильніша за їхні войовничі наміри. Якщо серце цих людей 

залишиться твердим і не дозволить змінити себе Моїй волі, Моя справедливість буде відчуватися 

по всій земній кулі. 

34 Моліться за людство, улюблені люди, боріться і працюйте, щоб через ваше посередництво 

воно отримало Моє милосердя. Бо це ваша місія і відшкодування, яке має ваша душа в цей час, щоб 

ви могли набути заслуги. 

35 Не спи, Ізраїлю, рухайся вперед зі світлом Святого Духа у виконанні своєї нелегкої місії. У 

цей час молодь йде вперед, і, як Каїн, брати відбирають один в одного життя. 

36 Встань і принеси світові Моє світло і бальзам на його великі страждання. Боріться мечем 

світла і врятуйте світ від гріха. Своєю молитвою зніміть погані впливи, які спокушають чоловіків. 

Я хочу, щоб світ визнав вас посланцями моєї Божественності, і щоб в цей час, коли я суджу вас 

усіх, ви були моїми слугами, в яких я вклав світло і силу, щоб розтрощити темні махінації світу. 

37 Захистіть своїх дітей від ідолопоклонства в цей час. У різних релігійних громадах багато 

хто запитує Мене: "Господи, Ти сказав, що повернешся. Чому Ти не відкриваєшся нам?". Це люди, 

які не зрозуміли Мене, бо Я зараз виконую Своє Слово і творю Свою Волю серед Моїх обранців, 

щоб вони були тими посланцями, які пробуджують людство і свідчать про Мою Присутність у 

цьому часі. 

38 Ізраїль: У цій Третій Ері вас чекають великі натовпи. Ви повинні бути як веселка миру і 

світла, коли несете їм Добру Новину. 

39 Необхідно, щоб ви говорили з тими, хто приховує Моє Слово і хто спотворює Моє вчення. 

Говоріть з ними у всій ясності, я буду сприяти вам, щоб ви могли відстояти перед ними свою точку 

зору. Бо саме люди є причиною того, що моя праця не відповідає завтрашньому дню і мій Закон 

фальсифікується, бо вони додали до моєї праці те, що їй не належить. 

40 Людство прийме моє вчення з переконання, але мої істинні слуги не будуть поводитися як 

пани перед людьми. Завтра ви повинні будете сміливо вирушити на виконання своєї місії в місцях 

близьких і далеких, щоб світ міг увійти в себе і виконати Мою Волю. Але скільки випробувань 

чекає на тебе, Ізраїлю! Скільки Моїх дітей піднімуться, як голодні вовки, тому що вони хочуть 

знищити вас! І якщо ви не будете готові, то відчуєте великий біль, хоча на це немає Моєї Волі. 

Будьте готові і виконуйте кожну мою вказівку, щоб блаженство запанувало серед вас і в людстві. 

41 Ти пропускаєш своє життя повз себе і просиш Мене пробачити твої гріхи, як ти прощаєш 

своїх ближніх. Але істинно кажу вам, тільки уста повторюють завчені фрази, але не серце ваше 

приносить Мені справжній і істинний плід ваших справ. 

42 Часом, коли якесь випробування обтяжує тебе і ти помилково приписуєш його 

Божественній карі, ти кажеш Мені: "Господи, якщо я простив брата мого - чому Ти не прощаєш 

мені?". Замість того, щоб сказати: "Отче, прости мені, коли я, можливо, не простив брата свого з 

тією правдивістю і щирістю, з якою Ти нас навчив". 

43 Якби ти навчився медитувати щодня протягом короткого часу, і якби твоя медитація 

стосувалася Духовного Життя, ти відкрив би для себе нескінченні пояснення і одержав би 

одкровення, які не міг би одержати ніяким іншим способом. 

44 У вашій душі вже достатньо світла, щоб запитати Мене і отримати відповідь. Душа людини 

вже досягла великої висоти розвитку. Поспостерігайте за своїми співвітчизниками зі скромних 

верств населення, які, незважаючи на брак знань, дивують вас своїми глибокими спостереженнями 

і тим, як чітко вони пояснюють собі те, що для багатьох інших є чимось незбагненним. Чи 

отримують вони це з книжок чи зі школи? Ні, але з інтуїції чи необхідності вони відкрили в собі 

дар медитації, яка є частиною духовної молитви. У своєму усамітненні, відгороджені від впливів і 
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забобонів, вони відкрили шлях до спілкування з вічним, духовним, істинним; і хто більше, хто 

менше, але всі, хто роздумував над істинною сутністю життя, отримали духовне світло у своєму 

розумі. 

45 Людина відкриє істину за допомогою свого духу, всі відчують Мою присутність, бо Я вже 

говорив вам тоді, що кожне око побачить Мене, коли прийде час. 

46 Зараз, цей час, в якому ви живете, є саме тим, який був оголошений Моїм Словом і Моїми 

пророками минулих часів, в якому всі люди будуть споглядати Мене за допомогою відчуттів і 

здібностей свого духу. 

47 Їм не потрібно буде бачити Мене обмеженим чином в людській подобі, щоб сказати, що 

вони бачили Мене, але достатньо буде, щоб їхній дух відчув Мене, а їхній інтелект осягнув Мене, 

щоб сказати цілком правдиво, що вони бачили Мене. 

48 Любов, віра і розум можуть бачити нескінченно далі, ніж ваші очі. Ось чому Я кажу вам, що 

Мені немає необхідності обмежувати Свою присутність людською формою або за допомогою 

якоїсь символічної фігури для того, щоб змусити вас побачити Мене. 

49 Скільки з тих, хто бачив Мене або рухався зі Мною в ту Другу Еру, навіть не знали, хто Я 

такий. З іншого боку, скільки тих, хто навіть не знав, коли Я народився людиною, бачили Мене 

духом, впізнавали Мене за Моїм світлом і раділи Моїй присутності завдяки своїй вірі. 

50 Відкрийте всі свої очі і доведіть своєю вірою, що ви - діти світла. 

51 Ви всі можете побачити Мене, але для цього необхідно, щоб у вас була добра воля і віра. 

52 Ворота Царства, того духовного дому, до якого ти маєш дійти, щоб пізнати все, стоять 

відчиненими в очікуванні твоєї душі. 

53 Зробіть максимально можливе в цьому житті, щоб мати необхідні сили для того, щоб 

піднятися до світла, коли відбудеться звільнення вашої душі. Але будьте великі в любові і в 

прощенні, в милосерді і в світлі, щоб, коли прийде час вам покинути тіло, ви легко звільнилися від 

свого земного тягаря, і тоді ви будете вільні на шляху сходження, не спотикаючись, до дому миру. 

54 Щоб допомогти вам у вашому розвитку, Моє Слово знову сходить до людей, щоб вказати їм 

шлях спасіння. Я з любов'ю беру людей доброї волі за руку, щоб вести їх до світла і показувати їм 

раніше не відкриту красу на кожному кроці шляху. 

55 Коли Я говорю з вами про красу, Я не маю на увазі природу, бо для цього ви пробудили і 

розгорнули свої почуття. Я говорю про красу духовного життя, якої ви не знаєте. Бо відтоді, як ви 

охололи або збайдужіли до них, ви задовольняєтеся образами або фігурами, створеними людським 

розумом. 

56 Я даю вам ключі, щоб ви відкрили двері у ваше вічне блаженство. Ці ключі - це любов, з 

якої випливає милосердя, прощення, розуміння, смирення і мир, з якими ви маєте йти по життю. 

57 Яке велике щастя вашого духу, коли він панує над матерією і насолоджується світлом 

Святого Духа! 

58 Випробування цього життя змушують вас на короткий час втрачати віру. Але довіртеся 

Мені, Я заохочую вас виконувати свою місію і день за днем буду продовжувати зміцнювати вашу 

віру. 

59 Я підготував вас для того, щоб через ваше посередництво відбулося очищення людства - 

щоб ви принесли Моє світло народам, які стикаються зі своїми великими проблемами. Людство 

ридає і шукає свободи, щоб стати на шлях одухотворення. 

60 Щодня Я чекаю приходу своїх нових учнів, щоб довірити їм Свою Справу і зробити їх 

прикладом смирення і чистим дзеркалом для людства. Вони підуть, не вихваляючись тим, що вони 

Мої обранці, і будуть боротися і працювати як проповідники віри, щоб нести Моє світло світові. 

61 Велика кількість натовпів, які слухають Мене в цей час, але мало тих, хто приготував своє 

серце як святилище Моєї Божественності. 

62 Час для Мого прояву серед вас короткий, і тому Я хочу бачити вас підготовленими. Кажу 

вам, діти Мої, що ворота Мого Царства чекають на вас, як і тоді, коли ви перетнули пустелю з 

Мойсеєм у Першу Еру, щоб досягти землі Ханаанської. Ти подібний до блудного сина тим, що 

повертаєшся до грудей Мого Отця, знову відчуваючи Мою ласку і маючи Мої вчення, а коли ти 

прийшов до Мене нагим, Я покрив тебе Своїм духовним покровом, щоб ти не відчував сорому. Я 
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показав вам новий день і дав вам їжу Свого столу. Бо я бачив твої падіння і, як Батько, співчував 

твоєму болю. Але в цей час Я приніс вам розраду, Моє Слово як хліб вічного життя, Мій мир і 

радість у ваше життя, щоб ви відчули себе в обіймах вашого Отця. 

63 Духовний світ також відчув щастя, побачивши, що ти знову зі Мною. Воно приєдналося до 

вас, щоб працювати в Моєму коридорі, приймати нужденних і хворих, розганяти темряву і 

дарувати бальзам духовно хворим. 

64 Тільки-но ти віддаляєшся від Мене, Я пильную за тобою все ближче, щоб ти не впав у 

прірву, бо Моя любов безмежна. Це вас Я врятував від бурхливих хвиль, щоб показати вам рятівну 

гавань. Я буду вести вас по цьому шляху, а Мій духовний світ буде захищати вас і допомагати вам 

підніматися до Мене. 

65 Число моїх слуг збільшилося, але лише деякі з них будуть слухняними після того, як 

закінчиться мій прояв через людський розум. Але Я кажу вам, що тоді ви будете мати Мій прояв 

духовний. Отримавши Моє вчення сторінка за сторінкою, тепер ваше завдання - йти вперед і 

звернутися до людства із закликом. 

66 Ви несете у своїй душі дари Святого Духа і Мою любов, щоб вас можна було впізнати як 

одухотворений тринітарно-марійський народ. 

67 Дух Святий просвітить вас, Книга Настанов залишиться відкритою, і ви по складах 

зрозумієте все, що дав вам ваш Учитель за цей час. Це буде Третій Заповіт, який дійде до людства - 

Слово, яке Я доніс до вас в цей Третій Час через людський розум. 

68 Коли світло Мого Святого Духа повністю просвітить вас, ви підготуєте себе зі щирістю і 

любов'ю, щоб ви могли взяти з Мого слова його значення і принести його людству як поживу і 

бальзам. 

69 Зітхання і ридання цього людства доходять до Мене. Але я прошу вас: Хто вас поранив? Ви 

мовчите, і тому Я кажу вам, що це ваші провини мучать вас. Бо люди встелили свій шлях колючим 

терням, не бажаючи розуміти, що потім їм доведеться по ньому ходити. 

70 Іноді думаєш, що це несправедливо - страждати від наслідків помилок тих, хто давно ходив 

по землі. Але хто з вас може сказати, що він не був одним з тих, хто засівав шлях терням? 

Багато хто посміхнеться цьому вченню, але глузуватиме з нього не душа, а серце. Бо людина 

завжди була скептичною і невіруючою, коли мова йшла про духовне. Але Мені буде достатньо 

того, що Моє Слово їм відоме, щоб, незважаючи на їхню іронію і недовірливість, щось усередині 

них підказало їм, що в цьому Слові може міститися суть, яку вони не можуть розпізнати через свою 

дурість. 

71 Хто, знаючи Моє вчення, все одно буде прагнути уникнути Божественної Справедливості? 

Жодного. 

72 Скільки людей, проживши гріховне життя, все життя бачили себе без страждань і болю, а 

коли настала їхня остання година у світі, вважали, що вони висміяли Божественну справедливість, 

або, принаймні, уникнули її. 

Потім, опинившись у "духовній долині", ці істоти - замість того, щоб знайти вічні муки, про які 

їм говорили на землі, - з подивом побачили себе оповитими вітерцем світла і спокою, придатним 

для роздумів і іспиту совісті. Хто повинен був сказати їм у ті хвилини, що їм доведеться знову 

пройти той шлях, який вони пройшли на землі? Тоді душа відчуває на собі вагу мудрої і 

невблаганної справедливості. Але вона матеріалізована і нічого не розуміє ні про вічність, ні про 

досконалість душі. Вона бунтує, бо вважає несправедливим все те, що неодмінно є справедливим і 

люблячим. 

73 Якби ви всі вже володіли цим знанням, ви б інакше переносили свої біди і страждання. У 

ваших стражданнях не було б відчаю, але, навпаки, ви б внутрішньо відчували задоволення від 

того, що виконуєте спокуту для очищення своєї душі, і замість того, щоб богохульствувати і 

бунтувати - тим самим роблячи цю спокуту ще довшою і сумнішою, - ви б день за днем прагнули 

полегшити тягар через надію відчути свою душу вільною від плям. 

74 У цей Третій Час, який є часом суду, в якому духовне відшкодування повинно досягти свого 

апогею, щоб потім звільнити місце для нової епохи, Я роблю Свій голос чутним у світі, щоб 
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пробудити людей від їх сну і вказати їм шлях, щоб змінити їх чашу страждання на чашу вина 

вічного життя. 

75 Я відкрив вам процедуру, щоб скоротити дні скорботи, щоб звільнити вас від колючки, 

якою ви поранили себе, і сказав вам, що не хочу, щоб ви продовжували ранити себе на цьому 

шляху. Я борюся з вашими недоліками, даючи світло вашому розуму, щоб він зрозумів причини 

своїх страждань і знав, як їх уникнути. Таким чином, ви більше не будете звинувачувати долю або 

своїх ближніх у всьому, що з вами відбувається. Бо думка про те, що ви самі несете за це 

відповідальність, не змусить вас чекати, поки припиняться ваші нещастя, а ви негайно вирушите в 

дорогу і докладете всіх зусиль і сили волі, щоб звільнитися від ярма страждань, гріха і невігластва. 

76 Світло розливається по всій землі, жодна людина, яка почує це слово, не матиме права 

сказати, що воно привело її в замішання. Перш ніж це вчення досягне народів землі, Моя духовна 

присутність пробудить їх, і вони будуть очікувати приходу доброго послання. 

Моє послання прийде, щоб благословити вас, втішити вас, допомогти вам звільнитися від 

матеріалізму і піднятися до кращого життя, яке ближче до істини. 

77 Отже, учні: якщо вам доведеться повернутися у світ один або кілька разів, нехай це буде 

зроблено для того, щоб ви могли пожинати смачні плоди, за якими раніше доглядали, щоб ваша 

душа відчула задоволення, маючи перед собою можливість завершити якусь справу, яку вона 

почала. 

78 Не покидайте цю планету, не виконавши попередньо роботу, покладену на ваш дух. 

79 Як боляче тому, хто повертається, щоб застати залишену ним справу ледь розпочатою, і яку 

він тепер має бачити об'єднаною з новими завданнями, обов'язками і трудами! 

80 Я приходжу, щоб допомогти вам виправити ваші помилки, відкрити вам секрет, як за один 

день замінити втрачений рік, а за один рік - змарноване століття, і таким чином дати вам 

можливість увійти у вічність. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 341 
1 Якби моє послання любові було колись зрозуміле, людство жило б у мирі. Але людина 

вважає за краще задовольняти себе і забула Мій закон. 

2 Люди: У своєму прагненні поширювати Мою Роботу не працюйте тільки для власного 

просування; несіть це світло всім без винятку. 

Ті, хто продовжує духовно чіплятися за звичні уявлення, що передавалися століттями, і тому не 

позбулися свого фанатизму, не побачать мого світла, як і ви. 

Ваш дух прийняв це Божественне одкровення ─ але який ваш обов'язок перед людством? 

Передати їм знання, які ви здобули, свідчачи про істину своїми справами. 

3 Я обрав вас, щоб ви донесли до світу послання любові, яке Я вам дав. Я відкрив вам, що Я 

всередині вас і поза вами. Але ви запитуєте Мене: "Господи, як досягти досконалості, щоб прийти 

до Тебе?". А Я кажу вам у відповідь, що завдяки власним заслугам ви будете підніматися все вище 

і вище, поки не досягнете Мене. Тому я завжди раджу вам одухотворюватися, злітати і 

використовувати свої дари. 

4 Вам більше не потрібні ні особливі форми поклоніння, ні обряди, ні образи, які не мають ні 

життя, ні сили. Ви були створені "на образ і подобу" вашого Бога, тому у вас є дух, сила і дари 

творити добро. У виконанні своєї місії надихайтеся творінням, яке має життя і виявляє силу і міць 

вашого Господа. 

Подивіться на небосхил, поспостерігайте за своїм оточенням, як все виконує своє завдання. 

Подивіться, як Цар-зірка дає життя цій природі, і яка гармонія існує між її життєво важливими 

елементами і паростком, що проростає із землі. Усе в повній гармонії розкриває велич Бога. 

5 Христос у своїй досконалості опанував матерію, і тому здійснив чудо, прозрівши сліпих і 

поставивши на ноги кульгавих. Це був дух, який проявляв себе через тіло. Вам ще належить 

розвиватися, щоб ваш дух зміг оволодіти тілом і проявити себе через нього. 

6 Я знову приходжу до вас як любов і милість. Але моє світло ллється на всіх, бо світ 

потребує духовних орієнтирів. 

7 Люди доброї волі, які наставляють людей, відмовляючись від будь-якої особистої вигоди і 

суєти, - ті, хто істинно знають, що люди далекі від свого духовного Отця і що їм необхідно увійти в 

себе, схаменутися і прислухатися до Слова Світла, щоб одухотворити себе, - ті, хто працюють на 

благо своїх ближніх, незалежно від того, до якої релігії чи віровчення вони належать, - вони будуть 

проголошувати істину, а істина - це Бог. 

8 Моє вчення універсальне, і в міру того, як людська душа розвивається, воно буде 

просвітлювати все, що є випадковим і шукати одухотворення, світло і напрямок до своєї 

досконалості. 

9 Любіть свого Бога і свого ближнього, бо на цьому базується світорозуміння. 

10 Я довірив тобі Свою Роботу, щоб світ отримав Моє Слово через твоє посередництво. Ідіть 

до всіх однаково, не робіть різниці між расами і кольорами шкіри, бо всі потребують однакової 

духовної поживи. З кожною доброю справою, яку ви зробите, ваша душа буде наповнюватися 

радістю. Ви відчуєте Мій мир і велику силу рухатися вперед у здійсненні вашого духовного союзу. 

11 З любов'ю чекаю повернення овець, які відійшли від бар'єру - тих, хто нині йде іншими 

шляхами. В цей час ваш Учитель перетинає пустелю, щоб знайти тих, хто заблукав - тих, кого, хоча 

Я обдарував їх Своєю благодаттю і Своєю любов'ю, Я тепер бачу заплутаними в їхніх великих 

бурях. 

12 Улюблені учні, душі ви вийшли від Мене: Я підготував вас у цей час Своєю силою і Своєю 

любов'ю, щоб ви не були захоплені сум'яттям, яке охопило світ. 

13 Незабаром закінчиться час Мого прояву через людський інтелект, і після цього ви вирушите 

свідчити серед людства. Я привів вас у рятувальну шлюпку і зробив вас Своїми воїнами Третьої 

Епохи, які вирушать у бій так, щоб світ відчув довіру, любов свого Бога. 

14 Ти будеш для світу ясним дзеркалом. Ви побачите, що слово Моє виконається від першого 

до останнього. Бо ви - Мої раби, які будуть виконувати Мої накази зі смиренням і покорою, і які 

будуть носити Закон, написаний у їхніх серцях. 
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15 Як Учитель, Я навчаю вас смиренності, щоб ви, взявши Мене за приклад, пішли в усі 

провінції. Бо народ голодний і спраглий слова Мого. 

16 Необхідно, улюблені люди, щоб ви вирушили по різних шляхах землі. Бо ось, навіть у 

мексиканському народі багато хто не знав Моєї Роботи. Визнайте, що у світі вже піднімаються ті, 

хто претендує на те, щоб діяти в моє ім'я, хоча саме вони перебувають у духовній потребі. 

Ви ж, щедро обдаровані Моєю Божественністю, - яке ваше завдання? Щоб зробити Моє вчення 

відомим. Не ховайтеся від світу і не відмовляйте йому в милосерді, якого йому бракує. 

17 Секти, церкви і різні вчення стануть на вашому шляху і захочуть збити вас зі шляху, 

оголошуючи себе володарями істини і називаючи себе моїми учнями. Ви ж приступите до 

виконання моїх наказів. Я даю вам це попередження, щоб ви були готові до бою. Я буду з вами і 

зроблю вас відомими людям як посередників мого миру, як бальзам, що заспокоює їхній біль. 

18 Своїм послухом ви будете підніматися вище, крок за кроком, поки не досягнете вершини 

гори. Там Я чекаю позначених з дванадцяти колін благословенного народу Ізраїля. 

19 Моїм настановою в цей час є Третій Заповіт, в якому ви знайдете Мої заповіді, і який Я дав 

вам в переносному значенні, а також в ясній формі, щоб ви могли взяти з нього те, що призначено 

для кожного з вас. Я викарбував Моє Слово в тобі, Ізраїлю, незмивними літерами, і ніщо не 

змусить його загубитися, і таким чином ти зможеш у всі часи свідчити про те, що Я довірив 

людству в Моїй досконалій мудрості. 

20 Саме через молитву ви досягаєте Мене, підтримувані Моїм Духовним Світом, який захищає 

вас. Ви вже знаєте цей шлях, тому що на уроках, які Я давав вам у Третій Ері, Я брав вас за руку і 

навчав, як дістатися до Мене через молитву. 

21 Світло Мого Слова стоїть перед вами, як маяк, що освітлює ваше життя. Ви більше не 

зможете збитися зі шляху, бо Я перед вами. Ви поспішили сюди на Мій заклик, бо любите Мене і 

знайшли Мене, відкритого у всій Моїй славі. Ті, хто бачив Мою Присутність у духовному видінні, 

були в захваті, але всі ви бачили Мене очима вашої любові і віри. Всі ви насолоджувалися Моїм 

Словом, як нектаром, як вишуканою стравою, як бальзамом, який ще й зцілює. 

22 Ви більше не зможете сплутати плід Мого Слова з іншими плодами, бо тепер ви знаєте смак 

і те, що він містить у собі кожну досконалість. Нині Я готую вас до того, щоб ви говорили з 

іншими, коли прийде час, коли ваша підготовка буде великою і ви звільнитеся від вашого 

матеріалізму. 

23 Я проливаю на всі душі суть Свого Слова, Своєї Любові і Свого Світла, і кожен, хто шукає 

Мене, знаходить Мене. 

У всіх релігіях, вченнях і віровченнях, що існують на землі, Я знаходжу піднесених людей, які 

шукають Мене в одухотворенні, - душі, які звільнилися від усього матеріалістичного і спорудили 

храм Мені всередині себе. Інтуїтивно вони отримали від Мене, тому що Я відкрив їм - як відкрив 

вам - усе, що належить до Третьої Епохи. Вони теж прочитали в Писанні, в Моєму Слові, даному в 

Другу Еру, і в тлумаченнях і дискусіях, що з ним Я виливаю Своє світло серед вас, і Я з любов'ю 

прийняв плоди їхнього духу. 

24 Вони готують великі справи, коли бачать людство розгубленим і дезорієнтованим. Вони 

піднялися, зробили заслугу і сказали Мені: "Прости невігласів. Ми маємо в собі Твоє світло, дари, 

силу, щоб виконувати Твої заповіді". Вони спираються на Закон, на Слово Моє, дане в минулі часи, 

і шукають пророцтва і об'явлення, дані Мною Моїм учням, кажучи собі: "Зараз настав той час". 

Тому вони шукають Мене, і тому Я з ними, бо Я не сховався від людей. Кожен, хто шукає Мене, 

має Мене з собою. 

25 Я - Вселенський Отець, Моя любов сходить до всіх сердець. Я прийшов до всіх народів 

землі. Але якщо Я обрав цей мексиканський народ для того, щоб Моє Слово і Мої одкровення 

вилилися на нього у всій їх повноті, то тільки тому, що знайшов його смиренним, тому що відкрив 

в його жителях чесноти і втілив в них душі "народу Ізраїлю". 

Але не всі належать до цієї національності, не всі втілені. Розкидані по всьому світу ще душі, 

які належать до числа обраних. Вони були позначені, Я відкрив їм очі, Я зробив їхні серця 

чутливими, і від душі до душі вони говорять зі Мною. 
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26 Ви мали Моє слово і Мої прояви за допомогою людського інтелекту, і через свої дари ви 

бачили розгортання цієї роботи в Третій Епосі. Тому, люди, ви - Мої свідки, які з повним 

переконанням розкажуть про те, що бачили і чули, які зрозуміють кожне Моє слово, які 

витлумачать Мій Закон. Бо інші, незважаючи на свою інтуїцію і підготовку, не володіють усіма 

тими знаннями, якими володієте ви. Їхні заслуги великі, бо вони не чули Мене в тій формі, в якій 

чули Мене ви. Але вони єдині з вами в думках. 

Настане день, коли ви зустрінетеся на шляху і впізнаєте один одного. Ваш духовний погляд 

відкриє в тих, кого вони несуть душу - їхню силу і їхню чесноту, і в той момент ви потиснете один 

одному руки і будете знати, що той подорожній, який перетнув ваш шлях, теж належить до Моїх 

обранців. 

27 Не всі почують Моє слово в такому вигляді. Чому, народ Ізраїлю? Ви не знаєте, ви не 

знаєте, чи це через відсутність вашої єдності, чи через вашу низьку духовність. Але будьте з ними 

єдині, бо вони, як і ви, несуть відповідальність за людство. 

28 Ви будете робити свою справу, молитися за них і направляти їх. Серед Моїх обранців є 

також ті, хто присвятив себе служінню Моєму Божеству і носить одяг, подібний до одягу 

священнослужителів. Серед обраних є найскромніші, які живуть невизнаними серед натовпу. Є 

також ті, хто представляє закони і уряди Землі. Я один знаю їх кількість і можу їх розпізнати. Ти, 

Ізраїлю, пізнаєш їх через своє духовне приготування. 

     Ви всі складете одне тіло і одну волю в момент випробування, коли Я повинен буду вимагати 

від народу Ізраїлю розійтися, щоб посіяти Моє насіння скрізь. Не піддавайтеся впливу в цей 

момент. Хтось із вас піде в лоно інституцій і там виконуватиме свою місію любові, милосердя, 

навчання. Інші дістануться жителям великих міст. Ви підете в середовище цих невігласів і там 

будете боротися з фанатизмом і невіглаством тих, хто вас оточує. 

29 Час для виконання вашої місії ще не настав. Я ще не до кінця позначив ваш номер. Ви ще 

перебуваєте в часі навчання, ви - Мої учні і вихованці. Але прийде час, коли ви станете вчителями, 

коли до вас будуть звертатися за словом, і це слово, що вийде з ваших вуст, буде істиною, буде 

Моїм чистим вченням. Ви повинні прочитати його, нічого не додаючи. 

30 Я готую вас в цей час. Я Сам взяв на Себе це велике завдання - формувати ваші серця. Я не 

довірив це чоловікам, бо бачу в них егоїзм. Я Сам виростив ваші серця, і через випробування, які 

ви пройшли на своєму шляху, вони були опрацьовані. 

Коли ви спіткнулися, Я сказав вам: "Це випробування дасть вам велике світло". І коли ви 

замислилися, то зрозуміли, що те випробування, яке Я поставив на вашому шляху, було необхідним 

- що це була фаза вашого серця, яку необхідно було згладити. Ти розумієш, наскільки досконала 

Моя Робота? Як же ви могли використовувати Моє слово, щоб промовляти до людей, якщо ви не 

очистилися, якщо ви не мали в собі великого світла і великої духовності? 

31 Я один веду вас, Я один знаю нутрощі кожного з вас, і відповідно до сили вашої душі 

посилаю вам випробування. Так Я вчив вас, бо кожен з вас повинен вирушити у відповідний час як 

апостол Моєї Божественності. Незліченні вчення, які Я дав вам. Як часто Я говорив з вами про 

минулі часи! 

У цій Третій Ері Я об'єднав три Заповіти і створив з ними одну Книгу. Але в цьому 1950 році, 

коли Я передаю вам останню сторінку по людській передачі, Учитель говорить вам правду: цією 

сторінкою книга не буде закрита. Я продовжуватиму писати для вас нові і незліченні сторінки. Я 

продовжуватиму проливати світло, щоб ви могли проникнути в Моє Слово, щоб ви могли 

продовжувати шукати в ньому, і з часом ви досягнете більшої одухотвореності, тому що ви не 

зупинитеся. 

32 У 1950 році ви ще не досягли найбільшого одухотворення, ви тільки на його початку. Але 

згодом ви розвинете цей дар, який прихований у кожному з вас. 

33 Готуйся, народ Ізраїлю! Я - Учитель на всі часи. Я не видалюся, так само, як не був 

відсутній після Свого приходу у світ як людина. Після Мого відходу Я завжди був присутній. Я був 

там раніше в усі віки і в усіх діях людей, завжди записував їхні твори, завжди судив про їхнє 

існування. Хто завадить Мені це зробити? Хто може перешкодити вам піднятися до Мене і 
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полюбити Мене? Хто може перешкодити Мені любити вас, зберігати вас, втішати вас і судити всі 

ваші вчинки? 

34 Ви, що утворюєте людство, - це ті, хто віддаляється від Мене, хто більше не наповнений 

любов'ю до Моєї Божественності, хто занурюється в матеріалізм, хто захоплюється пристрастями і 

забуває про своє духовне завдання. Але Отець незмінний і невблаганний у Своїх законах і в Своїх 

судах. Я завжди однаковий. Не думайте, що Мій Дух виявляє себе з більшою любов'ю в певний час, 

ніж в інший. Я той самий Дух, що говорив через Мойсея і пророків - той самий, що говорив через 

патріархів і апостолів, і той самий, що говорив через усіх посланців. 

35 Пам'ятайте про мою божественність, люди. Будьте, як Отець! Любіть Мене такою ж 

любов'ю! Не змінюйте любов на холод! Не будьте сьогодні гарячими, а завтра холодними! Я хочу 

бачити вас завжди люблячими, завжди віруючими, завжди піднесеними і одухотвореними, завжди 

наближаючимися до Мене по висхідному шляху. Бо це - мета вашого духу. 

36 Чому ви виявляєте Мені свою любов і віру в один день, а в інший - не довіряєте Мені? Чому 

твоє серце таке мінливе? Я хочу, щоб ви були як тверда скеля, щоб ваша віра завжди була 

незмінною, щоб ваша любов завжди зростала. Я хочу, щоб ви були подібні до рослин, які ви 

вирощуєте на землі, щоб ви не зупинялися у своєму розгортанні, щоб за короткий час ви досягли 

повноти і зрілості всіх своїх дарів, щоб ви могли впізнати Мене. 

37 Я - Милосердя, що живить вас, ви - добровільні рослини. Прийміть росу, життя, яке Я даю 

вам, і використовуйте його для величі вашого духу. 

38 Сьогодні діти чують Мене, і Я говорю з ними так само, як з дорослими або людьми 

похилого віку. Чому я не говорю з дітьми в іншій формі вираження, адже їхній інтелект 

маленький? Тому що їхній дух такий же великий, як і ваш, тому що вони можуть зрозуміти Мене. 

Бо не до "плоті" промовляю, але до духу. Тому я кажу вам: Не думайте про дітей погано, і не 

дозволяйте їм думати, що вони Мене не розуміють. Нехай приходять сюди! Їхній дух голодний. Я 

буду виховувати їх так само, як виховую вас. Це покоління завтрашнього дня, які мають покласти 

ще один камінь на ваш фундамент у справі будівництва, у справі одухотворення. 

39 Це останні ранкові присвяти, в яких ви будете чути Моє Слово в такій формі, але Я бачу, що 

кількість тих, хто Мене чує, все ще невелика. Серце людини зачерствіло, воно любить тільки гроші 

і задоволення. 

     Вона дозволила душі потривожитися і загинути у вихорі ворожнечі, пристрастей і честолюбних 

цілей. 

40 Лише народ Ізраїлю був здатний прокинутися і пильнувати тих, хто спить; тому пильнуйте 

завжди. Я перетворять скелі в плодоносні рослини, Я посію Своє насіння у відповідний час. 

Як Я говорив вам: "Не будуйте на піску", так і Я знаю, коли сіяти, коли серце готове прийняти, 

коли прийшов час. Ви, як учні Мої, повинні діяти так, як діє Вчитель: Сійте тоді, коли бачите 

готове серце, коли воно відкрите - зголодніле за світлом цієї Справи. Ваша інтуїція підкаже вам 

час. Я відкрию вам великі уроки, і ви зробите багато справ, керуючись інтуїцією. 

41 Після того, як закінчиться Моє Слово, - хто тоді буде наставляти вас на землі?..: Кожен з вас 

отримає від Мене натхнення, оснащення. Тому вчіться молитися і єднатися зі Мною. Після цього 

прояву ви ще деякий час будете продовжувати збиратися. Сила ваших думок призведе до того, що 

ви будете отримувати від Джерела Життя і Світла все необхідне натхнення для вашого шляху, для 

вашого життєвого шляху. 

Я надихатиму всіх, але будуть серед вас ті, хто виділятимуться, бо мають велику інтуїцію, і це 

будуть ті, хто радитимуть, хто говоритимуть, не називаючи себе вчителями, не називаючи себе 

послідовниками Мене. Будьте готові, всі ви, бо в той час Я буду випробовувати вашу віру, ваш 

прогрес, і Я хочу бачити, що ви використовуєте всі Мої вчення, і що Моє Слово було плідним в 

серці кожного з вас. 

42 Я не хочу бачити, щоб ви плакали в цей час, відчували себе голими, голодними чи 

покинутими. Я хочу бачити вас не блукаючими, як пустеля, а як сім'ю, повну життя, енергії, 

духовних здібностей. Я хочу, щоб ви любили, розуміли і допомагали один одному. 

43 Я вчив вас любові, Я просив вас про братерство, Я давав вам зрозуміти, що ви всі створені 

однією любов'ю, що ви всі вийшли з Мене, і тому ви всі маєте однакові якості, однакові 
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досконалості. Чим більші ваші заслуги, тим більшим буде натхнення, і тим більшими будуть ваші 

справи. 

44 Якщо ви не впевнені в рішучості кроку, почекайте. Зберіть всі свої сили, оцініть всі "плоди", 

щоб ви могли рухатися вперед у своєму розвитку. Я благословлю кожне ваше добре рішення. Я 

підготую вашу душу таким чином, що вона з повною ясністю зрозуміє вказівки совісті. Бо ви не 

залишитеся байдужими, як і в ці часи. 

45 Багато випробувань постане перед вами. Вам доведеться боротися з багатьма опорами. Але 

ви вже пройшли перші випробування, вас вже недооцінили ваші близькі заради Моєї Справи. Ви 

втратили все і залишилися відданими. Але зі Мною ви повернули собі все. Я подарував тобі спокій 

душі, який не змогли дати твої близькі. Зі Мною ви знайшли спокій душі і тіла. То чого ж боятися, 

коли світ показує на тебе пальцем, коли він з тебе сміється? 

46 Не хвилюйтеся! Будьте впевнені у своїй вірі, будьте непохитні в ній, щоб у момент 

випробування ви могли дати знак перед людьми про те, що є Моє вчення - про те, що те, що ви 

прийняли до свого серця, є правильним, добрим і цінним. 

Кожен з вас - представник Моєї Роботи. Де б ви не були, ваші вчинки будуть оцінені. Тому 

будьте уважні до своїх вчинків, до своїх слів, щоб ви скрізь були Моїми учнями. 

47 Кожен з вас - як міцний стовп на стежках вашого життя. Можна повернути віру тому, хто її 

втратив. Ти можеш врятувати від плутанини душу того, хто заблукав. Ви можете подарувати 

мужність, мир і спокій тим, хто цього потребує. Тож пам'ятайте, люди, наскільки велика ваша 

відповідальність. Пам'ятай, що Я покликав тебе не випадково, а коли ти відкрив для себе Мою 

Роботу, то взяв на себе велику відповідальність переді Мною і перед людством. 

48 Я прийшов не для того, щоб освіжити ваш слух чи ваше серце. Я прийшов наставляти вас у 

духовних одкровеннях, і коли ви після цього наповнитеся світлом, ваше завдання - наставляти 

інших. Коли Я назвав вас Обраним Народом, то не тому, що хочу надати вам перевагу над іншими. 

Це тому, що Я хочу дати тобі Моє вчення, пояснити тобі всі таємниці, щоб ти міг говорити з 

іншими з повною ясністю і вчити їх слідувати за Мною. Я ж завжди буду вашим Учителем. 

49 Щоразу, коли ти знаходитимеш перешкоди, труднощі в розумінні ближніх своїх - щоразу, 

коли нові випробування будуть дивувати твою душу, Я скажу тобі: "Мир Мій з тобою", і за цим 

привітанням ти впізнаєш Мене і скажеш собі внутрішньо: "Учитель зі Мною, від Нього я зараз 

отримаю натхнення, бо, незважаючи на всю мою підготовку, мені не вистачає світла в цьому 

випробуванні". Я дам вам світло, Я наповню вашу душу енергією і зроблю так, щоб ваші слова 

були правильними, сповненими істини, сповненими суті. 

50 Я звертаюся до вас усіх як до своїх учнів. Я не хочу більше бачити "дітей-учнів" кінця 1950-

х років. Саме тому Я так багато говорив з вами, Мої вчення були довготривалими, щоб кожен з вас 

міг навчити себе і стати Моїм учнем за короткий час. 

51 Я бачу вдячність у ваших серцях. Ти кажеш Мені: "Учителю, моє життя і мої вчинки не 

заслуговують на те, щоб бути з Тобою і отримувати Твої настанови". 

Не говоріть так, дозвольте Мені перетворити вас на Моїх учнів, дозвольте Мені любити вас так, 

як Я завжди любив. Дозвольте Мені проявити Себе серед вас і відкрити вам, як сильно Я люблю 

вас, щоб ви любили один одного, щоб пам'ять про ці вчення, які є потоками любові, завжди 

залишалася закарбованою у вас і щоб ваше серце, наповнене цією любов'ю, присвячувало себе 

іншим, вашим ближнім. 

52 Я надихав вас чеснотами милосердя, доброзичливості, всепрощення. Як необхідні ці 

чесноти в наш час, бо я бачу, що людство вже не володіє ними! Процвітає лише егоїзм, розбрат, 

недоброзичливість, звідусіль чую взаємні наклепи. Пам'ятайте, що Я сказав вам: Не говорите 

погано про своїх ближніх, навіть якщо у вас є на це вагомі підстави. Будьте готові передати цю 

справу Мені. Я не призначав вас суддями. Я послав вас усіх з однаковими дарами, щоб ви вважали 

себе братами і сестрами. 

53 Але правосуддя, яке існує на землі, не показує праведних справ. Я бачу брак милосердя, 

брак розуміння і черствість сердець. Але кожен все одно отримає свій праведний суд. 
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Я допустив ці випробування, і до тих пір, поки людина не виконує Мої закони, поки вона 

відвертається від виконання заповідей, до тих пір на землі буде той, хто гне своє серце, хто 

порушує їх. 

Якби ви виконували закон, у світі не було б потреби в суддях, не було б покарання, не було б 

потреби в урядах. Кожен сам визначав би свої дії, і всіма керував би Я. Ви всі будете надихатися 

Моїми законами, і ваші дії завжди будуть благодійними, спрямованими на одухотворення і любов. 

     Але людство впало в глибокі прірви: аморальність, порок, гріх заволоділи серцями людей, і ось 

наслідки: Ви повинні пити гіркі чаші, ви повинні терпіти приниження від тих людей, які, хоч і є 

вашими братами, але здійснюють владу на землі. 

Але будьте смиренні, терпляче зносите суди, пам'ятайте, що Я - досконалий Суддя. 

54. я готую вас до цього дня світлом мого Духа і прошу вас про молитву і самоаналіз у вашому 

житті, щоб ви могли зрозуміти моє слово, а не тільки почути його. Вивчайте його, але не просто 

вивчайте, а йдіть за ним, щоб зрозуміти його цінність. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 342 
1 Учні: Ви знову з вірою слухаєте, як Я передаю вам Моє вчення, бо знаєте, що це останні 

уроки, які Я вам даю. Святий Дух навчає своїх улюблених дітей. Це кульмінація часів, це 1950 рік, 

який оголошується народу Ізраїлю як останній, в якому вони будуть мати Моє Слово в цій формі. 

Поспішайте і готуйте своє серце, щоб зберегти в ньому весь сенс - суть, яку Я виливаю в Своїй 

милості. Ви готуєте свою душу і просите Мене про осмислення, щоб зрозуміти кожне Моє речення. 

Ти споглядаєш на людство, яке стоїть за тобою, яке не почуло цих одкровень, яке все ще живе в 

темряві, і плачеш в глибині душі. Ти хочеш поділитися цим вченням зі своїми ближніми, але 

Божественний Учитель забороняє тобі це робити: Не втрачайте надії, але готуйтеся заздалегідь, 

щоб ви могли посіяти своє перше зерно. 

2 Не всі почують Мене в такому вигляді, люди. Покликаних багато, а обраних мало. Залиште 

цю справу в Моїх руках, але Я буду судити про вашу роботу з того часу, коли ви почули Моє 

Слово. Я буду судити покоління, які прийшли і пішли з 1866 року по теперішній час, і кожному 

віддам по заслугах. Вам, люди, я можу тільки сказати: ви ще можете виправити свої помилки, у вас 

ще є можливості виконати свою місію. Якщо досі ваші вуста були незграбними, якщо серця були 

як каміння і не чули звуку заклику, продовжуйте сподіватися. Я нині готую все людство, 

направляючи їхній розум і працюючи над їхніми серцями. Всі випробування, які вона переживає, 

ведуть її до бажаної мети - одухотворення. Але перед цим вона пройде через очищення. 

3 Для того, щоб ви, люди, досягли Мене, необхідно, щоб ви очистилися, щоб ви очистили 

свою душу, щоб ви могли Мене бачити і відчувати. Коли Я покличу вас, не ховайте свого обличчя, 

не соромтеся свого минулого, бо перед тим Я дозволю вам очиститися від усіх ваших гріхів і стати 

гідними. 

4 Тому не хвилюйтеся, люди, якщо ви не бачите великих натовпів, що зібралися навколо 

Мене. Перш за все, готуйтеся самі разом зі своїми близькими. Я повинен скористатися кожним, і це 

посіяне Мною насіння примножиться, настануть сприятливі часи для одухотворення. 

Сьогодні ви зустрічаєте лише перешкоди ─ ланцюги, які заважають вам рухатися вперед. Але 

прийде час духовного звільнення для всіх, і тоді ваше мислення і мовлення буде подібне до потоку, 

що заливає поля цього людства. 

5 Сьогодні ви відчуваєте відповідальність за те, що почули Мене, що повірили в Моє Слово, 

за те, що кожне Моє наставляння стало для вас обов'язковим, за те, що Мій Закон спочиває у 

вашому дусі, і за те, що Я роз'яснив його тисячами способів через людську здатність розуміння. 

Я бачу кроки, які ви зробите завтра, і для цього Я вас готував, Я говорив з вами, Я прокладав 

стежки, щоб ваша душа не спіткнулася у випробуваннях. Я дав вам пророцтва для того, щоб ви не 

зупинялися, а шукали в таємній скарбниці, яку Я створив у вашому серці, світло, необхідне вам для 

проходження випробування, яке трапляється на шляху. 

6 Хто з вас може сказати, що він невіглас або нетямущий, хоча Я дав вам світло, хоча Я 

навчив вас, хоча Моє Слово відкрило шлях між вами, і Я плекаю насіння, яке Я посіяв у ваших 

серцях? 

Не бійся, народе Ізраїлю, якщо ти віриш у дари, які Я дав тобі. Ідіть вперед, будьте з кожним 

днем міцнішими у вірі, непохитнішими у своїй волі, щоб ніщо і ніхто не зміг зупинити вас на 

вашому шляху. 

Я готую вас бути воїнами, бо ви будете боротися з темрявою, бо ви будете вести битви зі злом. 

Бо ти пом'якшиш закам'янілі серця і очистиш розум людей, що закам'яніли в егоїстичних науках і в 

хибних віруваннях. 

7 Тому Божественний Учитель просить вас молитися і медитувати. Я завжди говорив вам: 

осягайте Моє слово і кожне Моє проявлення, щоб стати Моїми учнями і таким чином вистояти 

перед усіма випробуваннями і нещастями, які будуть на вашому шляху. 

     Але ви добре знаєте, що ви не самотні на своєму життєвому шляху. Тебе супроводжують 

духовні сутності, служителі Моєї Божественності, доброчесні істоти - ті, хто приходять до тебе, 

коли ти слабшаєш, щоб допомогти тобі, щоб дати тобі духовні судження, коли ти не маєш їх, - ті, 

хто зміцнюють твою віру, коли ти слабшаєш. 



U 342 

31 

8 Я дозволив піднесеним духам, доброчесним духам, які живуть зі Мною, мати доступ до 

цього світу в цей час. Тому, люди, оскільки всі вам допомагають, оскільки ваш Учитель веде вас, 

оскільки Мої настанови є вашим оплотом, то чого вам боятися? Чому твоє серце має впадати у 

відчай, якщо ти підготовлений? 

9 Вивчайте себе духовно, досліджуйте свій розум і серце, читайте в книзі, яку Я дав вам з 

часу вашого покликання, і поміркуйте, скільки сторінок Я написав у вашому серці, скільки 

пророцтв Я довірив вам, скільки оголошень дав вам Ілля і скільки оснащення дав вам духовний 

світ. 

10 Багато років минуло з того дня, коли я відкрив цю книгу в Третій Ері, і багато хто з вас 

давно її чули. Тому, люди, якщо ви зберегли ці уроки у своїй свідомості, то настане день, коли ви 

зможете відкрити книгу на потрібній вам сторінці і прочитати те, що вам потрібно. 

Ця книга, яка містить незліченну кількість уроків, не буде закрита в 1950 році, а залишиться 

відкритою на віки вічні, тільки в інший спосіб, ніж той, який ви маєте сьогодні. 

11 Я говорив з вами через людину, щоб навчити вас духовному спілкуванню зі Мною і з 

духовними істотами, які населяють високі області, щоб таким чином ви завжди могли читати в цій 

великій Книзі. 

12 Коли ви розвинете в собі дар спілкування з Моїм Духом, ви більше не будете звертатися до 

земних книг, бо в цій книзі ви зможете прочитати і пережити все, що вам потрібно. Знання добра 

буде відкрито вам; любов вирішить великі проблеми; мир і милосердя будуть дорогоцінними 

дарами, які допоможуть вам, і ви відчуєте себе такими сильними, якими ніколи не були. Бо ви 

отримаєте пояснення великих вчень, ви зможете прочитати перед своїми ближніми в цій 

внутрішній книзі, яку Я заповів вам для того, щоб дати вам світло. І до тебе будуть наближатися, 

народе Ізраїлю, бо ти є володарем Моїх одкровень. Але цей привілей не тільки твій, цей дар - для 

всіх моїх дітей. Всі підуть шляхом одухотворення і шукатимуть діалогу від духу до духу. 

13 Ви будете предтечами цих одкровень, як і завжди були, бо Я послав вас на землю і дав вам 

Мої завдання, сказавши: несіть Мою звістку про спасіння людства! Говоріть з усією своєю 

переконаністю! Проповідуйте і пророкуйте, як на те Моя воля! 

14 Ви ще перебуваєте в періоді підготовки, люди, ви ще не можете сказати, що досягли 

повного розкриття своїх дарів. Ви зробили перші кроки в інтимності цих зібрань. Але в 

подальшому, коли від вас будуть потрібні докази, і Я дам їх - якщо на те буде Моя воля - через 

ваше посередництво, тоді даруйте милість. Я зодягнув вас смиренням раніше, не нехтуйте Моїм 

словом, не сійте на безплідній землі. Розвивайте свою інтуїцію, щоб у відповідну годину ви могли 

говорити згідно з Моєю волею, щоб вести групу людей, на яких Я вкажу вам, до столу вашого 

Вчителя. 

15 Сьогодні ви живете на відведеній Моєю Волею землі, на якій процвітають мир, смиренність 

і гостинність. Цей народ був вашим домом, і в його лоні ви отримали сповнення мого слова. Я 

оголосив про своє повернення до вас і дотримав свого слова. Моя робота виконана. 

Якщо ви ще не виконали своє завдання, я дам вам для цього необхідний час. Але Я, як Батько, 

виконав Своє завдання серед вас, і відповідно до ваших успіхів Я говорив з вами. Відповідно до 

вашої підготовки, Я вилив Своє Слово для вашого розуміння і осмислення його. Я говорив з вами 

не в незрозумілій манері вираження, а простими словами, зрозумілими всім, щоб ви могли їх 

осягнути. Я зібрав вас, підготував і відкрив вам дари, які вже були у вашому дусі, лише 

підтвердивши їх, бо ваша тілесна природа не знала їх. 

16 Ви, сини Ізраїлевого народу, знали написане від початку. Ви знали своє призначення, ви 

відчували свою відповідальність, але необхідно було у вашому втіленні на землі, щоб Моє Слово 

стало людиною, щоб ви зрозуміли Мою Волю і Мої накази. Ви прийшли на допомогу людству в ті 

моменти, коли воно впало ниць, коли спорожнило свою дуже гірку чашу, коли спокута досягла 

свого максимуму. Ти ступив у цей народ, і Я сказав тобі: все твоє єство підготовлене для того, щоб 

стати бальзамом і милосердям серед людей. 

17 Будьте активними, щоб вони могли впізнати вас і засвідчити, що ви - Мої посланці. Я 

підготував вас до цього. 
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Але в декого я все ще бачу сумніви. Але ось, випробування дадуть вам необхідне світло - 

незліченні випробування любові, які Я готую для вас. 

18 Готуйтеся і завжди поглиблюйте себе, ті, що слухають Моє повчальне слово. Не дивіться на 

нього поверхнево, проникайте в його сенс, щоб у ці моменти перебувати в духовних областях, 

близьких до Мене, і бачити події, що відбуваються у Вищому Світі. 

19 Я давав про Себе знати простим способом, без показухи, щоб навчити вас смиренності, і 

Моя Воля, щоб у цих простих проявах ви могли розпізнати і відчути їхню велич. Я дав вам духовні 

дари, щоб через них ви могли бачити, чути і відчувати Мене всім своїм єством. Я торкнувся всіх 

чутливих струн твого серця і приголубив тебе Своїм словом. Жодне людське слово не дало тобі 

того освіження, миру і блаженства, яке дала тобі ця настанова, і за цим "смаком", за цією сутністю, 

яку Я вливаю в неї, ти можеш впізнати Мене. 

20 Після 1950 року ви станете твердішими у своїй вірі. Ваші переконання стануть сильнішими. 

Ви зможете з благоговінням і шануванням згадати ті години, коли Мій Вселенський Промінь, 

переданий через людський розум, ставав Словом, щоб підбадьорювати вас, направляти вас, 

втішати вас. Також і вдруге Я сказав Своїм учням: "Син Людський повинен померти, щоб 

увірували". Втретє кажу вам: Після завершення Мого Слова через людину, Я знайду більше віри і 

буду більше любимо. 

21 Ви згадали за цей час роки моєї проповіді - ті три роки, в які я готував своїх учнів, в які я 

жив з ними. Вони бачили всі Мої справи, і, готуючись до них, змогли проникнути в Моє серце і 

побачити всю чистоту, всю велич і мудрість, що була в Учителеві. 

Мої вчинки в той час робилися не заради розголосу, Моє ходіння по землі було скромним, але 

той, хто був підготовлений, мав уявлення про велич Моєї присутності і часу, в якому він жив. 

І вибрав Я учнів Своїх, деяких із них знайшов на березі річки і покликав, кажучи: "Ідіть за 

Мною. Коли вони зосереджували на Мені свій погляд, то розуміли, хто Той, Хто говорить до них, і 

тому Я вибирав їх одного за одним. 

22 Вони вірно йшли за Мною - своїм духом, підкоряючись Моїм велінням, розуміючи Мою 

любов і зберігаючи в своїх серцях довірений їм скарб. Вони не хотіли, щоб це багатство пропало, і 

через деякий час після Мого відходу записали Моє Слово і примножили його, щоб воно не зникло 

ні з умів, ні з сердець прийдешніх поколінь, а також тих, хто не чув Мене. Вони писали, 

надихаючись Мною, щоб ці писання не були сфальсифіковані. Але люди їх сфальсифікували, 

неправильно витлумачили. Але первісні письмена були Моїм істинним Словом. 

23 Я оголосив вам завдання, Я обрав вас усіх і позначив вас на ваших чолах Своїм знаком. 

Одним із вас Я сказав: Приготуйтеся, щоб ви могли пророкувати, а іншим - ні: Іншим Я приготував 

вас, щоб ви несли народам духовне натхнення; а іншим Я приготував вас, щоб вселенський 

промінь, переданий через їхній інтелект, сповістив Моє слово. 

24 Всім вам Я довірив дорогоцінні дари - дари Духа, дари вічні. Ви не тільки обрані в цей час, 

який ви проживаєте, ви володіли цією здатністю і раніше, і після цього часу ви продовжите 

володіти нею. Але я вам скажу, що його розгортання буде залежати від того, якою була ваша 

підготовка. Я не дозволю вашій душі стояти на місці. Я підготую її до вічно висхідного шляху, до 

сходів, що ведуть до Мене. Бо в Царстві Моєму для кожного з вас приготоване місце, а час 

короткий. Ви повинні прискорити свої кроки, щоб через короткий час зайняти місце, призначене 

вашому духу. 

25 Чи є в моєму царстві ієрархія? Ти не знаєш. Я лише кажу вам: докладіть зусиль! Боріться, 

щоб досягти розкриття всіх своїх здібностей, щоб через них зрозуміти Мене, щоб любити Мене і 

завжди виконувати своє завдання. 

26 Сьогодні ви живете на землі, але завтра для вас має бути підготовлений новий шлях. У той 

момент, коли душа досягне порога того світу, Я покличу її до відповіді і поведу до нового життя. 

27 Я зараз говорю не в пустелі. Великий натовп чує Мій голос у всіх церквах, у всіх зібраннях, 

що приготувалися. Але Ілля - ваш провідник, це він дає вам пророцтва, це він готує вас. Він є 

предтечею. Відчувайте Його перед собою, завжди навколо себе. 

28 Коли б не спіткало вас випробування, закликайте Іллю, який є Світлом, який є тим, хто 

готує дорогу. У той момент випробування ми з Іллею будемо з вами. 
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29 Нині настали останні часи Мого Слова, тому Я говорю до вас таким чином. Бо Я не хочу, 

щоб ви розгубилися, і не хочу, щоб ви розпорошилися. 

30 Ви повинні продовжувати збиратися разом і підтримувати один одного. Нехай кожен 

проявить свої дари: Той, хто є провидцем, повинен підготувати себе до отримання звістки, якщо на 

те буде Моя Воля - звістки, світла, яке буде вести цей народ, і тому кожен повинен працювати 

відповідно до своїх обдарувань без егоїзму, в глибокому смиренні, з усім піднесенням душі, 

знаючи, що тим самим він вписує у Велику Книгу Вічності - що про кожну вашу справу будуть 

судити ваші діти, ваші послідовники, - знаючи, що справа, яку Я заповів вам робити, - це справа 

Святого Духа. 

31 У цей день я об'єдную вас, я залишаю вас підготовленими, як одну родину. Дивись! 

Приготуйтеся, всі ви, щоб своєю молитвою допомогти народам, правителям, всім тим, хто несе 

велику відповідальність. Бо над волею всіх цих створінь - Моя Воля, Мій Закон - невблаганна 

справедливість, а поруч із Законом Спокути - Закон Любові. 

32 Вона залишається незмінною: кожен, хто вчинив проступок, повинен очистити свій 

проступок, спокутувати його. Але в його спокуті буде втіха через Святого Духа. 

33 Я - Утішитель, Я - обіцяний Дух Істини. Ще з часів патріархів було оголошено цей час, коли 

люди вип'ють найгіркішу чашу. З того часу було сказано, що Утішитель прийде до вас, щоб 

допомогти вам у годину випробування. 

34 І Я сповнив Своє слово, Я приготував тебе, народе Ізраїлів. Я також наповнюю вас, як Моїх 

учнів, милосердям, утіхою і любов'ю. Знайте свої дари, використовуйте їх на благо, працюйте над 

своїм мисленням і своєю молитвою, щоб бути бальзамом серед людства, щоб зупинити наступ зла. 

35 Мій Закон - у кожному з вас, навіть замовлення, приховані дари; почуття і здібності 

підготовлені, очі душі відкриті. Дух сприйнятливий, бо він є Божественною Іскрою, щоб ви могли 

зрозуміти годину, в яку живете, і молитися, заступатися і працювати згідно з Моїми вказівками. 

36 Благословляю тебе. Я чую всі скарги людства і дослухаюся до кожного їхнього прохання. 

37 Я ще раз підтверджую вам дари, щоб ви могли використовувати їх, сповнені любові до 

людства. Огорніть їх своєю любов'ю, миром, який Я дарую вам, і світлом, яке Я проливаю в 

Своєму Слові. Я довіряю їх тобі, як сестрі. 

38 У вас Я благословляю все людство, як написано, і кажу їм чекати добрих часів, коли Я дам 

їм достаток і мир. 

39 Сьогодні у вас зоряний час, і я тільки зміцнюю вас, щоб ви витримали випробування. Але 

обітниця присутня в кожному з вас, що після спокути буде мир, буде благословення з усіма і 

початок нового шляху, яким людство піде до одухотворення. 

40 Мій Божественний Дух пожне плоди, які ви принесете через вашу духовну місію. 

41 Ви - невтомні трудівники, що виростили золоте насіння, яке Я довірив вам у цій Третій Ері, 

і з цього доброго насіння ви Мені дещо показуєте. Я дивлюся на це і бачу в дусі, що деякі з вас 

зрозуміли Мене і, завдяки Моїм настановам і мудрості, перетворюються на улюблених учнів, які за 

дорученням від Мене всіляко передають Добру Новину своїм ближнім. Інші також вказують Мені 

на зусилля, які вони доклали через випробування, в яких їхня душа змогла перемогти і подолати 

все, що зустрічалося на їхньому шляху. Бо ви чули Мій голос, який змушував вас тремтіти і не 

давав вам знову заснути на вашому шляху. 

42 Ти поспішно піднявся на Мій заклик, щоб почути Мою заповідь - закон, який Я закарбував 

у твоєму серці, і, сповнений каяття, зміг побачити, що час застав тебе зненацька, і що ти приховав 

цю настільки велику і піднесену справу неоціненної цінності, яку Я доручив твоєму духу. Але ваше 

каяття прийшло до Мене, Мій погляд, як Суддя, розпізнав, що душа ваша плаче за втраченим 

часом, і в останню мить ви благаєте прощення, милосердя і співчуття. 

43 Таким чином Я приймаю тих, хто прокинувся від свого глибокого сну і показує Мені свою 

рішучість виконати свою місію і підкоритися, оскільки вони усвідомлюють, що Я довірив їх духу 

важку місію і що світ потребує вас, щоб ви вирушили, щоб за вашим посередництвом він міг 

отримати порятунок і уникнути своєї руїни, щоб освіжитися у світлі, яке ви побачили в цій Третій 

Ері. 
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44 Я підготував вас і знову наділив найбільшими дарами. Моє світло осяяло ваше серце і ваш 

розум, і у вашій совісті ви відчуваєте відповідальність, яку ви несете в Моїй роботі, щоб вирушити 

як посланці Моєї Божественності і зробити відомим людям мир, якого вони шукали різними 

способами, щоб ви могли дати життя в Моє ім'я душам, які протягом століть були мертві для життя 

благодаті. Для цього Я покликав тебе, народе Ізраїлів, і слово Моє через глашатаїв розійшлося між 

тобою, як гучний дзвін. Але не всі ви Мене зрозуміли. 

Але ті, хто витлумачив Мою Волю, піднеслися до Мене, щоб отримати завдання, які їм 

належить виконати в житті, щоб пізнати Мене і пізнати себе, щоб звільнитися від рабства, яке їхні 

душі терпіли століттями. 

45 Ви - душі, які мають свободу всередині себе, яку тільки Моє милосердя може дати вам, і ви 

більше не будете рабами і не впадете, якщо ви повністю підніметеся і з'єднаєте свій дух з Моїм. 

46 Я хочу, щоб ви відчули Мій мир і Мою любов, і зміцнилися на цій любові, щоб ваша нога 

більше не зупинялася, але завжди йшла вперед, поки не досягнете вершини гори - щоб через 

піднесення і гармонію, яка існує між вашим духом і Моїм, ви могли розпізнати багато, що людство 

отримає від Мого милосердя через ваше посередництво, і щоб ви могли бути передавачем Моїх 

великих благ, Моїх об'явлень, які Я приніс вам як Святий Дух. 

47 Моя воля, щоб ви вирушили в дорогу як воїни, апостоли, учні та працівники і присвятили 

себе Моїм дітям, які чекають моменту свого визволення, які, як і ви, чекають знайти стіл, накритий 

хлібом життя. 

Це людство тільки відчуло на собі суворість лихоліття, і негаразди оселилися в його душі. Зараз 

час, коли світ здригається, бо очищення його велике, біль струшує його, і він усвідомлює себе, що 

Слово Моє, яке написано, нині збувається. 

48 Це людство зараз прокидається посеред власного болю, щоб побачити світло нового дня. 

Але ви, любі мої, на виконання мого слова, будете моїми свідками і понесете це послання миру 

всюди і ще раз покажете всім шлях до спасіння. 

49 Ізраїль: Велика була битва твого духа з темрявою. Ви пішли Моїми слідами і були здивовані 

випробуваннями. Деякі з вас зрозуміли Мене і визнали один одного. Бо вони побачили, що в моїх 

творах немає жодної вади, що вони чисті, як сніжинки, і сповнені відданості та духовного бажання, 

вони поставили собі за мету зробити так, щоб людство отримало насолоду від моїх творів. Інші, які 

бенкетують на Моєму вченні, не проникли в істинне значення, яке несе Моє слово. Вони не 

зрозуміли того виконання, якого Я очікую від кожного з Моїх обранців. 

50 Я хочу бачити вас духовно єдиними, хочу знайти у вашому серці плід тієї любові, яку Я вам 

дав, хочу бачити вашу руку з'єднаною з Моєю правицею. Наближається час, коли ви повинні дати 

свідчення Моєї присутності серед ваших ближніх, коли ви повинні говорити до них повними світла 

і правди ясними словами, показати їм своє серце як місце проживання Мого Божественного Духа і 

дати їм знати, що ви є носієм духовних благ, які вилилися з Моєї скарбниці в цей час. 

51 Воскресни, Ізраїлю, як дитя світла, що перемогло темряву, яка стояла на твоєму шляху. 

Покажіть світові своє оновлення, своє одухотворення, бо Я наділив вас силою. Своїм добрим 

прикладом і своєю молитвою пробуджуйте своїх ближніх, які сплять, і промовляйте до них так, як 

це робить Мій Божественний Дух. Не будьте богохульниками і не зачерствійте серцями проти Моєї 

любові і любові ближнього. Бо на вас вилилася Моя благодать і дари Святого Духа, щоб ви 

розмножувалися, як добре насіння. 

52 Я приймаю зусилля, які доклала твоя душа за цей час, щоб стати Моїм слугою, і в кінці 

твого робочого дня Я дам тобі заслужену нагороду: це буде лавровий вінок на твоїй душі. 

Я пообіцяв вам, що якщо ви зможете проявити до Мене лише трохи розуміння і послуху, Я буду 

з вами, прикрашаючи вас і даючи вам те, що належить вам як дітям світла, як обраним цієї Третьої 

Ери - як тим, кого Я очистив Своєю Божественною Кров'ю, щоб ви були тими, хто свідчить про 

Мене. 

53 Ви дослідили себе і побачили свою слабкість і недосконалість. У певні моменти вам 

бракувало віри, а випробування заставали вас зненацька. Але ви затремтіли перед Моїм 

божественним поглядом, який бачить найпотаємніше у вашому єстві. 
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Я хочу, щоб ви відчули привітання, які Мій Дух пропонує вашому за те, що ви працювали і 

працювали згідно з Моїм Законом, Моєю Божественною Місією, і за ваші зусилля, біль, який ви 

зазнали, щоб слідувати за Мною, зустрічаючи і перемагаючи випробування, Я довіряю вам 

коштовність, яка має неоціненну цінність: Моя мудрість. 

54 Я, як Святий Дух, вливаю в вас Свої випромінювання, але щодня докладайте нових зусиль, 

щоб ваш дух міг досягти більшого піднесення, а серце - більшого одухотворення. Бо Моя Воля, 

щоб ти, Ізраїлю, був, як чисте дзеркало для твоїх ближніх, і свідчив про Мене своїми ділами. 

Покажи душі плід спасіння, передай звістку про Мій мир між людьми. 

55 Я об'єднав і зібрав вас у цей час, щоб дати вам "одяг" апостола, воїна, щоб прикрасити вашу 

душу моєю благодаттю і моїм світлом. Завдяки вам моя праця не буде розтерзана, не буде 

висміяна, не буде висміяна, не буде висміяна. Я залишаю цю відповідальність на вас, щоб через 

ваш приклад народи могли піднятися до життя благодаті, щоб людство почуло Мій заклик і 

прийшло до Мене, бо Я чекаю на нього. 

56 Мій меч світла зараз бореться і перемагає темряву. Я готую шляхи, щоб ви могли піднятися 

зі щирістю і виконати Мій Закон в рамках Моєї Божественної Роботи. Я довірив вам велику частку 

свого милосердя, щоб ваше серце здригнулося перед болем і стражданнями людства. Я зробив так, 

щоб ви побачили весь біль, який зараз переживає світ, і страждання душ, щоб ви дивилися і 

молилися, щоб ви працювали, проголошуючи Мою істину і плекаючи чесноти у своїх серцях. 

57 Я не хочу, щоб ви відчували Мене далеко, бо Я говорив вам, що завдяки вашому 

одухотворенню ви всі відчуватимете Мене, ви сприйматимете Мене безпосередньо. Ваш дух почує 

Мій голос і духовно ви побачите Мою Присутність. Таким чином, Я побачу твій дух з'єднаним з 

Моїм на віки вічні, бо така Моя Воля. 

58 Приготуйся, Ізраїлю, щоб ти міг служити Мені з послухом і любов'ю. Бо Я вас помазав, щоб 

ви були справжніми учнями. 

59 У вас Я зараз будую храм Святого Духа і готую ваш прихід до Нового Єрусалиму. 

60 Дайте вашим ближнім, які приходять до вас з доброї волі, насолодитися плодами моєї 

мудрості, дайте її всім, хто просить її, дайте її першим і останнім. Живи їх Моїм миром, бережи 

його і поширюй серед людства як свідчення Моєї Присутності серед вас. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 343 
1 Я проявляю Себе як милість і любов до всіх, хто шукає Мене. Люди йдуть різними 

шляхами, але Ілля невтомно прокладає шлях і показує вам гавань спасіння, як сяючий маяк у цьому 

часі. 

2 Ти, народ Ізраїлю, понесеш Моє Слово по всьому світу, ти підеш, не боячись хвиль 

бурхливого моря, не звертаючи уваги на розбрат, що збурює людство. Ви будете захищатися 

зброєю любові, яку Я довірив вашому духу, і Моїм Законом ви знімете пов'язку темряви. Таким 

чином, людство впізнає Мене і також стане частиною Мого улюбленого народу. 

3 Не вихваляйтеся перед своїми ближніми, будьте смиренними і показуйте їм добрий 

приклад. 

4 У всі часи людство не цінувало Моєї милості, воно недооцінювало Того, Хто створив все, 

що існує у Всесвіті. Учитель відкрив вам причину всього сущого, щоб ви, виконуючи Мій Закон, 

були в гармонії з творінням - той Закон, який не завдасть вам болю, але який приведе вашу душу до 

вічного спокою. 

Люди створили різні закони і показали різні шляхи своїм сусідам. Але на них вони зазнали лише 

біль і сум'яття, а великі натовпи падали в безодні. 

5 Я поставлю межу нечестивості роду людського - тим, хто розділяє народи. Вони 

об'єднаються і перестануть косити невинних людей. Погляньте на вдів, на дітей, які йдуть своєю 

дорогою беззахисними та осиротілими. Цей плач приходить до Мене, о любі люди! 

6 Люди у своїй сліпоті хулять Моє Божественне Ім'я, коли їх долає біль. Чи є причиною їхніх 

страждань Мої благословення, які Я дарував їм зі Своєї досконалої милості? Ні, діти мої. Причина - 

у їхньому власному гріху. 

7 Весь їхній біль - це плід, який вони отримали через свій непослух. Ви, однак, повинні 

привести народи до любові, до гармонії, до миру, який Я пропоную їм у цей час. 

8 Я сповістив вам, що серед людей з'являться лжехристи, а також серед вас багато хто буде 

обманутий і дасть доступ до спокуси і заплутає людство. Але кожна душа повинна буде постати 

перед Моїм судом, і тоді Я запитаю її, що вона зробила з Моїм наказом, з Моєю вказівкою. Я також 

запитаю душі, з чого складається любов і милосердя, які вони принесли у світ. 

Моє світло розвіє темряву, щоб врятувати людство від гріха і зняти темну пов'язку з його очей. 

Таким чином, Моя любов допоможе вам відкинути спокусу, щоб усі побачили шлях світла, який Я 

позначив для вас. 

9 Битва наближається, о улюблений Ізраїлю! Але в плутанині світоглядів, яка з'явиться серед 

людства, ти будеш як веселка миру, подаючи приклад духовності і любові і розриваючи ланцюги, 

що зв'язують людей з матеріалізмом. Ви будете говорити смиренними словами і показувати закон у 

вашому дусі. Таким чином, світ дізнається про вас. 

10 Якщо ви готові, ви підете вперед, і своїм прикладом високо триматимете спіритуалістичний 

тринітарно-марійний стандарт, несучи віру, надію і милосердя, перетинаючи моря, небеса, пустелі і 

долини, щоб полегшити біль людства і принести мій мир тим, хто випив чашу страждань. 

11 Я дав вам світло, настанови і свої накази в Третьому Заповіті, які разом з Першим і Другим 

складають одне вчення любові і милосердя, щоб люди любили один одного, щоб вони більше не 

створювали собі золотого тельця, не живили фанатизм і ідолопоклонство, які віддалили їх від 

істинного шляху. 

12 Я рятую душі, щоб вони більше не живилися зайвим і поганим, у що спокуса змусила їх 

повірити. Це твоя битва, Ізраїлю! Моя любов буде виявлена на всіх шляхах землі, і ніхто не зможе 

вирвати у вас милість, яку Я вклав у вашу душу. 

Я - ваш Отець, який сходить, щоб навчити вас говорити з любов'ю, який підбадьорює вас своїм 

миром, який закарбовує своє слово незмивними літерами в найпотаємнішому куточку вашого 

серця. 

13 Я приходжу сповнений лагідності, щоб ви брали Мене за приклад. Я говорю через різних 

глашатаїв, виконуючи сказане пророками, і ви відчуваєте спокій і затишок, коли ви зі Мною. Я 

повернувся в цю Третю Еру з великими духовними скарбами, щоб довірити їх вашому духу. 
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14 Як Учитель, Я дарую вам ще одну сторінку книги Свого вчення. У Своєму Слові Я даю вам 

розраду і життя благодаті, щоб ви продовжували йти шляхом, який духовно приведе вас до Мене, 

де ви знайдете справжнє блаженство. 

15 Невелика кількість тих, хто приготувався відчути Мій мир і почути Мій голос у глибині 

свого єства, стати посланцями цього миру. 

16 Ви - Мій народ, який був позначений Кров'ю Агнця в Першу Еру - той, який Я визволив з 

рабства фараонового. 

17 З плином часу ваша душа розвивалася за допомогою різних земних тіл. Я один знаю, через 

який біль ви пройшли. Але через набутий досвід ви все ближче і ближче підходите до Отця. 

18 Нинішній час позначений відшкодуванням, щоб ви не страждали завтра в духовній долині. 

Я прийшов звільнити вашу душу від усіх кайданів, щоб вона могла піднятися до Мене і потрапити 

в божественний дім, де вас чекає Отець. 

19 Велика Моя любов до тебе. Я більше не хочу бачити, як ви страждаєте і плачете на своєму 

шляху. Я хочу бачити вас щасливими і радісними, коли ви практикуєте Мій Закон на шляху, який 

Я приготував для вас. Мій духовний світ готовий допомогти вам у виконанні вашої нелегкої місії. 

20 Моє Слово - божественна розрада для вашої душі. Завжди носіть її в своєму серці, щоб бути 

зі Мною. Простіть своїх ближніх, якщо вони принижують Мою роботу, якщо вони рвуть "одяг", 

яким Я вас прикрасив. Доручіть цю справу Мені. Беріть приклад з вашого Вчителя, і ви побачите, 

що ваші ближні більше не будуть порушувати ваш спокій, а будуть приходити до вас тільки для 

того, щоб запитати, як ви досягли такої великодушності. 

21 Я не хочу, щоб ви звикали до болю. Якщо вона очистила вас, то тільки тому, що ви цього 

потребували. Тепер, коли ви набули досвіду, шукайте Мій мир і йдіть Моїм шляхом. Працюйте не 

покладаючи рук, щоб слово Моє дійшло до людей. 

Це підготовлені поля, на яких це зерно зійде і дасть плоди. Бо скрізь, де знайдуться три серця, 

які мають в собі благодать, якою Я наділив душу в цій Третій Ері, Я зійду, щоб подарувати їм Своє 

тепло і Свою ласку. Це душі, які належать Мені, яких Я покликав, - це ті, хто живив фанатизм і 

ідолопоклонство, і яких Я вибрав з різних віровчень і обрядів. 

22 Улюблені люди: Я завжди кликав вашу душу, але ви не знали, як опанувати свою 

матеріальну природу, щоб виконувати Мої божественні накази. 

23 Не всі з вас розуміють, що означає для втілених душ кожна з семи сходинок небесних 

сходів. Вони означають еволюцію, якої повинна досягти кожна душа, тому що ви повинні 

повернутися до Мене такими ж чистими, якими ви вийшли з Мого Духа. Але ви заплямували свою 

душу в різних перевтіленнях і не виконували Моїх заповідей. Тому, діти улюблені, ви знову 

прийшли у світ, щоб загладити свою провину. 

24 Я чув вас на тих духовних планах - сповнених каяття за невиконання Мого Закону. Ти 

сказав Мені: "Отче, Отче, дай Мені тіло земне, щоб через нього виконувати Твої заповіді". І Я дав 

вам цю можливість, Я послав вас в цей світ для того, щоб ви виконали своє завдання в новому тілі. 

25 Невже тільки та невелика кількість, яку ви представляєте, чує Моє слово в цей час? 

Воістину ні! Безтілесні душі також отримують це послання. 

26 Я в усі часи відкривався вам, бо такою була Моя Воля, щоб донести до вас єдиний Закон, 

єдину Заповідь єдиного Бога, Який врятував вас Своєю Божественною Любов'ю. 

27 Мій Закон - любов і милосердя. Вже в Першу Епоху вона була передана вам через Мойсея, 

щоб ви керувалися нею. 

У Другу Еру Я говорив зі Своїми учнями про Своє друге одкровення, і вони запитали Мене: 

"Які будуть ознаки Твого пришестя в той час?". Але я сказав їм, що люди будуть відкидати один 

одного, що будуть великі кровопролитні війни, що вони будуть воювати один з одним, що буде 

багато зла. 

Сьогодні я скажу вам: Діти заражаються злом з раннього віку, немає миру ні в домівках, ні в 

державах. Батьки не дають своїм дітям хорошого прикладу поваги та моральності. Як страждає мій 

дух від усього цього! 

28 Моє Слово було з вами, щоб ви показали світло своїм близьким, щоб ви не залишили їх у 

темряві. Я дав вам світло, щоб ви усунули сліпоту і невігластво. 
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29 Я прийшов, щоб дати вашій душі велич - велич, засновану на виконанні мого закону, яким є 

моя любов. Але ви повинні довести, що гідні цієї величі, виконуючи свою місію слідування за 

Вчителем. 

30 Я дав про Себе знати через глашатаїв, бо не хочу, щоб ви були голодні і спраглі, бо Слово 

Моє є Хліб життя вічного. Це світло і це настанова, яку Я дав вам, щоб ви були хорошими учнями, 

які беруть приклад з учнів Другої Ери. 

31 Натовпи слухачів помиляються і приймають носія голосу за Мою божественність. Ні, любі 

діти. Я є в значенні цього слова, в тому світлі, що посилаю вам з досконалості. 

32 Я - Отець Любов, і я терпляче чекаю вас на вершині гори, щоб показати вам звідти сходи, по 

яких зміг піднятися ваш дух. Але тих з вас, хто виявиться занадто слабким, будуть шукати 

представники різних сект і релігійних громад. 

33 Не всі ви станете Моїми істинними слугами, не всі ви будете сильними. Коли прийде це 

випробування, багато хто з вас відречеться від Мене, як той улюблений учень, що відрікся від 

Мене, хоч і належав Учителеві. 

34 Час, в якому Я ще даю про Себе знати вам через голосоносців, короткий. Але перед Своїм 

відходом Я наповню вас силою і владою, щоб темрява не огорнула вас і ви не впали в безодню. З 

Потойбіччя Я пошлю вам Своє підбадьорення і великих воїнств Мого Духовного Світу, щоб 

допомогти вам. Ви будете захищатися зброєю любові. 

35 Я дав вам цю зброю, з якої іскри світла досягнуть великих народів. Я завжди захищав вас і 

не відокремлював Себе від вас. Але в цей час ви вже не будете чути Мене через носія голосу, а 

будете отримувати Моє одкровення від духу до духу. 

36 Мій Закон не був продиктований людиною, він вийшов від Мене. Але світ з Мого вчення 

створив різні релігії, віровчення і обряди по своєму розумінню, щоб потім сказати людству: "Це і є 

істинний шлях". Але Я не створював релігій, а показував вам Закон у всі часи. 

37 Щоб зробити його для вас незабутнім, Я віддав за вас Своє Тіло і Свою Кров, і ця жертва 

Божественної Любові буде вічно говорити вам: "Любіть один одного". 

38 Істинний народ Ізраїлю - це через Духа, і їм Я рясно дав Своє Слово, щоб вони не заблукали 

і захищали Мою Справу мечем світла і любові. 

39 Я не звертався до твого тіла, бо воно, виконавши своє завдання, зануриться в землю. Тому я 

кажу вам: Докладіть зусиль, щоб зберегти одежу душі і прикрасити її добрими справами для 

ближнього. 

40 Я люблю вас божественною любов'ю. Ще раз кажу вам: прощайте своїх ближніх, як і Я 

прощаю ваші провини. Я вас не зраджую і не засуджую. Я пещу тебе в глибині твого серця і душі. 

Якщо ви залишите Мені справу тих, хто вас кривдить, то у свій час Я зважу справи кожного на 

терезах Моєї досконалої справедливості. 

41 Проявляйте тільки лагідність і посмішку на обличчі, щоб на вашому прикладі схилилися ті, 

хто несе темряву цього світу, - щоб ви були тими, хто покаже їм рятувальну шлюпку, і ви 

врятували ті душі, які належать Мені. 

42 Не бійтеся насмішок людських; передайте їм Моє повчання і скажіть їм, що Царство Моє не 

від світу цього. Бог, який створив цей світ, не чує їх, не говорить з ними, і вони не бачать Його так, 

як вважають релігійні громади. Але я все чую, все бачу і все знаю. Я знаю, про що Мене запитує 

кожне серце в алегоричній формі. Сьогодні Я говорю вам, як говорив у Другу Еру: "Я є Шлях, 

Істина і Життя". 

43 Зверніться до хворої людини і залиште в ній свою любов і милосердя, піднімаючись до 

Мене від духу до духу. Візьміть за зразок мої приклади Другої Епохи. Я опустив чутливість у твоє 

серце, Я дав тобі світло і дар зцілення. Піднеси свою душу, і Я дам цілющий бальзам хворим через 

твоє посередництво. 

44 Я не прагну кам'яних храмів, Я прагну церкви у вашій душі і серці, щоб оселитися в ній, 

коли в вас є духовність. 

45 Після 1950 року ви будете збиратися в Моїх будинках молитви і готувати себе так, щоб 

одухотворення було всередині вас. Ви більше не будете чути Моє Слово через людський інтелект, 

але ви зможете спілкуватися зі Мною від духу до духу, і ваші пісні будуть піднесенням вашої душі. 
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46 Випробування будуть суворими, і не всі з вас вистоять. Багато з вас впадуть у безодню і 

втратять світло, яке Я дав вам, щоб пробитися крізь темряву. Але ті з вас, хто витримає і 

залишиться непохитним, виявляться гідними Моїх Небес. Я даю вам інструкцію, а ви повинні її 

вивчити і засвоїти. 

47 Ізраїль: Минуло 66 років, протягом яких Я чинив вам милість за милістю. Я дарував вам 

Свої блага, щоб ви пізнали Мене як Любов, і щоб ви могли виконувати Мій Закон. 

48 Я говорив з вашою душею і готував її для того, щоб Моє Божественне "Слово" проявилося 

через людський розум - для того, щоб, коли настане завершальний момент цього прояву, ви не 

сказали Мені: "Ми нічого не зрозуміли з Твого вчення, ми все ще діти-учні, які не усвідомили 

відповідальності місії, яку Ти поклав на нас". Тому, улюблені люди, Я ніколи не залишав вас і 

невтомно дарував вам Своє Слово, і до цього моменту Мій Вселенський Промінь продовжує 

сходити до вас. 

49 Я - Досконалість, Я - Життя, Я - Любов, і не воля вашого Вчителя, щоб ви збилися з шляху - 

щоб після того, як Я витягнув вас з бруду гріха, ви знову стали на колишні шляхи, втратили Мою 

благодать і повернулися в темряву, щоб змішатися з безглуздям і матеріалізмом людства. Ні, 

кохана. 

Ізраїлю, Я покликав тебе, одухотворений, тринітарно-марійний народ, щоб ти довів людям 

безмежну благодать, яку ти отримав від Мене. 

50 Я багато пророкував вам і говорив вам: Готуйтеся, Ізраїлю, бо прийдуть часи, коли серед 

вас будуть фальшиві Християни. Ви будете страждати, і до ваших вух дійде красномовне слово 

людей, і тоді, якщо ви не будете готові, ви потрапите в сіті спокуси. Ви самі зробите себе 

позбавленими спадщини і будете утримувати Мої дари благодаті. Хліб, який Я дав вам, буде 

викинутий, і ви тоді дійсно відчуєте себе голодними, нужденними і обірваними, хоча це не є Моєю 

Божественною Волею. 

51 Тож визнай, Ізраїлю, що Я вказав тобі істинний шлях Своїм Словом, що Я дав тобі Свій 

Закон, щоб ти виконував Мою Волю, щоб ти був учнем, який подає добрий приклад і сумлінно 

виконує свою місію. 

52 Я не прошу від вас нічого неможливого. Все, чого я від вас очікую, можливо. Хрест, який Я 

поклав на вас, не буде обтяжувати ваші плечі, а якщо часом ви відчуваєте його важким, то це тому, 

що ви не зрозуміли свого Вчителя і не змогли звільнитися від свого матеріалізму. 

53 У Першу епоху Мойсей став на чолі Ізраїлю, щоб протягом сорока років вести його через 

пустелю до землі Ханаанської. Але через непослух, невіру і матеріалізм одні богохульствували, 

інші ставали відступниками, а треті бунтували. Але Мойсей промовляв до них у цій ситуації з 

мудрістю і терпінням, щоб вони не порушували волю Всевишнього, а були смиренними і 

слухняними тому Отцю, який ─ не дивлячись на їхній непослух ─ змусив манну впасти з неба і 

воду бити зі скелі. 

54 Ці приклади я доводжу до вашого відома, любі люди, щоб ви йшли правильним шляхом і не 

шукали манівців, бо тоді ви завдасте собі болю. Я поставив вас на істинний шлях, щоб ви боролися 

і працювали, щоб ви стали гідними Моєї милості і Мого безмежного співчуття, щоб наприкінці 

ваших блукань ви знайшли Землю Обітовану. 

55 Прийде час, коли ви попросите Мене, щоб Моє Божественне Слово продовжувало 

проявлятися через уми глашатаїв, і ви впадете на коліна перед символами, які Я дав вам, щоб 

попросити Божество зійти променями, щоб говорити з вами про Закон і дарувати вам любов для 

продовження шляху. Але коли це станеться, ви повинні пам'ятати, що так само, як і в Другу Еру, 

після того, як був встановлений час відходу Ісуса, ви більше не будете чути Мій голос в цій формі, 

і з цього моменту ви визнаєте, що Моя Присутність була з вами, і що через ваше чуттєве рабство ви 

звикли до Мого Слова. 

56 Твоє пробудження, Ізраїлю, буде пізнім, дуже пізнім, і це буде причиною того, що Моє 

найлюблячіше Батьківське Серце буде безмірно страждати. 

57 Любі люди, Я хочу потішити вашу душу - Я хочу, щоб, коли ви прийдете до Мене, Я 

сказала вам: "Діти, улюблені, прийміть нагороду. Моя любов покладає на ваші скроні лавровий 
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вінок і відчиняє вам ворота Моїх небес, щоб ви в Моїй любові насолоджувалися блаженством, яке є 

в Отця". 

58 Людська воля виступає вперед і стверджує, що моє Божественне Слово не перестане давати 

про себе знати через людську здатність розуміння, що мій Вселенський Промінь продовжуватиме 

сходити і давати про себе знати через голосоносців протягом деякого часу після 1950 року. 

Велику помилку і тяжкий проступок зробили душі, втілені в цих тілах, бо забули, що Я - 

Досконалість, - забули, що Я - невблаганний Закон, - забули, що Слово Моє - Слово Царя, і його не 

візьмеш назад. Бо Я сказав вам, що скоріше царська зоря перестане сяяти, ніж слово Моє не 

збудеться у всесвіті. 

Але Я вказав вам час закінчення Мого прояву через людський інтелект, і це станеться. Але Я 

також сказав вам, що не залишу вас, що буду бачити вашу підготовку і чути молитву учнів - тих, 

кому Я повинен дати останні настанови в останню мить, щоб вони мали настанови і знали, як 

використовувати життя, яке Я дарував їм у цьому світі, до останньої миті, щоб підготувати нові 

покоління, щоб вони покинули цю землю підготовленими через любов, розуміння і милосердя. Я 

буду прокладати стежки, по яких буде ходити мій улюблений народ. 

59 Істинно кажу вам, що після 1950 року у вас більше не буде цього прояву, і якщо людина 

вирішить не підкоритися Моїй Волі і сформувати Твір за своїм свавіллям, щоб дати його світу, то 

їй доведеться відповісти за це переді Мною. Я підготував вас і сказав вам, улюблені люди: Моя 

воля буде виконуватися, Моє Слово буде виконуватися завжди, і Я кажу вам: прийде час, коли ви 

більше не будете чути його в такому вигляді. Тому накопичуйте Моє Слово у своїх серцях і 

зберігайте сенс цих проповідей. Бо завтра ви будете просити Отця даремно, бо Мій Вселенський 

Промінь більше не зійде, щоб проявити Мене через людську здатність до розуміння. 

60 Готуйтеся, слухайтеся, працюйте і віддавайте своїм ближнім те, що Я дав вам. Говоріть і 

несіть Добру Новину, щоб усі прокинулися. Але ті, хто захочуть створити матеріалістичний твір і 

доповнити його Моїм Законом, стверджуючи, що Учитель буде продовжувати давати про Себе 

знати через глашатаїв, якщо вони будуть прагнути до цього, якщо їх бажання до цього буде велике, 

вони почують лише помилкові прояви. 

61 Сьогодні, оскільки світло Мого Святого Духа перебуває з вами, народ Ізраїлю, - боріться і 

працюйте, як ваш Учитель. 

62 Велика Моя мудрість, але ваше завдання - вивчати і тлумачити Моє слово. Починайте 

боротися і працювати, бо ви зустрінете на своєму шляху того, хто бажає мого світла, моєї 

настанови. Ви зустрінете дегенератів, смиренних, а також піднесених, і з усіма ними ви повинні 

говорити і показувати їм Мою роботу. Підійдіть до дверей їхніх сердець і постукайте один раз, 

другий і третій. Але якщо вони залишаться закритими, то рухатися далі. Якщо тебе не тільки не 

слухають, але й насміхаються над тобою, наберися терпіння і йди до натовпу, який потребує 

підбадьорення, розради, бальзаму для душі. Підійдіть до них і "помажте" їх Моїм словом. 

63 Відстороніться від усього, що бентежить ваш розум, і присвятіть себе молитві, щоб ваша 

душа була в контакті з вашим Богом і Господом, і будьте прикладом для ваших сліпих ближніх - 

покажіть їм одухотворення. Ваш розум буде просвітлений, щоб ви знали, як наставляти народи 

Моєю істиною. 

Є серця, які відчувають утіху від твоїх слів; так ти розбудиш усе людство. Тоді не буде більше 

ні егоїзму, ні злоби, ні гіркоти, ні розбрату, ні розбрату, і коли вони будуть зі Мною, Я скажу їм: 

"Блаженні ви, що прийшли до Вчителя, щоб узяти атом Мого світла для розвитку своєї душі. 

64 Люди зголодніли за моїм словом. У мої двері стукають нужденні, яких я залишив на ваше 

піклування, щоб ви прийняли нові покоління. 

65 Медитуйте щодня і спілкуйтеся зі Мною від душі до душі. Шляхи приготовані через Іллю, 

він освітив вас, як маяк. Він не тільки був предтечею Мого прояву в цю Третю Епоху - його місія 

завершиться тільки у вічності. 

66 Після 1950 року з натовпів, які почули Мене, одні продовжать бути зі Мною, а інші підуть 

різними шляхами. Так буде і з Моїми обранцями: Одні поспішатимуть об'єднати тих, хто 

просувається шляхом одухотворення, а інші знову упиратимуться у свій матеріалізм. 



U 343 

41 

67 Мої справжні учні вирушать у дорогу підготовленими і вірно виконають мої накази. Вони 

будуть подібні до Мого Сина Лота - того, хто вмів зберігати себе чистим у Содомі і Гоморрі, коли 

отримав Мій наказ покинути ті землі, які будуть очищені. Мої учні також переживуть кожне 

випробування. 

68 Назавжди закарбуй у своїй душі приклад Авраама: коли Я попросив його принести в жертву 

рідного сина, він повірив Мені і показав Мені свою велику віру і послух. Але коли він збирався 

принести в жертву свого улюбленого сина, Я послав йому ангела Мого, щоб він стримав його руку. 

Тоді, заради його віри і послуху, Я дав йому велику обіцянку, що людство отримає благо через 

його посередництво. Однак Я не вимагаю від вас жертовної смерті - Я лише нагадую вам про 

Авраама, щоб ви взяли його за приклад у своїй вірі і послуху, і обіцяю вам, що ви досягнете 

Вічного Життя. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 344 
1 Ви чуєте Слово, яке Я щодня кладу перед вами, як відкриту книгу. Я відкрив вам його зміст, 

Я приніс вам щирість і світло. Я дав вам суть Свого Слова і Своєї любові, щоб перетворити вас. 

2 Блаженні ви, що воскресли в лоні Моєї Справи. На вас Я звернув Свій духовний погляд, 

щоб саме ви завтра свідчили про Мене людству. 

3 Багато хто прийде з різних народів, щоб прийняти частину Слова, яке Я приніс вам. Саме 

нужденним і потерпілим корабельну аварію Я покажу цей рятувальний човен. 

Вважайте, що Я використовував грішників, щоб викупити інших грішників. Сьогодні вони - 

скелі, з яких б'ють кришталеві води, вони - вівці, які перебувають у Моєму стаді, вони - племена 

Мого Обраного Народу. Я їх використав і освятив для свого служіння. Це тринітарно-марійні 

спіритуалісти, які об'єднуються в одній молитві, щоб поклонитися Отцю і принести Йому квіти 

свого серця. 

Я вклав у них Своє милосердя і Своє світло, щоб їхня душа стала досконалою. Вони є 

обраними, щоб отримувати і передавати людству через своє посередництво. Вони - мої солдати, мої 

працівники, мої учні цієї Третьої Епохи. На їхнє піклування Я віддав джерело з кришталево чистою 

водою і дерево з чистими плодами. Саме їм вистачило віри, щоб ще раз перетнути пустелю. Саме 

вони, подібно до Іллі, підуть скликати великі натовпи. 

4 Вибраний народе Ізраїлю: Вам дано доручення Вчителя свідчити про Мене перед вашими 

ближніми. Ви - сильний Ізраїль, який буде визнаний людством, бо на вас Я вилив Свою благодать і 

світло Святого Духа. 

5 Не дай цьому часу пропасти даремно, Ізраїль. Необхідно, щоб ви мали Моє вчення в 

достатку в майбутньому, щоб ви не були слабкими і нужденними. Я говорив вам, що після Свого 

відходу Я не розлучуся з вами. Але тому не покладайтеся занадто на себе і не пропускайте повз 

вуха Моє слово, яке Я довіряю вам нині через людський розум. Я хочу, щоб ви підготували себе 

вже зараз, щоб, коли Я пошлю вас до людства, ви прийняли Моє послання інтуїтивно і відчули 

Мою присутність духовно. 

6 Кожен, хто вміє себе підготувати, буде моїм речником. Коли закінчиться цей 1950 рік, ваші 

очі побачать багато чудес, бо потреба людства велика. 

Готуйся, Ізраїлю, до бою, але в повному знанні цієї Божественної Справи. Бо вам доведеться 

прояснити помилки світу і усунути одержимість і плутанину в мізках тих носіїв голосу, які 

продовжуватимуть говорити, що Я все ще даю про Себе знати через їхнє посередництво. Але не 

буде тоді Моє світло в умах, і не будуть вони давати слова втіхи і мудрості, як Я даю їх вам. 

7 Ви обмежені і не можете проникнути в плани і думки ваших ближніх. Але Отець своїм 

проникливим поглядом бачить все, що буде завтра. 

8 Я хочу, щоб ви були моїми істинними учнями, щоб ви змогли вказати істинний шлях, щоб 

ви були моїми посланцями, які будуть дарувати людству Мою Роботу. Світлом, яке ви несете в 

собі, розвійте темряву і покажіть, що ви - діти світла. 

9 Не падай духом перед випробуваннями, що з'являються на твоєму шляху, і не соромся тих, 

хто наближається до тебе, бо саме духовно нужденні опиняться без добрих справ перед Моїм 

Божеством. Ви повинні бути смиренними, готовими вгамувати біль і підготувати серце ближніх, не 

вихваляючись милістю, яку Я виявив до вас, щоб з ваших вуст виходили слова любові і світла. 

10 Я не побачу брехні в тобі, Ізраїлю, бо одного дня вона виявиться, і тоді світ скаже: "Чи це 

учні Вчителя? Якщо вони фальшиві учні, то фальшивим був і Учитель, який жив серед них, щоб 

передавати їм брехню". 

11 Ви повинні свідчити про Мою істину добрими справами, своїм оновленням і 

одухотворенням. Я не хочу, щоб завтра людство сказало Мені: "Чому твої обранці, хоча і отримали 

Божественне Слово, не виявляють милосердя до нас - до нас, які звернулися до них, щоб відчути 

розраду в наших стражданнях і отримати бальзам, що зцілює наші недуги?" 

Все це ви покликані робити для того, щоб живити віру в цих серцях і щоб світ визнав вас. 

12 Ваше завдання полягає в тому, щоб мандрівники відчули прохолоду дерева і оговталися від 

свого шаленого курсу. Я ж буду говорити з ними духовно, змушу їх відчути каяття і визнати свої 
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гріхи перед Моїм Божественним Духом. Тоді я дам їм зрозуміти, що я приймаю їх з 

розпростертими обіймами і що я не відкидаю їх, хоча вони все ще є великими грішниками. Вони 

духовно почують Мій голос, який промовлятиме до них: "Улюблені діти, Я поніс велику скорботу 

за вас, але зараз настав відповідний час, щоб оновитися і дозволити вашій душі стати вільною". Я 

змушу їх покаятися в усіх їхніх гріхах і засоромитися своїх злих справ. 

13 Тому Я навчаю тебе день у день, Ізраїлю, щоб Закон Мій залишився написаним у твоєму 

серці. Я буду говорити з вами через совість і показувати вам, в чому полягає заповідь Мого Закону, 

яку ви не виконали, і таким чином, крок за кроком, ви станете оновленим народом, наповненим 

Моєю мудрістю. 

14 Ви самі відчуєте своє перетворення, побачите, ким ви були раніше і ким ви є зараз, і тоді 

навіть найзакам'яніліші серця приймуть ваші слова. Ви будете їхніми наставниками і з чистотою в 

серці будете творити їм добро і вказувати їм істинний шлях. 

15 Яких вказівок людство може очікувати від сліпих поводирів? Тільки від вас вони отримають 

таке, від вас, дітей світла, бо Я відкрию Себе через ваше посередництво. 

16 Прийде час, коли настануть великі випробування для людства. Ви ж, що перебуваєте під 

Моїм захистом, будете подібні до птахів, які не працюють, але ситі. Тоді людство буде вражене 

тим, що серед такого великого лиха і страждань ви зберігаєте мужність жити, і що темні сили не 

захоплюють вас, тому що ви послухалися Мене. 

17 Саме вам доручено полегшити біль народу, навчити молитися богохульників, які довгий час 

не підносили своєї душі до молитви. 

18 Але для цього ви повинні щодня більше одухотворяти себе і звільнятися від матеріалізації. 

Бо Я не хочу, щоб ви були надмірно одухотвореними спіритуалістами, ні. Фанатизм огидний в 

Моїх очах, і це те, що Я хочу викорінити серед вас. Совість підкаже, як жити в гармонії з усім. 

19 Час, в який ви почуєте це слово, короткий. Тому Моя воля полягає в тому, щоб ви осягнули 

Моє вчення, щоб ви могли зрозуміти його і бути готовими. 

20 Вчіться у Божественного Вчителя, який дає вам настанови, які збережуться в письмовому 

вигляді і якими ви будете користуватися завтра. Бо час, в який ви будете чути свого Вчителя через 

людський розум, вже короткий. 

21 Милосердя Отця входить у ваші душі, підбадьорює їх і промовляє до них: Вчіться з мого 

вчення, бо ви ще немічні діти, які не відчувають моєї сили. Кожної миті Я промовляю до вас також 

і через вашу совість, щоб ви усвідомили свою місію. 

22 У правій руці Я тримаю Закон, а в лівій - терези. Я відійду від вас в цьому прояві. Але не 

хвилюйтеся, бо Я буду живити вас духовно Своїм Словом, і ви не будете відчувати себе сиротами. 

Ви будете носити Мене в собі, бо Я більше не буду давати про Себе знати через людський розум. 

Але Я підготував твою душу до спілкування з Моїм Божественним Духом, і ти отримаєш Мої 

вказівки, коли на те буде Моя Воля. 

23 Після мого відходу почнеться ваша боротьба. 

24 Я довіряю вам Мій Закон, щоб ви вивчали його і не порушували. Здобувайте заслуги перед 

Господом, бо настав час сказати Мені з істинною покорою в душі: "Господи, здійсни в нас Волю 

Свою". 

25 З великою любов'ю і терпінням Я виводив вас від скверни, від різних світоглядів, від 

ідолопоклонства. Бо ви вклонялися перед бовванами, перед золотим тельцем. Скільки невігластва 

було в усі часи! Але Я завжди відкривався вам як світло, як милість і любов, щоб ви не йшли своїм 

шляхом наосліп. 

26 У цьому теперішньому часі Я знову врятував вас від різних шляхів, якими пройшла ваша 

душа і на яких ви зазнали болю. Я дарував вам різні втілення для того, щоб, коли ваша душа 

прийде на цю планету, вона еволюціонувала. Але за цей час Я побачив, що ви занурилися в 

глибоку летаргію. Я не знайшов підготовленого серця, щоб нагадати вам про пророцтва Другої 

Епохи. Але це була Моя Воля дати Себе знати через людський розум, щоб знову навчити вас 

любити один одного. 
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27 Моя любов і моє світло зійшли на ваші душі росою благодаті, щоб завтра ви могли явити 

світові мій Закон. Якщо ви знаєте, як підготуватися, то не знайдеться руки, яка затаврує вас і 

завдасть вам болю. 

28 Ви вирушите, як апостоли Другої Епохи. Вони знали, як підготуватися і дочекатися 

слушного часу, щоб викласти і поширити Моє вчення. Я виберу з різних сект і релігійних громад 

тих, хто належить Мені. Вони впізнають Мене і знають, як виконати свою місію. 

29 Ви повинні відправитися нести Моє вчення людству, щоб мир Мого Небесного Царства міг 

досягти їх. Бо мій погляд бачить їхній біль, їхню спустошеність. 

30 Це те, що Я запропонував вам, любі люди, і ви побачите, що Моя обіцянка буде виконана. 

Ваші душі підніматимуться крок за кроком, поки не досягнуть вершини гори. 

31 Не бійтеся розмов людських, ані судів їхніх, бійтеся суду Бога вашого. Пам'ятайте, що Я 

говорив вам, що Я невблаганний як Суддя. Тому завжди бажайте Мене як Отця, як Бога, щоб вам 

нічого не бракувало на вашому життєвому шляху. 

32 Я прийшов зв'язати зло в снопи, щоб кинути у вогонь. Бо кожне погане зерно буде зрізане 

Моїм Божественним серпом, яким є це Слово, що приходить до вас, щоб дати вам життя благодаті. 

33 Я, як Учитель, чекаю вас завжди, щоб наставляти вас, направляти по шляху. Блаженні ви, 

що прийшли слухати Моє Слово, бо ви потім підете нести Добру Новину своїм ближнім. Той, хто 

зрозумів Мене і застосовує Моє вчення на практиці, здобуде блаженство для свого духу. 

34 Деякі з вас кажуть Мені: "Чому ми не відчули Тебе, Господи?". Але я кажу вам: Хіба ви не 

відчували Мене, коли робили добру справу, коли виявляли милосердя до ближнього свого? Чи не 

відчуваєте Ви задоволення, коли виконуєте свою місію? Тому що це задоволення, яке ти маєш, - це 

ніби ти відчуваєш Мене. Бо той, хто чинить зло, віддаляється від Мене, і тоді він ледве відчуває 

Мою присутність. 

Я в кожній добрій справі, в милосерді, яке ви виявляєте - не тільки тоді, коли ділитеся хлібом, а 

й тоді, коли даруєте слова любові і розради, щоб підбадьорити душі, розрадити серця в 

стражданнях цього життя. Скільки людей потребують трохи любові, скільки покинутих жінок 

волають про слова підбадьорення, і ви, Мої обранці, повинні поставити собі за мету нести любов, 

підбадьорення і зміцнення кожному, хто цього потребує. 

35 Світ гине у своєму виродженні, у хаосі, у своєму шаленому бігу до зла. Але Я довірив вам 

цей човен для порятунку вигнанців, тих, хто не чув Мого Слова, але чиї душі відчувають потребу в 

його отриманні. Тому Я хочу, щоб ви пробудили їх і свідчили людству про Мою Присутність у цей 

час. 

36 Свідчи, що Я давав про Себе знати в цей час через людський інтелект, і скажи невіруючим: 

якщо Я став людиною в Другу Еру, щоб жити разом з людьми, - то чому Я не можу давати про 

Себе знати сьогодні через грішників, яких Я приготував Своєю благодаттю? 

37 Чому ви більше довіряєте справам людським і сумніваєтеся в чудесах і великодушності 

вашого Бога і Господа? 

38 Згадайте мої кроки на землі як Ісуса, згадайте, що Я ще в ранньому дитинстві розмовляв з 

докторами Закону. Я навчив вас молитися і бути смиренними. Я народився в стайні і помер на 

хресті. І якщо вже Я дав вам цю настанову - чому в цю Третю Епоху, коли світ перебуває на 

вершині розтління, ви не повинні почути Моє слово, і Я не повинен показати вам шлях, якому Я 

навчав вас у Другій Епосі? 

39 Люди несуть в собі ненависть і недоброзичливість, прагнуть до надмірностей, а ще в їхніх 

серцях з'явився фанатизм. 

40 Люди, ви запитуєте Мене: "Чому, Господи, випробування на нашому шляху збільшилися з 

тих пір, як Ти приготував нас Своєю благодаттю?". І я відповідаю вам: У Другу Епоху Я навчив вас 

страждати і бути смиренними. Пам'ятаєте, як Мене вивели на кривавий ешафот, притиснули 

терновий вінець до скронь і тростину в руку, а потім знущалися наді Мною. Але я залишався 

лагідним і смиренним. Я знав, що Моя Кров має бути пролита як символ спасіння людства. Коли ти 

знав Мене, щоб відкинути цю гіркоту, цю безглуздість, ці нещастя? Ніколи. Я страждав з любові до 

вас усіх і пролив Свою Кров, щоб вказати вам шлях до спасіння. Ви, однак, у цьому теперішньому 
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часі не будете проливати свою кров, ви лише підготуєте себе доброю волею до того, щоб говорити 

світові про Мою правду. 

41 Я дав вам меч і назвав вас своїми воїнами. Ви - частина Моїх воїнів, яких Я підбадьорюю 

Своїм словом, і кажу вам: Борітеся і не бійтеся світу, бо Я - Отець ваш і буду захищати вас, 

просвіщати вас, щоб ви не стали жертвами людства. 

42 Улюблені люди: Ви швидко зрозумієте, що Моє Слово врятує вас. Ви мали Мене як 

люблячого Батька, щоб ви не страждали і не спотикалися. 

43 Сповнений терпіння, Я продовжую вести вас, щоб завтра ви були прикладом для своїх 

ближніх. 

44 Вийдіть зі світу, щоб ваша душа прийняла Моє милосердя і не втратила Мій мир і Мою 

любов - щоб ви не зустрілися з терням, які світ створив через своє зло. Я витягнув тебе з безодні і 

направив, щоб твоя душа крок за кроком наближалася до Мене. 

45 Моє світло ніколи не віддалялося від людей, Я завжди близько до їхнього серця. Бо як Я міг 

залишити Своїх дітей на півдорозі? І залишити їх без Моєї милості в цей час, коли Я чую плач 

болю? 

Я зняв твій біль і дав тобі спочинок під деревом життя і нагодував тебе його плодами. Ви не 

будете голодувати і не будете відчувати спраги після мого відходу, і ви будете ділитися плодами, 

водою і хлібом з спраглими і голодними, з нужденними. 

46 Поглянь на народи в їхньому спустошенні, уражені жорстокими бурями. Тому Я готую вас, 

щоб просвітити вас, щоб ви стали подібними до вашого Вчителя, і щоб за вашим посередництвом 

Я визволив їх від їхнього душевного занепаду. Бо Я дам їм пізнати істину, Я просвічу їхню душу і 

їхній розум і звільню їх від плутанини, яка увійшла у світ. 

47 Приготуйтеся, діти мої, щоб з моєю силою і моїм світлом ви могли дати настанови народам 

землі і дати їм відчути мій мир. 

48 Блаженна невинність заражена розпустою світу, юнаки йдуть її шляхом, що захоплює дух, а 

дівиці теж втратили скромність, цнотливість і непорочність. Всі ці чесноти зникли з їхніх сердець. 

Вони живлять земні пристрасті і бажають лише насолод, які ведуть їх до загибелі. 

Я говорю з вами у всій ясності, щоб ви могли намітити і зробити твердий крок в еволюції вашої 

душі.  

49 Я хочу, щоб ви піднялися і були в єдності з вашим Богом, щоб ви могли проявити 

милосердя, яке містить моя робота. 

50 Улюблені люди: Ви зараз піднімаєтеся крок за кроком, щоб мати можливість досягти 

вершини гори. Світло Шостої Свічі висвітлює всесвіт, і Я направляю душі і дарую їм піднесення, 

щоб вони могли досягти Мене. 

51 Я довірив вам час, щоб ви ще раз прийняли Моє вчення, щоб світло Мого Святого Духа 

розвіяло темряву з ваших душ. За допомогою розуму грішників Я дав вам Свою мудрість простими 

словами, але такими, що містять істину в своєму значенні. 

52 Завтра ви вирушите нести Добру Новину і свідчити про Мене на різних шляхах землі, щоб 

люди покінчили зі згубним, з гріхом і розбратом, щоб всі усвідомили себе дітьми єдиного Отця. Бо 

для Духа немає ні соціальних класів, ні рас, ні знатних родів. Від одного Отця ви всі вийшли, і до 

Мене ви повинні повернутися. 

53 Людство зараз переживає своє велике очищення внаслідок свого непослуху, але воно не 

зрозуміло, що саме створило собі цю чашу страждань. Але я, як Батько, прийшов у цей час, щоб 

зважити хрест, який ви несете на своїх плечах. 

54 Народи не поважали один одного в усі часи, тому створювали кордони, різні ідеології і 

віддалялися один від одного. 

55 Я явив Себе серед вас, щоб ви брали Мене за приклад, щоб у пустелі пекучі промені сонця 

не виснажували вас. Я навчив вас Своєю мудрістю, щоб ви вказали людству шлях. 

56 У Другій Ері Я підготував Моїх дванадцять апостолів, щоб вони навчали людство. Але в 

цей Третій раз Я об'єднав 144 000, щоб підготувати їх, щоб людство могло знову отримати Моє 

милосердя через цей народ. 
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57 Улюблений Ізраїль: Як багато людей відстало через свій непослух, через слабкості тіла, які 

ослабили душу і не дозволили їй одухотворити себе, як на те є Моя Воля! 

58 Вивчайте і осягайте Моє вчення, щоб завтра ви могли нести його своїм ближнім. Я прийшов 

в цей час не для того, щоб заплутати людство своїм вченням. Я прийшов лише для того, щоб 

звільнити її від гріхів, щоб вона стала на істинний шлях і досягла Мого миру. Я зміцнюю вас, 

улюблені люди, щоб ви могли стати до бою. 

59 Наближається час, коли ви більше не будете чути це Слово через носія голосу. Але Я не 

відлучуся від Своїх дітей. Ви дійсно відчуєте відсутність цього прояву; але так само, як Я був 

духовно з вами з самого початку, так само Я буду з вами до кінця, бо така Моя воля. 

60 Улюблені учні: Я хочу, щоб ви свідчили про те, що Я довірив вам в цій Третій Ері, через 

ваші справи. Вже в Другій Ері Я говорив вам: "Любіть один одного". 

Коли люди прийдуть слухати тебе, ти вкажеш їм шлях, покажеш їм, як вони помилялися, і 

поясниш їм кожне вчення, яке Я дав тобі. Ви розповісте їм, чому ви спірити, чому ви ізраїльтяни і 

чому ви марійні тринітарії. Пам'ятайте, що Я говорив вам, що ви ізраїльтяни - не по плоті, а по 

духу, бо ви істинні нащадки Авраама, Ісаака і Якова, якого Я назвав "Ізраїлем", бо він довів свою 

силу у випробуванні, а тому і ви, як ізраїльтяни, повинні бути сильними. Ви є спіритуалістами, 

тому що Я навчив вас шукати і любити Мене своїм духом. 

61 Чому ви шукаєте і любите Марію? Тому що в Другу Епоху Я довірив вас Її ніжності як 

Матері, і Її Дух заступається за вас і за все людство. 

62 Плем'я Левія вже в Першій Ері було обрано для того, щоб вони були служителями, 

священиками Божими. І в цей Третій Час плем'я Левія знову посвячується на служіння Моїй 

Божественності. Саме вони присвячують себе виконанню своєї місії. 

63 Люди, не чиніть, як Юда, не відрікайтеся від Мене, як Петро, не сумнівайтеся в Мені, як 

Фома. Але якщо у вас будуть такі слабкості - скільки болю ви завдасте Моєму Духу! 

Пильнуйте і моліться, беріть за приклад Моїх апостолів у їхньому послуху, і, подібно до них, 

нехай ніхто не хоче бути більшим за іншого, бо для Мене ви всі рівні, і по справах ваших буде 

просування вашої душі. Кажу вам, як казав Своїм учням: "У домі Отця багато осель". Але ви 

повинні стати гідними жити в них. Хтось з вас прибуде раніше, хтось пізніше. Дозвольте своїй 

душі піднятися через добрі справи, через виконання Закону. 

64 Коли ти підеш у потойбічний світ, Я подарую тобі книгу, в якій будуть записані твої добрі і 

злі справи, і душа твоя зрадіє, коли терези Моєї справедливості схиляться на бік твоїх заслуг. Але 

якщо так не буде, ви повернетеся на цю планету і ще раз виправитеся. Ті з вас, хто виконав своє 

завдання, будуть продовжувати робити заслуги з Духовного Царства, щоб підніматися все далі, і ви 

будете боротися і працювати на благо людства, як це роблять ангели і мій Духовний Світ, який 

переможно пройшов через Горнило. 

65 Так, крок за кроком, ти знайдеш істинне блаженство і врешті-решт зіллєшся з Моїм 

Божественним Духом, бо ти знаєш, що вийшов від Мене і повинен повернутися до Мене чистим і 

безшумним. 

66 Якби ви розуміли, наскільки очищається душа через біль, ви б любили біль. Але "плоть" 

призводить до того, що душа стає слабкою. Але Я говорив вам про молитву, щоб ви могли 

захистити себе від спокус. 

67 Після того, як це слово перестануть чути ваші вуха, ви вирушите віддавати людству все, що 

накопичили. Тоді ви визнаєте велич Мого вчення і будете знати, як злітати і спілкуватися з Моєю 

Божественністю від духу до духу. Коли ви будете зі Мною, Я скажу вам: 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 345 
Мир Мій з вами! 

1 Ласкаво просимо всіх до Майстра! 

2 Улюблений Народе: Минуло лише кілька ранкових присвят відтоді, як Я був серед вас як 

Суддя, відтоді, як Я судив Мій народ Ізраїль до глибини душі, і побачив, що одні моляться і 

заступаються, а інші байдужі до духовних одкровень і відкриті лише для спокус світу. Одних Я 

зустрічав з істинною духовною підготовкою і відкритістю, інших - занурених у регрес - деяких 

Моїх дітей у рутині, а деяких - без духовної підготовки. 

3 Я оцінив любов людей і виявив, що вони ще не люблять один одного як брати, що духовна 

гармонія ще не відчувається і не проживається Моїм Обраним Народом. 

4 Я чув молитву прихожан, і в одних звучало каяття у скоєному, в інших - боязке благання 

про мир у всьому світі і про об'єднання народу Ізраїлю. Але як мало насправді було тих, хто, 

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і перед світом, умів смиренно піднятися перед 

Учителем з істинним духовним зором у бажанні настанови - хто вмів стояти перед Суддею зі 

схиленою шиєю, притулившись в обіймах Отця, як діти, які знають, що Бог є понад усе любов. 

З цієї благословенної нагоди, в цю мить благодаті, Отець вилив свої духовні блага. Він 

передавав свої натхнення, свою праведність і свої настанови частково через людське 

посередництво, а значною мірою також від духу до духу, особливо своєму народові, а також світові 

і всьому світу. 

5 Це вже була моя остання викладацька промова, в якій я прийшов до вас як суддя, в якій мій 

промінь, переданий через людський фактор, був з вами, оточений "працівниками" всіх провінцій, 

представниками всіх конгрегацій, спіритуалістичними тринітарними Марійними слугами, через 

фактор розуміння яких я робив відомим свою роботу і заохочував віру натовпів слухачів. 

6 Я ще побачу вас такими згуртованими в майбутньому, але вже не на такому мітингу. І народ 

відчув це своїм духом наперед і ридав. "Плоть" виявилася слабкою і чинила опір наближенню 

прощання і припиненню цих мітингів. 

7 Ілля готував вас, заздалегідь вказував вам на цей момент своїм духовним вказівним 

перстом, щоб всі люди пробудилися, пробудилися і пробудилися, щоб вони не були байдужими до 

цього часу суду і благодаті. Бо Ілля завжди проявляє себе як слідопит на шляху душ і готує стежки, 

прибирає терня і валуни, щоб ноги моїх дітей не поранилися в дорозі. Він дзвонить у духовний 

дзвін, який промовляє через совість до глибин душі, щоб ви прокинулися, наповнилися світлом, 

почули голос Того, Хто приходить - Того, Хто завжди говорить: "Ось Я". Бо Отець присутній у 

кожну мить і на кожному місці. 

8 Я промацував серце людини в кожну хвилину суду і зустрічав його сповнене болю, 

невпевненості, темних передчуттів. Я наблизився, щоб почути його пульсацію, почути його 

благання, які все менше стають духовними, які все більше віддаляються від своїх витоків, бо 

бажають матеріального, лише знань і нахилів земних. Так я зустрівся з людством, з людиною, 

заклопотаною лише благами світу, але з душею, сповненою страху, яка зберігала лише один 

промінчик, одну іскру надії. Але Я не загасив цю іскру - навпаки, Я оживив її Своєю істиною, 

Своєю розрадою, Своїм підбадьоренням і Своєю сутністю. У ту мить благодаті Я духовно 

поширював її по всьому світу, щоб Моя Присутність відчувалася і Моя Сутність була в усіх без 

винятку, бо Ілля також заздалегідь дав про себе знати. 

Коли я прийшов, душі і серця вже були підготовлені духом Іллі, Провідника Божого в усі часи і 

в усі віки. Бо Ілля - це той, хто завжди був з вами і кого ви рідко відчували. 

9 Ілля - великий Дух, який знаходиться праворуч Бога, який у своєму смиренні називає себе 

слугою Божим; через його посередництво, а також інших великих Духів, Я рухаю Духовним 

Всесвітом і виконую великі і високі настанови. Так, учні Мої, Я маю безліч великих духів на 

службі у Мене, які керують творінням. 

10 Тоді ви запитуєте себе: "А хіба Отець не Той, Хто все робить?". Але я відповідаю вам: Я є 

Той, Хто все звершує, бо Я в усіх духах. Я в усьому сущому, і без Мене ніщо не рухається. Але так 
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само, як Я дав життя багатьом духам, так само Я дав їм усім частку в Моїй роботі, в Моїй праці, 

місце в Моєму творінні - гідне місце праворуч від Мене. 

Після того, як Я підготував усіх вас, від першого до останнього, до того ранку благодаті, що 

минув, Ілля показав Господу своєму поля, багаті на бур'яни. Але Отець сказав Йому: Нехай буде 

так! Все одно бур'яни трохи розмножаться, все одно бур'яни будуть продовжувати розквітати, 

поглиблювати своє коріння і ще більше розповзатися по землі. Але незабаром прийдуть жнива, 

незабаром запрацює серп, і тоді серед злого насіння буде і пшеничне, хоч і справді нечисленне. Але 

воно буде зберігатися в Моїх клунях, щоб знову посіяти його, коли прийде час і земля стане 

придатною та родючою, а кукіль буде кинутий у вогонь, зв'язаний у снопи. 

11 Зло зросло серед людей, мій народе. Добро, чеснота, любов виявилися слабкими перед 

навалою зла, хвороб, пошестей, моровиць і нещасть. Все, що є насінням корупції, заразило серця 

добрих, змусило декого спіткнутися, зменшило число вірних, бо зло здобуло велику владу над 

людством. 

12 Я дозволив цьому статися заради свободи волі, дарованої вам. Бо за всією тлінністю, за 

всією темрявою і оманою людською стоїть божественне світло, дух, який не згасає і ніколи не 

згасне. Існує первісна сутність, яка є душею світла, що зберігає незаплямованим поцілунок, який 

дав їй Отець, і яка є божественною печаткою, з якою Я відправив усіх Моїх дітей на шлях битви. 

Завдяки цій характеристиці жодна з цих душ не буде втрачена. 

13 Кількість загиблих велика. Але на поверхні землі, в лоні різних народів, які складають 

населення Землі, в незначних містечках і в низинах, не бракує деяких сердець, які вміють 

піднятися, які дотримуються заповіту, укладеного з Господом, і які є зразком і духовною 

підтримкою для натовпу. Коли вони моляться, запитуйте Мене: "Чому так багато зла? Чому в 

серцях людей немає покаяння? Чому людство не пробуджується до добра, до миру? Чому люди не 

здатні зрозуміти один одного, полюбити один одного, визнати один одного братами і сестрами в 

Бозі?". 

14 Але Отець дає спокій і надію тим, хто дивиться і молиться, і розповідає їм: Зачекайте, поки 

ті, хто найбільше згрішив - ті, хто завдав найбільшого болю цьому людству - згодом стануть його 

найбільшими благодійниками, бо вони по-справжньому не "помруть". Помре гріх, зникне його 

тіло, зникнуть темні сили як причина гріха людини. Але душа, керована своїм духом, ніколи не 

зникне, навіть якщо їй доведеться пройти через великі горнило, великі відплати і душевні 

очищення, навіть якщо їй доведеться пройти через тілесну смерть, навіть якщо їй здасться, що 

темрява, яка оточує її в її спокуті, - вічна, навіть якщо їй здасться, що вогонь її покаяння - 

пекельний вогонь. Все це пройде, з усього цього вона вийде цілою і чистою - чистішою, ніж золото, 

коли воно проходить через горнило. 

15 Не можна уявляти або оцінювати життя, виходячи із зовнішнього вигляду людини. Ви не 

знаєте, що відбувалося до вашого існування на Землі в інших світах, в потойбічному, 

незбагненному для вас, світі. Але пам'ятайте Моє вчення, воно - ваш шлях. 

16 Існують сили, невидимі для людського погляду і невловимі для науки про людину, які 

постійно впливають на ваші життя. Є хороші і є погані, є світлі і є темні. 

17 Звідки походять ці впливи? Від духу, від розуму, від почуттів. 

18 Всі ці вібрації пронизують простір, борються між собою і впливають на ваше життя. Ці 

впливи виходять як від втілених душ, так і від істот, що не мають земного тіла. Бо і на землі, і в 

потойбіччі є душі світлі, і душі заблудлі. 

19 Якщо ви запитаєте Мене, яким був початок, походження цих сил, Отець відповість вам: 

20 Ще до того, як з'явилися світи, ще до того, як все творіння і матерія ожили, Мій 

Божественний Дух вже існував. Але як Всеєдність Я відчував усередині Себе безмірну порожнечу, 

бо Я був як цар без підданих, як учитель без учнів. Тому Я задумав створити подібних до Себе 

істот, яким присвячу все Своє життя, яких любитиму так глибоко і близько, що, коли прийде час, 

не вагаючись, віддам їм Свою Кров на хресті. 

21 Не ображайся, коли я скажу тобі, що любив тебе ще до того, як ти з'явилася на світ. Так, 

улюблені діти! 
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22 Для того, щоб Бог міг називати Себе Отцем, Він викликав із Свого лона духів - істот, які 

були подібні до Нього за Своїми божественними якостями. Це було ваше походження, тому ви 

повстали до духовного життя. 

23 Але оскільки Отець нескінченний і, створивши вашу душу, жадав бути зрозумілим Своїми 

дітьми, Він створив матеріальне життя, Він створив один з ваших тимчасових домівок - світ. 

24 Отець все формував і готував з досконалим, безмежним терпінням, щоб дитина не знайшла 

жодної недосконалості, але на кожному кроці і в кожній справі знаходила слід свого Отця. Бо все 

було задумано від початку, як книга, на сторінках якої, з плином часу, ти знайдеш жадану відповідь 

на питання, яке ти будеш задавати Мені: "Хто Я, звідки прийшов і куди йду?". 

25 Коли все було підготовлено, Я дав душі земне тіло, яке послужить їй посохом, одягом, для 

проживання в чудовому світі, створеному для неї з мудрістю і досконалістю ─ книзі, що постала 

перед дітьми Господніми з усіма своїми уроками і красотами як сходи сходинок, що починалася на 

цьому світі і сягала в нескінченність. 

26 І коли все було підготовлено, Я сказав втіленій душі, людині: Тут ваш тимчасовий дім. Ідіть 

своїми шляхами, пийте з джерел, смакуйте і насолоджуйтеся плодами, впізнавайте Мене в усьому 

цьому. 

27 Це був ваш початок у матеріальному житті, але те, про що Отець говорить вам тут, було 

давно, було поховане в плині часу. 

28 Ваших розрахунків, ваших найвищих наук, щоб виміряти і обчислити часи, не вистачить, 

щоб визначити початок роботи, яку може виконати тільки Бог, тому що Він єдиний, хто завжди 

буде поза часом. 

29 Якщо вчений не може точно визначити вік цього світу, то як же він може осягнути початок 

Вселенського Життя, якщо Я не відкрию йому його? Проте - щоб ви не ламали голову, бажаючи 

знати те, що вам недоступне, - задовольняйтеся тим, що Отець Всюдисущий, в Якому було, є і 

буде, і що буде, повідомив вам сьогоднішнього дня: Початок вашого життя дуже далекий, знання 

про нього загубилися в плині часу. 

30 Коли людина почала жити на світі, вона вела духовне життя, сповнене чистоти і невинності. 

Але Отець запитує вас: чи вірите ви, що Мене задовольняла чистота цих створінь - чистота, що 

виникла від їхнього невігластва, від їхнього незнання? Ні, учні, через це незнання Отця не можна 

було ні пізнати, ні зрозуміти, ні полюбити, через відсутність духовних заслуг не можна було 

оцінити жодної з Його Божественних якостей, і Я не хотів, щоб ви були нижчими створіннями, 

підпорядкованими Моїй вищій волі, або чимось на зразок тих машин, які ви конструюєте - без 

власної волі, без власного життя. 

Тому Я дарував душі дар свободи волі, а тілу дозволив відкривати душі таємниці людського 

життя. Але Я відкрив душі за допомогою інтуїції існування Творця-Отця. Зважаючи на слабкість 

тіла, це була сила душі, керована світлом духу, в якому - Моя справедливість, Моя мудрість і Мій 

голос. 

31 В ту мить, коли душа прокинулася до людського життя через "голос" своїх фізичних 

почуттів, вона зреклася свого духовного життя, і почалося горнило, боротьба, тяготи, біль, 

наслідки всіх думок, слів і справ, і почалося розгортання душі і людських здібностей. 

32 Так, діти мої, наслідки всіх думок, слів і справ, які людина пережила з самого початку 

завдяки вільній волі, викликали невидимі сили, ті вібрації добра і зла. 

33 Ті, хто, використовуючи вільну волю, почали жити здоровим життям і прагнули досягти 

свого добробуту і добробуту свого ближнього, виробляли здорові, благотворні вібрації. Але ті, хто, 

користуючись свободою волі, не прислухалися до голосу совісті і діяли згідно з егоїстичними 

нахилами, притаманними їхньому тілу, породжували нездорові, спокусливі сили. 

34 Обидві вібрації залишалися в просторі ─ готові збільшити або зменшити свою 

інтенсивність, відповідно до думок людей, відповідно до їх минулих справ. Але ці невидимі сили 

не залишаться осторонь від еволюції душ - ні, учні. Ці вібрації залишатимуться прихованими над 

усіма душами, підкоряючись їм відповідно до їхніх думок і справ. 

35 Ті, хто був натхненний світлом совісті, змогли відігнати погані впливи і звернулися до 

благотворних, здорових вібрацій. Ті ж, хто, користуючись вільною волею, творили справи всупереч 
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Божественній Заповіді, притягували до себе згубні, нездорові вібрації і тим самим збільшували 

свою розгубленість, а від цього дисбалансу походять хвороби і ниці пристрасті, які мучать людину 

до ваших днів. 

36 Я, що знаю ваші початки і ваше майбутнє у вічності, дав першим людям зброю, якою вони 

повинні боротися з силами зла. Але вони відкинули їх, віддавши перевагу боротьбі зла зі злом, в 

якій ніхто насправді не перемагає, бо обидва виходять переможеними. 

37 Якщо ви запитаєте Мене, яку зброю Я дав людству для боротьби зі злом, Я скажу вам, що 

це - молитва, наполегливість у законі і любов один до одного. 

38 Я говорив вам про походження сил добра і зла, а тепер розповідаю вам: Ці вібрації повинні 

були досягти всіх світів, які Я створював для випробування дітей Господніх. Але цим Я не хотів 

вашої загибелі, а вашої досконалості. Доказом цього є те, що Я завжди відкривав Себе Моїм дітям - 

чи то Я говорив з вами через совість, чи то навчав вас через Моїх посланців, чи то ставав людиною 

серед Моїх дітей, як Я робив це в ту Другу Еру через Ісуса. 

39 Немає рас і племен, якими б недосконалими вони вам не здавалися, - навіть тих, яких ви не 

знаєте, бо вони живуть у неприступних лісах, - які б не відчули на собі проявів Моєї любові. Вони 

чули небесні голоси в момент небезпеки, які захищають, охороняють і наставляють їх. 

40 Ви ніколи не жили покинутими. З самого початку, коли ти з'явився на світ, ти був під щитом 

Моєї любові. 

41 Ви, батьки-люди, які ніжно люблять своїх дітей: чи змогли б ви кинути їх напризволяще, 

коли вони ледве з'явилися на світ, коли вони найбільше потребують вашої турботи, вашої 

відданості, вашої любові? 

Я бачив, як ви піклуєтеся про своїх дітей, навіть коли вони досягли повноліття; навіть про тих, 

хто прогрішився, хто заподіяв вам біль, ви піклуєтеся з найбільшою любов'ю. 

Але якщо ви так реагуєте на потреби своїх дітей - якою ж буде любов вашого Небесного Отця, 

який полюбив вас ще до того, як ви з'явилися на світ? 

42 Завжди Я приходив вам на допомогу; і в цей час, коли Я зустрічаю вас з більшим духовним 

розвитком, Я навчив вас, як боротися, щоб звести нанівець недобрі сили, і як підвищити вібрації 

добра. 

Бо старі вірування, образи, постаті і символічні назви, якими люди минулих часів уособлювали 

зло, надавали йому людську подобу, приписували йому духовне існування - вірування, які дійшли 

до нинішніх поколінь - повинні зникнути. Бо ви, самі того не усвідомлюючи, створили забобонні 

міфи і культи з ними, негідні того духовного розвитку, якого досягла людина за цей час. 

43 Ти кажеш Мені: "Отче, якщо, погано використовуючи дар свободи волі, не слухаючи голосу 

совісті, порушуючи Твій Закон, ми надали більшої сили вібраціям зла, - що нам робити, щоб бути 

духовно вільними, щоб здобути мир Царства Небесного?". Отець відповідає вам: Свобода, якої 

прагне ваш дух і мій, буде досягнута завдяки заслугам вашого відшкодування. 

44 Коли ви досягнете свого духовного звільнення? Отець не відкриває вам цього в даний 

момент, Він лише просить вас боротися проти сил зла зброєю, якою надихає вас Моя любов, бути 

витривалими в Моєму Законі, бути сильними у великих випробуваннях. Тоді ви побачите 

встановлення Мого Царства, що наступає в самому серці людства, яке сьогодні розділене на раси, 

мови і кольори, розділене різними ідеологіями на доктрини, прагненням до влади і ворожнечею. Ви 

побачите їх, що перебувають у чеснотах у дусі та істині, тримаються Моїх вчень і вимовляють Моє 

ім'я з благоговінням. Але, на жаль, скільки скорботних моментів і скільки спокус вам доведеться 

пережити! 

45 Спостерігайте і моліться, перемагайте в Моє ім'я, тоді ви дійсно досягнете свого духовного 

преображення. Небеса прийдуть до вас і з'явиться посмішка миру і справжньої радості. Блудний 

син з притчі повернеться до дому Отця, і ви побачите, як людство після стількох випробувань і 

падінь нарешті досягне миру, обіцяного людям доброї волі. 

46 Зміцнюйте себе моїм вченням і діліться цим світлом з людством. Розкажіть їй, звідки 

походить зло і як вона може боротися з ним, вдаючись до зброї любові та чеснот. 

47 Ти говориш, що вібрації добра і зла вже існували, коли людина з'явилася на обличчі цього 

світу, і що з самого початку Моя мудра і любляча справедливість дозволила втілитися в цьому світі 
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як душам, вірним світлу совісті, так і істотам, визначеним свободою волі, - одним для спокути 

людства, іншим - для його благословення. Тому в усі епохи життя людства ви бачили, як з'являлися 

великі духи - одні на добро, інші на зло - душі, повні влади, повні сили, і коли ви бачили появу цих 

душ, втілених в людей, що роблять благодійні справи, ви не розуміли, чому не всі люди такі. 

Людство помилялося, вважаючи цих самих винятковими людьми, тому що в той самий час, 

коли інші люди розвиваються так мало, вони здатні виявляти себе з такою силою, з таким світлом, з 

такою любов'ю, мудрістю або чеснотою. Причина цього в тому, що ці душі народилися не для того, 

щоб почати свій розвиток на землі, а тому, що це душі, які очистилися в інших світах, в інших 

місцях, які вам також невідомі - бо вони прийшли до вас не для того, щоб посіяти скупо, а для того, 

щоб принести з собою урожай, вирощений плід, який був доведений ними до зрілості в інші часи і 

в інших місцях. Вони донесли свій смак, свою життєву силу, свою сутність до ваших вуст і 

наповнили ваше існування благополуччям. Вони стали прикладом для вашої душі, підбадьоренням 

і підтримкою для вашого людського серця. Деякі з них були пророками, деякі - патріархами, 

вченими або царями, деякі - суддями або вчителями. Інші передали красу природи, серця і душі, 

щоб ваше серце відчуло красу творіння. 

48 Ви також були вражені насильством, яке чоловіки і жінки виявляли у своїй злобі протягом 

століть вашого людського існування. У книзі вашої історіографії зібрані їхні імена. У книзі пам'яті 

вашого буття, у книзі, в якій Бог записує і фіксує всі ваші вчинки, всі ваші справи, їхні імена також 

занесені, і ви дивувалися, що душа, людське серце може містити в собі стільки сил для зла, може 

зберігати стільки мужності, щоб не здригнутися від власних справ; що вона може заглушити голос 

своєї совісті, щоб не чути Божого заклику до відповідальності, якого Він вимагає через неї від усіх 

Своїх дітей. І як часто життя тих душ на цій планеті було довгим і тривалим. 

Тих людей, які через свободу волі чинили опір Моїй любові і Моїй справедливості, Я 

використав і скористався їхньою непокорою, щоб зробити Своїми слугами. Думаючи, що вони 

діють вільно, всі їхні думки, слова і вчинки були знаряддям Моєї справедливості - як по 

відношенню до себе, так і по відношенню до інших. 

49 Але коли закінчиться це панування? Отець говорить вам: Панування зла ніколи (повністю) 

не панувало над людством, бо навіть у часи найбільшої розбещеності були вірні Мені, слухняні 

Моїм настановам і апостоли Мого Закону. Але боротьба існувала завжди, від самого початку. 

Яка з цих двох сил поки що переважає в бою? Зла! Тому Мені довелося зробити Себе фізично 

чутною серед вас, щоб бути поруч, щоб відродити вашу надію і віру в Мене, щоб дати тепло вашим 

серцям і сказати вам: ви не одні на шляху, Я ніколи не обманювала вас. Ви ніколи не повинні 

зраджувати принципам, які Я вклав у вас. Це шлях добра і любові. 

50 Для Бога не існує ні назв релігій, ні релігійних організацій. Для Отця мають значення лише 

ті вчинки, які душі зробили в Його законі справедливості і любові. 

Я воістину завжди був з вами і перебуваю в усіх істотах творіння. Але коли потрібно було 

обмежити Себе, наблизитися до Себе і зробити Себе чуттєво сприйнятливим через Свою любов, Я 

завжди робив це - чи то роблячи Свій голос по-людськи чутним, як на Синаї, чи то промовляючи 

вустами пророків, як і тоді, коли Я став людиною, втілюючи Своє "Слово" в ту Другу Еру, щоб 

стати живим Словом і Дивом, мати людську кров, бути видимим і сприйнятливим навіть для 

найматеріальнішого ока кожної людини. Так само, як і зараз, в той Третій Час, в тому, що Я 

вибираю серед вас чоловіків і жінок різного віку, різних національностей і класів суспільства, щоб 

передавати через одних, інших і всіх одне і те ж Слово, один і той же сенс, одне і те ж одкровення і 

одне і те ж свідоцтво. 

51 Поправді ж кажу вам: Завжди Ілля був раніше. Перед тим, як людина заселила планету, Ілля 

прийшов для того, щоб надати їй духовну атмосферу, наповнити духовною сутністю всі сфери 

вашого житла, перетворити цю планету не тільки в земний рай, але і в святилище для душі, щоб 

людина не тільки схилялася перед природою, щоб поклонятися їй, але щоб через природу вона 

відкрила для себе присутність свого Бога. Ще до того, як ви приїхали, Ілля був там. Чому? Тому що 

Отець повинен був прийти, щоб донести свій голос від першого мешканця до останнього. 

І воістину, перші почули Мене, і навіть якщо вони не бачили Мене у всій Моїй славі, і не бачили 

Мого Божественного Духа ні в якому образі, вони знали, що Я - Дух, і відчували Мою Присутність. 
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Вони знали, що Я існую, що Я говорю, що Я - їхній Батько, що Я дивлюся на них і суджу їх, що Я 

дарую все добре і страждаю і докоряю їм за все зле. 

52 Але для того, щоб ви могли свідчити про існування Іллі, Я послав його в Першу Еру 

втілитися, щоб він міг свідчити про себе і про свого Отця. І дійсно, він був одним з тих 

надзвичайних духів, які дивували людство, які дивували людей своїми проявами, своїми справами, 

своїми словами - людина, яка, не будучи вченим, мала в своїх руках сили природи - людина, яка, 

хоч і була людиною, але була людиною, людина, яка хоч і була людиною, але змогла подолати 

смерть і пережити її ─ людина, яка своїм закликом викликала сили природи, щоб вразити невіру і 

матеріалізм людства ─ людина, яка, не будучи чаклуном, мала реальну владу над безтілесними 

душами, і всьому цьому вона дала великий доказ оточуючим. 

53 Ілля постав як пророк, що давав пророцтва, які незабаром збувалися, і які бачили 

виконаними ті ж свідки, що їх чули, а також пророцтва, дані на довгі періоди часу, свідками яких 

були нові покоління. І ще він захищав рабів Господніх, відвідуючи язичників рукою правди. Він 

також зміцнював добру віру тих, хто вірив у свого невидимого Бога і поклонявся Йому, караючи 

матеріалізм, марновірство і язичництво язичницьких народів. Я проявляв Себе через Його 

посередництво, Я говорив з людьми Його устами. Я вклав Свою силу в його праву руку, і щоб ви 

були свідками того, що сам Ілля пережив смерть і перебував в істинному житті, Я змусив його 

повернутися. 

54 Він повинен був прийти раніше Месії, щоб підготувати шлях, розбудити людей від глибокої 

летаргії, відродити надії тих, хто день за днем і з покоління в покоління, від батьків до дітей, з 

такою любов'ю чекав приходу Вчителя, Месії. Я викликав Іллю в істині і в дусі в Хрестителя, 

Подорожнього - в того, хто сказав вам: "Готуйтеся, кайтеся і моліться, бо наблизилося Царство 

Небесне". І народ Ізраїлю, який повірив у пророцтва Хрестителя, який відчув страх при його слові, 

постився і молився, очистив свої душі і серця і відчув в них швидке пришестя Доброї Новини, 

Царства Учителя. 

55 Я зробив життя Хрестителя надзвичайним ще до того, як він став чоловіком, ще до того, як 

він народився в лоні матері, а отже, в його дитинстві і юності, і навіть в останню мить, щоб його 

присутність розбудила вас, як дзвін будить того, хто спить, щоб він об'єднав вас, як пастир об'єднує 

свою отару, ведучи вас на берег річки, щоб очистити вас, омити ваші тіла як символ, який спить, 

щоб він об'єднав вас, як пастир об'єднує своє стадо, повів на берег річки, щоб ви очистилися, омили 

свої тіла як символ очищення душі, яка тільки так може отримати спілкування зі своїм Господом. 

56 Після того, як Ілля, як слухняний і смиренний слуга, виконав свою місію з підготовки 

всього, він віддав справу в руки Господа і сказав Йому: "Отче, ось натовп, ось духовна громада, яку 

я віддаю в Твої руки, бо там вона в безпеці, бо найнадійніша перепона - серце Твого Отця". 

57 Я викликав повернення Іллі в Третій Ері, і Я, як Учитель, сповістив про нього в тій Другій 

Ері, кажучи: "Воістину, Ілля був серед вас, і ви не впізнали його. Я повернуся до світу, але істинно 

кажу вам: переді Мною буде Ілля". 

Оскільки кожне слово Вчителя збувається, то Ілля прийшов переді Мною в Третю Еру, щоб 

розбудити душі, щоб вони запідозрили, що Година Святого Духа відкриває свої ворота, щоб кожна 

душа розплющила очі, щоб приготувалася переступити поріг Другої Ери назустріч Третьої. Для 

того, щоб прояв Іллі був більш відчутним в цю Третю Епоху, Я змусив його проявитися через 

праведника: Роке Рохас. 

58 Ілля духовно просвічував цього чоловіка з потойбіччя, надихав його, зміцнював і направляв 

на всіх його шляхах від початку і до кінця. Істинно ж кажу вам: не Він вибрав Роке Рохаса з-поміж 

людей. Я вибрав його, послав його душу, підготовлену Моєю милістю. Я дав йому тіло, так само 

приготоване Мною, і ви знаєте, що він був смиренний, що Отець вчинив великі діла через його 

смирення і його чесноти. Він був пророком, глашатаєм, провидцем і вождем. З усього цього він 

залишив яскравий приклад народу. 

Він був осміяний і висміяний власним народом, як Мойсей був у пустелі, був переслідуваний, 

як пророк Ілля, і змушений був відступити на вершину гори, щоб молитися і заступитися за свій 

народ. 
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Як і його Учитель, він був висміяний і засуджений священиками і книжниками. Як і його 

Вчитель, лише одиниці повірили, пішли за ним і оточили його. Його руки випромінювали цілющу 

силу, творили чудеса, які вселяли віру в одних і викликали розгубленість в інших. Для декого з 

його вуст прозвучали пророчі слова, які збулися в точності до букви. З його вуст лунали поради, 

сповнені втіхи для зболених серцем. 

Його розум був здатний вбирати в себе великі натхнення і міг впадати в захоплення, як у 

праведників, апостолів і пророків. Його дух зміг відірватися від цього світу і тіла, щоб увійти в 

Духовне Царство і смиренно дійти до дверей Таємної Скарбниці Господньої. Завдяки цьому 

піднесенню дух Іллі давав про себе знати першим свідкам ще до того, як прийшов промінь 

Учителя. 

59 Саме світло Іллі підготувало його, просвітило його і дало йому визначеність перед 

присутніми, що засвідчив і сказав: "Я - пророк Ілля, той, що преобразився на горі Фавор". 

Він говорив про суд, про призначення і про смерть, і присутні були по-справжньому потрясені, і 

це потрясіння було від віри, довіри і відданості Господу. 

Але після того, як Ілля підготував цей шлях нового прояву, щоб присутність Отця увійшла в 

Третю Еру, після того, як він підготував цей шлях, щоб Господь прийшов у цей світ через людське 

посередництво, він підготував слух, серце і все єство людини, щоб вона уважно слухала слово 

Святого Духа. 

Ілля залишився духовно присутнім серед людства, щоб розбудити всіх сплячих, очистити всіх 

заплямованих, огорнути вогнем свого Духа всіх холодних, прокласти стежки, дороги і шляхи, які б 

вивели всі душі на шлях істини. Бо Ілля працює не тільки серед цього народу, його дух охоплює у 

своїй боротьбі все людство. 

Коли він заявив про себе через Роке Рохаса, світові відкрилися ворота Третього Часу. Бо це час, 

коли 144 000 духів поступово приходять у втілення. 

60 Першим відзначився Роке Рохас. Я говорив з ним від духа до духа і сказав йому: Воістину, 

великі натовпи зберуться навколо мого слова на поживу. Але оскільки вони ще незрілі, Мені 

доведеться відкривати Моє слово і Мої справи через глашатаїв. Мені доведеться позначити їх 

фізичні лоби трикутником, щоб змусити їх визнати, що вони належать до 144,000, що вони 

належать до тих, про кого Я вже оголосив у Другій Ері через іншого пророка, щоб виконати важку 

і велику місію серед людства в цей час - місію спокути, одухотворення і піднесення. 

61 Через Роке Рохаса Я дав вам зрозуміти, що ви перебуваєте в часі Шостої Печатки, що книга 

відкрилася для вас в шостому розділі, в шостій частині. Ця книга за сімома печатями є 

передбачуваною історією існування людства, бо тільки Бог міг записати історію людства ще до 

того, як воно її пережило. І оскільки ця книга була закрита таємницею, тільки одна рука могла 

відкрити її, свята і чиста рука, досконала рука, щоб її зміст міг бути відкритий людству, і цією 

рукою була рука Агнця, рука Самого Бога, Якого ви пізнали через Його настанови і жертовну 

смерть у Другу Еру - піднесену жертву любові -. Він єдиний був гідний відкрити цю Книгу. Бо не 

було духа ні на землі, ні на небі, ні в просторі творіння, ні в якому іншому світі, який був би гідний 

розгорнути книгу і відкрити її зміст душам. 

62 Я сказав вам через це одкровення, що ви належите до шостої печатки. Але ви також 

належали до попередніх п'яти і повинні пройти через сьому, щоб увійти у вічність. 

63 Сім печаток - це ваше життя, це ваша історія, ваша боротьба, ваші перемоги і поразки, ваші 

страждання, битви і, нарешті, ваше викуплення, повне слави, повне хвали, повне духовних бенкетів 

праворуч вашого Господа, дуже близько до Нього. Але серед Мого народу сталися плутанини, і 

після цих плутанин Я не знайшов істинної підготовки в Моїх глашатаїв, щоб Я, як Учитель, міг 

звільнити вас від них, як Дух Святий. 

64 Ілля не загубив Сім печаток, і не вклав їх у ваш народ. Роке Рохас не розгадав Сім печаток. 

Книгу з сімома печатями, яку Я Сам зняв. Лише Бог може відкривати Своїм дітям сокровенне, 

таємниці Себе. Святий Дух відкрив вам великі уроки через Моїх пророків і Моїх апостолів. Але 

тільки твій Господь - Той, Хто може відкрити Своє серце, щоб ти міг споглядати Його внутрішній 

світ. Пророки говорили з вами образно, але Отець приніс для вас здійснення і виконання пророцтв. 



U 345 

54 

65 Ви вже усвідомлюєте, що Я завжди був з вами і надавав величі вашій первісній зброї, вашій 

первісній зброї, щоб ви перемагали зло, яке існувало до вашої появи, щоб ви завжди давали вхід 

добрим натхненням, щоб ви своєю молитвою і своєю чеснотою завжди притягували до себе добрі 

випромінювання Духовного Світу Світла - щоб у ваших снах, у вашій праці, у ваших 

випробуваннях чи критичних моментах ніколи не потрапляйте в тенета спокуси, яка завжди 

підстерігала вас, яка завжди обіцяла вам шлях зла, сповнений насолод і скороминущого багатства, 

фальшивого світла, вченості і почестей, які є сьогодні і яких не буде завтра, але які залишать по 

собі велику гіркоту. 

66 Ви вже усвідомлюєте, що у вас завжди був пастир, який готував вам дорогу і завжди йшов 

за вами: Ілля. І коли ви говорите Мені: "Учителю, в останні часи нам не вистачає великих 

прикладів для наслідування, щоб іти Твоїм шляхом", - Учитель відповідає вам: "Візьміть собі за 

приклад Роке Рохаса!". Він - образ Іллі, він доглядав за вами як пастир, він присвятив своє життя 

служінню Мені, і в ньому була чистота, піднесеність і любов, бо він залишився вірним місії, яку Я 

дав йому як доброму посланцю з висот. 

67 Роке Рохас не видавав закон і не дарував його людству. Він був лише рупором Отця, щоб 

через його розум і його вуста Закон Отця в словах доходив до людських сердець. Як носій голосу, 

він зміг віддати себе в Мої обійми, він зміг надихнути і захопити себе в Мені, причому Ілля 

говорив через його посередництво, щоб дати перші хліби, перші краплі вина, першу їжу тим 

першим учасникам, які сіли за стіл Господній в Третю Еру. 

Він, як провідник, вів вас дорогою істини, щоб ви не спіткнулися, піклуючись про те, щоб ви не 

впали ні в фанатизм, ні в ідолопоклонство - піклуючись про те, щоб ви не сплутали спіритизм з 

матеріалістичними науками, які говорять про "дух", але які не вчать всіх Моїх дітей - ні в сектах, ні 

в церквах - практиці милосердя і не дають вам чистого слова. 

Як провидець, він зміг побачити Мене і дати вірне свідчення тим, хто його чув, щоб вони 

зміцнилися у вірі, і його свідчення завжди було правдивим. 

68 Але після Роке Рохаса у вас були інші приклади для наслідування - якщо не ідеальні, то такі, 

які залишають зерно у ваших серцях. Надихайтеся добрим прикладом своїх братів, які йдуть 

вперед. Однак не судіть їх суворим судом досконалого судді, бо тоді ви не зможете знайти в них ту 

досконалість, яку шукаєте. Але якщо ви пошукаєте вірність у будь-кого з ваших братів і сестер, ви 

знайдете її - ви відкриєте для себе і мужність, і ревність, і самозречення, і жертовність. 

69 З усіх чеснот ви знайдете у своїх братах і сестрах лише атом, частинку. Але це все одно 

щось, бо це зерно, яке Я сію в серцях Своїх учнів, бо ви всі є такими. Але якщо ви хочете знайти 

досконалість, шукайте її в Моєму Слові. Бо в Моєму Слові - Майстер, і Він без гордості говорить 

вам: Він воістину досконалий! 

70 Моє проявлення, яке Я дарую вам з 1866 року, тепер скоро закінчиться. Але коли Учитель 

більше не буде говорити через розум людини, коли цей прояв закінчиться для Мене і для вас - що 

тоді буде робити Ілля? 

71 Я вже говорив вам, що після того, як ви отримали Мене через посередництво людини, ви 

будете мати Мене від душі до душі. Чи буде Ваше причастя повним наступного дня після мого 

від'їзду? Чи почне народ Ізраїлю мати великі натхнення і досконалі спілкування з Моїм 

Божественним Духом з першого дня після мого відходу? Вже кажу вам: Ні. Я вже оголосив і 

заповів вам час для роздумів і підготовки в цих зауваженнях. Бо я заздалегідь вказую вам з 

упевненістю, що в той час медитації і підготовки Ілля буде з вами; але він буде духовним. Духовне 

бачення провидців буде свідчити, і ваші серця відчують Його присутність, Його сердечність, Його 

пророцтво і заохочення. 

72 Як тільки мій народ буде підготовлений, Учитель прийде на своїй "хмарі", на тій духовній і 

вселенській хмарі, щоб поговорити з усіма, хто дійсно підготовлений, допомогти оснастити тих, 

хто не готовий, і пробудити тих, хто може бути далеким від цих навчань. Тоді я матиму доступ не 

тільки до вас, не тільки для цього просвітленого народу знайду відкриті двері для свого духовного 

діалогу. Воістину, на всій земній кулі люди вже чекають Мене. 
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Не всі будуть підготовлені так, як Я сказав вам, але це будуть вірні, стійкі, які багато 

вистраждали і навернулися, а також ті, хто зберіг свою підготовку - там вони чекають Мене. Я їх 

бачу і не розчарую. Я буду з ними в дусі і в правді. 

73 По всьому світу з'являться провидці, пророки, які будуть давати про себе знати від духу до 

духу. Чоловіки та жінки різного віку та національностей говоритимуть про велике натхнення. Цей 

час вже близько, о люди. Тому Я не даю вам спати, навчаю і наставляю вас, щоб ви не впали ні в 

спокусу, ні в розгубленість. Бо серед цього людства в прийдешні часи виникнуть великі аберації. 

74 Одухотворення, яке є Моїм власним царством, наближається великими кроками, подібно до 

того, як ті вітри, що приходять з півночі, зривають все, гнуть всі дерева, змушують тремтіти всі 

ліси, стукають у двері і б'ють батогами по обличчях всіх істот. Так само спіритизм також прийде як 

буря світла і любові - буря, яка змете і зруйнує все. Але це відбудеться в серці людей, в серці всіх 

інституцій, в лоні всіх народів і всіх рас. Це Моє Царство, царство Святого Духа, царство 

духовного піднесення, миру і любові. 

75 Воістину, тоді ви побачите, як людство, від людини до людини, від серця до серця, 

пробуджується, входить до храму, до святині, до істинної Церкви Святого Духа, яка є Вселенською 

справою, яка є Законом Божим, Законом справедливості і любові. Але ви побачите, що люди 

заплуталися в спіритизмі - чи то шукають його, чи то переслідують, чи то радіють тому, що 

знайшли. 

Ви побачите, як люди впадають у духовне сум'яття, у великий фанатизм. Для того, щоб вчення 

дійсно вкоренилося в серці людини, воно повинно спочатку бути схожим на пасовище фанатизму і 

ідолопоклонства людства. 

Духовний фанатизм людей в Третю Еру буде дуже великий. Вони захочуть присвятити себе їй з 

такою силою, що знехтують самим суспільним життям, знехтують своїм тілом, знехтують багатьма 

земними законами, щоб цілком присвятити себе одному лише духовному - думати, мріяти, жити і 

забути про земне тільки заради існування душі. Але тоді самі закони, закладені в матеріальному, 

які мають принцип справедливості в духовному, присвятять себе завданню розворушити їх, 

переслідувати їх, докоряти і виправляти. 

76 Ви також, як учні цієї Роботи, як 144,000 позначених, як Духовний Ізраїль, яких Отець 

навчав протягом століть, матимете великий обов'язок вийти з вашою великою духовною книгою 

мудрості, з вашим стандартом миру, єдності і доброї волі, з вашою зброєю праведності, з вашими 

дарами одкровення, пророцтва, інтуїції, інтерпретації, дослідження в Моєму Слові, щоб сказати 

людству: "Це - Робота Отця! Це і є істинний спіритизм, і це правильний спосіб його практикувати! 

Це і є те поклоніння, те служіння, якого навчив Отець як Дух Святий!". 

77 Там тоді будуть ваші поля безкраї, там буде ваша робота, яка вас чекає. Там день буде без 

ночі, праця без втоми, а битва без смерті. Буде свято для вашої душі, свято любові і спокути, свято 

битви! 

Чим більшою буде ваша праця, тим більшою буде ваша радість, і ви перейдете з цього життя в 

інше, несучи в душі жнива виконання своєї місії як найкращий доказ того, що ви належали до 

вірних Господа - до душ, які прийшли в цей світ лише для того, щоб сіяти мир і любов. 

З Потойбіччя ви побачите боротьбу цього світу. Звідти ви побачите, як насіння світла і любові 

проникнуть всюди, ви побачите, як все перетвориться, ви побачите, як всі принципи людства 

будуть потрясені до самих основ, і ви будете смиренно і слухняно чекати наказу Отця, який має 

прийти, щоб повернутися у світ, як на те є воля Отця. 

Ті з вас, хто не завершив свою роботу, хто не закінчив свою справу, повинні будуть прийти 

знову, а інші повинні будуть піти в інші світи, в лоно інших союзів душ. Але це не повинно вас 

засмучувати - не думайте про вічний відпочинок на лоні Божому. 

78 Ваша "плоть" думає про відпочинок, бо вона слабка. Але для душі відпочинок був би 

найгіршим покаранням, бо найкраща нагорода для душі - діяльність, праця, боротьба, бо вона 

прославляє свого Отця, беручи за приклад свого Бога, який ніколи не відпочиває, який ніколи не 

спить і який ніколи не втомлюється. У душі, що перебуває в повному розвитку, немає ні втоми, ні 

ночі, ні голоду, ні спраги. 
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79 Досить смерті пробудити твою душу у Вищому Потойбіччі, і вона вже з цього моменту все 

розуміє, а не плутається, і говорить Мені: "Отче Мій, сьогодні Мої крила розкриваються, щоб узяти 

нескінченність, і сьогодні Я можу все зрозуміти через світло, яке Ти дарував Мені у всі часи. 

Покажи Мені Моє завдання, Мою місію". Хіба ви не знаєте, що ви, які сьогодні відчуваєте себе 

нікчемними, підете в інші світи, щоб з'явитися там як великі душі, як пророки, як майстри, 

натхненні прекрасними творіннями Всесвіту? 

80 Ви не знаєте цього, але Отець дуже добре говорить вам, що ваша щоденна робота не 

закінчиться зі смертю, що ваш шлях не закінчиться, коли ви духовно прибудете зі Мною, що ви ще 

багато чого повинні побачити і пережити, багато чого навчитися, а також зробити. 

81 Ви чуєте це Слово Моє на землі через людський інтелект, і на більш високих рівнях життя, 

ніж ваш, мешканці таких же, інших душ, також чують його, так само, як чують його духи інших, 

ще більш високих рівнів життя, які перебувають там у себе вдома. Бо цей "концерт", який Отець 

виконує втретє з Духами Світла, є вселенським. 

Я вже говорив: Мій Промінь - вселенський, Моє Слово і Моя Духовна Сутність, що міститься в 

ньому, також вселенські, і навіть на найвищому рівні, якого досягли духи, вони Мене чують. Ви 

чуєте Мене зараз в цьому прояві найнедосконалішим способом - через людину. 

82 Ось чому Я зараз готую вас до вищих проголошень, щоб, коли ви увійдете в духовне і 

повністю покинете цю землю, ви змогли тоді з'єднатися з новим етапом життя, щоб почути той 

"концерт", який Отець виконує разом з вашим духом. 

Сьогодні ви ще перебуваєте в матерії, освіжаючи цим словом своє серце і дух, а ті істоти, які 

належали вам на землі, яких ви ще називаєте батьком, чоловіком, дружиною, братом, дитиною, 

родичем або другом, перебувають на інших щаблях життя і чують те ж саме слово, але для них 

його значення, його суть інша, хоча вони насолоджуються тим же щастям, тим же освіженням, тим 

же підбадьоренням і тим же хлібом. 

83 Хіба цей концерт, - запитує Майстер, - не чудовий? Хіба не радіє ваша душа, хіба не 

захоплюється ваша душа від думки, що те, що ви отримуєте тут як духовну поживу, є причиною 

радості і духовного життя і на інших світових тілах - на інших світах, де живуть істоти, яких ви 

любите - істоти, яких ви знали і які через спіритизм так близькі і одночасно так далекі від вас? 

84 Так Я готую вас повними світла, о Мої учні, так Я втішаю вас і змушую вас бачити 

безмежні горизонти, які відкриває вам Моя Робота, щоб ви могли нести це послання надії і світла 

всьому людству, щоб ви могли змусити його усвідомити істинний сенс людського життя і 

духовного життя. 

Однак несіть Моє вчення не тільки в Слові, але й через Діло. Бо Я хочу, щоб ви повністю 

присвятили себе практиці Мого вчення і тим самим були добрими спіритуалістами, які "вміють 

віддавати світові те, що від світу, а Богові - те, що від Бога". Те, що належить вашому тілу, повинно 

бути віддано йому по справедливості, з милосердям і любов'ю, і те, що належить вашій душі, також 

повинно бути віддано їй з любов'ю і милосердям. У вас буде час для ваших земних обов'язків, а 

також час для ваших духовних вправ, для духовних способів дій і для їх розкриття. 

85 Таким чином, кожен знак, кожен слід фанатизму, ідолопоклонства, матеріалізму і навіть 

забобонів впаде з вашої душі і буде видалений з вашого серця, і практикуючи Спіритизм з цією 

чистотою, з цією щирістю, з цією простотою і піднесенням, ви дасте людству істинний приклад 

того, яким має бути поклоніння, яке Отець очікує від вас в Третій Ері. 

86 Будьте сильними - не тільки для того, щоб бути учнями, але й майстрами цієї справи, 

сповненими цілющої сили, обсипаними дарами. Відкрийте всі ці сили у власних грудях, у тому 

невидимому ковчезі, який Я помістив у серці кожного з вас. 

87 Увійдіть всередину себе, і ви знайдете там святилище, ковчег заповіту. Ви відкриєте для 

себе джерело, джерело благодаті і благословення. 

Немає безпорадної душі, ніхто не позбавлений спадщини. З огляду на Мою божественну 

милість, у всьому всесвіті немає нікого, хто міг би назвати себе бідним, вигнаним батьком; немає 

нікого, хто міг би назвати себе вигнанцем із земель Господніх. 
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Ті, хто відчувають себе позбавленими спадщини, роблять це тому, що не відкрили в собі дарів 

благодаті або тому, що просто заблукали в гріху, тому, що засліплені або тому, що відчувають себе 

негідними. 

Ви повинні завжди відкривати в собі ці дари благодаті, і тоді ви відчуєте, що вам ніколи не буде 

бракувати Моєї присутності, що в вас завжди буде "хліб", "цілющий бальзам", "зброя", "ключі" і 

все, що вам потрібно, бо ви є спадкоємцями Мого Царства і Моєї слави. 

88 Це Моє Слово, яке Я записую у вашій совісті в цей день благодаті. 

89 Дивіться і моліться, о люди. Бо як насіння відновлення, насіння відкуплення дуже близько 

серед вас і людства, так і насіння, яке поширює кукіль, проростає у великій мірі в серцях Моїх 

улюблених дітей! 

90 Пильнуйте і моліться, бо серп наближається! Серп не в руці людини - він у Мені. 

91 Я дозволю руці людини нести руйнування, смерть і війну, але тільки до певної межі. За цю 

межу несправедливість, розбещеність, омана і прагнення до влади людини не зможуть зайти. 

Тоді прийде серп Мій, і він відсіче з мудрістю те, що визначить воля Моя. Бо мій серп - це 

життя, любов і справжня справедливість. А ви, люди, дивіться і моліться! 

92 Такими я хочу вас бачити, і в силі вашої молитви я також знайшов привід для прощення. 

Завдяки твоєму заступництву Я відчую в Своєму Серці спонукання утримати Своє правосуддя. У 

твоїх благаннях я знайду бальзам, щоб заспокоїти сльози. У твоєму піднесенні душі Я також 

знайду причину зупинити руйнування, яке чинять люди. 

93 Тому я хочу, щоб ти заступався, молився, прощав і любив, Ізраїлю! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 346 
1 Я даю вам своє слово, щоб вирівняти ваше серце, щоб ваш дух відчув Мій мир. 

2 Я - світло і життя, і кожен, хто приходить до Мене, отримує частину цієї благодаті. Я, як 

Батько, страждаю, коли ви втрачаєте духовні блага, коли ви зі своєї волі підживлюєте 

матеріалістичні нахили і тим самим накликаєте на себе біль. Коли ви страждаєте і плачете, то це 

через власну безбожність. Але Я знімаю з вас темряву і очищаю ваш шлях від терня і валунів, щоб 

ви шукали Мій шлях, щоб ви забули своє минуле і дивилися тільки в своє майбутнє. 

3 Я завжди буду з вами, буду добрим порадником і вірним супутником, буду промовляти до 

вас через вашу совість, щоб ви не впали в спокусу. 

4 Ви - як рослина, яку доглядає Отець. Як добрий садівник, я серед вас, висмикую кропиву і 

видаляю гризучого черв'яка. Я плекаю твою душу, щоб вона була в гармонії зі Мною. 

5 Ви - вигнанці, яким Я показую рятівну шлюпку, щоб ви не загинули в хвилях неспокійного 

моря. Ходіть по воді, як Я сказав Петру, але не кажіть Мені, як він: "Учителю, спаси нас, бо 

тонемо". Як тільки віра разом з любов'ю утворить одну силу, ви відчуєте велику силу в душі, і 

навіть ваше тіло зможе ходити по воді, тому що сила вашого Отця буде підтримувати вас. Однак 

ніколи не майте наміру випробовувати свого Господа на міцність. 

6 Блаженний, хто догоджає Отцеві своїми ділами, бо Я відплачу йому безмовно, віддавши 

йому в багато разів більше, ніж він дав. 

7 Велика кількість нужденних, сліпих, розгублених. Але Я, як Отець, наближаюся до них, 

щоб обдарувати їх Своєю милістю. 

8 Цей прояв буде з вами до 1950 року і залишиться записаним у ваших серцях. Але поки цей 

час не настав, Я веду вас, щоб ви могли наблизитися до Мене. Я навчав вас тому, що настав Третій 

Час, і в ньому ви почули голос Небесної Сурми, який пробудив вашу душу. 

Деякі з вас запитували Мене: "Отче, навіщо Я знову прийшов жити на землю?". І Отець 

відповідає вам: Щоб ваша душа повернула собі втрачену чистоту. Поправді ж кажу вам: Блаженний 

той, хто виправився, бо він буде в Царстві Моєму, бо він очистився і виконав свою місію. 

9 Ви представляєте частину обраного народу Ізраїлю, якому Я дав одяг світла, щоб завтра ви 

могли вирушити в дорогу як вчителі, як лідери людства. В цей час Я закликаю всіх Своїх дітей, і 

кожен, хто зі Мною і любить Мене, вийде на боротьбу і на роботу. 

10 Спокуса все ще оточує вас, але прийде час, який я оголосив вам, в який спокуса буде 

пов'язана, так що на ваших шляхах буде тільки світло, яке веде вас. 

11 Ви перебуваєте в часі боротьби і роботи, в якій ви повинні очиститися і прояснити своє 

минуле. Бо не вашій "плоті" Я довірив спадщину, а вашій душі, яка вийшла від Мене. 

12 Я повинен очистити душу, очистити її, щоб вона могла повернутися до Мене, злитися з 

Моїм Божественним Духом на віки вічні, щоб вона могла насолоджуватися Моїм Небесним 

Царством. 

13 Улюблені діти, ви, що прийшли в малій кількості, істинно кажу вам: Мій проникливий 

погляд всюди знаходить Моїх обранців, які відчувають своїм духом, що зараз настав час Моєї 

Присутності. Вони не чули Моє слово, як ви, але в душі своїй чують голос, який говорить їм, що Я 

знову серед людей, що Я прийшов духовно "на хмарі". Одним Я дам бачити Мене очима духу, 

іншим - за допомогою інтуїції, а решті - зроблю так, що вони відчують присутність Мого Духа, і 

тоді Я дам їм Мою любов. 

14 Я зараз стукаю в двері людських сердець. Одних я зустрічаю підготовленими, інших - 

сплячими, бо вони залишилися в різних сектах і релігіях і ненадовго зійшли зі шляху. Але прийшов 

час, коли Мій гучний дзвін покличе їх, щоб вони всі прийшли до Мене, отримали воскресіння своєї 

душі і об'єдналися, щоб відчути Мій мир на землі і досягти Землі Обітованої. 

Притча 

15 На високому троні сидів великий володар, сповнений чеснот і могутності, і в сфері його 

влади його оточували величезні натовпи, мільйони і мільйони створінь. Але ніхто з цього натовпу 
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не міг наблизитися до правителя, вони бачили його лише здалеку. Але в глибині душі вони 

прагнули підійти ближче, бути зовсім поруч з ним. 

Раптом відчинилися двері і в них з'явилося закривавлене ягня і напис: "Ось світло, ось відчинені 

двері для всіх, хто хоче увійти ─ для всіх, хто має чесноту в серці своєму. Підходьте, підходьте!". 

З'явилося сяюче світло, і натовп, сповнений радості, попрямував до цих дверей. Дехто приїхав і 

зайшов у цю будівлю. Але не всі з них туди потрапили, бо натрапили на колючий чагарник і не 

змогли пройти далі. Інші зіткнулися з великими перешкодами, які не дозволили їм увійти через ці 

двері. 

     А той Володар, той Господь Всемогутній, глянувши згори на народ, промовив до них: "Увійдіть, 

увійдіть, бо Агнець пролив Свою Пречисту Кров, щоб показати вам дорогу, якою ви всі прийдете в 

Моє Царство". 

16 Благословенні діти: Своєю піднесеною любов'ю Я дарував вашій душі свободу і звільнив 

вас від кайданів гріха. Через Мою найдорогоціннішу Кров Я дав тобі можливість, щоб твоя душа 

заслужила свою нагороду і піднялася, поки не досягне Мого Царства.  

Кінець притчі 

17 Ви Мене розумієте, люди? Цей Володар - ваш Вічний Батько, Великий Єгова. Двері, що 

відчиняються, - це Ісус, ваш Учитель, принесений у жертву Агнець, який прийшов у світ, щоб 

спасти вас, і який пролив свою кров до останньої краплі, щоб дати світло і воскресіння вашим 

душам. 

18 У цьому теперішньому часі Я знову довірив вам фізичне покриття, щоб ви могли 

виправитися, щоб ви відвернулися від гріха і всіх схильностей світу, щоб ви могли крок за кроком 

підніматися на гору, де Я чекаю вас з розпростертими обіймами. 

19 Я навчив вас, як підноситися в молитві, щоб ви віддалялися від гріха, щоб ви відкидали 

спокуси. Бо так написано: Не буде більше смерті душі, бо Я є Шлях і Життя, і прийде час, коли Я 

нагадаю тобі: "Де, смерть, твоя сила? Де, о могило, твоя перемога?". Бо насправді гріх є причиною 

смерті, і Я знищую гріх у цей час через світло Мого Святого Духа. 

20 Настане час, коли ви побачите урожай того, що ви потроху сієте серед людства. У ваші руки 

Я довірив знаряддя праці, щоб ви обробляли ниви і годували людство їхніми добрими плодами. 

21 Я обробляю ваше серце тонким долотом Свого Слова і просвіщаю вас світлом Святого 

Духа. Я - найкращий Учитель і прийшов, щоб дати вам настанови, пробачити вас, наставити на 

шлях істини, а також як найкращий Лікар перебуваю серед вас, щоб зцілити вашу душу від її 

прокази і звільнити від її болю. 

22 Я даю вам Моє вчення, щоб ви могли застосовувати його, щоб ви несли любов і чистоту в 

своєму серці, і хоча спокуса наближається до вас, вона не знаходить місця в вас, тому що Я роблю 

вас сильними через Моє світло і через Мою любов, щоб ви відкинули будь-яку слабкість. 

23 Блаженні люди: Погляньте на світ з його війнами, як він спорожнює чашу страждань. Але 

від усього цього Я зберіг вас, не приписуйте це випадковості, благословенні люди. Ви - обдаровані 

люди, щоб ви могли підготувати себе з Моїм Словом, щоб показати його світу, бо така Моя Воля. 

24 Ти - Моє знаряддя, Обраний Народе Ізраїлю, твоїм рукам Я довірив Мою силу і Моє світло, 

щоб ти розвіяв темряву людства. 

25 Через ваш послух і виконання вашої місії ви відчуєте духовне перетворення і об'єднання з 

духовними носіями, так що ви продовжите бути Моїми слугами в тому Високому Потойбіччі і 

ніколи більше не розлучатиметеся зі Мною. 

26 Я довірив вам цей час для вашої підготовки, щоб ви могли оновитися і крок за кроком 

підніматися на гору. 

27 Істинно кажу вам: Моя любов і світло Святого Духа вилилися на все людство. Проте війни 

здивували народи, як бачив мій апостол Іван у Другій Ері. Хіба Я приготував тобі ці страждання? Я 

смерть? Ні, діти Мої, Я - Життя, і Життя Я дав усім Своїм дітям. 
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28 У кожному перевтіленні, яке Я довіряв твоїй душі, Я завжди давав тобі заклик до істинного 

життя. Але це світло не тільки для вас, обраний народе Ізраїлю, бо ви є представником усього 

людства. 

29 Я промовляю до вашого духу, стукаю у двері ваших сердець і даю про Себе знати через 

совість, щоб ви усвідомили відповідальність, яка тяжіє над вашим духом. 

30 Я намітив для вас єдиний шлях, бо Я - єдиний Бог і єдиний Закон, і в усі часи Я давав одне і 

те ж Вчення, щоб душа виконувала Волю Мою. 

31 З любов'ю повідомляю вам, що ви не змогли виконати свою місію. Бо Я бачу, що людство 

заблудилося і в своїй сліпоті і матеріалізмі дозволило людині звести себе на манівці, і тому воно 

ніби надягло на свою душу темну пов'язку і позбавило себе Моєї благодаті. 

32 Усвідомте, люди мої, на скількох помилках стоїть людство. Через своє невігластво вона 

шукає Мене в матеріалізмі, а її серце поклоняється фальшивим богам. Тому вона не відчула Моєї 

Присутності духовно. Діти Мої захоплюються красивими словами і вірять, що йдуть шляхом світла 

і правди, не розпізнаючи в цей час Духа Мого, як рятівну зірку, що посилає своє світло з 

нескінченності. 

33 Вас Я вибрав зі світу, і хоча ви неосвічені і незначні, через ваше посередництво Я висловив 

Своє Слово, щоб пояснити світові Мою Істину через світло Святого Духа, щоб це людство більше 

не впадало в оману, і щоб його дух мав життя благодаті, і щоб воно відчувало Мене в своєму серці 

і одухотворялося. 

34 Я обрав вас, щоб зробити вас володарями Моєї благодаті, і щоб ви вирушили - як тільки 

зрозумієте Мене - рятувати своїх ближніх від загибелі, визволяти потерпілих корабельну аварію з 

моря, багатого на зло, звільняти рабів спокуси. 

35 У Третій раз Я дозволив заклик до всіх однаково, щоб усі Мої вівці повернулися до бар'єру. 

36 Я рятую душу від темряви і пробуджую її від сну, бо Я створив вас і дуже люблю, і в Другу 

Епоху з любові до людства пролив Свою Кров за ваше спасіння. 

37 Я показав вам багато духовних благ, щоб ви могли підготуватися і стати воїнами Моєї 

Божественної Справи. Я довірив вам Свої послання у вигляді одкровення і через інтуїцію, щоб ви 

могли зрозуміти Мою Волю. 

38 Я говорив тобі, улюблений Ізраїлю, що прийде час, коли з'являться погані рупори, які 

дадуть доступ до фальшивого Ісуса, і в своєму матеріальному прагненні вони будуть обманювати і 

говорити, що через них говорить Учитель. З'являться лже-"вожді" і лже-пророки, лже-"воїни", які 

словом і матеріальними устремліннями намагатимуться збити вас зі шляху світла і правди. 

39 Я вас попереджав. Пам'ятайте, що Я говорив вам щороку: Приготуйтеся, улюблені, 

скористайтеся Моєю Присутністю і накопичуйте у своєму серці Моє Слово, щоб завтра воно стало 

вашим підбадьоренням і таким чином час не застав вас непідготовленими. 

40 Я довірив вам три останні роки, щоб ви взяли себе в руки і підготували себе як приклад для 

глашатаїв, щоб вони визнали вас справжніми воїнами і справжніми учнями Божественного 

Вчителя. Але цю благодать багато хто з вас стримав і не помітив. 

Я сказав Ізраїлю: "Поглянь на людство, як воно загорнулося у свою темряву, у свій фанатизм і 

ідолопоклонство, і з цієї причини в його серці прокинулося прагнення до влади, жадібність, власної 

значущості, що робить його гордим, і все це огидно в Моїх проникливих очах! Тебе ж Я просвітив, 

Я взяв тебе за руку, щоб ти пішов показувати світові шлях світла. 

41 Вже в Другій Ері Я дав вам Своє пророцтво, щоб сповістити вас про випробування, які 

відбудуться. Я говорив, що земля здригнеться, що сили природи вийдуть на волю, що пошесті, 

плач і смерть спустошать ландшафти, що звістки про війну наповнять серця людей страхом. 

42 Я - Той, Хто являє Себе світлом перед людством - Я - Той, Хто дає напрямок душі і ввіряє їй 

Свою силу і Свою любов, щоб вона панувала над тілом, а останнє виконувало Мою волю. 

43 Моя справедливість зупинить войовничі пориви людства, і люди будуть любити один 

одного. Не буде більше ні егоїзму, ні власної значущості, ні нерозуміння. Всі будуть керувати 

собою за Божественним Законом, всі будуть підкорятися Волі Творця. Настане мир на землі, і 

народи більше не будуть підніматися на війну один проти одного. Наука теж визнає Мене. Всі 
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будуть йти і шукати один і той же шлях, мати одну і ту ж мету, і в цьому світі буде моральність, 

милосердя і справжня гармонія. 

44 Саме ви, дорогі люди, очистите шляхи і зробите їх прохідними. Бо великі натовпи прийдуть 

за вами, і ці натовпи Я озброю Своїм словом. 

45 Коли це буде, Ізраїль? Ви не знаєте, але Я кажу вам: підніміться на битву, щоб людство 

отримало Мій мир і Мою любов, і щоб воно залишалося під захистом Моєї божественної милості. 

46 Дуже короткий проміжок часу, в якому ви все ще будете мати Моє Слово через людську 

здатність інтелекту. Але деякі говорять - по своєму розуму - і кажуть: "Як Отець може нас 

залишити, адже Він є любов? Він, як Любов, зобов'язаний бути поруч з нами, дуже близько - 

сьогодні, оскільки ми в небезпеці, оскільки ми ще не зрозуміли Його настанови, оскільки ми ще не 

акумулювали в собі того багато чого, що Він нам дав, і ми ще слабкі. Він - люблячий Бог, який не 

може залишити нас на поталу немилосердному плину часу. Він - найвища Любов, яка не може 

докоряти нам, коли ми порушуємо Його закон. Він, як любов, не може закликати нас до 

відповідальності, якщо ми не підкоряємося Його вищій волі. Його Слово буде вилучено лише з тих 

місць, де не виконується Його Закон - в певних місцях буде вилучено Його Світло і Його Слово. 

Але там, де ми активно беремося до роботи, Він буде з нами". 

Але Учитель говорить вам: Я знав, що людське нерозуміння буде перешкодою для Мого 

істинного Слова. Але в храмі Святого Духа будуть об'єднані ідеї всіх сект, всіх релігійних спільнот. 

47 Давно вже Учитель з вами. Я підготував вас, Я позначив вас як Своїх обранців Своїм 

світлом, Я дав вам Свій поцілунок миру, щоб ви жили непохитно і слухняно. Тому, хто підготував 

себе, дано проникнути в таємниці Отця, щоб він знав, що справа Моя не є таємницею. 

48 Не відчувайте себе покинутими у світі, користуйтеся милістю, миром і розрадою, які я 

щодня несу вам у своїх словах. Я хочу, щоб ви знали, як вести себе завтра, і приймали вібрації моїх 

думок. Необхідно, щоб завтра, коли ви вже не будете чути Мене через носія голосу, ви 

застосовували Моє вчення і вчилися приймати Моє світло духовно. Мій духовний світ буде з вами 

на кожному духовному прояві. 

49 Якщо ви готові, то не буде ніяких перешкод або відстаней, які завадять вам нести це 

послання світла і миру людству. Ти будеш прикладом смирення і лагідності для своїх ближніх, 

через тебе Я дам їм життя і підбадьорення. Блаженні ті з вас, хто постарів у праці на Моїй ниві - ті з 

вас, хто, будучи юнаками, відвернувся від надмірностей світу, бо ви будете насолоджуватися 

вічною радістю. Однак не шукай нагороди в цьому світі і не сподівайся на похвалу, бо ця суєта 

позбавила б тебе благодаті, яку Я ввірив твоїй душі. Поважайте добрі чи погані ідеали людства, але 

тільки слухайте Мій голос через свою совість, щоб ви могли об'єднатися і бути смиренними, щоб 

ви могли довести, що гідні пошани людей. 

Притча 

50 В одному регіоні було дуже багато нужденних людей. Але один пан, який володів великим 

багатством і товарами, послав за ними і показав їм день, коли він дасть їм те, чого їм не вистачало. 

Коли прийшов цей час, нужденні прийшли до того Господа і сказали йому: "Господи, ми 

поспішили на твій поклик, ми зараз перед тобою". 

Погляд Господа був сповнений співчуття і милосердя на наготу і бідність нужденних. Потім він 

запитав їх, де вони живуть, щоб послати їм дари любові, які він їм дасть. Вони сказали Йому: 

"Господи, ми не маємо ні дому, ні притулку. Де нас застає темна ніч, там ми відпочиваємо". 

Тоді кожен Господь щедро обдаровував їх зі свого багатства і говорив їм: "Якщо вам не 

вистачає ще цього дару любові, приходьте знову, коли вам це буде потрібно. А тепер іди своєю 

дорогою". 

51 Так само сирота і вдова постала перед тим Господом, і він вклав у її руки дар любові. 

Прийшли юнаки і дівиці з плачем і риданням без спокою і без утіхи, і Господь, що все бачив, дав їм 

також від Свого багатства і покрив їхню наготу Своїм покровом. До нього приходили старі, сили 

яких вичерпалися, і він дарував їм підбадьорення, мир і благополуччя. 

52 І один, і другий покинули це місто. Але настав день, коли Господь, який дав їм багато, 

побажав знову побачити ці народи, щоб побачити, чи знають вони, як користуватися багатством, 

чи знову впали в бідність. Але Господь побачив, що вони знову страждають. 
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Кінець притчі 

53 Учитель запитує вас: "Про кого Я говорив з вами?". І ви відповідаєте Мені: "Учителю, 

самих себе". 

54 Після 1950 року, коли ви більше не будете чути Мене в цій формі, великі випробування 

будуть серед людства. А ви, любі мої, уповайте на Мою силу, на Мою любов і на Моє милосердя. 

Ти будеш прикладом для своїх ближніх, щоб Я міг врятувати їх від загибелі через твоє 

посередництво. 

55 Людство спустошує свою чашу страждань, і його плач доходить до Мене. Але як любов і 

милосердя Я завжди був з людством. Я - Батько, але що робити перед обличчям плачу людства? 

Випромінюйте Мою любов і підбадьорюйте душі, як завжди. 

56 Слабкі більше страждатимуть від того, що отримують від світу, ніж від того, що призначено 

їхній душі як завдання. Ті, хто дивиться на вас з похмурим поглядом і бачить, що ви слабкі і 

порушуєте Мій Закон, будуть також тими, хто хулить вас і показує вам ваше невиконання Моїх 

заповідей. 

57 Я часто попереджав вас про спокусу, яка підстерігає вас, щоб звести на манівці. Але ви 

повинні бути стійкими воїнами в бою і не бути слабкими ні у випробуваннях, ні в підступності 

лукавого. 

58 Невелика кількість Моїх людей, які справді підготували себе до того, щоб прийняти Мою 

мудрість. 

59 Я дав про Себе знати через смиренних, скромних, інтелектуально неписьменних, щоб дати 

світові докази Своєї могутності і Своєї мудрості. 

60 Через різні органи чуття Я дав вам Моє Слово, щоб виправити вас і дати вам Мою любов, 

Моє світло, Моє милосердя, навчити вас чеснот, щоб натовпи слухачів могли піднятися до життя 

благодаті. 

61 Людина голодна і спрагла Моєї істини, але в її серці росте ненависть, бур'ян, 

недоброзичливість, і омана заволоділа нею, бо різні світогляди переслідували мету спокусити її 

іншим вченням і іншим законом. 

62 Шукайте спілкування зі своїм Богом, любі люди, і не схиляйтеся перед матеріальними 

предметами, не поклоняйтеся їм, бо Я ніколи не вчив вас цьому і не приносив вам містицизму. Я 

лише влив у ваші душі Своє світло і Свою милість, щоб матеріалізм не став на вашому шляху. 

63 Якщо ви спостерігаєте і молитеся, якщо ви вивчаєте і досліджуєте, ви отримаєте багато від 

Мене, коли закінчиться 1950 рік. Бо ви - розвинені душі, яким Я довірю велику частину Свого 

милосердя. Але Я говорив вам, що якщо через непідготовленість ви не знаєте, як свідчити про 

Мене, то каміння заговорить і засвідчить про Мою присутність серед людства. 

64 У Своєму Слові Я пояснив вам те, що ви не зрозуміли, щоб ви могли усунути помилки, які 

ви внесли в Мою Роботу. Бо як ти можеш бути добрим прикладом для своїх ближніх, якщо ти сам 

не очистився від своїх колишніх звичок? 

65 Я простив тебе і прикрасив тебе, щоб потім ти зробила таку ж милість людям. Я довірив вам 

своє слово, як світлий меч, щоб ви піднялися на боротьбу і усунули темряву і фанатизм, які 

проникли в людські серця. Бо це як погане насіння, яке сильно розмножилося, і тому людство 

збилося зі шляху істини і не змогло прагнути до досконалості для душі. 

66 Я приходжу з наміром, щоб світ усвідомив свої помилки; щоб він більше не збивався зі 

шляху, який Я проклав для нього. На цьому шляху немає колючок і кам'яних скалок, щоб ноги 

кровоточили. 

67 Людина піднімається, щоб випробовувати Мене на міцність, не усвідомлюючи, що ви всі 

піддаєтеся великим випробуванням в цей час. Бо світ загордився своєю наукою і багатством і 

відрікся від Мене, як від свого Царя і Господа. Тому і люди будуть заперечувати, що Я відкрив 

Себе вам через людську здатність розуміння. Але тих, хто таким чином відрікається від Мене, Я 

буду вражати в їхніх душах любов'ю і милосердям, щоб вони прокинулися і зрозуміли, що те, що 

вони створили, - минуще, і що Піднесене і Вічне Життя - в Мені. 
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68 Люди, не пропустіть останні миті Мого проголошення через глашатаїв, бо Своїм Словом Я 

готую вас витримати всі випробування, щоб у вас була зброя світла, якою ви будете боротися 

проти омани і егоїзму людства. 

69 Не відчувайте себе слабкими або нікчемними, бо Я наділив вас Своєю милістю, Своїми 

настановами і Своєю любов'ю, щоб ви могли піднятися як воїни Третьої Епохи. 

70 Людське серце відчує Мою любов і прославить Моє Божественне Ім'я. Як Отець, Я нікому 

не відмовляю у Своїй милості. Я усуну темряву засліплених, бо світло Мого Святого Духа розганяє 

темряву світу, щоб звільнити душі, і саме їх Я рятував у всі часи. 

71 Коли ти одухотворишся, Ізраїлю, - хто тоді зможе повернути тебе на твій шлях? Який 

погляд тоді буде в вас, як стріла? Ви будете бачити лише посмішки, радість у серцях і руки, що 

простягаються, щоб обійняти вас, і це буде як очікувана нагорода за вашу боротьбу, щоб не тільки 

біль ви відчували на своєму життєвому шляху. 

72 Я ще багато чого довірю вам у своєму навчанні, щоб ви були воїнами, які несуть зброю 

світла, меч любові, і високо тримають штандарт віри, надії і милосердя. 

73 Чого ще не вистачає тобі, Ізраїлю, щоб ти, об'єднаний думкою і ділом, піднявся, щоб ти 

оновився, щоб ти був тим чистим дзеркалом, в якому людство може побачити свою 

недосконалість. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 347 
Мир Мій з вами! 

1 У цей день я приймаю вас і благословляю. Ваша душа готова, уважна до голосу вашого 

духу, прийняти Мої настанови. Я читаю ваші серця, пещу вас і даю вам Своє слово, і це буде 

бальзам, який заспокоїть страждання вашого життя. 

2 Але Я не тільки втішаю вас у цей час, але й запрошую вас бути Моїми учнями. Я кажу вам: 

Візьми свій хрест і йди за Мною! Пам'ятайте про Мої приклади в Другу Епоху на кожному своєму 

кроці. Мій прихід як людини в той час не був марним. 

3 Мої страждання, Моє Слово і Мої найвищі заповіді записані в твоїй душі. Є книга, яку Я 

написав тричі, є Моє слово, яке Я передав через усіх посланців, є свідчення і справи. Ви можете 

знайти все в собі, якщо навчитеся проникати у свою душу. Ви вже не маленькі діти духовно, бо 

пройшли шлях і перебуваєте в зрілості, в кульмінації. 

Ви, що чули Моє Слово в Перший, Другий і Третій Часи, - як ви могли сумніватися в цьому 

посланні? Як ви могли стерти ті оголошення, які Я залишив у ваших душах, адже Я обіцяв вам 

повернутися ─ адже Я сказав вам: "Я буду з вами ще раз"? 

Однак Я не говорив вам, яким чином, Я лише дав вам знати і позначив час і події, які будуть 

говорити про Моє повернення, - все, що Я передрік вам. Зараз я кажу вам, що будуть великі 

випробування, щоб ви були впевнені, що Святий Дух зійшов на ваш дух, щоб завершити свою 

місію серед людства. 

4 Зараз цей час настав! Здійснилися всі сповіщення, дані Мною. Збулися всі пророцтва тих, 

хто говорив у дусі та істині. 

5 Я тут присутній, завжди з вами, Я не сховався. У цьому часі, тобто від Мого відходу в 

Другій Ері до Мого приходу в Третій Ері, Я завжди був присутнім для людства. Моє світло завжди 

сяяло серед вас, Моя любов залишається такою ж, як і Моє вчення і Мої приклади, це лише інша 

фаза одкровення. 

За цей час Я зробив Своє Слово фізично чутним, щоб зробити Себе зрозумілим для вас. Я 

використовував вашу мову, щоб ви могли розуміти Мої передачі, і ось Я тут, люди, сповнений 

любові серед вас з розпростертими обіймами, і як Отець приймає Свого блудного сина, так і Я 

прийняв вас. 

Але Я зроблю вас Своїми учнями - Я хочу, щоб ви були свідками всіх Моїх слів і проявів. Я 

залишу написаний у ваших серцях Заповіт Третьої Епохи, дорогоцінну книгу, що відповідає цьому 

періоду. 

6 Ви чули Моє слово через посередництво численних носіїв голосу. У кожного з них є місія 

від Мене в цей час, дуже важлива частина, яку потрібно виконати. Його відповідальність дуже 

велика, і коли цей час проголошення через людський мозок закінчиться, Я зажадаю звіту від 

кожного з цих глашатаїв, і вони повинні будуть відповісти переді Мною щодо Моїх Слів, щодо 

того світла, яким Я наділив їхній мозок, щоб воно було переведено в слова і вірно передано людям 

- людям, які люблять Мене, і вони повинні будуть відповісти переді Мною. Але і люди повинні 

будуть дати Мені звіт за всі отримані слова, і коли настане час повної активності, Я зажадаю звіту 

від усіх. 

7 Сьогодні Я прийшов до вас як Отець і як Учитель, Мій суд над народом Ізраїлю ще не 

почався, Я ще не зажадав від вас жнив. Сьогодні Я ще залишаю вам час, але Учитель говорить вам: 

використовуйте його для того, щоб діяти, вчитися, проникати в Моє вчення, яке є глибоким, щоб 

через нього ви могли полюбити Мене і завжди слідувати за Мною. 

8 У Мене є місце в Моєму Дусі для кожного з вас. Заслуживши цю високу нагороду, ти 

прийдеш до Мене. До тих пір боріться на землі, а після цього боріться на шляху, на який Моя Воля 

послати вас, щоб ви могли запропонувати Мені своє виконання місії. Пам'ятайте, що Я завжди 

супроводжую вас, що Мій погляд слідує за вами всюди, що Мій захист безмежний для кожного з 

вас, що ваші болі не залишаються для Мене непоміченими, що Я читаю дно вашого серця і знаю 

ваше майбутнє. 
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9 Отже, люди: любіть Мене, вивчайте Моє вчення, щоб зрозуміти все, що Я хочу вам сказати і 

що Я хочу вам заповісти. Я, як Отець, приходжу сповнений любові, щоб дати вам заповіді і накази, 

бо ви - люди, відповідальні за людство, які повинні бути вчителями, прикладами, провідниками. 

Ось чому Я навчав вас день за днем, ось чому Моє "Слово" не мовчало. Я дав вам багато часу, щоб 

ви почули Мене, щоб ви, нарешті, відкрили свій розум і підготували свої серця до розуміння Мене. 

10 У Другій Епосі Я спілкувався з вами всього три роки. Моє слово було безперервним. У той 

час Я говорив день і ніч з учнями - з тими, хто наближався, щоб Мене почути. Я жив з вами, ви 

бачили всі Мої діяння. Ви були свідками Мого народження, ви були свідками того, як Я ставав 

людиною. Я не приховував Себе від вас, Я хотів, щоб усі Мої справи були відомі, але ви судили 

Мене, люди, не будучи суддями. Ти судив Моє дитинство, Мою юність, ти судив Мою пристрасть, 

і хоча ти - Моє творіння, ти іноді неправильно судив Мене. Хоча ти і є частиною Мене Самого, ти - 

Моя дитина, але ти засудив Мої вчинки як Батька. 

11 Я - любов і прощення. Я співчутливо дивився на ваші судження і говорив вам: одного разу, 

після довгих випробувань, великих переживань у ваших життях, ви пізнаєте любов, яку Ісус 

обдарував людство - Його закони, Його милосердя, і ніколи більше не зійдете з того шляху, який 

Він перед вами намітив. Ви будете оплакувати своє минуле і просити Мене про можливість 

загладити всі свої провини, підкоритися Моїм вказівкам і добровільно стати Моїми слугами. 

Але Я не хочу бачити вас слугами. Я хочу, щоб ви завжди були Моїми дітьми, Моїми учнями, 

бо Я не маю слуг. Ви всі - Мої створіння, яким Я наділив Своїми якостями, Своєю силою і Своєю 

благодаттю. Ви всі належите Мені. Навіть якщо світ не визнає Мене, він належить Мені, і Я маю 

право любити його. 

Людство, ви не можете заборонити Мені любити вас, але ви повинні боротися, щоб утримувати 

всі перешкоди на вашому шляху і шукати світло, яке приведе вас до гавані порятунку. 

12 Ви зіткнулися з нескінченними випробуваннями за цей час, улюблені душі. Ви часто 

спотикалися, навіть ваша "плоть" змушує вас проливати сльози. Але хіба дух не сильніший за 

плоть? Хіба Я не наділив вас величезною силою для боротьби всупереч усьому? Хіба ти не частина 

Мого власного духу? 

У вас є сила, можливість і енергія - все необхідне, щоб боротися з усіма небезпеками для вашої 

душі, з якими ви зіткнетеся. Я попереджаю вас сьогодні, люди, бо ви зустрінете на своєму шляху 

ще більші небезпеки, ніж ті, з якими ви зіткнулися сьогодні. Але не зупиняйтеся тому на шляху, не 

дозволяйте своєму мисленню заплутатися. 

13 Я оголосив вам час гонінь, засуджень людей інших переконань. Але ви - Мої учні, ви маєте 

силу і світло, і з ним ви зможете перемогти всі світогляди, всі "вогники", які вам підносять люди. 

Спочатку ви не зможете показати їм ніяких матеріальних книг або ніякої матеріальної роботи. Ви 

зможете пред'явити тільки свою віру і свою любов, а ці чесноти, які є духовними, вони не зможуть 

зачепити. Ви відчуєте в собі, що велика віра оволодіває вашим єством, і цього також буде 

достатньо для того, щоб витримати. Ви будете як незламний стовп на шляху інших. 

14 Навіть якщо матеріалістичний світогляд дійде до вас, навіть якщо вас захочуть спокусити 

наукою, ви не повинні схиляти перед ними шиї. Ви відчуєте, як у ваших серцях повною мірою 

пульсує моя любов, ви відчуєте, як живе мій закон, який невблаганний, який незмінний у віках, і ви 

будете знати, як передати його тим поколінням, які вийдуть від вас. Бо Я залишу цей народ 

учителем для інших народів. Кожного з вас Я буду використовувати як підщепу великого дерева, 

яке забезпечу гілками за Своєю волею. Чим більшими будуть ваші чесноти, тим більшим буде 

світло тих, хто піде вашими слідами. 

15 Боріться за своїх близьких, боріться за віру створінь, які я залишив під вашу опіку. Вони 

принесуть благодать і здібності та зроблять крок вперед на шляху одухотворення. Вони 

підтвердять твої слова, і коли тебе не стане з ними, вони згадають закон, якого дотримувалися їхні 

батьки на землі, і тоді вони будуть вірними йому. 

16 Це історія народу Ізраїлю - того народу, який буде вірно слідувати за Мною, бо Я назвав їх 

опікунами Мого світла, Моєї мудрості. У вас складна місія перед людством, ви не зможете 

схилятися то в один бік, то в інший. 
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Ви знаєте свій шлях - знайте, що Отець ваш сходив до вас, ставши фізично чутним, щоб 

говорити з вами, щоб направляти вас, оскільки ви ще не були до цього готові, щоб розмовляти зі 

Мною від духу до духу. 

17 Я зробив Свої прояви відчутними, а Своє Слово - ясним, щоб ви могли зрозуміти Мене. Але 

коли цей час закінчиться, після цього 1950 року, ви з упевненістю знатимете шлях, яким ви повинні 

йти. Ви будете розмовляти зі Мною, і ваша інтуїція підкаже вам, як практикувати Моє вчення, як 

донести це дорогоцінне насіння до сердець, які його потребують. Ви не втратите жодного зернятка, 

не посієте його навмання, а покладете його туди, де підготовлена земля - там, де ваша інтуїція 

підкаже вам, що це зернятко проросте, і так ви будете подібні до сіяча. 

18 Ви вирушите, за прикладом апостолів, сіяти зерно в серцях і душах людей. Але книга, яку 

ви повинні представити, буде книгою вашого власного життя, вашого власного прикладу, вашої 

віри і вашої довіри до Мене. Це буде більш переконливо, ніж те, що ви могли б сказати на словах. 

Тому приймайте сьогодні великі рішення, щоб виконати цю місію, люди. 

19 Я залишу вас замість себе. Вуста носіїв голосу будуть мовчати, але ваші вуста будуть 

готові, ваше серце натхненне. Я проведу вас цим шляхом нескінченних натхнень, тоді завтра ви 

будете говорити про ще невідомі вам вчення. 

20 Я дозволю вам проникнути в найпотаємніші куточки сердець, які чекають Мене. Ви підете 

як посланці від Мене, щоб говорити про священні одкровення з тим благоговінням і любов'ю, з 

якою ви чули Мене через посередництво людини. Твої вуста будуть тренуватися, але ти повинен 

стежити за своїми словами, бо твої вуста ніколи не повинні брехати. Я буду спостерігати за вами з 

Потойбіччя, і ваші приклади залишаться записаними незмивними літерами. 

Так, народ Ізраїлю, крок за кроком Я просуваю вас на шляху до виконання місії. Всі твори 

потребують певного часу для осмислення. Я дав вам цей час для того, щоб ви досягли повноти, 

зрілості і стали на шлях одухотворення. 

21 Я не відняв у вас ваших колишніх звичаїв одразу, але змусив вас поступово відмовитися від 

тих, які Мені не були приємні. Я навчив вас молитися духом, Я сказав вам, як розмовляти з вашим 

Отцем, входячи в тишу, медитацію і спілкування з вашим Богом. 

22 Тож ви продовжуйте свій шлях, люди. Молитва буде вашим захистом, віра - вашим 

спасінням. У години суду Моя Присутність буде з вами. Внутрішньо ви почуєте Моє привітання, 

як і в цей час: "Мир Мій з вами", і тоді ви відчуєте впевненість, що Моя сильна рука у вашій руці, і 

що те, що ви будете робити в послуху Моєму Слову, буде благословенне і підтверджене Мною. 

23 Досі ви залишалися навколо Мене, як діти і учні, і Я з любов'ю навчав вас, спускав у ваше 

серце Свої найлюблячі слова, щоб ви ними живилися. Душа живиться любов'ю, іншої поживи для 

неї немає. І коли ви віддаляєтеся від цієї любові, від цієї суті, яка є в моєму слові, ви відчуваєте 

порожнечу, сирітство, потребу в отриманні цієї ласки. І коли ти повертаєшся до Мене, ти знову 

заповнюєш порожнечу свого серця тією кришталево чистою водою. 

24 Я наповнив цей горщик-фонтан до країв, щоб ви не відчували спраги, щоб ви завжди були 

сповнені благодаті і натхнення, щоб у вашому серці жила любов Мого Духа. 

Це джерело не вичерпається, люди, навіть якщо Моє Слово припинить своє існування в такій 

формі. Тоді ви отримаєте Мої випромінювання, Мої речення у вашій молитві, у ваших 

захопленнях. Вам все буде зрозуміло, я не буду тоді використовувати чужу мову, а буду 

продовжувати говорити з вами в тій духовній формі вираження, в якій я говорив з вами, і чим 

більша ваша підготовка, тим вищий зміст вчення ви зможете осягнути. 

25 Скільки ще одкровень Я дам вам, люди! Все, що не було сказано за посередництвом 

людини, Я скажу вам потім від духу до духу. Але для цього потрібно продовжувати віддано 

молитися. Від молитви ви дійдете до піднесення, а потім, коли ваша душа буде піднесена, вона 

відчує, як Божественний Учитель прояснює Своє Слово, як він говорить вам все в одному реченні, і 

це речення, яке я вам дам, ви осягнете, ви донесете до своїх товаришів, і таким чином після 1950 

року народ зможе продовжити навчання в такій формі. 

26 Я не дам вам байдикувати жодного дня. Коли ви будете готові, моє натхнення буде 

безперервним. Я завжди, коли знайду вас готовими, відкрию вам великі вчення, які стосуються 
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душі, і дам вам великі пророцтва, які будуть служити новим поколінням, бо ви залишите багато 

вчень у письмовому вигляді. 

Після 1950 року Я дозволю вам записати ці натхнення, щоб вони не стерлися зі слабкої пам'яті, 

щоб вони були збережені на всі часи як спадщина для людства, і той величезний голод, який цей 

світ пред'являє Мені, - ця спрага любові і правди, розуміння, духовних одкровень - буде втамована 

через настанови, які народ Ізраїлю повинен нести як посланці в усі регіони, до великих народів. 

27 Настав час всеосяжного суду, і всі справи і всі релігійні громади будуть судимі Мною. З 

душі людини підніметься крик болю, бо все неправдиве буде викрито, і тільки істина засяє. 

Відбудеться пробудження в людстві, і тоді люди скажуть Мені: "Отче, дай нам Твою допомогу, дай 

нам істинне світло, яке буде вести нас". І цим світлом і цією допомогою буде вчення Святого Духа, 

це буде вчення, яке Я дав вам, і яке також належить їм усім, бо Я - Отець усіх. 

28 Мій дух вже бачить сирітство людей - ту порожнечу, яку кожен відчуває в своєму серці. Я 

бачу, як вони прагнуть заповнити цю порожнечу земними насолодами і не знаходять нічого, чим 

можна було б втамувати свою спрагу. Скрізь шукають це полегшення, бальзам, і знаходять його 

так само мало. Але коли - запитує себе людство - а з ким ми знайдемо цей бальзам і цей мир? 

Але Отець каже вам, людство: Я чекаю на вас; все, що вам потрібно, є в Мені і знаходиться в 

вас, але ви не знаєте, як це шукати. Ви збилися на різні шляхи і шукали миру там, де його немає. Ви 

шукали справжню любов і справжнє світло там, де їх немає. Шукайте Мене, і зі Мною ви знайдете 

любов, яка повинна наповнити ваше серце, і зі Мною ви знайдете душевний спокій, світло і 

цілющий бальзам. 

Ви вже виснажилися у своїх пошуках і більше не стукаєте в двері Мого Духа. Ви нерозумні, але 

Я чекаю на вас, і коли ви постукаєте в Мої двері, вони швидко відчиняться і впустять вас. Я покажу 

тобі всі багатства Царства і втішу тебе щодо твоїх минулих страждань, а потім ти будеш жалкувати 

про змарнований час, ти будеш оплакувати свої проступки і просити Мене про прощення і нову 

можливість. 

Я дам тобі все. Все, що попросите у Мене на благо вам і вашим ближнім, Я дам вам. Моє 

багатство безмежне, але воно духовне. Якщо ти попросиш у Мене цей скарб, Я дам тобі все і 

скажу: користуйся! Бо кожна з благодатей і дарів, які Я даю вам, є життям вічним і для всіх. 

29 Тому Я прийшов у цей час, люди, і деякі з вас бачили Мене як паломника, що стукає від 

дверей до дверей з народами світу. Одні відкрили свої двері, інші залишилися зачиненими. Але Я 

продовжуватиму стукати, Я виконуватиму Свою місію як Батько і як Учитель, Я вестиму вас крок 

за кроком по Своєму шляху, Я даватиму вам світло, і ви всі схаменетеся і зрозумієте сенс свого 

життя. 

Кінцева мета - це любов, виконання Моїх законів, і поки ви цього не робите, поки ви не 

практикуєте любов, поки ви не виконуєте Моїх заповідей, ви будете продовжувати блукати. Але я 

поставив межу, і ця межа скоро буде досягнута. 

30 Після цього всесвітнє велике випробування, яке буде оголошено, з якого ви вип'єте останні 

краплі чаші страждань, стане початком відновлення. На той час людство має покаятися і 

повернутися на правильний шлях. Вона повинна визнати всі свої гріхи і знайти Мене. 

31 Так, народ Ізраїлю, ти, як свідок Моїх проявів, який чує, як Я говорю, і судить про людство, 

ти теж уважно слухай Мене: зберігай Мої слова, бо ти - частина цього людства. Ви теж показали 

Моєму Духові порожнечу ваших сердець, ви теж прийшли спраглі і голодні. Ви вгамували свою 

спрагу біля джерела любові. Тому подумайте про тих, хто ще не готовий знайти Мене, бо зло в них 

виявилося сильнішим. Але колись це зло буде зв'язане. 

32 Людство повинно знайти широке поле для виконання Моїх законів, для оновлення себе і 

для життя в мирі зі Мною. Я змусив їх пройти всіма стежками, бо хочу зустріти їх повними 

досвіду. 

Людина, дитя Моє, яке прийшло на землю з Моєї волі, пройшло через тисячу випробувань, які 

терзають його душу. Але потім, якщо його віра залишиться непохитною - якою великою буде 

нагорода, яку він отримає! Після скорбот, плутанини і небезпек він знайде світло Мого Духа. 

33 Тому, мій народе, не бійтеся проходити через випробування, не бійтеся вступати у великі 

конфлікти. Ви не загинете в них. Я дам усім Моїм дітям оснащення, щоб їхня чутливість 
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пробудилася. Після випробувань, досвіду і плодів Я звернуся до вас і скажу: "Бачите, яким 

корисним було випробування, як ви зміцніли в ньому, і які ви тепер здорові і цілісні! Моя Воля не в 

тому, щоб ви загинули, Моя Воля лише в тому, щоб ви зробили свою душу стійкою і любили Мене 

і пізнавали Мене, незважаючи на випробування і вихори". 

34 Є народи, які витримали випробування вогнем, гіркі випробування, але для них у мене є 

нагорода. Всі, хто терпляче страждав і довіряв Мені, отримають духовний мир, піднімуться над 

усіма цими стражданнями і будуть свідчити про Мене, і народ Ізраїлю прийме це свідчення. 

35 Моє Слово впливає на всі сфери. Я показав вам усі народи, людей. Звертаючись до вас, Я 

говорив вам про їхні страждання і про їхнє лихо, і Я говорив вам: "Моліться, люди, будьте 

стримані, покайтеся, щоб ви могли допомогти цим народам у їхніх випробуваннях. Ви сильні, бо 

вступили на тверду землю. Моліться і готуйтеся бути оплотом для інших, щоб ви могли 

простягнути руку і дати милосердя всім, хто цього потребує. 

Ви можете проявити милосердя до своїх ближніх, навіть якщо ви їх не знаєте. Твій дух, що має 

велику силу і зодягнутий у благодать, може послати їм те добро, яким Я наділив тебе. 

Тому Я прошу вас, люди, насамперед про любов - про любов, щоб ви пізнали Мене і самих себе. 

Любов - це першооснова Мого Закону. Любов - це кінцева мета всіх справ, це те, чого Я вчив вас у 

всі часи. Любов, мир і милосердя - ці чесноти є всередині вас, вам навіть не потрібно вчитися 

любити. 

36 Любові не вчаться, вона відчувається, вона носиться в вас, і ви, як і всі істоти, отримали всі 

її здібності і якості при створенні. Тому занурюйтеся в себе, шукайте чесноти, які Я вклав у ваше 

єство, і практикуйте їх на своїх шляхах. 

37 Як ти будеш щасливий, Ізраїлю, коли зможеш виконати свою місію серед людства, коли 

зможеш розкрити свої дари і зробити їх відчутними, коли будеш сіяти і пожинати плоди, приємні і 

задовольняючі Моєму божеству. 

Час повноцінної активності ще не настав, але він наближається. Це час, коли ви станете 

обличчям до обличчя з людством і повинні використати все світло, всю мудрість, щоб ваші кроки 

були впевненими, щоб ваше свідчення було правдивим. 

38 Так я вас готую і попереджаю. Кожного дня, коли ви маєте Моє Слово, ви чуєте 

застереження, пораду від вашого Отця, бо завтра воно вам знадобиться. 

Сьогодні ви умиротворені, тому що чуєте Мене. Але настануть періоди великої боротьби, і Я 

хочу, щоб ви були готові до цих часів, щоб ви були єдині, і щоб це єднання зробило вас 

сильнішими, щоб не залишилося жодного вразливого місця, а народ Ізраїлю зібрався навколо Мене 

в самий момент Мого відходу, щоб почути Мої останні слова, Так само, як батько на землі, 

оточений усіма своїми дітьми, дає останні настанови, а діти чекають останніх миттєвостей цього 

життя - і воно обіцяє любити один одного і зміцнюватися у своїх чеснотах, бути одним тілом і 

однією волею, яка керує людством. 

Таким чином я залишаю вас, люди, ─ сповненим відповідальності, але й сповненим благодаті, 

щоб ви були сильними в кожній миті. 

39 Благословляю тебе, Ізраїлю. У різних домівках, де ви збираєтеся, Я благословляю ваші 

добрі справи. Я даю більше чутливості вашим серцям і кажу вам: приберіть усе, що не досконале, 

що не веде до Мене, - приберіть, щоб у відповідний момент воно було засуджено Мною і народ 

Ізраїлю не отримав болісний вирок, не побачив ще раз свого Вчителя, що стікає кров'ю і вмирає на 

хресті через свою недосконалість, але побачив Його, сповненого любові, що наставляє все 

людство. 

40 У цей день благодаті, коли Я зміцнюю вас, коли Я даю вам Своє Слово, яке є їжею для вас, 

Я залишаю вас підготовленими і застереженими. Це останні часи Мого Слова, і Я хочу, щоб ви 

чули Мене в них до останньої миті, щоб це Слово закарбувалося у вашій душі, просвітило вас і 

зробило вас сильними для прийдешніх часів. 

41 Це мій урок сьогоднішнього дня, люди. Моліться за себе і за народ Ізраїлю, який стоїть 

перед великим судом. Молімося за світ, який також стоїть перед великим випробуванням! Не дайте 

жодного дня пройти без того, щоб не піднестися душею і не обдумати всі ці випробування. Я 

вислухав ваші прохання і задовольню вас згідно з моєю волею. 
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42 Будьте благословенні, смиренні, які сподіваються на Моє милосердя, які, знаючи, що над 

вами панує вища Воля, ніж ваша, надаєте Мені право розпоряджатися вашим життям. 

Благословляю вас, діти мої, ваш хрест буде легким. 

43 Тим з вас, хто наполегливо запитує Мене про причину випробувань, Я кажу: Мовчіть, не 

питайте Мене про причину! Чи знаєш ти свою провину переді Мною? Чи знаєш ти, яким чином Я 

очищу твою душу, щоб вона повернулася до Мене такою ж чистою, якою вийшла з Мене? Тому 

кажу вам: Випробування, які Я посилаю вам щодня, приймайте лише з терпінням і підготовкою, бо 

Моя сила завжди з вами. 

44 Я дарую вам світло, необхідне для того, щоб ви могли правильно орієнтуватися і вести своїх 

близьких на шлях до спасіння. 

45 Дарую вам дорогоцінний дар спілкування з вашим Отцем, який врятує вас у всіх 

випробуваннях. Цього ранку Мій цілющий бальзам і Моя розрада - з усіма вами, зі світом і з усіма 

створіннями, що вийшли з Мене. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 348 
1 Улюблені люди: Учитель дає вам сторінку за сторінкою книги свого вчення, щоб ви несли її 

з собою, закарбувавши в своєму серці. Ці уроки стануть для вас завтра неоціненним скарбом, який 

допоможе вам виконати свою місію на землі і відпрацювати нагороду для своєї душі. Завдяки 

вашій боротьбі ці вчення залишаться закарбованими в серцях людей, і ви заспіваєте пісню тріумфу, 

коли досягнете Землі Обітованої. 

2 Я дозволяю вам під час підготовки взяти з Моєї скарбниці те, чого вам не вистачає, щоб 

віддати своїм ближнім. Бо різними шляхами прийдуть обрані Мої, щоб стати Моїми учнями, 

Моїми працівниками, Моїми воїнами, які будуть захищати Мою Справу. 

3 Все творіння підкоряється Моєму закону і все поклоняється Мені у своїй гармонії. 

Підніміть свій погляд на небосхил, і ви побачите променисті зірки, які створила Моя мудрість. 

Побачте в них приклад послуху і злагоди, надихніться цією славою, цією досконалістю, щоб ви 

могли замислитися і дозволити голосу Мого Отця промовляти до вас через вашу совість. Дерева 

дарують свої плоди, які завжди смачні. У всьому Отець відкривається і промовляє до вас, щоб ви 

роздумували і були слухняні Закону, який Я дав вам. 

4 Я створив племена, народи і нації, і всім дав те, що потрібно для їхнього духовного 

розвитку. Ви поклонялися Мені в зорях і в рукотворних предметах. Тепер шукайте Мене в собі. 

Блаженний, хто увійде у внутрішню тишу, бо він відчує Мою присутність і досягне душевного 

спокою. 

5 Ви прийняли Моє Слово непідготовленими мізками, які не були навчені людською наукою. 

Проте Я підготував їх, щоб вони були підніжжям, на якому спочиває Мій Вселенський Промінь. 

6 Коли ви чуєте Моє Слово, ви також хочете, щоб Отець став видимим перед вашими 

фізичними очима. Але я кажу вам: Приготуйте своє серце, і ви відчуєте Мене. Бо Я приходжу не 

тільки для того, щоб утішити вас у цей час болю, але щоб принести вам настанови, які Я вже обіцяв 

вам, коли був з вами в Другий раз в Ісусі. 

7 Мої приклади, Мої Страсті записані у вашій душі. Є книга, написана Мною за три Віки, є 

слово Моїх посланців, є свідчення, є діяння. Ви можете відкрити для себе все, якщо навчитеся 

проникати у свою душу. 

8 У цю епоху Учитель говорить з вами з вершини гори, де Я чекаю на вас. Я даю життя твоїй 

душі, щоб вона піднялася до Мене. Відчуйте Мою любов і несіть Мій мир у собі. Шукайте тих, хто 

заблукав, як у цьому світі, так і в духовній долині. Блаженні ті з вас, хто сказав Мені: "Господи, ми 

підемо Твоїм слідом, зроби нас хоробрими воїнами для захисту цієї Справи". 

9 Я ще раз показую вам шлях, яким ви знайдете істину. Я навчаю вас, щоб ви свідчили про 

Мене людству, щоб ви своїм прикладом готували прийдешні покоління, і вони несли в собі Мою 

любов і відчували Мій мир. Тоді ви перетворитеся на учнів, які будуть наслідувати Моїх апостолів 

Другої Ери. 

Я пошлю деяких з вас у різні провінції та країни, щоб вони вказували шлях тим, хто заблукав. А 

ти підеш зі смиренням і будеш чистим прикладом для народів, які Я довірю тобі. Ви будете як 

смолоскипи, в яких сяє світло Святого Духа. 

10 Я навчаю Своїх обранців Своїм Словом, не зважаючи на їхні проступки. Я зцілюю їхні 

душі, бо Я - найкращий лікар. Я їх піднімаю і кажу їм: Ідіть цим шляхом істини, який Я вам 

пропоную, і ви незабаром прийдете до Мене. 

11 Ви - Ізраїль, з якого Я вибрав 144 000, які несуть Мою Божественну Печатку, щоб людство 

могло досягти спасіння через ваше посередництво. 

12 Чоловіки, жінки і діти різних народів будуть шукати Мене, і ви, Обраний Народе, є 

посередником, є тим, кого Я обдаровую, щоб висушені поля і пустелі перетворилися на вашому 

шляху на родючі ниви. 

Притча 

13 На великому просторі землі проживала невелика кількість жителів. Вони знали, що прийде 

час, коли мандрівники з чотирьох сторін світу, різних рас і кольорів шкіри, прийдуть оселитися на 



U 348 

71 

цих землях. Смиренний юнак наставляв їх словами правди, миру, світла і любові. Один старець 

вишукував народ і закликав його прийти в ту землю. Він вів їх, готував їх і говорив їм про ці 

благословенні землі. 

Настав час, коли натовпи прибували один за одним, і юнак запитав старця: "Що ти Мені 

приніс?". А старець відповів: "Ось маєш цей народ, що його я приготував і привів сюди, щоб він 

був Твоїми учнями". Тоді юнак сказав йому: "Будь благословенний, продовжуй шукати загублену 

вівцю різними шляхами і дорогами. Освітлюйте чотири кути землі променистим маяком, несіть на 

своїх плечах заблудлих овець". 

14 Старець продовжував свій шлях, сповнений покори і послуху, щоб об'єднати і зібрати 

великі натовпи людей. Потім юнак звернувся до жителів тих земель і сказав їм: "Я підготував вас 

Своєю любов'ю, Я дав вам Своє повчання, тому що ви будете посередниками, через яких світло 

Святого Духа осяє великі натовпи людей, які незабаром прийдуть. Ось, Я накрив стіл з хлібом 

життя вічного, і з цим 

тим же хлібом будеш годувати людство". 

Кінець притчі 

15 Так Я говорю до вас, діти Мої. Вивчіть сенс Мого вчення і зрозумійте, хто є юнак, а хто - 

старець. Це Я навчаю вас і готую до битви світоглядів, яка наближається. Старець - це Ілля, добрий 

пастир, який об'єднує і збирає овець моєї перешкоди. 

16 Люди, які молилися за те, щоб відновився мир і полегшився біль, - ви тепер скоро з радістю 

почуєте свідчення живого голосу ваших ближніх і переконаєтеся в цінності молитви. 

17 Сьогодні Я даю вам можливість почути Мої поради і застереження, бо завтра вони вам 

знадобляться. Я прошу вас бути єдиними, щоб ви були сильними і щоб серед вас не було жодного 

вразливого місця. Як батько, який відчуває близький кінець, кличе своїх дітей, щоб в останню мить 

бути з ними, щоб дати їм останню пораду, так і Я звертаюся до вас з проханням пообіцяти Мені 

любити і розуміти один одного, зміцнюватися в чеснотах, щоб утворити один єдиний дух, який 

пильнує і молиться за світ. 

18 Я залишаю вам велику місію, але даю вам мир і силу. Ви самі не зможете судити про свої 

вчинки. Але Я, Суддя, зважу ваші справи, прийму ваші плоди і, врешті-решт, покажу вам результат 

усіх ваших праць і зусиль. 

19 Блаженні ви, смиренні, що визнаєте, що вища воля керує вашою долею. Ви приписуєте це 

Моїй Божественності і надаєте Мені право розпоряджатися вашими життями, бо знаєте, що Я 

завжди даю вам докази Своєї любові до вас. 

20 Ви - одухотворені люди, на яких Отець спрямував свій погляд, щоб ви пробудили світ до 

прийняття світла Святого Духа. 

21 Людство шукає Мене через релігії, серед яких є й такі, що виявляють духовність у своїх 

діях. 

22 Я довірив вам Свою справу і просвітив вас, щоб ви невтомно плекали Моє Слово в серцях 

людей - щоб ви встали зі знаменом Закону і, як добрі воїни, з любов'ю захищали справу, яку Я вам 

доручив. 

23 Мій Дух радіє врожаю добрих працівників, але він також страждає, коли Я бачу, що 

працівник заснув, що він не знав, як плекати насіння, яке Я йому довірив. 

24 Коли ви випорожнюєте чашу страждань, Отець чує вас у тиші і духовно втішає. 

25 Велика кількість тих, хто народився за цей час у межах Моєї Справи до життя благодаті. Ви 

ж, що були першими, повинні підготуватися, щоб завтра, коли ви більше не будете чути Моє слово 

через носія голосу, ваші співвітчизники не відчували себе осиротілими і дезорієнтованими. 

26 Людство знає тільки Закон Першої Епохи, і те, що написано в Першому і Другому 

Заповітах; але Третій зараз об'єднає і виправить те, що люди спотворили через непідготовленість і 

нерозуміння. Людство повинне буде вивчити Моє послання, щоб, проникаючи в суть кожного 

слова, відкрити для себе один ідеал, одну істину, одне і те ж світло, яке приведе його до 

одухотворення. 

27 Приготуйтеся, улюблені люди, щоб ви знали, як пильнувати цей скарб, який Я вам довірив. 
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28 Блаженні ті, хто розуміє Мене в кожному прояві через людський розум. Благословенні сім'ї, 

в яких всі, від першого до останнього їхнього члена, перебувають у лоні Моєї Духовної Роботи. 

Вони будуть слухняними сім'ями, благословенним насінням, яке Я поставлю перед людством як 

приклад. 

29 Я говорив з вами про життя душі - про те, що ви називаєте потойбічним, і про Мою 

Божественну велич. Але я кажу вам, що в цих вченнях немає ніякої таємниці. Бо той, хто чистий, 

матиме привілей споглядати і розуміти життя Потойбіччя - того духовного світу, осяяного світлом 

Святого Духа, і його мешканців, які разом утворюють зв'язок любові. Він побачить вершину тієї 

гори, з якої промовляють до вас провидці. Саме там Отець чекає на все людство. 

30 Мій Духовний Світ невпинно працює, щоб надихати і живити вас, щоб ви могли досягти 

одухотворення. Вона допомагає вам, щоб ви могли досягти більшого прогресу у виконанні вашої 

місії. 

31 Давно ви чули в Моїх посланнях, що настане день, коли ви повинні будете, подібно до свого 

Вчителя, наставляти своїх ближніх, які не знають одухотворення. Прийде час, коли світло Святого 

Духа в повній мірі опромінить і освітить вас, щоб ви могли нести світові Мою Справу, Моє Слово, 

дане в цьому часі ─ світло, яке приведе кожну душу до Божественного Дому. 

32 Живіть у злагоді з тим, що Я довірив вам для вашого людського життя. Насичуйтеся 

плодами дерева життя, усвідомлюйте, що під його гілками ви знайдете відпочинок і притулок. 

Плекайте його самі, щоб побачити, як розростаються його гілки і плоди. 

33 Джерело буде лити свою кришталево чисту воду струмками, щоб втамувати спрагу 

мандрівників ─ тих, хто перетинає пустелю ─ щоб вони відчули себе сильними. 

34 Вовк в овечій шкурі буде підстерігати вас на шляху. Але треба дивитися і молитися, і бути 

обережним, щоб не впасти у прірву. Часом ви відчуватимете, як промені сонця нещадно дають про 

себе знати у вашому єстві. Але Я зроблю так, що Мій духовний світ буде як захисна мантія на 

вашому шляху. Ви допоможете Мені створити новий світ всередині цього людства. 

35 Ви - учні, які завтра готові до боротьби. Ви будете хоробрими, і ви передасте багато з того, 

що я довірив вашим рукам для людства. 

36 Я не хочу, щоб ви порушували закон. Декого з вас перемогла темрява, і це сталося з вами 

тому, що ви не захотіли прислухатися до голосу вашого Пастиря, який кличе вас з такою любов'ю. 

37 Ви звикли до Мого Слова і сумніваєтеся, що Вчитель перестає говорити з вами через 

людську здатність розуміння. Але я кажу вам: Чому ти втручаєшся в мої високі поради? Я 

позначив тобі час, і не Моя воля, щоб ти говорив Мені: "Учителю, пам'ятай, що долі і війни 

наводять страх на світ. Настав час випробувань для людства - і ви хочете від нас піти?". 

Тоді твоя совість відповість тобі і дасть тобі зрозуміти, як давно Я довірив тобі Моє Слово. Але 

як Отець і як Учитель, після 1950 року, як і сьогодні, Я почую всі ваші прохання через вашу 

молитву. 

Після мого відходу ви всі однаково присвятите себе виконанню моїх наказів, ви розкриєте свої 

дари, і я буду говорити з вами через вашу совість, щоб ви оновилися, і я дам вам знати істинний 

шлях через світло мого Святого Духа, щоб ви не впали в погибель. 

38 Коли до вас прийдуть великі натовпи людей, які потребують розради і Моєї милості для 

своїх душ, Я просвічу вас і надихну вас, щоб через ваше посередництво вони могли отримати Моє 

Слово. Я довірив вам Свою благодать, щоб ви були визнані дітьми світла. 

39 Я очистив вас, улюблені люди, бо Я довірив великі доручення вашому духу в цей час, щоб 

ви могли придбати заслуги, щоб ви могли свідчити про істинність Мого Вчення, творячи добро 

людству - щоб ви могли мати Мій мир в майбутньому і більше не гинути в темряві. Я хочу, щоб 

твоя душа, коли прийде до Мене, сказала Мені: "Учителю, я виконала Твою Волю на своєму 

шляху, і ось я знову тут, щоб Ти міг довірити моєму духу настанови і розпорядження відповідно до 

Твого Божественного Милосердя". 

40 Якщо ви одухотворите себе, ваші діти будуть слухатися вас, і натовп буде поважати вас, 

тому що вони побачать, що ви є розвиненими душами, які несуть світло Святого Духа. Тоді ті, хто 

залишився позаду, побачивши ваш приклад, повернуться на шлях, візьмуть вашу правицю і підуть 
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вашими слідами. Коли до тебе прийдуть спраглі істини, ти передаси їм Мої слова, щоб вони стали 

лагідними ягнятами. 

41 Того часу зло буде зв'язане у в'язанки і вкинуте у вогонь. Я зроблю всі ці справи, а ти, 

Ізраїлю, будеш говорити світові про час, в якому він живе, і про причину всього, що відбувається. 

Я довірив вам Свою істину, бо велика Моя любов до вас. Ви є довіреними особами великих 

одкровень і пророцтв. 

42 Через вас Закон буде заново пізнаний новими поколіннями. Тому я вам і сказав, що ви 

повинні бути готові. Бо ви прийшли приготувати дорогу в майбутнє, щоб у майбутньому нові 

покоління вже не були ідолопоклонниками, і не повставали з-поміж них лжепророки, щоб 

обманювати людство. 

43 Все це ти повинен відкрити світу, Ізраїлю. У цей час, коли виникли різноманітні світогляди, 

секта підніметься на секту, конфесії будуть боротися між собою і також відкинуть вас. 

Але оскільки ви - діти світла і миру, ви повинні сказати їм: "Істина міститься в сенсі Третього 

Заповіту, там є свідчення про присутність і прихід Господа в цей час". 

Ти вкажеш людству на цю книгу і засвідчиш її істинність виконанням мого закону. 

44 Але якщо ти спиш, Ізраїлю, ─ скільки буде болю, бо народи будуть вражені Моєю 

справедливістю. Вони не знатимуть, як шукати істинного Бога, і лише загубляться у своїх 

світоглядах і захочуть, щоб ви визнали їхніх фальшивих богів, щоб збити вас з пантелику. 

45 Живіть пильно, люди Мої, бо Я довірив вам Моє Слово в достатку, щоб ви не були 

невігласами. Бо ви вмієте відчувати Мою присутність і Я навчив вас розпізнавати значення Мого 

Слова. 

46 Після Мого відходу багато хто буде намагатися змусити вас повірити, що Я продовжую 

давати про Себе знати через їхній інтелект. Але Я не дам про Себе знати в цих мізках, і Мій 

духовний світ також не дасть про Себе знати, тому що після 1950 року він більше не 

використовуватиме людський мозок, щоб дати про Себе знати вам. Тільки духовно ви зможете 

спілкуватися з Моїм духовним світом світла. 

47 Будьте слухняними дітьми, щоб не піддатися обману, бо після мого відходу відбудуться 

великі події. Однак слід розбудити тих, хто спить, і не впасти знову в ідолопоклонство. Тоді, в ту 

мить, коли ви підніметеся в молитві, ви відчуєте Моє заохочення і приймете потік Моєї благодаті. 

Таким чином, я дам вам доказ того, що ви не піддалися помилці. 

48 Мій погляд завжди буде уважним до вас, я ніколи не залишу вас. Мій Дух буде з вами, 

спостерігаючи за вами у вашій боротьбі і захищаючи вас від підступів і небезпек. Виконуйте Мій 

закон, щоб людина з її законами не стояла на вашому шляху. Якщо ти будеш угодний Мені, ти 

вистоїш перед світом і відчуєш братерство всіх своїх ближніх. 

Настав час, щоб світ визнав Моє світло і не відкидав Моїх посланців. 

49 Ви маєте владу вигнати зі своїх ближніх істот темряву, щоб ваші сусіди не виривали силою 

нитку життя один у одного. 

50 На короткий час Я дозволю світові творити свою волю, але потім Моя воля буде виконана в 

усьому світі. Дивіться і моліться перед обличчям чаші страждань, яку спустошує людство. 

Пройшли роки, а час для вас пролетів напрочуд швидко. 

Я показав вам шлях, яким ви повинні йти, і дав вам все, що вам потрібно, бо Я пильнував вашу 

душу. Я нагодував її хлібом вічного життя і пробудив від сну, щоб вона усвідомила свою місію і 

відчула свою відповідальність у Моїй Справі. 

51 Матеріалізм і нерозуміння були великі, і тому, улюблені учні, ви залишилися в звичній для 

вас колії, не даючи розвиватися вашій душі. 

52 У всі часи, через Моє слово любові, Я давав вам зрозуміти, що ви не змогли зробити для 

того, щоб донести до людства Справу, яку Я вам доручив. Але якщо ви не оснастили себе, то як 

людство може отримати Мій мир, Моє світло і Мою любов через ваше посередництво? Саме вам Я 

довірив місію поширення Моєму вченню повсюдно. Я відкрив вам велич, носієм якої є ваш дух. 

Я сказав вам, що Я обрав і помазав вас з любові і з Моєї благодаті, без ваших заслуг. Я обрав 

вас, щоб ви були апостолами, які показують світові Мої настанови, закарбовані у ваших серцях. 
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53 Минув час, але ви ще не заслужили заслуг. Треба простягнути руку, щоб підняти того, хто 

впав. Ви повинні показати світло світлого дня своїм ближнім, які перебувають у темряві, щоб вони 

знали, що Я відкрив Себе вам і людству в усі часи. 

54 У Першу Епоху Я визволив вас з рабства фараона через Мойсея, якого Я поставив на чолі 

Свого народу, щоб він повів його до Землі Обітованої, землі Ханаанської. 

55 У Другій Ері Ісус, Божественний Учитель, дав вам свідчення про Мій розум, присутність і 

силу. Але людина у своєму егоїзмі і матеріалізмі відкинула Мене. 

56 У цей теперішній час ви знову раби - вже не фараона, а спокуси. Бо воно дало вам багатства, 

насолоди і владу, щоб підкорити вас, і багато хто з вас впав і зійшов зі шляху світла, тому що ви 

були слабкими. Я не відкликав від вас благодать, ви самі утримали її через невиконання мого 

Закону. Але світ у своєму нерозумінні цього не усвідомив, і люди передають своїм ближнім твір, 

який вони самі створили. 

57 Яка велика помилка, якій піддалися "перші", і яка велика помилка, в яку впали і ви, бо ви не 

врахували, що з вами говорив один і той же Бог, і що тому ви не отримали ні іншого повчання, ні 

іншого закону. 

58 Єдиний Бог завжди відкривав вам Себе, Я ніколи не залишав вас, Я завжди був поруч з 

вашим серцем. Ісус виявив Мою Божественну любов у Другій Ері, і як Учитель дав вам приклад 

послуху Закону. Я навчив вас молитися і вказав вам шлях. 

59 У цій Третій Ері здійснюється Божественна Воля, тому що ви отримали Мою настанову, 

хліб вічного життя для вашої душі. Але Я оголосив вам, що після 1950 року ви більше не будете 

чути Моє Слово через людський інтелект і будете контактувати зі Мною тільки від духу до духу 

через розвиток вашої душі. 

60 Я довірив вам ці останні три роки мого прояву через голосоносців для того, щоб ви 

обміркували і зрозуміли свою відповідальність, щоб ви вийшли зі звичної колії і дозволили своїй 

душі прогресувати. Але багато хто з вас продовжував спати і залишився без розуміння і 

піднесення. 

Чому, Ізраїлю, ти не присвятив себе вивченню і тлумаченню детальної інструкції, яку Я дав 

тобі? Сліпі досі не побачили світла, кульгавих ви не знали, як зцілити, щоб вони могли йти за 

Мною, а натовпи збентежені і дивуються, чи знайшли вони істинний шлях? 

61 Багато хто з вас повірив, що виконує Мій Закон, і припускається серйозної помилки, тому 

що вони лише подають поганий приклад своїм ближнім. Саме вони є причиною того, що люди 

заплуталися і продовжують живити ідолопоклонство та шукати істинного Бога за допомогою 

різних людських ідей. 

62 Улюблені люди, ви залишитеся сиротами в кінці мого проголошення. Але, як і в Другу 

Епоху, ви зрозумієте Мене після Мого відходу. Після того, як ви перестанете чути Моє Слово, ви 

зрозумієте те, чому Я часто навчав вас, але ваше пробудження буде запізнілим. 

Тому, люди, з великим болем у Моєму Батьківському Серці докоряю вам за брак 

законослухняності та послуху. Я не хочу, щоб завтра людство вважало вас людьми, недостойними 

Моєї Божественної благодаті. Але багато хто, навіть не почувши Мене, як ви, повірять у Моє 

послання і полюблять Мене. 

63 Я вказав вам на ваші помилки для того, щоб ви зрозуміли, що не показуєте Мою справу у 

світлі істини - для того, щоб ви оновилися і відкрили світу те, що отримали від Мене. 

64 Ти мав на увазі, Ізраїлю, що Я, оскільки Я люблячий Батько, не докорятиму тобі за твої 

провини і покрию тебе Своїм покровом, щоб зробити тебе відомим світові як справжнього учня, 

воїна і вчителя завтрашнього дня. Якби Я зробив це, Ізраїлю, Я Сам відрікся б від Своєї любові до 

тебе. Бо коли прийде час, ви не зможете свідчити про Мою істину своїми словами і справами, і тоді 

людство завтрашнього дня заперечуватиме Моє явлення. Бо досконалість ніколи не змішувалася з 

вашою недосконалістю. 

65 Я говорив вам, що ви перебуваєте в часі битви любові з ненавистю, мого світла з темрявою, 

смирення з гординею. Але завтра, коли буде ваше пробудження, ви відчуєте нескінченний і 

глибокий смуток у ваших серцях, коли зрозумієте, як ви втратили час, і тоді ви оціните завдання 

глашатаїв, які вміли підготуватися, щоб донести до вас мою істину. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 349 
1 Улюблені люди: ви повірили в Мій прихід в цей час, і навіть в останні дні Мого прояву ви 

приходите поспішно, без втоми, бажаючи Мого Слова. Багатьох Я кликав, усім давав воду цього 

джерела, але мало хто почув і зрозумів Мене. Але Я дала про Себе знати і поширила любов по 

всьому світу. 

2 У Другу Еру Я сказав вам: "Блаженні ті, які увірували, не бачачи!". І вам кажу і в цей час: 

"Будьте благословенні, бо ви увірували і залишилися вірними Моїй справі, не бачачи Мене!" 

3 Мій прихід не повинен вас здивувати, бо про нього було оголошено. Але ви не знали 

години, в яку Я прийду. 

Після мого відходу в Другу Епоху мої слова були записані моїми учнями, і вони передали їх 

іншим, новим учням, щоб ті рознесли їх по всьому світу. 

Обіцянка мого повернення була для тих, хто йшов за мною безпосередньо, стимулом у важкій 

боротьбі, прекрасною надією і поживою для їхнього духу, спраглого до знань. І з покоління в 

покоління мої учні сподівалися побачити появу свого Вчителя. 

Але ось, покоління йшли одне за одним, одне за одним. Велика кількість істот прийшли 

втілитися на землю, а потім повернулися в потойбічний світ, так і не побачивши, як ця обіцянка 

здійснилася. Минали століття і навіть тисячоліття. Але коли була вказана година і Моя Присутність 

в дусі відкрила нову епоху, Я виявив, що люди стерли Моє Слово зі своїх сердець і дуже мало хто 

спостерігав в очікуванні Мого повернення. 

4 Я прийшов до вас мовчки, без показухи. Але спосіб, у який Я давав про Себе знати, 

здивував багатьох, викликав сумніви в одних і навіть насмішки в інших. Лише ті, хто був здатний 

витримати з пильним духом і пробудженим розумом, відчували Мене, і вони могли відчувати Мене 

в будь-якій формі, яку Я обирала для того, щоб виявити Себе. Але обіцянка була дана всім, і її 

виконання також стосується всіх. 

5 Це моє одкровення цього часу: людина завжди була моїм носієм голосу. Я вибрав його, 

тому що він - Моє дитя, Мій твір - ось причина. І хоча ця дитина відчуває себе недостойною Мене, 

бо не удосконалила себе, але за цими недосконалостями Я бачу ту частинку світла, яка є частиною 

Мого Духа - привілейоване створіння, розумну істоту, здатну передавати Моє Слово. 

6 Ви як люди - ви любите тільки своїх хороших дітей? Я бачив, як батьки з більшою турботою 

підтримують своїх хворих або втрачених дітей, щоб позбавити їх від страждань. Я обрав цей час, 

щоб виконати це завдання серед смиренних, простих чоловіків і жінок, грішних і неосвічених. Бо Я 

знайшов у них вдячність, а вони вміли очищатися і підноситися, щоб гідно виконувати свою місію. 

7 Якщо Я не став людиною в цей час, щоб говорити з вами так, як говорив через Ісуса, то 

причина ось у чому: чи можете ви почути Мій духовний голос, сприйняти і зрозуміти божественну 

мову - сьогодні, коли ви настільки матеріалізувалися, що не в змозі почути і підкоритися голосу 

свого духу, який наляканий і слабкий в тому світі, в якому ви живете? 

8 Тому Я вибрав людину і наділив її духовними здібностями, щоб вона була Моїм глашатаєм. 

І через це проголошення я знайшов віру і був зрозумілий багатьма. Інші, однак, залишилися у своїй 

невірі. 

9 Я дозволив духовному світу так само виявити себе людині, і об'єднав цих істот у дусі, а 

інших - у тілі. 

10 Необхідно, щоб ви відчули "смак" усіх чаш страждань, щоб ви знали біль, але також і 

спокій, щоб ви знали все, і це стало частиною вашого існування. Бо Я хочу, щоб ви були 

справжніми учнями, щоб навчали більше ділами, ніж словами. Приклад має більшу силу, ніж 

слово, і необхідно, щоб ви дозволили моїй роботі дійти до всіх ваших співвітчизників, і це 

найкращий спосіб її поширення. 

11 Працюйте терпляче, залишайтеся непохитними до кінця. Ніщо не зупинить вас на вашому 

шляху, бо великий біль, який ви повинні полегшити, і багато темряви, яку ви повинні усунути. 

Передусім, довіряйте своєму Отцю і собі та усвідомлюйте цінність своїх дарів. 

12 Коли Ісус звертався зі Своїм Словом до натовпів, які пішли за Ним у Другу Еру, Він 

говорив до всіх і кожного в єдиному вченні, розкриваючи внутрішнє життя тих істот, які 
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наближалися до Нього. Але, незважаючи на різні прохання, потреби і наміри, з якими вони 

зверталися до Нього, Його мудре, влучне і ясне слово завжди вгамовувало біль, вирішувало 

проблему чи розвіювало сумніви. 

І хоча непідготовлене серце декого не змогло прийняти слово і витлумачити його значення, 

душа-дух, більш доступна, ніж плоть, і більш чутлива до божественних випромінювань, прийняла 

вчення і після роздумів і битви зі своїм тілом, нарешті, увірувала. Бо тільки вищий Учитель, Отець 

безмежної доброти, міг розпізнати драму, яка відбувалася всередині людини, і заспокоїти та 

розрадити її душу. 

13 Багато людей, коли бачили, що учні живуть з Учителем, сподівалися від них таких же справ, 

які робив Ісус, і часто розчаровувалися, бачачи, що вони лише маленькі діти, які починають 

духовно зростати, прагнучи зрозуміти великі уроки свого Господа. Але Ісус ще не сказав натовпу: 

"Послухайте цих учнів!". Він не представляв їх як вчителів під час своєї проповіді. Це було ще 

каміння, яке тільки відшліфовували до блиску. 

14 Як часто учні намагалися прогнати маленьких дітей, які підходили до Ісуса, щоб почути 

Його слово, - думаючи, що вони роблять правильно і таким чином зберігають більшу відданість, не 

розуміючи, що вони теж повинні зайняти місце серед учнів. Коли це сталося - скільки болю вони 

відчули, коли діти розлучалися з матерями! 

15 Люди, які йшли за Ісусом, завжди ретельно оцінювали Його справи і справи Його учнів. 

Коли один з них спробував захистити свого Вчителя, витягнувши меча, його поведінка була 

засуджена натовпом. Але Ісус продовжував виправляти і навчати Своїх вірних учнів аж до того 

дня, коли сказав їм: "Я залишаю вас замість Себе, щоб ви робили людям те, що Я зробив вам". 

16 Усі недосконалості, помилки і невігластво спали з них, як непотрібний одяг, щоб 

зодягнутися в дари і владу Того, Хто їх послав. Тепер вони могли представляти свого Вчителя, і 

навіть якщо люди будуть безжально розбирати їх, вони не знайдуть причин для звинувачень. 

Скільки їм довелося боротися з собою, щоб досягти того ступеня піднесення, який необхідний для 

проповіді вчення свого Господа! Поправді ж кажу вам, що приклад їхній незгладимий. 

Скільки смирення і скільки любові вони поширювали на своєму шляху, щоб свідчити про Мою 

Справу, і наскільки плідним і корисним був їхній приклад для цього людства. Навіть через багато 

століть їхні імена і пам'ять про них все ще живуть в серцях людей, і Я свідчу про їхню велику 

роботу в Третю Епоху, через століття, тому що вони знали, як свідчити про Мою істину. 

17 Сьогодні, коли Я знову оточений учнями і маленькими дітьми, як це було в Другу Еру, Я 

готую вас так само і одягаю вас благодаттю і силою. Ви залишитеся, як вони, як вівці серед вовків. 

Але не впадайте у відчай, і нехай вам не здасться неможливим здійснити велику справу і залишити 

приклад людству. 

18 Ви непомітно почнете жити доброчесним життям, і ваші кроки будуть приводити вас до все 

більшого і більшого розуміння і розкриття вашої місії. Ви не знаєте, яку силу матиме ваш приклад і 

який вплив ви здійснюватимете, коли присвятите себе виконанню своєї місії. 

19 Я бачу, як у майбутньому цього людства блискучими літерами будуть вписані справи цього 

скромного народу, який пробиває собі шлях у труднощах і суворих випробуваннях. 

20 Скільки темряви приберуть ваші справи любові і милосердя, скільки вівтарів фанатизму 

впаде додолу перед силою вашого одухотворення! Бо ви будете нести Моє вчення миру і любові у 

ваших очах, на ваших вустах, у вашому серці і в усіх здібностях вашого духу. 

21 Сьогодні, коли Моє Слово незабаром вже не буде проявлятися в такому вигляді, Я говорю 

вам: Відсутність цих проявів не повинна холодити ваші серця і бути причиною відчуження між 

вами. Ви все одно не можете воювати поодинці у виконанні своєї місії. Ви все ще залежите один 

від одного в плані тепла, життя і підтримки. Після мого від'їзду я хочу, щоб ви продовжили свої 

зустрічі. Бо Я продовжуватиму керувати вашими справами і найматиму Себе, щоб виливати 

натхнення на ці улюблені зібрання. Я хочу, щоб ви продовжували, як ви робите це зараз, з 

терпінням звертатися до Мого Слова, до Моїх нових одкровень, бо Божественне Світло буде 

продовжувати литися на всіх вас безмежно. 

22 Вивчаючи Моє вчення, уникайте будь-яких суперечок і пристрастей, щоб ніколи не 

затьмарювати своє судження. Духовність, яка є відданістю і піднесенням, повинна завжди керувати 
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вашими зустрічами, і ви не повинні думати тільки про себе. Приведіть у своє середовище хворих, 

слабких або втомлених життям - тих, хто відчуває розчарування в різних культах, які вони 

сповідують - тих, хто голодує і жадає духовної поживи, принижених і беззахисних, тому що їх 

прохання не розуміють. Любіть їх усіх і приводьте, і там, у ваших зібраннях, давайте їм розраду, 

зцілюйте їхні рани, допомагайте їм молитися, і всі разом приходьте до Мене, об'єднані в єдиній 

молитві. Шукайте Мене як Батька і як Лікаря, тоді цього вчинку буде достатньо, щоб Я вилив 

цілющий бальзам і дарував вам чудеса. 

23 Чим більш духовним буде ваше зібрання, тим більші чудеса ви побачите, які стануть 

реальністю. Серед вас піднімуться добрі тлумачі Мого вчення, і коли вони будуть говорити, щоб 

донести до вас своє тлумачення, Я просвічу їх і скажу їм те, що буде натхненно їм в той момент. 

Однак нехай ніхто не говорить з марнославства, щоб не позбавити себе дорогоцінних дарів. 

24 Подібно до того, як в ці часи Я винагородив вашу підготовку, дарувавши вам цей прояв, так 

само і в ті часи, що прийдуть, Я буду дарувати вам милості заради вашого піднесення і вашої 

ревності в Моїй роботі. Якщо ви будете діяти таким чином, до вас прийдуть чоловіки і жінки, які, 

дізнавшись про Моє повернення, будуть зацікавлені в тому, щоб дізнатися Моє послання, і з 

нетерпінням будуть розпитувати вас про те, чому Я навчив вас і як Я говорив з людством в Третю 

Еру. 

Але та книга, яку нині творять "золоті пера", - те натхнення, яке глашатай перекладає на слова, 

щоб зібрати і дбайливо оберігати на сторінках книг, - буде тим священним заповітом, який я 

залишаю кожному голодному до хліба і всім, хто бажає поживи для душі своєї. 

25 Не відкладайте ці сторінки в куток свого забуття, бо вони стануть зброєю в дні битви, коли 

ваші вуста ще не вміють говорити з необхідною красномовністю. Якщо ваша слабка пам'ять забуде 

мої вчення, ці надруковані слова будуть говорити з тією ж переконливістю, з якою я вас навчав. 

Світло цих вчень проникне в серце тих, кому ви будете свідчити, і вони будуть потрясені і повірять 

в моє проявлення як Святого Духа. 

26 Для вас настане час битви, і ви побачите, що народ відчуває себе сильним і хоробрим, 

палаючим у своїй вірі. Щоб дізнатися, чи настав цей час, вам не потрібно буде питати своїх 

ближніх, але ви відчуєте заклик, з яким Отець звертається до вас. Пророки не будуть спати, бо їхня 

відповідальність не закінчиться. Їхні духовні очі з трепетом і любов'ю проникнуть у той світ, звідки 

вони ясно побачать знаки, які виведуть народ на добрий шлях. І в цьому світі теж будуть 

відбуватися події, які будуть говорити вам про ту годину звершення. 

27 Що ви ще хочете знати за ті часи, чого ви ще не зрозуміли через це просте і ясне Слово, яке 

все пояснює і висвітлює? З такою ж ясністю ви повинні і наставляти, щоб бути справжніми 

вчителями і наставниками людей. 

28 Землі будуть дивитися на тебе як на свого захисника, пророки знайдуть віру. Вашого 

заспокійливого, зцілюючого слова чекатимуть хворі, до Вас звертатимуться за порадою, а Вашої 

молитви і заступництва проситимуть у хвилини випробувань. 

29 Які прекрасні часи настануть для виконання вашої місії! Яка чудова нагода для розквіту 

вашої душі та розкриття ваших талантів! Яке щастя ви відчуєте, коли побачите, як багато з тих, хто 

жив марно, зміцніють у добрі і піднімуться до корисних справ, до справ значущих! 

Це ваша місія: викупити свого ближнього і повернути йому світло, яке він втратив, щоб він 

відчув себе причасником Божої благодаті. Все, чого він був позбавлений, він потім знову отримає, 

щоб бути володарем божественного миру, божественної мудрості і божественної любові. 

30 Ваша підготовка до цього часу не повинна містити ні містики, ні людських теорій. Ви не 

повинні бути служителями культів чи формальностей, а простими вчителями, які вступають у час 

діяльності. 

31 Зрозумійте, що людство нині пробуджується до духовного життя, і незабаром ви станете 

свідками великих подій, які виявлять його прогрес. Ви побачите, як народи, які довгий час були 

ворогами, об'єднаються і визнають один одного, багато протиборчих рас зіллються. Вчення, які не 

мають свого коріння в одухотворенні і які панували над народами, будуть усунуті тими ж 

народами, які раніше проголошували їх рятівними, і виникнуть нові вчення, що тяжіють до 

високого. Я дозволю їм набути чинності, бо це будуть рухи, які передують найчистішій духовності. 
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Але коли ви побачите, як ці процеси проявляються на землі, ви зрозумієте, що дух людей готовий 

до завершення ще одного великого періоду часу. 

32 Багато з тих, кого сьогодні називають мудрецями, в ті дні будуть ламати голову і 

розгублюватися, а інші, кого переслідували і принижували за любов до справедливості, побачать, 

як їхні прагнення, їхні світлі ідеали засяють в ті дні рівноваги і морального оновлення. 

33 Духовне життя повністю проявиться на цій планеті і зробить свій вплив на усіх людей, і ті, 

хто були матеріалістами, закриють свої вуста, закриють свої книги і відкриють свої духовні очі, 

щоб побачити те життя, яке вони заперечували, і відкриють двері, які вони закрили, перед 

великими натовпами людей. 

34 Ви побачите, як моє світло засяє по всій земній кулі, і кожна душа буде просвітлена. 

Скарбниця буде відкрита, і кожен, хто захоче зазирнути всередину, зможе це зробити, якщо 

підготується з любов'ю. 

35 Якщо людство пізнає моє вчення і зрозуміє його значення, воно довіриться йому і 

зміцниться у вірі в те, що воно є безпечним шляхом, дороговказом для кожної людини, яка бажає 

жити в справедливості, в любові і в шанобливому ставленні до ближнього свого. 

Якщо це вчення укоріниться в людських серцях, воно осяє сімейне життя, зміцнюючи батьків у 

доброчесності, подружжя - у вірності, дітей - у слухняності, а вчителів - наповнить мудрістю. Вона 

зробить правителів великодушними, а суддів надихне на здійснення справжнього правосуддя. 

Вчені відчують себе просвітленими, і це світло відкриє їм великі таємниці на благо людства і для 

його духовного розвитку. Таким чином розпочнеться нова епоха миру і прогресу. 

36 Спіритизм - так я назвав це вчення - не означає ні містицизму, ні фанатизму. Це вчення 

радить спрощення богослужіння і найчистіше піднесення душі. Вона веде вас цим шляхом і 

змушує крок за кроком ступати на шлях істини. 

37 Як мало тих, хто зрозумів Мене і має уявлення про істинну суть Мого вчення! Бачу в Моїх 

учнях і бажання залишитися в традиціях і звичаях своїх предків - страх відмовитися від багатьох 

звичок і обрядів, які є перешкодою для народу, що просувається вперед у своєму облаштуванні. 

Але Я буду допомагати тим маленьким, тим слабким душам, щоб вони стали сильними і 

наздогнали перших учнів, бо ви всі об'єднаєтеся в одній меті. 

38 Місія цього народу - працювати для миру цього світу, проповідуючи і сіючи Моє Слово на 

його шляху, щоб ця долина землі була відображенням Небесного дому, а її мешканці - подобою 

праведників, які мешкають у Моєму Царстві. 

39 Щоб досягти мети в цьому світі, треба боротися, страждати і проливати сльози, але не 

можна падати духом у своїй боротьбі. Ви будете потрясені недосконалістю і черствістю людського 

серця, але ви не повинні бути суддями своїх ближніх. 

Пам'ятайте, що в Другу Епоху Моїми учнями не було засуджено жодного із своїх ближніх. Я 

один виправляв і судив вчинки тих, хто йшов за Мною, і якщо хтось, обурений тим, що зробив 

інший, підходив до Мене і говорив: "Господи, за що згрішив той брат? Що з ним станеться з цієї 

причини, які наслідки це матиме для нього на його життєвому шляху?", Я відповідаю йому: "Якщо 

він згрішив, то не чини такого ж, не чекай за нього покарання, щоб відчути себе більш досконалим 

і гідним Мене". Навіть у той день, коли Я святкував Таємну Вечерю зі Своїми учнями і справа Юди 

була відома всім, Моя Присутність наказала мовчати, ніхто не засуджував його, ніхто не називав 

його несправедливим або зрадником, ніхто не докоряв йому і не називав його невдячним. 

Мовчання сталося тому, що учні вже засвоїли цей урок від свого Учителя, і тільки совість Юди 

закликала його до відповідальності і судила його. 

40 Ви теж повинні бути такими в цей час: не судіть і не засуджуйте своїх ближніх, якими б 

неосвіченими і недолугими ви їх не бачили. Залиште свої турботи Мені і виконуйте свій обов'язок 

як добрі учні. Показуйте приклад, бо якщо ви робите це щиро, без марнославства, то знайдете 

відгомін у серцях тих, хто вас оточує, і незабаром побачите, як вони роблять такі ж кроки і йдуть за 

таким же натхненням. 

41 Дивіться і моліться, люди! Прагнути до вашого об'єднання і миру. Ви вже доживаєте 

останні дні цього року і я хочу бачити вас об'єднаними. Я був тим жайворонком, під крилами якого 

знайшли притулок усі пташенята. Тому я буду продовжувати дарувати вам тепло, щоб ви не 
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розбігалися. Я часто наставляв вас, щоб ви першими знали, як вести тих, хто йде за вами. 

Пам'ятайте, що серед них є нестабільні, яким необхідно допомогти. І навіть серед тих, хто часто 

чув Мене, є слабкі. Повторюйте їм Мої слова, давайте їм тепло і життя, щоб вони не заблукали, і 

працюйте на мир цього світу своїми справами. Моліться, і ця молитва осяє життя ваших ближніх. І 

душа твоя, перетворившись на жайворонка миру, полетить, як Учитель, над обличчям землі і 

донесе Моє послання до всіх людей доброї волі. 

42 Однак не чекайте результату вашого посіву в той момент, коли ви покладете насіння в 

землю. Я говорив вам, що духовне насіння не має такого місця для проростання, як те, що ви сієте 

на своїх полях. Якщо матеріальне насіння проростає за сім днів, то духовне може прорости за сім 

секунд, а також за сім стадій вічності. Ви повинні сіяти і плекати з любов'ю, і одного разу ваша 

духовна душа, яка належить вічному життю, відчує радість бачити проростання посіяного нею 

насіння, його зростання, його розквіт і плодоношення. Але не тільки це, а й примноження того 

плоду, з якого ви посіяли лише одну насінину. 

43 Таким чином Я навчаю і пояснюю вам те, що ви не в змозі осягнути, Я роблю вас 

сильнішими з кожним днем, бо хочу бачити вас сильними душею і здоровими тілом. 

44 Кожен, хто відчуває себе слабким або хворим, зміцнюється в моїй присутності, відчуває 

мою розраду і піднімається з вірою і довірою до своєї долі. Саме ця віра буде тим посохом, який 

дозволить триматися і рухатися вперед. 

Якщо ваші страждання довгі, подолайте їх силою, яку Я вам даю. Якщо ви бачите біль у ваших 

ближніх і хочете його усунути, прийдіть до джерела розради, і ви дуже швидко перетворите цей 

біль на мир і посмішки. Не бачте смерті там, де її немає, бо Я є Життя, і всі ви, як люди, живете в 

Мені. 

45 Якщо ви бажаєте молитися за істот, які мешкають у духовній долині, не відкладайте дні і 

години, щоб покликати їх і наблизитися до цих створінь. Робіть це з любові, яка єднає вас з ними, і 

пам'ятайте, що вони належать до духовного життя, що вони живуть у вічності і не підлягають 

плину часу. 

46 Тепер живіть у спілкуванні з тим світом, близьким до іншого. Зміцнюйте узи любові, і якщо 

ті істоти, з якими ви були з'єднані на землі, стоять вище вас на духовних сходах, вони будуть 

допомагати вам у вашому житті. Якщо ж, навпаки, вони відстали і потребують вашої молитви і 

допомоги - прикладу, який ви можете їм дати - допоможіть їм, і таким чином ви збережете 

гармонію і мир у цьому світі. 

47 Не виказуйте нетерпіння знову опинитися поруч з близькими. Це нетерпіння виникає з 

людського серця, яке хоче сприйняти форму цих істот, їхній вигляд, їхню поведінку, щоб хоч на 

мить насолодитися ними. Стримайте це нетерпіння і чекайте з істинною духовною чеснотою, поки 

не настане радісна мить цього возз'єднання, і тоді ви підете разом тим самим шляхом, який приведе 

вас усіх праворуч від Мене. 

48 Спостерігайте і моліться за істот потойбічного світу. Для тих, хто нічого від вас не 

потребує, ваша молитва буде привітанням, поцілунком, духовними обіймами. Але для тих, хто 

потребує вашої допомоги, ваша молитва буде бальзамом, визволенням, ласкою і підбадьорливим 

голосом на шляху випробувань і спокути. Коли ті духи, які не змогли піднятися до свого дому, до 

світу, до якого вони належать і який чекає на них, почують голос з цього світу, який приваблює їх 

своєю молитвою, вони прокинуться від сну, піднімуться від смерті і будуть прагнути до свого 

спасіння. 

49 Але людство не знає, як висвітлити життя цих істот, як усунути їх матеріалізацію. Вона не 

може розірвати кайдани докорів сумління і болю, які тяжіють над ними. 

Ви, що володієте світлом - моліться і змилуйтеся над цим невідомим вам світом і допоможіть їм 

звільнитися і вийти на шлях до життя, якому вони належать. Не цурайтеся їхньої присутності і не 

бійтеся їх. Я збираю вас разом, щоб ви разом молилися і разом приходили до Мене. Ось так Я 

прийму вас, щоб дати вам мир, який повинен поширитися на всіх. Бо ви всі - мої любі діти. 

50 Мій Божественний Дух обіймає вас і благословляє. Прийміть Моє Слово, щоб ви були 

сповнені світла, сили і мудрості, і проникніть в нього, щоб ви могли пізнати Мою Волю. Я хочу, 

щоб ви ретельно оберігали те, що отримуєте, і знали, як це інтерпретувати. 
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51 У Моїх проявах любові ви відчули, що Я дарую вам життя. Ви відчуваєте Моє тепло і 

захист і більше не мерзнете, щоб стати людьми, сповненими віри і надії. 

52 Кожне Моє слово - це доручення, і Я хочу, щоб ви поспішали виконати його. Мої 

пророцтва, дані через простих і смиренних створінь, збудуться, і ви будете свідками їх. 

53 Заради Моєї справи багато хто з вас буде засуджений погано. Але не беріть справу в свої 

руки, надайте її Мені, і Я захищу вас. Тільки прагніть поширювати це світло і будьте смиренними. 

     Коли б на вас не напали, використовуйте тільки ту зброю, яку Я вам дав: любов, повагу і 

смирення. Чим більше вас будуть критикувати, тим більше Я буду проявляти Свою силу з вами. А 

ті з вас, хто має дар бачити за межами цього життя в області духу, - зміцнюйте слабких, 

підтверджуючи Мої слова. І ті з вас, хто має дар ширяти, щоб чути голоси Вищих - готуйтеся 

передавати Мої послання. Ці вищі прояви підтримають ваші душі навіть у найбільших 

випробуваннях. 

54 Ваші твори залишаться записаними назавжди. Тому ви, посвячені на Моє служіння, 

використовуйте свій інтелект і дар слова в правильному напрямку. 

55 Я даю вам Моє вчення, як насіння, щоб ви посіяли його і виростили. Як тільки ваше 

підготовлене серце відчує, що настав час почати свою роботу, відкрийте його, поділіться з усіма 

голодними, і насіння примножиться. 

Багато хто не знатиме, як прийняти Добру Новину, тому що їхній розум ще не буде готовий до 

розуміння цих уроків. Інші захочуть вкрасти дорогоцінний плід, щоб зловживати ним. Але потім 

вони покаються і прийдуть до Мене, як "блудні сини". Але Я заміню насіння, яке вони втратили 

через невігластво, і кожна душа доброї волі буде володіти ним. 

56 Як тільки ти навчишся знаходити в Моєму навчальному слові все світло і підбадьорення, 

якого потребує твій дух, ти підеш за Мною до кінця. Ви не відчуєте втоми, вас не зупинить 

завдання нести Моє Слово, і нещастя не змусять вас похитнутися. Зрозумівши один урок, осягайте 

наступний і продовжуйте читати книгу нескінченних уроків, які Я залишаю вам для вивчення і 

поглиблення. Візьміть з нього те, що необхідно для життя. Живіть як учні Мене. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 350 
1 Я приймаю вас за дорученням людства, нечисленний народ Ізраїлю. Ви віддаляєтеся від 

світу, щоб почути мій концерт і зазирнути за межі того, що є матерією. Я зроблю так, що ви 

пройдете шлях під Моїм захистом, і кожен з вас буде нести світильник, щоб не спіткнутися, коли 

дійде до кінця свого шляху на землі. 

Коли душа твоя відокремиться від плоті, щоб піднятися до Мене і представити Мені свої 

справи, ти побачиш, як всі твої справи, всі твої кроки будуть записані в книгу твого життя, і разом 

зі Мною ти будеш судити про свої справи. 

2 Сьогодні Я хочу бачити вашу душу вільною для виконання свого завдання, готовою до 

служіння і уважною до Моїх натхнень, бачити кінець життєвого шляху, який вже близько, дуже 

близько, і відчувати, що незабаром ви отримаєте нагороду, яку Я маю вам дати. 

Я скажу вам: прийдіть до Мене - ті, хто зрозумів почути Моє Слово через людську здатність 

розуміння, ті, хто жив за Моїми заповідями і посіяв любов і прощення. 

3 Кожен, хто носитиме Моє слово у своїй свідомості і слідуватиме йому в житті, буде 

володіти Моїм Царством, матиме здоров'я, натхнення і пророчі дари. Таким чином, Мої учні 

зможуть практикувати Мій Закон, незалежно від того, чи є вони невігласами або вченими, бідними 

або багатими, дітьми або дорослими. 

Неосвічені стануть освіченими і говоритимуть мудро. Той, хто не володіє нічим на землі, 

відчує, що володіє всім, тому що він одухотворився і буде байдужий до благ світу. Його серце 

наповниться радістю, бо він зможе поділитися своїм скарбом з тими, хто його не має. І діти, чиї 

душі сильно розвинулися, будуть говорити рішуче, і їх свідчення запалять віру нових посвячених. 

4 Ви, що навчилися від Мене, - будьте смиренні, наставляйте з терпінням і прощайте провини 

своїх ближніх. 

5 Я підготував вас для того, щоб ви дали життя новим поколінням, які будуть спілкуватися зі 

Мною з найбільшою досконалістю. Тоді люди побачать, як Я прийду до них і встановлю в їхніх 

душах Царство Моє. 

6 У бойовій готовності та до кожного випробування. Сьогодні ви приносите переді Мною біль 

людства і свій власний. Але я кажу вам: Зніміть цю чашу, відчуйте спокій і передайте його. Я пещу 

вас і дарую вам радість. Коли ви звільните душу від болю або пороку, ви підніметеся на інший 

рівень і відчуєте щастя від того, що працювали зі своїм Учителем у Божественних Справах. 

7 Мої ангели будуть з тобою. Я, твій Господь, супроводжую тебе в дорозі. 

8 Зараз Я будую святилище у твоєму серці. Я не шукаю ні пишних резиденцій, ні марних 

людських розкошів. Я формую просте, лагідне і смиренне серце, яке сприйнятливе до Мого 

поклику. 

9 Лише короткий час Я буду контактувати з вами через людський інтелект. Я готую вас до 

того, щоб завтра ви подарували мир усьому світу. Моє милосердя рятує заблукалих від загибелі. Бо 

Я не був би Отцем, якби звертався тільки до чистих душ. Бо праведники вже перебувають у Моєму 

Царстві. 

10 Людина хотіла контактувати зі Мною за допомогою своїх різних вірувань, але духовно 

зупинилася. Саме тому Я довірив вам Своє Слово, щоб завтра ви піднялися і стали тим чистим 

дзеркалом, в якому люди зможуть побачити свою недосконалість. 

11 Я дуже близький до кожного серця, але люди не зрозуміли Мене. Я говорив з вами вашою 

мовою, щоб ви могли Мене зрозуміти. Бо якби Я давав вам Своє повчання більш обраною мовою, 

ви не зрозуміли б Мене. Тому Я говорю з учнем і ученицею простими словами, щоб вони не 

заплуталися і не відкинули Мою любов. 

12 Через ваше оснащення і оновлення людство отримає добро. Бо через одного з вас, хто буде 

таким чином оснащений, лиха, що спіткали людство, будуть зупинені однією лише молитвою. 

13 Я пояснюю вам те, що ви не зрозуміли, щоб завтра ви теж могли з повною ясністю 

відправитися наставляти людство. Якби тисяча умів була навчена, Я поширював би Своє вчення 

через них. 
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14 У Другу Епоху Я вибрав дванадцять Своїх дітей, щоб зробити їх Своїми апостолами, і вони 

забули своє майно, щоб піти за Мною, і покинули своїх рідних. 

Був зі Мною і він, якому Я сказав: "Залиш багатства земні, візьми хрест свій і йди за Мною". 

Але, не бажаючи відмовитися від свого багатства, він сказав Мені: "Господи, я не можу йти за 

Тобою". 

15 Я милосердний і не вимагаю від вас жертовної смерті. Бо й учні Мої, з власної волі, з 

послуху Моєму Божественному Закону, поставили собі за мету стати рибалками людей. 

16 Сьогодні ви - Мої учні. Але щоб ви мали радість, утіху і мир, дайте притулок Моєму слову у 

ваших серцях. 

17 Пам'ятаєте, що в Другий раз, коли перелюбницю переслідував натовп, Я сказав її 

переслідувачам: "Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь". Так само і в цей час я ще раз 

прощаю перелюбницю. Тому я кажу вам, щоб ви не переймалися справами ваших сусідів. Не 

ставайте суддями, щоб їх засуджувати. Бо й вам кажу: "Хто з вас без вини?" 

18 Я - Світло і Милосердя, і Я знаю, чого вам не вистачає. Тому беззахисне людство приходить 

до Мене, і Я сказав йому: "Зробіть свої страждання терпимими, бо Я знаю їх. Я є розрада, Я є 

милосердя, Я є прощення". 

19 У цей час людство дезорієнтоване і заплуталося в ідеях, які воно виплекало, і з цієї причини 

багато хто з вас засумнівався в присутності вашого Вчителя в Третій Ері. Але Я кажу вам, діти Мої: 

Приготуйтеся і зрозумійте, що це слово виходить від Мого Божественного Духа. 

20 Я даю вам світло, щоб ви могли зрозуміти форму прояву Моєї Божественності через 

людську здатність розуміння. Голосоносець - це лише інструмент, підготовлений Мною для того, 

щоб говорити з вами через його посередництво. Написано, що Я прийду, щоб заявити про Себе, 

використовуючи прості серця, незграбні уми і некрасномовні вуста, щоб говорити з вами про 

Закон, справедливість і любов. 

21 У всі часи Я посилав душі великого світла втілюватися на землю, щоб їхнім прикладом і 

любов'ю людство рятувалося від хаосу, ненависті і сум'яття. 

22 Я говорив вам, улюблені, що ви, подібно до апостолів Другої Епохи, теж будете перетворені 

на ловців людей. З любов'ю, зі співчуттям до того, хто страждає, ви вирушите в дорогу. Яке серце 

тоді поверне вас назад на дорогу? Збентежена душа отримає світлі і кришталеві води Мого вчення, 

щоб втамувати спрагу. 

23 Не дозвольте злу і далі процвітати. Гине молодь, дівиці затягуються в болото в своїй ніжній 

юності. Будьте милосердні до своїх ближніх. Погляньте на чашу страждань, яку в даний час 

спорожнює рід людський. 

24 Мої пророцтва зараз збуваються. Тому прошу вас бути готовими, щоб - коли прийде час 

виконувати свою місію - ви не відчули себе слабкими. 

25 Зараз Я обираю тих, кого Я повинен послати до народів, щоб вони були посланцями 

настанови, яку Я довірив вам. Цей хрест, який Я покладаю на ваші плечі, ви не повинні сприймати 

як тягар - він сяючий і легкий. 

Я перетворюю вас на Своїх працівників від першого до останнього. Мої духовні воїни будуть 

охороняти вас, і коли ви підете в бій і залишите те, що належить вам на землі, як апостоли Другої 

Епохи, Я дам вам все, що необхідно для навернення людства. 

26 Я сказав вам символічно, що 144,000 позначених утворять Мій Обраний Народ Ізраїль. Ви 

покажете світові рятувальну шлюпку, і через ваше посередництво Я дам мир і затишок людству. 

27 Не я завдаю вам болю. Причина ваших страждань - у ваших недосконалостях і непослуху. Я 

говорив вам: "Прокидайтеся, любі люди, бо випробування стукають у ваші двері". Але якщо ви всі 

будете пильнувати і молитися, то випробування відійдуть, і коли спокуса наблизиться до вас, ви не 

потрапите в її тенета. 

28 Я позначив вас Своїм світлом, щоб ви пройшли випробування цілими і неушкодженими. 

Цей дар має більшу цінність, ніж усі багатства і скарби землі. Це божественний поцілунок, який Я 

притиснув до вашої душі в цю Третю Епоху, щоб навіть у найбільших нещастях і в найважчі 

моменти життя ви відчували Мій спокій. 
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29 Цей подарунок містить цілющий бальзам для зцілення тих, хто хворий тілом чи душею. 

Вона має владу зупинити сили природи, коли вони вийшли на волю, вона має зброю, щоб 

перетворити розбрат і війну на мир. Це частина вашої духовної спадщини, яку ви повинні 

використовувати і розвивати в цей час. 

30 Твоє серце бажало мати в житті щось велике, не знаючи, що не майно і не багатства світу ти 

придбаєш, а блага духу. 

31 Що може бути більшим прагненням людини, ніж стати схожою на свого Небесного Отця? 

Істинно кажу вам: це найбільше бажання, яке ви повинні плекати. 

32 Стати таким, як твій Господь, зовсім не неможливо. Саме тому Я колись прийшов у світ як 

людина, щоб навчити вас Своїм життям і прикладом уподібнюватися Божественному Духу в 

любові і праведності. Істинно кажу вам: як тільки ви присвятите своє життя тому, щоб стати 

схожими на Мене, ви знайдете те щастя і мир, які ви марно шукали на інших шляхах, і цей мир 

буде не тільки внутрішнім, але і зовнішнім. Відтепер ваша совість більше не буде докоряти вам на 

кожному кроці і щодня, як зараз докоряють ваші проступки. 

33 Любіть Мене і беріть Мене в Ісусі за приклад. Пам'ятайте, Я, Який довів вам через того 

смиренного Учителя з Галілеї, що Моя сила, мудрість і багатство більші, ніж багатство світу. Бо всі 

Мої справи виникли з любові, яка є джерелом життя, сили і світла, що створила все суще. 

34 Так само кажу вам, що в цій Третій Ері перемога буде належати тим, хто візьме за приклад 

Мої справи. Бо зброя, якою ви будете воювати, буде такою ж, як і Я свого часу. 

35 Якщо Я сказав вам через Ісуса: "Я - світло світу", то хочу, щоб і ви були подібні до маяка в 

житті ваших ближніх, щоб ваша присутність завжди була благотворною, а ваш вплив - рятівним, 

щоб ваші помисли були чистими, а почуття - чесними. Тоді ви відчуєте, як легко жити, як легко 

боротися за життя на землі і як прекрасно служити ближньому. Тоді ви станете дітьми Світла по 

заслугах. 

36 Яке прагнення пробуджується у вашому серці під впливом мого слова? Жалюгідні 

прагнення цього світу? Ні, любі мої. Моє Слово пробуджує у вас благородне бажання підняти свою 

душу на шлях істини. 

37 Я також не хочу, щоб ви неправильно тлумачили Моє вчення, вважаючи, що Я хочу бачити 

вас бідними, плачучими, нещасними і хворими, обірваними або голодними. Ні, Я хочу, щоб ви 

навчилися гармонізувати вашу матеріальну життєву боротьбу з вашою духовною місією таким 

чином, щоб ви могли мати те, що необхідно у світі, і дозволити духу також мати кілька моментів, 

щоб проявити свої дари і виконати свою місію. 

38 Я готую тебе, о люди, бути пророком цього часу серед людства - добрим пророком, через 

якого Я сповіщаю про прийдешні події і даю тобі Мої накази і вказівки. 

39 Я кажу вам: Якщо ви коли-небудь посієте обман і брехню, вам доведеться змивати свою 

пляму болем і сльозами, і що більше буде поширюватися ваша брехня, і що більше шкоди вона 

завдасть, то більшим буде ваше очищення. Чи можуть по праву називати себе "дітьми світла" ті, 

хто поширює зло серед людства? Ні, улюблені учні! 

40 Скільки світла Я дав вам, натовпам людей, які приходять день у день, щоб отримати Моє 

вчення. Подумайте про те, що було б несправедливо, якби ви заснули і через мить були здивовані 

якимось випробуванням, яке змусило б вас спіткнутися! 

41 Твоє серце, сповнене болю, каже Мені: "Учителю, невже Ти вважаєш нас здатними на 

невірність, зраду або невдачу?". Але я вам відповідаю: так, люди, безумовно, я вважаю, що ви 

здатні порушувати свої обіцянки. Чи не було серед тих дванадцяти учнів Другої Епохи такого, хто 

віддав Мене на суд світу, переконавшись, що Царство, яке Я пропоную, не від світу цього? Чи не 

завдав Петро смертельного удару по сотнику в момент, коли той заарештував Мене, тому що учень 

хотів таким чином захистити свого Вчителя і утримати Його довше, ніж було написано? Невже 

Фома не посмів засумніватися в Моїй духовній присутності, хоча Я стільки разів обіцяв їм бути 

завжди з ними? Чому я не повинен сьогодні сумніватися в Вас? 

Безумовно, не всі знехтують моїми словами у хвилини випробувань, бо сьогодні, як і в ті часи, 

будуть вірні, будуть покірні, будуть слухняні і сильні. 

42 Учні, кажу вам тільки в цю годину: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу". 



U 350 

85 

43 Ізраїль: Коли Я бачу ваші серця холодними, Мій Дух засмучується, а коли бачу рішучість 

оновитися і підкоритися, він сповнюється радістю. 

Я знаю, що після 1950 року на вас нападуть сильні бурі. Але ви - Обраний Народ, який Я 

врятував від усіх нещасть світлом Свого Слова. 

Навіть серед вас самих багато слів нещирості досягне ваших вух, але я не хочу, щоб серед моїх 

обранців було замішання. Але в цих подіях моя правда усуне брехню, і зі світлом мого Святого 

Духа ви будете сильними, ви знатимете, як захищати мою Роботу, і ви зможете тримати плутанину 

подалі від інших, бо ви - діти світла. 

44 Як Я є світлом для світу, так і ви повинні бути серед людства. Люди страждають і плачуть, 

бо були глухі до Мого натхнення. Але саме ви маєте їх спрямовувати. Ти будеш оазою для 

подорожнього і покірно даруватимеш йому Мій мир. 

45 Якщо ви не підготуєтесь, Я доведу, що останній буде першим, і Я напишу Свій Закон у його 

серці, навіть якщо він не чув Мого Слова. 

46 Істинно кажу тобі, Ізраїлю: Ви будете наставниками, що дають світло та мир іншим. Ви 

будете захищати Мою справу в потрібний момент і промовляти з лагідністю до серця 

найнепокірніших. Тоді ти побачиш, як вони стануть лагідними ягнятами. 

Не впадайте знову в ті помилки, в яких ви були, бо це тільки залишило регрес у вашій душі. 

Об'єднуйтеся, щоб нести світло і настанови. 

47 Переконайтеся, що ваші діти усвідомлюють наслідки добра і зла. Навчіть їх прикладам, які 

я вам дав. Підготуйте їх, бо вони серед тих, хто служитиме Мені завтра. Я хочу бачити вас 

щасливими і спокійними, думати тільки про добро, щоб ви керувалися світлом Мого Святого Духа. 

48 Я щомиті захищаю вас від усякого зла, так само і ви повинні молитися за інших. Бачимо 

біль скрізь: покинуті діти, загрузла в багні молодь, зрада в подружжі. Але коли ви зустрінете 

грішну жінку, яку критикують чоловіки, навчіть її істинному шляху і виведіть її з гіркоти і 

хвилювань, які її оточують, щоб вона почала оновлюватися. 

49 Змилуйся над світом, Ізраїлю, і як Я говорив до нього в Другу Еру, так і ти передай йому 

Моє Слово. 

50 Я залишу людству Третій Заповіт, в якому міститься скарб мудрості, який дійде до вас, бо Я 

зроблю вас гідними його отримати, не дивлячись на ваші плями, бо Я - Любов і Досконалість. Але 

Ілля буде очищати ваші душі все більше і більше. 

51 Ви віддалилися від світу, щоб почути Мене. Я зі смиренними, щоб побудувати святилище в 

їхніх серцях. 

У Другій Ері Я говорив з вами, щоб дати вам Моє вчення про любов, милосердя і прощення. 

Але світ створив інші віровчення відповідно до свого розуміння. Але Я, як Батько, продовжую 

просвіщати всіх Своїх дітей. 

Багато з вас кажуть Мені: "Отче, невже мої ближні помиляються? Чому ж тоді Ти не вказуєш їм 

шлях?". Істинно ж кажу вам, благословенний народе: світло, що просвітило вас, - настанову, яку Я 

дав вам, Я дав усім однаково. Але люди пішли за власною волею і не захотіли прийняти Мене. 

Я не примушую своїх дітей, кожен повинен прийти на мій шлях за власним бажанням, власними 

зусиллями. Бо Я в цей час просвітлюю все людство. Деякі почули Мене - це ви, благословенний 

народе Ізраїля. Іншим Я вказую шлях через інтуїцію, а також через одкровення вони отримують 

світло Третьої Епохи. 

52 У всі часи Я проповідував любов, тому що любов - це захисна оболонка, в яку Я вклав всю 

Свою силу. Блаженний той, хто живе з любов'ю в серці, бо він поступово подолає всі проблеми 

свого життя. Блаженний, хто несе любов у своєму житті і виявляє її на своїх шляхах. Бо ці справи 

будуть благословенням для нього і для інших. 

53 Діти Мої, визнайте Мене як Отця і як Духа, щоб більше не шукати Мене в ідолопоклонстві. 

Ви завжди маєте Мене, як світло Святого Духа, у своїй душі. 

54 Якщо ви чините милосердя, Я в цьому милосерді, і якщо ви беретеся виконувати всі Мої 

накази, будьте щасливі, благословенні люди, бо Мої благословення залишаться у вас назавжди. 

55 Ви більше не почуєте Моє слово через ці інструменти. Але цей час призначений для 

підготовки вашої душі, а після 1950 року почнеться битва. Я не відокремлюся від вас, але 
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необхідно, щоб ви одухотворилися. Бо через тих, хто підготував себе, Я продовжуватиму 

проявляти Себе від духу до духу. Провидці продовжуватимуть бачити Мене, а з тими, хто 

одухотворяється, Я говоритиму через інтуїцію, і в них буде інтуїція. 

57 Благословенні люди: У Другій Ері Я сказав Своїм учням: "Дана Мені всяка влада на небі і 

на землі", і істинно кажу вам: Ідіть усюди і несіть Моє Слово, несіть Мою любов і Моє вчення. 

Так само і вам кажу зараз, благословенний народе: ви - підготовлені учні - ви ті, хто повинен 

піти по всіх шляхах землі і нести Моє Слово і Мою любов. 

Знову повстане той, хто з сумнівом у серці скаже, що те, що ви отримали, було лише брехнею. 

Їм потрібно буде в свою чергу доторкнутися до рани в моєму боці, щоб повірити. 

58 Я бачу того, хто, хоч і чує Мене давно, але відкине Мене, як Мій учень Іуда Іскаріот, і 

продасть Мою справу. Але Я наближуся до тих сердець і видалю з них неправду Своєю 

праведністю. Бо моя робота чиста і непорочна і не має жодної вади. Воно підніметься всією своєю 

чистотою в усіх серцях і душах, бо така Моя Воля. 

59 Приходьте до Отця, приходьте на приготований для вас бенкет. На цьому столі - хліб 

вічного життя для вашої душі. Я готую Своїх учнів, щоб завтра ви могли свідчити, що ви були з 

Отцем і що Він живе у ваших серцях, бо ви приготували їх як Його святиню. 

60 Ви - ті, хто отримав з Моєї скарбниці силу дарувати життя "мертвим", щоб ви могли бути 

подібними до свого Вчителя. 

61 Якщо ви знаєте, як підготувати себе так, як Я навчив вас, Мої духовні блага будуть з вами, і 

завдяки одухотворенню, якого ви досягнете, ваші співвітчизники визнають, що ви - діти світла, що, 

хоча ви несете в собі Мої високі якості, ви показуєте себе найскромнішими. 

62 Піднімайтеся, любі люди, не зупиняйте прогрес своєї душі. Використовуйте настанови, які 

дав вам ваш Учитель, закарбуйте їх у своєму серці. Бо короткі ті миті, коли ви почуєте Мене через 

людську здатність розуміння. 

63 Готуйте Третій Заповіт для прийдешніх поколінь. Прийде великий натовп, і коли ви будете 

готові, ви будете говорити з ними під натхненням Мого Святого Духа. 

Притча 

64 До могутнього дерева підійшов пан, власник великих маєтків. Поруч з ним било джерело з 

кришталево чистою водою. На цьому місці він підкликав мандрівників, які проходили повз, і 

запросив їх відпочити в тіні цього дерева і втамувати спрагу водою з цього джерела. 

65 З-поміж тих мандрівників Господь обрав сімох чоловіків і сказав їм: "Ви просили мого 

благословення, і тепер Я довіряю кожному з вас великий шматок цих земель, щоб ви працювали на 

них як добрі робітники, сіяли це насіння і доглядали за ним, щоб ви зібрали багатий урожай. Бо 

народ великий, і він голодний і спраглий". Потім Господь доручив їм насіння і знаряддя праці, і 

сказав їм усім працювати на 

і стерегтимуть джерело, щоб і вони прийняли народ після того, як Господь відійде, і додав: 

"Підготуйте поля, і покладіть на них це золоте насіння. Водою цього джерела будеш зрошувати 

поля, щоб зібрати багатий урожай, і будеш доглядати могутнє дерево, щоб плоди його завжди були 

добрими на смак. Ви будете працювати разом, а потім, коли прийде голодний, спраглий і 

втомлений натовп, ви запропонуєте їм тінь дерева і солодкість його плодів. Ви дасте їм хліб і воду, 

щоб вони відчували себе сильними і несли в собі Мій мир". 

Тим людям Господь сказав: "Я відходжу, але ви будете відчувати мою присутність дуже 

близько до ваших сердець, мій погляд буде дивитися на вас, і мій слух буде чути вас".  

Кінець притчі 

66 Істинно кажу вам: У цю Третю Еру Я покликав Моїх працівників, щоб дати їм їхню 

спадщину, щоб ви, подібно до вашого Отця, приготували бенкет і прийняли тих, хто голодує і 

спраглий Мого Слова. Вони отримають через твоє посередництво духовні скарби, які Я довірив 

тобі. 
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67 Ви - Мої вівці, які були приведені до духовної перешкоди. Пастирем, який веде вас у цей 

час, є дух Іллі. Ніхто не бачить цього пастиря, але всі його відчувають. Хтось про це знає, хтось не 

знає. 

68 Ілля відкрив Книгу Життя в шостому розділі, як тільки Шоста Печатка була знята Мною, 

що має на це повноваження. 

69 Що відкрила вам Шоста печатка? Яке послання він зберігав у своїх грудях, щоб показати 

світові в цей час? Духовне життя, пізнання себе, розкриття всіх своїх якостей, шлях розкриття 

духовних дарів, духовний прояв через розум і прояв від духу до духу. 

70 Ваша душа сповнена радості, бо вона відчуває себе просвітленою і бачить себе під захистом 

посланців і ангелів. Будьте вірні своєму Пастирю, і ви будете відчувати на всьому своєму земному 

шляху цей благословенний мир, який зараз заливає вас, і вам не доведеться тікати, щоб сховатися, 

коли Він оголосить Мою справедливість перед цим язичницьким, ідолопоклонницьким і 

матеріалістичним світом. 

Так, люди, Ілля серед вас і ще раз випробує жерців лжебога і ще раз покаже їм, хто є істинний і 

як Йому треба поклонятися. Але Ілля не прийде, щоб стати людиною. Людське тіло не є абсолютно 

необхідним для прояву духовної істоти на землі, а тим більше для Іллі, який володіє ключем, що 

відкриває двері спілкування між одним світом і іншим. 

71 Духовний світ ще більше наблизиться до людей, щоб засвідчити своє існування і 

присутність. Звідусіль з'являться знаки, докази, одкровення і послання, які будуть наполегливо 

говорити про те, що настала нова епоха. 

72 Буде розбрат, буде хвилювання серед народів, тому що релігійні представники будуть сіяти 

страх серед тих, хто вірить у ці послання, а наука оголосить ці факти неправдивими. 

Після цього простий народ набереться мужності і підніметься, щоб засвідчити правдивість 

отриманих доказів. Піднімуться ті, хто - покинуті наукою - повернули собі здоров'я духовним 

шляхом, і будуть свідчити про чудесні зцілення, про одкровення безмежної сили і абсолютної 

мудрості. 

Серед простих і невідомих людей вийдуть на люди чоловіки і жінки, чиє слово, сповнене світла, 

здивує богословів, філософів і науковців. Але коли суперечки досягнуть свого апогею і бідні 

будуть принижені, а їхні свідчення заперечуватимуться гордими, тоді настане момент, коли Ілля 

покличе вчених, панів і правителів до відповідальності і піддасть їх ретельному розгляду. 

Горе брехливим і лицемірним тієї години, бо до них тоді зійде досконала праведність! 

Настане судний час. Але багато душ підніметься з неї до істинного життя, багато сердець 

воскресне до віри, і багато очей відкриється до світла. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 351 
1 Я - Світло, Любов, Милосердя і Прощення. Прийдіть, щоб отримати від Мене те, що вам 

потрібно для вашого блага і блага людства. 

2 Улюблені учні, ви, що зібралися навколо Вчителя: Ви приходите, щоб отримати Мою 

мудрість, щоб дати напрямок вашим життям і виконати місію, яку Я вам дав. 

3 Якби твій Учитель розповів тобі все, що є в Моїй мудрості, ти б ніколи цього не зрозумів. А 

крім того, яка твоя заслуга в тому, що ти відкриєш те, що Я зберіг для тебе в Моїй скарбниці? Саме 

піднесеність душі робить вас гідними приймати Моє Божественне натхнення. 

4 Ви еволюціонували, і за цей час Я відкрив вам те, що ви вже можете зрозуміти. Але не Я 

встановлюю межу вашому розумінню - це ви самі повинні піднятися вище, щоб отримати від Мене 

більше. 

5 Того, чому Я навчив вас, достатньо для того, щоб ви зрозуміли, в чому полягає ваша місія, і 

як ви повинні створити в собі Церкву Того, Хто говорив з вами, щоб ви могли об'єднати світогляди 

людства і знали, як з'єднати це вчення з вченням Ісуса в Другу Епоху і з тим, що було сказано 

пророками і просвітленими в Першу Епоху. 

6 Моє пришестя в нинішній час не було в тілесній формі, як багато хто очікував, але ви 

будете тими, хто приведе людство до розуміння Моїх навчань Другого і Третього Часу. 

7 Мій народ: Час закінчити Моє проголошення в цій формі близький, але ви повинні 

озброїтися ще більше. 

8 У світі є багато спокус. Але в міру того, як ти будеш краще розуміти Мою Роботу, в міру 

того, як ти будеш здійснювати панування над тілом, ти будеш наближатися до досконалості все 

ближче і ближче. 

9 Одухотворяйте себе, щоб ваша душа могла досягти ступеня піднесення, необхідного для 

продовження її шляху сходження до вічної досконалості, яка є метою, до якої вона повинна 

досягти. 

10 Згадайте мої слова Другої Епохи: "Віддавайте кесареве - кесарю, а Боже - Богу". Але нині Я 

кажу вам: "Дайте тілу вашому належне, а душі вашій - належне їй піднесення і прогрес. 

11 Зараз моє "Слово" не стало людиною. Вона приходить до вас "духовно" на хмарі, щоб 

відкрити вам те, що ви не могли зрозуміти. 

12 Протягом багатьох років спокуса давала про себе знати на вашому шляху. Вона прагнула 

збити вас з істинного шляху, заплутати і дезорієнтувати, залишивши у вашому серці невпевненість. 

13 Через одкровення і інтуїцію Я давав послання цьому світу, і Я посилав підготовлених 

людей, обрані душі, щоб говорити з людством через їхнє посередництво. І коли серце твоє 

готувалося, ти давав притулок Моєму Духові. Я явив Себе у ваших життях як повчання, як 

милосердя і мир. Але Я не зважав на те, чи повірили ви в Моє явлення, чи ні. Бо Моє бажання як 

Учителя і як Отця полягає в тому, щоб ви могли розпізнати голос Того, Хто промовляє до вас через 

совість, через ваш мир і піднесення. 

14 Я прийшов не тіло ваше спасти, а душу вашу. Тому Я говорив з любов'ю до вас, щоб ви 

воскресли і були як патріархи Першої Ери, як апостоли Другої Ери, і щоб ви були Моїми учнями 

Третьої Ери. 

15 На кожному етапі розвитку ваша душа залишалася матеріалізованою, і з цієї причини ви 

також віддалялися від Моєї любові, ви ставали жертвами помилок, ви давали Моєму слову інше 

тлумачення. 

16 Зараз ви наближаєтеся до кінця часу, коли ви будете чути Моє Слово, передане через 

людський інтелект; таким чином, востаннє. Але Я відчуваю біль у серці Мого Отця, бо ви 

показуєте недостатнє розуміння і звикання до Мого Слова, лише мале піднесення душі. Але чи 

буду Я і далі проявляти Себе через людський мозок через вашу непідготовленість? Ні, любі мої. Бо 

ви чули, що Я є досконалість, і воля Моя єдина. 

Чи може Отець бути подібним до людини у Своїй волі? Тоді Я не був би досконалим, не міг би 

бути ні вашим Творцем, ні вашим Богом. Нехай краще царська зірка перестане сяяти, ніж Моє 

Слово і Моя Воля не будуть виконані. 
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17 Вже в Першу Еру пророки сповістили про цей період благодаті, і в цей час Я готую вашу 

душу через світло Мого Святого Духа, щоб ви могли підніматися все більше і більше з кожним 

днем. 

18 Ви побачите, що ті, хто ніколи не чув Моє Слово через носія голосу і не був присутнім при 

прояві Мого Вселенського Променя, піднімуться, щоб Я міг підготувати їхнє серце, і вони 

отримають Моє Божественне Послання і Мої вказівки через інтуїцію. Вони будуть любити Мене, 

як апостоли Другої Епохи. З ними збудеться Моє слово: "Останні стануть першими". 

19 Виконуйте свою місію, коліна Ізраїлеві, усвідомлюйте свою відповідальність перед 

людством, усвідомлюйте, що ви - носії Мого Закону, що ви - посланці Духовного Вчення, яке Я 

вам довірив. 

20 Ізраїлю, вирушайте, об'єднавшись і прагнучи, як одне серце, одна воля, і підкоряйтеся 

Моєму Закону і Моїй Божественній Волі. Ви знаєте, що Я - ваше спасіння. 

21 Я закарбував Своє вчення у вашому серці, і Моє божественне сяйво, як життєва кров у 

вашій душі, зміцнює вас і оживляє, щоб ви могли приступити до виконання своєї місії, щоб ви були 

як старші брати і сестри по відношенню до людства, щоб ви знали, як вести його Моїм шляхом з 

покорою і лагідністю. Ви будете вчителями завтрашнього дня. 

22 Ви, "останні": Не вважайте Мій народ невідомим, бо в цей час Я послав ці душі 

перевтілитися, щоб через них людство могло отримати Мою милість. 

23 Скільки плутанини у світі, скільки обману, тому що людський мозок, замість того, щоб 

керуватися Моїм Законом, впав у матеріалізм, язичництво і ідолопоклонство, а неадекватні люди 

насмілилися називати себе "представниками Моєї Божественності", рупорами Мого Божественного 

Голосу, Моєї Любові і Мого Світла. Але я бачу, як вони живлять егоїзм, темряву, фанатизм, 

брехню і розбрат. Але Я - Досконалість, Я вказую вам шлях одухотворення і любові, щоб ви могли 

досягти прощення. 

24 У світі панує матеріалізм та ідолопоклонство, тому людство впало у спокусу. 

25 Кого буде використовувати Учитель, щоб донести до людства Мою істину? Мій обраний 

народе Ізраїль. 

26 Збирайтеся духовно навколо Вчителя. Ви - Мої учні, яким Я дав Свою настанову, як 

відкриту книгу, а разом з нею і ясність світла Святого Духа, щоб ви зрозуміли Моє слово, 

послухалися його і закарбували його у своєму серці незмивними літерами. Ви - діти світла, які 

повинні показувати людству добрий приклад, демонструючи йому духовність, любов і віру у своїх 

справах. 

27 Учитель прийшов до вас духовно в цю Третю Еру, щоб передати вам Своє Слово через 

людський розум, і ця настанова - як промінь світла, який прийшов, щоб пробудити вашу душу і 

дати їй зрозуміти, що це голос її Бога і Господа, голос Отця, який кличе Своє дитя, - голос Учителя, 

який випромінює Себе як Слово в навчаннях, в прикладах, в піднесених принципах, щоб ваша 

душа могла побачити себе одягненою в атрибути Мого Божественного Духа. 

28 Улюблені: Я хочу, щоб ви брали Мене за приклад - Я хочу, щоб ви були "за образом і 

подобою Моєю". Тому Я і прийшов до вас, щоб через розум Моїх глашатаїв заявити про Себе. Це 

ті, кого Я вибрав, підготував і очистив, щоб через їхні духовні дари ви прийняли Моє Слово. Це 

були тверді скелі, з яких Я викликав кришталево чисту і прозору воду для ваших душ. 

29 Я прийшов у цей час, щоб змусити "сліпих" побачити Моє світло і показати їм світло нового 

дня. Я прийшов до вас, щоб дати вам свідчення Моєї присутності, принести вам Мою любов і Мою 

істину, щоб серед вас не було сумнівів. Я хочу, щоб ви, коли почуєте Моє слово, розпізнали його 

зміст і піднеслися до Отця, сповнені віри і любові. 

30 Я хочу, щоб ви виявили глибоке покаяння за те, що осквернили себе і віддалилися від свого 

Отця - щоб ви були чутливі до духовного і щоб ваше серце було святилищем, яке ви готуєте для 

свого Отця, щоб ви могли нести в собі Його любов, Його мир, Його світле, вічне життя. 

31 Приготуйтеся, діти Мої, щоб душа ваша звільнилася від усякої матеріалізації - щоб ви зняли 

темну пов'язку з очей і побачили Мене у всій Моїй славі. Чуттєвість світу завадила тобі повною 

мірою відчути Мою Присутність і оцінити Мою мудрість, влиту у твоє власне серце. 
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32 Яке досконале і чисте наставлення Я дав вашій душі, щоб ви стали гідними Моїх духовних 

благ і були спадкоємцями цього скарбу, з яким завтра вирушите, натхненні Моїм Божественним 

Духом, дарувати милосердя страждаючому і нужденному людству. Таким чином, пророцтва 

збудуться для вас. 

Я покажу людству через ваше посередництво гавань порятунку, рятувальну шлюпку. Бо істинно 

кажу вам, що народи і нації, великі маси людей, які живуть на землі, заблукали, вбили життя 

благодаті. 

33 Усвідомте, що ви більше не належите до "мертвих", бо Я дарував вам життя - бо кожен, хто 

приходить до Мене, воскресне. Дозвольте цьому життю і силі дозволити вам бути в спілкуванні зі 

Мною. Не закривайте очі на це світло, на цю славу. Усвідомте, діти Мої, яке велике милосердя 

Отця вашого. 

34 Ви - люди, на яких Я поклав Свою надію, бо ви дасте надію і розраду людству і будете тим 

сяючим смолоскипом, що розвіє його темряву. 

Люди шукають Мене у своєму відчаї - одні через науку, а інші через ідолопоклонство. Коли ви 

бачите жінок, дітей, молодь і дорослих, які плачуть і кличуть Мене, бо не відчувають присутності 

Отця - тієї Святої Землі, Який обіцяв повернутися, щоб принести їм мир, розраду і милосердя, - 

коли ви бачите це людство, яке очищається і очищає себе у власному болю, ви повинні бути готові, 

співзвучні зі Мною, спостерігати і молитися за це людство, щоб воно могло почути Мене за вашим 

посередництвом і бути просвітленим світлом Мого Святого Духу. 

35 Я змушу навіть найзакам'яніліші серця відчути порив Моєї любові, щоб вони перестали 

бути камінням, яке завдає болю людству. 

36 Настав час, благословенний народе Ізраїлю, коли ти будеш екіпірований і йтимеш 

впевненим кроком у виконанні своєї нелегкої місії. 

37 Я прийшов зі Своїм Словом, щоб звільнити вас духовно, зняти тягар, який ви несли, 

позбавити вас від ланцюгів, які прив'язали вас до цього світу і які не давали вашій душі піднятися 

до Мене. 

38 Ви - ті люди, в яких я хочу бачити одухотворення праведників. 

39 Несіть свій хрест з любов'ю, смиренням і лагідністю, бо Я буду вашим Киринеєм*. 

Покажіть людству добрий приклад і будьте тим чистим дзеркалом, в якому воно побачить своє 

обличчя. Будьте милосердними і діліться своїми силами з ближніми. Я хочу, щоб ви через свою 

посмішку показували світові любов, яку дав вам Отець. Бо Я не залишу вас наодинці перед 

обличчям нещадності сил природи. 

У цей час великої небезпеки, коли спокуса і великі випробування будуть перетинати ваш шлях, 

ви будете відчувати Мене дуже близько, тому що Я буду в вас Сам, так що ви не будете мати в собі 

страху, який відчуває світ перед обличчям прояву Моєї Божественної Справедливості. 
* В оригінальному іспанському тексті ім'я Кириней - "Cirineo". Це ім'я людини, яка допомогла Ісусу нести 

свій хрест, коли Він впав під його вагою. У Біблії його ще називають Симоном Киринейським. 

40 Не порушуйте закон і не віддаляйтеся від Моєї любові, не заражайтеся злом світу. Майте 

тільки страх відходу від Отця вашого, бо цей страх є початком мудрості, через яку ви досягнете 

найвищого блаженства. 

41 Той, хто залишається готовим і вміє стежити за роботою, яку Я довірив його рукам, буде 

безупинно отримувати з Моєї скарбниці милість Царства Небесного, Моє благословення, і саме він 

буде нести вірне і правдиве свідчення перед людством. 

42 Я довірив вам зброю світла, потужну зброю, щоб ви могли захистити себе від спокус, які 

будуть зустрічатися на вашому шляху. Спокуса готова кожної миті, як хижий птах, позбавити вашу 

душу благодаті і дарів, які Я довірив вам, - забрати добре зерно і залишити вам полову. Це як 

голодний вовк, який хоче вас зжерти. Ви ж будете жити в істині, яку Я дав вам, щоб ви були 

добрими учнями, які своїм прикладом показують людям цей шлях. 

43 Коли ви не пильнували і не молилися, спокуса налетіла на вас, як вихор, зруйнувавши вашу 

святиню і погасивши світло вашого смолоскипа, вихопивши ваше наставляння. Тоді ти відчув себе 

позбавленим Моєї милості, нужденним і в Моїй присутності, як обвинувачений. Ви плакали і 
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відчували докори сумління. Ви знову благаєте милості у Отця вашого, і тоді Я знову вкладаю в 

ваші руки книгу світла, очищаю ваш розум, готую ваше серце, даю вам нову одежу і кажу вам: 

Встаньте, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. 

44 Єднайтеся, любі люди, щоб Отець міг радіти послухом і покірністю своїх дітей. 

45 Я хочу, щоб ви були як один учень, щоб ви несли одне вчення у світ. 

46 Боріться, люди Мої, мечем світла, який Я довірив вам у Слові Моєму - молитвою, щоб 

перемогти спокусу. Боріться з вогнем Моєї любові, щоб знищити бур'яни, і зі світлом Святого 

Духа, щоб розсіяти темряву від заплутаних, від невігласів, від ідолопоклонників, від розбещених, і 

щоб направити невинних, які шукали Мене в матеріальних святинях. 

47 Ви, які головуєте в цих скромних місцях збору, повинні вітати ці натовпи і говорити їм про 

Мою любов простотою Мого Слова. Ти скажеш їм, що Я прийшов за грішниками - не для того, щоб 

засудити їх, але щоб вони пізнали Мене, щоб осушити їхні сльози, щоб розсіяти темряву з їхніх 

душ, щоб зцілити сліпоту їхніх очей, щоб вони відчули і побачили Мою Присутність. Таким чином 

ви будете оживляти "мертвих" в ім'я Моє. Ви, Обраний Народе, будете для людства, як сяюча зірка. 

48 Ви закарбували Моє Слово у своєму серці, і коли ви будете готові, Мій Божественний Дух 

буде переданий вашим ближнім з цієї благословенної книги. Я помножу цей хліб, щоб душі 

наситилися і зміцнилися. 

49 Виконання вашої місії буде близьким вашим серцям не тільки протягом часу вашого життя 

на землі, бо на ній ви тільки почнете робити перші кроки. Ти змусиш великі народи відмовитися 

від ідолопоклонства і скласти зброю війни, щоб вони прийняли в свої серця послання Мого миру. 

Ваша душа, однак, буде продовжувати боротися і працювати невтомно, навіть після того, як 

залишить свою фізичну оболонку, поки ви не побачите, що в народі панує мир і добра воля, що в 

ньому є світло Святого Духа, що він прагне до піднесення і одухотворений. 

Ви будете боротися з покоління в покоління, і так ви будете підніматися на гору, поки не 

досягнете її вершини, де будете освіжатися плодами своїх справ. 

50 Після 1950 року, коли ви більше не почуєте Мене в такому вигляді, ви не будете 

засмучуватися і не скажете: "Куди мені йти? Яку місію я маю виконувати таким чином? Яка твоя 

воля, Господи?". 

Істинно кажу вам, ви отримаєте Моє натхнення, ваша душа почує Мене, і ви відчуєте, що Я 

беру вас за руку і показую вам шлях, яким ви повинні йти, щоб повернутися обличчям до ваших 

ближніх. Я зроблю так, що твої очі побачать тих, хто шукає Мене, а твої вуха почують тих, хто 

кличе Мене, і ти пізнаєш, що ті, хто шукає Мене, будуть шукати тебе. Тоді Я наповню тебе 

натхненням, і через твоє посередництво Я дам світло цим натовпам. 

51 Людство очистилося у своєму болі і очиститься ще більше, щоб душі прокинулися і 

зрозуміли, що їхні плоди несуть гіркоту і смерть. Вони будуть шукати свого Спасителя і знайдуть 

шлях, з якого зійшли. Але це послання світла, миру і любові я передам світові через своїх обранців. 

52 Ви живете в час благодаті, в новий день, в якому божественне світло освітлює шлях всіх 

людей. Я, Учитель, приймаю вас, дозволяю вам відпочити на Моїх грудях і благословляю вас, і як 

Я пещу цей народ тут, так Я проливаю благословення і блага по всьому світу. 

53 Ви, Мої учні, приготувалися почути Мій урок цього часу. Ви прийшли з вірою і надією, як і 

в минулі часи, коли Я звертався до вас. 

54 Шлях, який я показую вам, - це шлях Закону, широкий, точно визначений, щоб ви могли 

почувати себе безпечно, йдучи по ньому. Виконання цього закону є ціною вашого спасіння. Ви 

хочете врятувати себе і досягти мети цього шляху, щоб володіти дарами і силою праведників? У 

вас є все необхідне для досягнення цієї мети. Я наділив вас чеснотами, щоб ви могли 

вдосконалювати свій ідеал. 

55 Якщо ви відчуваєте, що боротьба за перемогу вашого духу важка, використовуйте силу, 

якою ви володієте. Якщо нещастя цього світу пригнічують вас, озбройтеся терпінням. Якщо 

людське нерозуміння змушує вас страждати, підніміть свою душу, і тут, у спілкуванні зі Мною, 

замовкніть свої скарги і поверніть мир у свій світ, без турбот і помсти, але з любов'ю і прощенням, 

як добрі учні. 
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56 Поширюйте на своєму шляху це вчення, яке Я приніс вам, щоб світ живився ним. Бо голод і 

спрага, від яких страждають люди, непереборні. 

57 Не втрачайте момент, коли ваші ближні звертаються до вас зі своєю бідою. Принесіть 

розраду душі, щоб полегшити її муки. Бо її духовна вбогість і хвороба більш скорботна і гнітюча, 

ніж та, яку переживає її тіло. 

58 Твоє слово як учня матиме силу розвіяти туман, смуток, який огортає серце твоїх ближніх. 

59 Я покликав вас задовольнити те благословенне бажання, яке ви виявляєте Мені, - 

удосконалити свою душу, вийти за межі людського пізнання, щоб увійти в Божественну 

Скарбницю. І Я, який прислухається до ваших прохань і бажає вашого прогресу, дав Своє Слово 

рясно, щоб ви відчували себе щасливими. 

60 Коли закінчиться сьогоднішній час і в вас залишиться тільки пам'ять про цей прояв, ви 

будете вважати себе щасливчиками, і коли ви будете читати Моє Слово в книгах, ви будете 

поливати своїми сльозами ці сторінки, записані з любов'ю і ніжністю, яку ви проявляєте до Мене, 

як Мої діти. 

61 Вже близький час, коли ви станете перед цим людством як свідки Моєї істини. Але треба 

вже приймати рішення і озброюватися мужністю. Бо випробування, яке вас чекає, велике. Ніщо не 

зробить вас боягузами, улюблені учні! І так само, як Моє Слово вказало вам єдиний напрямок: 

Любов і Істина, ви теж будете невтомними сіячами цього насіння серед людства. 

62 Посохом твоїм нехай буде молитва, вона приготує і приготує тобі добре. У цій молитві ви 

відчуєте, як ваша душа переходить на інші рівні, на більш високі, піднесені рівні, чим більша ваша 

підготовка. І на них ти будеш дихати спокоєм, відчувати натхнення від істот, що населяють їх, - 

справедливих і доброчесних, - і вони введуть тебе в Мою Присутність. У цьому спілкуванні Я дам 

вам свої нові одкровення і накази. 

63 Я хочу, щоб ви зараз відпочили від своїх довгих поневірянь, не проливали більше сліз у цій 

земній долині і піднеслися духом. 

64 Я оголошую вам, що ви доживете до того часу, коли у світі відбудуться найбільші 

катастрофи, які стануть наслідками людського егоїзму і прагнення до влади, відсутності любові і 

милосердя. Що ти будеш робити в цей час, Ізраїлю, коли побачиш, що всі сили природи вийшли на 

волю, а твої співвітчизники накинулися на тебе? 

Цей світ переживе сильні землетруси, води вийдуть з берегів, і частина моря перетвориться на 

сушу, а інші країни будуть затоплені водами. Люди будуть тікати зі своїх земель і навіть з рідних 

домівок у пошуках порятунку. Потоки води спустошать багато міст, як під час Потопу Першої Ери, 

і лише деякі уникнуть цього суворого суду. 

65 Як ви приймете цих людей, які тікають від стількох страждань і болю і шукають рятівного 

ковчега в цьому народі? Чи підкоришся ти Моїй волі і розділиш з ними свій хліб і свій дім? 

66 Незабаром для світу почнеться час великих подій. Земля здригнеться, і сонце обрушить на 

цей світ пекуче розпечене проміння, випалюючи його поверхню. Континенти будуть охоплені 

болем від одного полюса до іншого, вся земна куля буде очищена, і не залишиться істоти, яка б не 

відчула тяготи і спокути. 

67 Але після цього великого хаосу народи відновлять спокій і сили природи заспокояться. 

Після тієї "бурхливої ночі", в якій живе цей світ, з'явиться веселка миру і все повернеться до своїх 

законів, порядку і гармонії. 

68 Ви знову побачите небо чистим, а поля родючими. Води знову будуть чистими, а море - 

спокійним. Будуть плоди на деревах і квіти на луках, і врожаї будуть рясні. Людина, очищена і 

здорова, знову відчує себе гідною і побачить шлях, прокладений для її сходження і повернення до 

Мене. 

69 Кожен буде чистим і очищеним знизу догори, щоб гідно зустріти прийдешню Нову Епоху. 

Бо Я повинен заснувати нове людство на міцному фундаменті. 

70 Є багато духів, які тільки й чекають відродження доброчесності на цьому світі, щоб зійти і 

виконати місію, яку Я їм дав. Приготуйтеся і зробіть себе готовими прийняти їх, коли прийде той 

час, і скоротіть дні свого очищення справами милосердя. 
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71 Я ввійду в усі домівки, щоб промовляти через їхню совість до душі тих, хто править, - до 

батьків сімейств, до суддів і вчителів, і залишу в них закарбований Закон. 

72 Панування зла, яке так довго панувало в цьому світі, тепер скоро зникне, щоб звільнити 

місце для панування духу, для вивільнення тих духовних дарів і здібностей, які є в людині, завдяки 

яким вона має дуже високе призначення. 

73 Багато з вас будуть свідками тих подій, про які я вам сьогодні повідомляю. Одні увірували, 

а інші не увірували, і ви побачите, як ці слова здійсняться. 

74 Пильно чекайте виконання цих пророцтв, пильнуйте завжди, щоб жодне випробування не 

зробило вас слабкими, і несіть мої слова, закарбовані в вас. Бо в кожній з них міститься мудрість і 

сила, які врятують вас, якщо ви вмієте застосовувати їх у своєму житті. 

75 Якщо ви вмієте зберігати себе, молячись і виконуючи Мої настанови, ви досягнете свого 

духовного прогресу і зможете усвідомлено пройти через новий період, який вам належить 

прожити. Ви будете відчувати Мою присутність у ваших діях, у ваших зібраннях, і, натхненні 

Мною, ви будете здійснювати справи, гідні вашої гідності як учнів Моїх. 

76 Живіть у злагоді з бажаннями та ідеалами ваших духовних братів і сестер, навіть якщо ви 

знаходитесь далеко один від одного. Ваші душі з'єднаються з їхніми, і ви всі будете жити в 

спілкуванні зі Мною. Така Моя Воля. 

77 Відчуйте Моє підбадьорення, коли чуєте Моє слово, бо воно - життя для кожного, хто 

здатен його зрозуміти, щоб завтра ви були Моїми учнями, які виконують Мій Закон - щоб не 

давати поживу Содому і Гоморрі. Я даю вам своє слово, щоб ви зрозуміли, що таке справжнє 

багатство душі, щоб ви одухотворилися і були гідні успадкувати Моє Царство. 

78 Я даю вам світло Мого Святого Духа, щоб ви не потонули в темряві. Я говорив з тобою, 

щоб ти дозволив Мені оселитися в твоєму серці і перетворив його на святилище Моєї 

Божественності. 

79 Що живить світ у цей час? Гордість, марнославство, ворожнеча і порочні задоволення, які 

хворіють душу і тіло. Але Я хочу бачити тебе вільною від цієї чуттєвої похоті, і тому залишив твоїй 

душі тільки білий одяг. Наприкінці життєвого шляху Я хочу прийняти вас у Свої батьківські 

обійми і сказати вам: Ласкаво прошу вас, ті, хто навчився жити за Моїм законом і відокремив себе 

від світу, щоб стати Моїми працівниками. 

80 Кожен, хто слухає Моє слово і застосовує його, буде гідний отримати Мою милість з Моєї 

скарбниці. Саме він покаже себе іншим як чисте дзеркало. У ньому буде дар зцілення, пророче 

слово. Він буде як джерело кришталево чистої води для тих, хто спраглий Мого Слова. Я вкладу в 

нього Своє Божественне Слово і довірю йому Свій цілющий бальзам, щоб саме він дарував розраду 

всім, хто страждає. 

81 Я зроблю мир і радість там, де він оселиться, і доручу йому меч для боротьби з усяким 

ідолопоклонством. 

82 Навчіть своїх дітей шукати Мене в невідомому. Скажіть їм, що ви сіли зі Мною за Мій стіл і 

що ви більше не ідолопоклонники. Якщо вони відкидають Мене, любіть їх і прощайте їм. 

83 Народи встановлюють свої кордони, воюють і сіють смерть. Але Я прийшов у Дусі, щоб 

підготувати деяких людей, і це ви - частина нових поколінь, які шукатимуть Мене завтра від духу 

до духу. У той час народи землі більше не будуть готуватися до війни. Люди приймуть Мене у свої 

душі. 

84 Я хочу, щоб ви були "першими" і готувалися до того, щоб ділитися Доброю Новиною і бути 

прикладом для своїх ближніх. 

85 Воля Моя, щоб ви очистилися, бо осквернений не доходить до Мене, і біль ваш тоді дуже 

великий. Підніміться до Мене, щоб полегшити свій біль. 

Я прибираю з вас погане, щоб у вашій душі було благополуччя і радість - щоб ви могли 

піднятися на вершину Духовної Гори. 

86 Відчуйте любов до свого Вчителя і до людства, не утримуйте Мою милість. Докладіть 

зусиль, щоб звільнити своїх ближніх від фанатизму, і тоді Мій духовний світ буде з вами. Будьте 

Моїми свідками, і Я звіщатиму Добру Новину світові через ваше посередництво. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 352 
1 Це благословенна мить, коли Мій Дух вступає з вами - день, коли шляхи осяяні Моїм 

світлом, щоб учні приходили до цих місць зустрічей у прагненні до Мого Слова. 

2 Люди, я приймаю вас, ласкаво просимо! 

3 Я чую твою молитву і на твоє сердечне прохання простягаю Своє милосердя до людства, 

щоб кожне людське створіння могло духовно відчути Мою ласку. 

4 З доброю волею і вірою ви підготували свої серця і зробили себе фізично і духовно 

сприйнятливими до отримання Божественних настанов. 

5 Через цю підготовку ви викликаєте Моє слово любові, щоб воно було з вами. 

6 Учні, Я з найдавніших часів готував шляхи, які привели б вас до тієї точки, в якій ви 

перебуваєте в цю мить, - до того розвитку душі, що дозволить вам осягнути діалог духу з Отцем 

вашим. 

7 Цим Я даю вам зрозуміти, що Я ніколи не дозволяв вам йти своєю дорогою навмання, і що 

ваші кроки у виконанні Мого Закону були підпорядковані божественній пораді. 

8 Немов тінь твоя - так я йшов за тобою в усі часи і завжди допомагав тобі йти дорогою життя 

і правди. Бо коли ви станете на нього, то не я піду по ваших слідах, а ви підете по моїх слідах. 

9 Саме тут, на моєму шляху, ви відкриєте всі дари, якими володіє ваш дух - єдиний засіб, за 

допомогою якого він знаходить в собі необхідну зброю, щоб захистити себе від тисячі небезпек, які 

підстерігають його в мандрах. 

10 Багатьом життєвий шлях здавався важким і довгим через те, що вони не хотіли зрозуміти, 

що це вони самі, зі своїми помилками і слабкостями, роблять хрест свого існування все важчим і 

важчим. 

11 Їм не вистачало ідеалу і любові, тому, кинувшись в обійми матеріалістичного життя, вони 

врешті-решт відчули огиду і втому. Цим втомленим від світу душам, які перенесли свою 

багатовікову втому на свою людську частину, Я приніс в цей час Своє підбадьорливе Слово, яке, як 

тонке долото, поступово обробляє грубий камінь цих сердець, поки не надасть їм красиву і 

гармонійну форму - не просто форму, не просто зовнішній вигляд, а справжнє життя, духовне 

життя. 

12 Я хочу, щоб залишилася тільки твердість цієї скелі, яка згодом стане фундаментом святині, 

в якій живе тільки правда ─ церкви, в якій зберігається мій закон і в якій чути голос совісті. 

13 Мої зусилля, щоб навчити вас в цій Третій Ері через людську здатність розуміння, були 

божественним терпінням. Бо Я хочу, щоб, коли закінчиться цей прояв, Моє Слово збереглося в 

серці кожного з вас. Отже, завтра, коли ви зрозумієте, що час вашого свідчення настав, ви відчуєте, 

що ваша душа наповнена цією сутністю, і що ваші вуста не відмовляються вимовляти духовне 

натхнення, яке Я вливаю в вас. 

Ви побачите себе в оточенні величезного натовпу, але на мить відчуєте себе самотніми. Але 

самотність твоя буде тільки зовнішньою, бо досить тобі вступити в контакт зі Мною, щоб 

внутрішньо відчути Мою люблячу підтримку і, більше того, присутність світу світла, який, хоча і 

невидимий для твого фізичного погляду, але відчутний для твоїх духовних почуттів. 

14 Чи зможеш ти відчути себе самотнім або покинутим, хоча знаєш таємницю молитви, яка 

вводить тебе в контакт з Духовним Життям? Невже ти дозволиш своїм нещастям перемогти тебе, 

хоча ти маєш у своєму єстві силу свого Вчителя? Ні, улюблені учні, ви не повинні втрачати 

впевненості і ставати слабкими на своєму місіонерському шляху. Бо тоді станеться так, що ви 

будете проливати сльози, вважаючи себе вигнанцями, не усвідомлюючи, що ваші сльози падають 

на скарб, який ви носите в своєму єстві і якого ви не хотіли бачити. 

15 Наповнюйте свою скарбницю вже зараз, але усвідомлено, що ви в ній зберігаєте, 

усвідомлюючи все, чим ви володієте, і застосування кожного з ваших дарів. 

16 Я не хочу, щоб ви просто губами повторювали, що ви - спадкоємці мого царства, - Я хочу, 

щоб ви дійсно знали, чому ви - мої спадкоємці і в чому полягає ваш спадок. 
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17 Тільки той, хто знає з глибини душі те, що несе в собі, знатиме, як зробити мою творчість 

відомою. Тільки той, хто усвідомлює все те, що знає і чим володіє, зможе вистояти у великих 

випробуваннях. 

18 Я бачу, що за той час, поки ви Мене чуєте, ви духовно зросли. Бо якщо ви зробите іспит у 

світлі своєї совісті, то зрозумієте, що ви стали морально кращими, що ваша віра стала більшою, що 

ви увібрали в себе щось від тієї сили, яка виходить від Мого Слова. Але я також кажу вам, щоб ви 

не задовольнялися тим, чого досягли до цього часу, а продовжували крок за кроком йти по шляху 

досконалості, не впадаючи в застій. 

19 Тепер ви знаєте шлях, яким ступаєте, знаєте, куди спрямовуєте свої кроки, і у вас є високий 

ідеал. 

20 Скільки з вас прийшли переможеними життєвою боротьбою, без наполегливості у своїх 

справах, не знаючи, куди прийшли, не маючи мети і надії на спасіння. Але сьогодні ви живете 

новим життям, сповненим впевненості та ідеалів. Хіба це не крок вперед на вашому духовному 

шляху? 

21 Моє світло давно осяяло ваш шлях, щоб врятувати вас від прірви, в яку падають ті душі, які 

не мають світла віри і надії. 

22 Я, знаючи біль, який приходить до людей, приходжу зі своїм вченням, щоб вказати їм шлях, 

як протистояти лихам, перемагати спокуси і здобувати перемогу над злом і нещастями. Таким 

чином, ви отримали ще один прояв Моєї любові. 

23 Я прийшов до вас, щоб об'єднати вас і почати формувати новий народ Ізраїлю, згідно з 

обітницею, яку Я дав людству з найдавніших часів. 

24 Чи не бувало так, що багато разів у хвилини відпочинку або медитації у вас виникало 

відчуття, що до вас наближається щось духовне? Тому що Моя обіцянка була записана у вашій 

душі ще до того, як ви прийшли на Землю, і коли цей час настає, інтуїція проявляється з усією 

ясністю і дозволяє вам відчути момент Моєї присутності на вашому шляху. 

25 Не думайте, що це передчуття було тільки у вас, хто почув це слово, - ні, воно було в кожній 

душі, бо Мій новий народ складе все людство, без розрізнення рас, статі, кольору шкіри і мови. 

26 Сьогодні, коли люди всієї землі спорожняють біль як найгіркішу чашу з усіх, я знайшов 

багатьох ваших співвітчизників, які медитують і навіть моляться після того, як пройшли через 

випробування. Я бачив, як великі грішники і вперті розпусники зупинялися у своїх справах і як 

вони готувалися почути голос совісті. 

27 Це був момент, коли Дух відкрив серцю Мою обітницю, і коли людина внутрішньо запитала 

себе: "Звідки ця надія, яка живе в мені?". 

28 Я скажу вам: це виходить від Мого Божественного Духа. Мій жезл правосуддя торкається 

скелі твого серця, щоб з неї потекли кришталеві води покаяння, в яких ти будеш омивати свої 

плями, поки не досягнеш оновлення і не викличеш любов, яка потече з неї. 

29 Яким би суворим, невблаганним і нещадним ви не вважали Моє правосуддя - істинно кажу 

вам, ви завжди знайдете в ньому Мою Батьківську любов. 

30 Зосередьте свою увагу на собі: Ви постійно очищуєте себе через біль, але в той же час у вас 

є розрада, бальзам і сила, яку дає вам Моє Слово. 

31 Я не кажу вам нічого нового, людство. Бо все було сказано в законі перших часів. Але ваша 

духовна незрілість і незручність вашого розуміння призвели до того, що ваш Отець, 

вочеловечившись в Ісусі, прийшов у світ, щоб через діла роз'яснити вам зміст Закону. 

32 Але людські покоління не змогли проникнути в суть Мого Слова і викликали в цей час нове 

пояснення Закону Першої Епохи і Моїх Справ і Слів Другої. 

33 Я шукаю нині серця, бо в одних Я напишу заповіді Мого Закону, як на кам'яних скрижалях, 

на яких були викарбувані Мої заповіді в Першу Еру, а в інших Я одягну їх, як дерево, на якому був 

розп'ятий Ісус Христос. 

34 Так, людство, серед людей настільки велике духовне відставання, що доведеться повторити 

минуле, щоб вони пробудилися і прийняли - пробудившись - Моє нове послання, яке є поясненням 

всього того, що було відкрито в колишні часи. 
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35 Я вмію використати момент, коли застаю людину, віддану самоаналізу, іспиту своєї совісті 

або молитві, щоб оголосити їй, що настав час її воскресіння до істинного життя. Це час, коли душа 

розриває ланцюги, що зв'язували її зі світом, і з найчистішої частини свого єства виголошує крик 

про свободу, як в'язень, який після довгого ув'язнення нарешті бачить перед очима відкриті ґрати, 

що були його мученицькою смертю, - як викинутий на берег, який після відчайдушної боротьби з 

розбурханим морем нарешті бачить на обрії омріяний берег. 

36 Я кажу вам: Випробування, які людина створила для себе в цей час, є дуже важкими, бо 

такими вони є необхідними для її спасіння. 

37 На найулюбленішому з усіх людських створінь відбудеться божественне правосуддя, яке 

вимагатиме звіту за роботу кожного людського створіння. 

38 А тепер, улюблені: ви, хто передчував Мою Присутність в якійсь формі, відчутній для вашої 

незрілості, - ось Я олюднюю Моє Слово, щоб ви могли його відчути і зрозуміти. 

Ви, які пережили багато моментів роздумів про своє минуле, про своє сьогодення і про вічність, 

яка вас чекає, берете на себе в цей час велику духовну відповідальність перед людством: бути 

свідками мого нового послання - цього слова, яке ви почули біля підніжжя гори Третьої Ери. 

39 Вам ще багато треба боротися проти "плоті" і проти світу, щоб ви перестали бути його 

слугами, - і ще багато треба очистити своє серце, щоб зробити його гідним носієм Мого Слова. 

40 Тому необхідно, щоб Справа Моя піддавала вас постійній боротьбі, і щоб випробувань, як 

мудрих уроків, не бракувало у вашому житті, щоб ви жили недремно. 

41 Запевняю вас, що той, хто зміцнив свою віру в болі, буде тим, хто залишиться вірним 

Моєму Закону з найбільшою непохитністю протягом усього свого життя. Бо є люди, які 

відчувають, що їхня віра відроджується лише тоді, коли вони отримують пільги. Але якщо те, про 

що вони просять або на що сподіваються, не доходить до них, то вони відвертаються від Мене. Але 

це не віра, це не може бути оплотом, в якому можна сховатися під час великих життєвих битв. 

42 Як важливо, щоб людина пізнала, що таке духовна спокута, щоб, усвідомлюючи, що душа 

має минуле, яке знає тільки Бог, з любов'ю, терпінням, повагою і навіть радістю прийняла свою 

чашу страждань - знаючи, що тим самим вона змиває минулі і теперішні плями, сплачує борги і 

здобуває заслугу перед Законом. 

43 Не буде духовного підйому в болю до тих пір, поки людина не буде страждати з любов'ю, з 

повагою до моєї справедливості і здачею того, чого кожен досяг для себе сам. Але тільки це 

піднесення серед випробувань зможе дати людям знання про те, що таке закон духовного 

відшкодування. 

44 Не тремтіть від цих одкровень; навпаки, радійте думці, що це Слово зруйнує уявлення, яке 

ви мали про вічне покарання, і всі тлумачення, які вам давали в минулому про вічний вогонь. 

"Вогонь" - це символ болю, самозвинувачень і покаяння, яке буде мучити душу і очищати її, як 

очищається золото в горнилі. У цьому болю - Моя Воля, і в Моїй Волі - Моя любов до вас. 

45 Якби було правдою, що саме вогонь знищує людські гріхи, то всі тіла тих, хто згрішив, 

треба було б кидати у вогонь тут, у земному житті, за життя, бо мертві вони вже не відчували б 

його. Бо тіла ніколи не піднімаються в Духовний Простір - навпаки, виконавши своє завдання, вони 

занурюються в надра землі, де зливаються з тією Природою, з якої взяли життя. 

46 Але якщо ви вважаєте, що те, що ви називаєте "вічним вогнем", призначене не для тіла, а 

для душі, то це ще одна велика помилка, бо в Духовному Царстві немає матеріальних елементів, і 

вогонь ніяк не впливає на душу. Те, що народжується з матерії, є матерією, те, що народжується з 

духу, є духом. 

47 Моє слово не зводиться до нападок на будь-яку віру. Якщо хтось так думає, то він глибоко 

помиляється. Моє Слово роз'яснить зміст усього того, що було неправильно витлумачено і що 

через це породило помилки, які передавалися серед людства з покоління в покоління. 

48 Яку цінність мали б Мій закон і Моє вчення, якби вони не були здатні врятувати душі від 

помилок і гріха? І який був би сенс моєї присутності як людини у світі, якби було багато тих, хто 

повинен був загинути вічно, в безкінечній спокуті? 
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49 Слухайте Моє Слово, і ви відчуєте, від скількох темряв воно звільняє вас. Слухайте Моє 

Слово, і ви відкриєте для себе всі одкровення, яких прагне ваша душа, всі знання, якими ви повинні 

володіти, і всі пояснення ваших сумнівів. 

50 Усе, що людина повинна знати про духовне життя, щоб мати можливість спрямувати свій 

життєвий шлях до цього плану буття, Я відкриваю вам у Своїх навчаннях. 

51 Таким чином, ви матимете уявлення про розвиток душі, матимете знання про етапи, через 

які проходить душа, і знатимете важливість відшкодування. Але якщо ви дійсно бажаєте зрозуміти 

Моє вчення, Я кажу вам, що ви повинні навчитися залишати цю площину матеріалізму, на якій ви 

живете, з якої вам неможливо побачити світло істини. 

52 Сам по собі розум не здатен осягнути зміст цієї роботи. Вона також потребує духовної 

чутливості та інтуїції, щоб бути здатною проникнути в суть Мого духовного вчення. 

53 Ось чому я вчу своїх учнів молитися від духу до духу. Бо без такого способу молитви люди 

не зможуть досягти просвітлення свого розуму іншими засобами. 

54 Часи, про які говорили пророки, часи, в які прийде Дух Істини, щоб все прояснити, - це саме 

ті часи, які ви переживаєте. Але Я хотів здивувати вас, проявивши Себе в такому вигляді, 

перевірити ваше проникнення в сенс пророцтв, які говорять про те, що Я буду проявляти Себе 

духовно, через людську здатність до розуміння. 

55 Сьогодні, після того, як виконалася Моя обіцянка, коли Я відкрив Себе людям через них, Я 

не хочу, щоб ви забували, що однією з найбільших цілей Мого проголошення було те, щоб ви 

поширювали по всьому світу спосіб молитви і піднесення, якого Я навчив вас, щоб людина могла 

навчитися готувати себе до того, щоб відчувати Мою Присутність у своїй душі, у своєму розумі і в 

своєму серці. 

56 Чи не здається вам, улюблені люди, що було б краще, якби саме ви сповістили людству про 

Мою присутність в дусі в цю Третю Епоху, а не розгнуздані стихії, розбурхані бурі, землетруси, що 

руйнують міста, моря, що спустошують сушу, і суша, що стає морем? Чи не здається Вам, що з 

Вашого боку було б більш духовним і більш людяним випередити ці події через сповнення любові і 

милосердя? 

57 Приготуйтеся в правді і в дусі, і тоді Я використаю цей народ, як Ноя, сильного вірою, і 

пораджу йому побудувати духовний ковчег, в лоні якого люди знайдуть порятунок - ковчег, 

побудований вірою, одухотворенням, милосердям, який буде справжнім храмом миру, безпеки, 

притулком як у матеріальних, так і в духовних бідах. 

58 Коли пройдуть часи і люди вивчать і дослідять свідчення і знаки, щоб довести істинність 

мого проголошення, вони зрозуміють, що все, що сталося в ці часи, було нічим іншим, як одним з 

багатьох знаків, які сповістили світові про кінець мого проголошення і початок іншого періоду 

часу. 

59 Як багато проспали пророки Третьої Епохи! 

Лише зрідка ви відкриваєте очі і готуєте їх до того, щоб побачити те, що наближається. Саме тому 

цей народ не знає всього, що повинен знати про майбутнє, як і в інші часи Ізраїль був 

підготовлений і попереджений за століття до події своїми пророками. 

60 Це повинно було бути Моє Слово, щоб попередити і пробудити вас, як Я роблю в цей день, 

коли Я також оголошую вам, що Божественна Справедливість торкнеться повноважних або 

правителів землі, тому що вони теж повинні будуть очистити свої душі. Вони будуть страждати все 

більше і більше, бо таким чином Я буду готувати час миру, добробуту і союзу, який настане після 

часу випробувань. 

61 Після нового потопу засяє веселка як символ миру і нового заповіту, який людство духовно 

укладе зі своїм Господом. 

62 Ви повинні приготуватися до нелегкої битви, бо всім вам доведеться боротися проти 

дракона зла, зброєю якого є славолюбство, ненависть, земна влада, розгнузданість, марнославство, 

егоїзм, брехня, ідолопоклонство і фанатизм ─ всі сили зла, народжені людським серцем, проти 

яких вам доведеться боротися з великою мужністю і вірою, поки ви не переможете їх. 

63 Коли дракон ваших пристрастей буде вбитий вашою зброєю світла, перед очима людей 

постане новий світ - новий світ, хоча і такий же, але він буде більш прекрасним. Бо тоді люди 
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будуть використовувати її для свого добробуту і прогресу, впроваджуючи ідеал одухотворення у 

все, що вони роблять. 

64 Серця будуть облагороджені, уми людей будуть просвітлені, дух зможе засвідчити своє 

існування. Все, що добре, буде розквітати, все, що піднімає, буде служити насінням для людських 

справ. 

65 У матеріалі ви також відчуєте трансформацію: Ріки стануть повноводними, безплідні поля - 

родючими, сили природи повернуться у своє звичне русло, бо запанує гармонія між людиною і 

Богом, між людиною і божественними творіннями, між людиною і законами, продиктованими 

Творцем життя. 

66 Мої слова здаються вам фантазією? Це тому, що ви не можете усвідомити, що ви 

перебуваєте в кінці земного періоду і на початку духовного віку. Ваш шлях у цьому світі настільки 

короткий, що багато хто з вас не в змозі помітити зміни, які відбуваються ні в матеріальному житті, 

ні в житті духовному. Бо іноді ці переходи тривають століттями. Тільки дослідження розуму, 

піднесеного вірою, добром і молитвою, дозволяє усвідомити вплив часу на людину. 

67 Коли ви, що слухаєте Мене зі скептицизмом, опинитеся в духовному, ви зможете осягнути 

цю істину в усій її повноті, бо тоді ви зробите порівняння ваших існувань на землі в різні часи, 

коли ви населяли її, і зможете судити про еволюцію, про цілі і принципи кожного земного етапу і 

кожної духовної епохи. Тоді ти будеш нарікати, що не вмів використати досвід своєї душі для 

звершення справ, гідних тих, хто так довго вчився в житті. 

68 Я залишаю ці слова, написані у вашому дусі, щоб, коли ви станете свідками їх виконання, 

ви могли благословити Моє Слово і встати, щоб свідчити про Моє вчення і пояснення всіх подій, 

які Я зараз пророкую вам. 

69 Я знаю, що покаяння тих, хто не повірив або відкинув Моє слово, буде дуже великим, коли 

вони стануть свідками його приходу, і їхні серця тоді наповняться реченнями, в яких вони 

проситимуть у Мене прощення за те, що сумнівалися. Але Я також знаю, що серед них будуть і ті, 

хто сповняться запалом і перетворяться на найбільш невтомних сіячів Мого вчення. 

70 Людина, щоб підтримувати свою віру живим полум'ям, завжди потребувала надзвичайних 

подій, які б змушували її замислитися і підносили її почуття. Через нерозвиненість душі він 

сумнівається в істині, коли вона відкривається явно, а не приходить оповита пеленою таємничості. 

71 Завжди ви шукали Мене через біль, мало тих, хто шукає Мене з любові і вдячності. 

72 Людина повинна пізнати себе так, щоб усвідомити, що вона є не тільки матерією, але що 

вона також має благородну, добру частину буття, якою є дух. 

73 Ті, хто духовно більш розвинений, визнають Марію як дух, не надаючи їй конкретної 

форми. Але ті, хто повинен бачити, щоб вірити, змушені через свою розумову відсталість шукати 

образи, які відображають їхні духовні якості. 

74 Якщо ви візьмете за зразок Учителя, то, оволодівши тілом так, щоб розкрилися ваші духовні 

дари, ви зможете отримати від Мене все, що вам потрібно для творення добра. Але робити це треба 

не для того, щоб хвалитися перед іншими, а для того, щоб наслідувати свого Вчителя. 

75 Якщо ви шукаєте Бога, то шукайте Його в духовному, в добрі, в чудесах природи, але не 

шукайте Бога в образах. 

76 Марія - це Дух, настільки злитий з Божественністю, що Вона є одним з її аспектів, 

представлених трьома формами одкровення: Отець, Слово і Світло Святого Духа. У цьому сенсі 

Марія є тим Духом Божим, який виявляє і втілює божественну турботу. 

77 Марія є тією, хто надихає вас і заохочує здобувати заслуги і приймати випробування світу, в 

якому ви живете, з покорою і готовністю, щоб посеред випробувань ви могли знайти духовне 

щастя, оскільки це допоможе вашій душі досягти більшого піднесення. 

78 Душа буде насолоджуватися і причащатися Богом. Але спочатку вона повинна розвиватися, 

вселяючись у різні тіла, а потім продовжувати свій розвиток на вищих планах життя, поки не 

увійде у вічну досконалість. 

79 Народе Мій, не задовольняйся тим, що просто чуєш Моє Слово - осягай його, щоб, коли ти 

більше не почуєш Мене в цій формі, відчути себе сильним і наслідувати приклад свого Вчителя в 

творенні добра для людства. Ваші дії завжди повинні ґрунтуватися на Моїй правді. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 353 
1 Серце Отця з любов'ю відкривається, щоб прийняти вас. Бо Я бачу ваші страждання і дарую 

вам Своє милосердя. 

2 У цю Третю Епоху б'є джерело благодаті, і якщо в Другу Я підготував Своїх апостолів 

Своїм Словом, то в цю Епоху Я просвітлюю все людство світлом Свого Святого Духа. Бо Я хочу 

зробити всіх гідними називатися дітьми Божими. 

3 Ви - обраний народ Ізраїлю, сильний, розпещений, і ви повинні будете випередити натовпи 

всього людства, тому що ви всі - Мої діти. У цей час Я вибираю грішника, Я даю блудному синові 

можливість для спасіння своєї душі. 

4 Я не хочу, щоб хтось загубився, не хочу, щоб хтось із вас відійшов від мого лона, бо моя 

любов неповторна. Ось Моє милосердя і Моя досконала любов. 

5 І Я не зраджую тебе, і не дивлюся на пляму в твоєму серці. Я чую ваше покаяння, коли ви 

кажете Мені: "Отче, ми хочемо йти цим шляхом без жодної плями". Тоді я прощаю всі гріхи. 

Я також чую, як ви кажете Мені: "Отче, ми хочемо йти Твоїм шляхом", а Я кажу вам: "Увійдіть 

на цей шлях, який сповнений чеснот. Це чистий шлях, яким гріх буде видалений з вашого серця". 

6 Ви просите Мене, щоб Я дарував вам контакт з вашими близькими, і дійсно Учитель 

говорить вам в цей день благодаті: Я дарую вам цю благодать востаннє. Бо істинно кажу вам: Після 

цього року цих проявів через людський розум більше не буде. Але ті душі, для яких ви просите у 

Мене світла, будуть відкриватися вам тільки від душі до душі. Тому Я готую вас, щоб ваша душа 

піднімалася все більше і більше, щоб ви могли отримати цю благодать. 

7 Ви ніколи не будете беззахисними, люди, бо Я ніколи не віддалявся від вас, Я завжди 

захищав вас ніжністю Свого Милосердя. Це ви часом відокремлювали себе від Мене. 

8 Сьогодні я нагадую вам, що у вас є Отець, найлюблячий Отець, який дає вам свою милість, 

щоб наставити вас на істинний шлях. 

9 Людина наклала на ваші очі темну пов'язку і збила вас з безпечного шляху, повела до 

прірви, до темряви. Але істинно кажу вам, благословенний народе, не хочу, щоб ви загинули. Тому 

Я даю вам нову можливість для вашого спасіння. 

10 Я зараз пишу в кожному з ваших сердець слово "любов" - любов, яка є найкращим захистом 

народу Ізраїлю - любов, яка є найпотужнішою зброєю для всього людства - любов, яка воістину 

введе вас у Царство Світла. 

11 У минулому ти блукав, як блудний син, дорогами світу, збентежений душею, розчарований 

серцем, зі скорботою, закарбованою в глибині твого єства, і не знаходив ні слова розради, ні руки, 

яка б тебе вела, а часом перед тобою поставав міраж пустелі. А потім, коли вам здавалося, що ви 

відкрили безпечний шлях, ви в ту ж мить розуміли, що помилялися і що світло, яке з'явилося перед 

вашими очима, було лише обманом. 

12 За цей час ви вступили на шлях Світла. Не випадковість привела вас на цей шлях - це була 

Моя Воля. Бо істинно кажу вам, любі мої: "Без Моєї волі не ворухнеться й листок з дерева". Бо 

доля кожного творіння - в Мені. 

13 Отець говорить до вас: У Другу Еру, коли тіло Ісуса несли до поховальної печери, Мій Дух 

послав, щоб дати світло душам, які перебували в темряві, і звільнити їх від кайданів. З цього 

моменту ті душі, які були приречені на "вічну" ніч, отримали світло. 

14 Моє слово збудеться, душі отримають воскресіння через мою благодать і через мою любов і 

будуть шукати все більшого піднесення в духовній долині. Бо вони впізнали свого Господа, свого 

Спасителя, який може йти попереду них. Вони будуть співати осанну Господу, і Я воістину дарую 

їм ще одну благодать: Це перетворення їх на ваших ангелів-хранителів, щоб вони могли вести вас 

до 1950 року. 

Їх послання і поради ви будете отримувати через інтуїцію, а в моменти випробувань можете 

закликати їх Моїм ім'ям. Їхня воля - моя воля, в їхній любові до вас - моя любов, бо вони омилися в 

найчистіших водах Агнця і зробили себе гідними цієї благодаті. 

15 Ви - Обраний Народ, якому був даний Закон, щоб людство могло керуватися ним. І зараз 

настав час для цього людства піднятися на шлях світла і правди, підкоряючись Моїм заповідям. 
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16 Я тричі дарував вам Своє Божественне Світло, але Я не приношу вам плоди з іншим 

"смаком". Моє вчення в цей Третій Час - це те ж саме духовне вчення, яке Я завжди довіряв вам. 

17 У всі часи душа матеріалізувалася. Саме тому людство дезорієнтоване і не знає, як духовно 

спрямувати себе на той шлях, який приведе його до досконалості. 

18 Учитель був з вами, щоб вибрати і підготувати вас, щоб перетворити вас на працівників, які 

сіють Моє Слово в серцях, що прагнуть істини. Але сумніви і відсутність одухотворення стали 

причиною того, що моя творчість досі не визнана усім людством. 

19 Мале число тих, хто почув Мене за цей час. Мій Вселенський Промінь просвітив вас і 

підготував вас, щоб усі мої діти могли почути Мій заклик через ваше посередництво. 

20 Приготуйся, Ізраїлю, з упевненістю і мужністю взяти в руки меч любові, з яким ти будеш 

боротися проти темряви, яка все ще підстерігає тебе навіть в останні дні мого проголошення в цій 

формі. 

21 Моє Божественне Слово виявило себе через людський інтелект, щоб дати вам, через 

сутність Мого Слова, підготовку і життя для піднесення вашої душі, щоб ви могли бути прикладом 

для людства. 

22 У вашу душу Я помістив Мою настанову, щоб вона могла піднятися, зробивши своє тіло 

податливим, щоб ви могли бути посланцями Мого Слова, щоб люди не стали бар'єром, який 

перешкоджає просуванню Роботи Духа. 

23 Світ живить язичництво та ідолопоклонство. Я ніколи не давав вам вчення, яке просуває 

фанатизм або заперечує духовність, яка існує в Моїй Роботі. 

Сили природи бачили Мене, але світ спить глибоким сном і дозволяє душі залишатися в безодні 

і в темряві. Встань, Ізраїлю, з послухом, з силою в дусі, щоб говорити зі світом і пробудити його. 

24 Тому, оскільки ви не підготували себе, оскільки ви не зібрали Моє вчення, не вивчили його, 

Я більше не буду давати про Себе знати вам через глашатая - ні, бо Воля Моя єдина, і вона 

проявляється через виконання Мого Слова в усьому світі - у видимому і в невидимому. Після 1950 

року Я продовжуватиму направляти і надихати вас від духу до духу. 

25 Ви не загинете, бо тоді Я перестану бути Богом. Але все, що вийшло від Мене, повинно 

повернутися до Мене. Але душа повинна очиститися і заслужити у своїй боротьбі заслугу, щоб 

розстелити перед Моїм проникливим поглядом свої чисті жнива. 

26 Наберіться мужності, щоб протистояти темряві, обману. Покажіть істину, яку ви отримали 

за цей час. 

27 Пастир Ілля буде йти перед вами і пояснювати те, що ви не зрозуміли. Тренуйтеся, будьте 

як лагідні і смиренні вівці, які свідчать світові про те, що вони отримали від Моєї Божественності. 

28 Марія покриє вас своїм покровом і з її материнського серця витече Божественна ніжність, 

щоб ви носили її в своєму серці і вона була вашою підтримкою. 

29 Готуйтеся, люди, бо для вас настануть важкі часи, і не Моя воля, щоб ви через 

непідготовленість шукали настанови у сліпого і нужденного, який нічого не може вам дати. Я дав 

про Себе знати в цьому часі, щоб принести світло сліпому і вказати йому шлях. 

30 Пам'ятайте, що Учитель давно говорив вам, що вам доведеться боротися з обманом 

фальшивих голосоносців. Бо за часів прийдешніх з'являться фальшиві працівники. 

31 Не Моя Воля в тому, що ви слабкі або не знаєте. Але якщо ви відчуваєте себе так, то це не 

тому, що вам бракує Мого вчення, а тому, що ви не закарбували його у своєму серці. Багато хто з 

вас вірить, що Я буду з вами довше як Вчитель, пізнаний через людський інтелект. Але я кажу вам: 

будьте пильні, бо цей час закінчується. Тому кажу вам: будьте готові, бо серед вас з'являться 

вчителі, які передаватимуть світові Мої настанови. 

32 Людство буде шукати Мене, воно буде шукати Мою Роботу, воно буде шукати вас. Той, хто 

найбільше богохульствував, найшвидше звернеться до Мене, і тоді ви повинні будете бути готові 

говорити з ним про Моє Вчення. 

33 Ізраїлю, ніколи не відкидай Моєї милості, і не закривай своїх уст, щоб приховати Мою 

правду. Ніхто не володіє такою мудрістю, як Ви, і навіть найобмеженіший розум не залишить без 

уваги жодне Ваше слово у відповідний момент. Якщо ви готові, то з ваших вуст злетять слова, які 

вразять світ. 
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34 Не пропустіть цю можливість повз себе, Ізраїлю, завжди будьте готові виконати місію і дати 

світло тим, хто перебуває в темряві. Довіртеся Моєму слову, бо з часом ви побачите, що тільки 

одне вчення втримається на поверхні землі: вчення любові. 

35 Завтра вирушать великі натовпи, і ви повинні тоді дати їм керівництво, ви повинні усунути 

їх ідолопоклонство і фанатизм, ви повинні молитися, щоб моє світло засяяло в їх умах, в їх душах, 

щоб вони могли спрямувати свій погляд на Нескінченне, і вони могли побачити мою Присутність, 

яка скаже їм: "Ласкаво просимо до Отця, ви приготували себе з вірою і з надією на Мене, щоб 

прийняти моє Слово, і я приймаю вас". 

36 З найдавніших часів Я готував ваші душі, наближаючи їх до шляху чесноти, і дарував вам 

Своє натхнення. 

37 Я завжди показував вам праведність, любов і слухняність Моєму Закону. Ця боротьба 

здавалася вам важкою і важкою для проходження. Тому Я постійно працюю над вашими серцями. 

Моє Слово подібне до долота, яке наближається до твердої брили і постійно обробляє її, щоб 

надати їй форму, щоб створити святиню, на вівтарі якої сяють чесноти, які Я вам дав. Там Я 

оселюся, щоб споглядати твою віру і приймати твою молитву - там, згідно з Моєю Волею, ти будеш 

зберігати Моє Божественне Слово, як у скрині, щоб завтра, коли ти вважатимеш себе покинутим і 

оточеним нещастями цього життя, ти згадав, що носиш скарб у своєму серці, що твоя душа - його 

власниця, і що ти проявиш милосердя до натовпів людей, які вмирають від спраги і яких Я бачу 

голодними до істини. Дайте їм хліб, який Я дав вам, - хліб життя, що живить душу. 

38 Моє Слово подібне до гучного дзвону, який нині скликає душі, щоб надати їм мужності, 

сили і віри. 

39 Ви блукали без орієнтирів, як мандрівник, який не може знайти кінцеву точку шляху. Але 

Отець наблизився до вас у цей час боротьби за людину. Оскільки життєві перипетії пригнічують 

вас, а несправедливість досягла свого апогею, я прийшов як сяюче світло, що розганяє темряву. 

40 Я покликав вас, бо ви належите до дванадцяти колін благословенного народу Ізраїля. Я не 

хотів, щоб цей час пройшов без того, щоб ваша душа відчула Мій мир і ви насолоджувалися на 

бенкеті найкращою їжею, яку Я дав вам за Моїм столом. 

41 Я простягаю свої батьківські обійми, щоб привітати ваші душі, щоб закарбувати своє слово 

у ваших серцях, щоб показати вам закон, щоб ви відчули мою божественну присутність як Святого 

Духа. 

42 Я чекаю вашого піднесення і одухотворення, щоб дарувати вам Моє милосердя в повній 

мірі. Ланцюги гріха все ще зв'язують вас. Тому Отець говорить вам: Я піддав вас важкій боротьбі, 

але дав вам необхідну силу, щоб ви змогли подолати перешкоди. 

43 Звільніться від гріха, звільніться від ненависті і від зла і приходьте до Мене, щоб 

підготувати себе за Моїми настановами. Бо завтра ви будете посланцями цієї істини. 

44 Не плутайтеся і не перекручуйте шлях, якого Я навчив вас, додаючи до Моєї роботи різні 

вірування світу. Бо тоді Я покличу вас до відповіді, як поганих учнів, що погасили свої світильники 

і лягли спати, як ті нерозумні діви з Моєї притчі. 

45 Шлях, який Я намітив для вас, подібний до горнила, в якому очищається ваша душа, щоб 

досягти Мене. 

46 Це горнило, якому піддає вас Отець, змушує розпізнати правильний шлях і радить очистити 

душу через добрі справи, через виконання місії і духовне відшкодування. 

47 Необхідно, щоб ви очистили себе, щоб ви могли відчути Мою Присутність і отримати 

натхнення Мого Божественного Духа. Ось чому Я навчив вас також молитися. 

48 Мій мир повинен бути в кожному домі, ваші діти повинні бути як зерно миру. Ви будете 

вести їх через праведність, через любов і милосердя, через добрі приклади. У кожному домі Я 

оселюся як паломник і буду говорити там про Мій Закон, який є в совісті батьків роду, щоб вони 

виконували Мою Волю. 

49 Я увійду в домівки людей і знищу їхню жадібність. Я навчу їх жити як брати і сестри, щоб 

вони любили один одного і жили в мирі. 

50 Благословенний народе: Цей період часу, в якому я говорю з вами зараз, і кінець якого 

близький, ознаменує початок кінця зла, кульмінацію корупції, яка живила світ до цього часу. 



U 353 

104 

51 Світло Святого Духа осяє всю землю у всій своїй величі. Всі мої діти побачать її ясність, і 

вона послужить їм для воскресіння до нового життя, сповненого миру. 

52 Коли ж ці події будуть, народе мій? Ти не знаєш. Я залишаю пророцтво, написане лише у 

ваших серцях; але коли ви будете готові, вам не важко буде відчути мою присутність і почути мій 

голос від духу до духу. 

53 Завтра ви об'єднаєтеся духовно, як я просив вас, і так ви вирушите і виконаєте свою нелегку 

місію. Ви об'єднаєте свої думки, свої ідеали і свою волю, щоб Я міг здійснити Своє серед вас. 

54 Благословенні люди: закарбуйте Моє Слово у своєму серці, роздумуйте, вивчайте і 

досліджуйте, тоді ви відчуєте смак цієї їжі, яку Я вам залишив. Ви вирушите, ви підете до своїх 

близьких, в різні провінції, і ви будете як посланці Мого миру, Мого світла і Моєї благодаті, які Я 

роблю вас носіями. 

55 У цей куточок землі, де ви живете, зійшло світло Мого Духа, щоб освітити ваше існування і 

перетворити вас з егоїстичних істот на справжніх братів і сестер вашого ближнього. 

56 "Працівники ниви Моєї" - називаю вас у Своєму Слові, бо Я прийшов до вас, щоб навчити 

вас досконалому способу вирощування любові в серцях людей. 

57 Я ще не вимагаю від вас плодів виноградної лози, бо ви ще повинні багато чому навчитися у 

Мене, щоб зуміти принести Мені плід, гідний Мене. Тим не менш, ви повинні часто пам'ятати, що 

Моє проголошення в цій формі буде не вічним, а тимчасовим, і що ви повинні вчитися до 

останнього Моєму вченню. 

58 Гучний дзвін, який ви так довго чули і який духовно скликав вас на зібрання, зараз робить 

свої останні удари. Звук його важкий і сповнений справедливості, бо тепер це вже не радісний 

заклик, що запрошує невігласів на духовний бенкет, і не заклик до хворих позбутися важкого 

тягаря, просто почувши Моє слово життя. Нині це той дзвіночок, що скликає учнів, які вже давно 

отримали божественне вчення, - це той голос, що наказує всім тим, хто отримав докази моєї істини, 

дари, доручення і блага, зібратися навколо свого Отця і Вчителя, щоб почути його останні 

настанови, його останні правила життя. 

59 Блаженні душі, які, усвідомлюючи значущість цих миттєвостей, відходять від спокус світу і 

від несуттєвих насолод, щоб бути зі Мною духом. Бо вони будуть знати, як тлумачити Мої 

Божественні заповіді і виконувати їх. Вони зможуть продовжувати доглядати за виноградною 

лозою, і в кінці робочого дня, коли вони почують Мій заклик через дух, вони зможуть 

запропонувати Мені приємні плоди свого одухотворення, своєї любові і піднесення. 

60 У свідомості цього народу записаний 1950 рік, тому що це рік, встановлений Моєю Волею 

для завершення цього етапу Мого прояву через людський інтелект. 

61 Я послав вам Моє вчення, щоб у ньому ви знайшли підбадьорення і світло в стражданнях. 

Бо настає час великих випробувань для людства, і Я хочу, щоб Мій народ пройшов через них 

неушкодженим і переможцем. 

62 Я все ще бачу вас слабкими у вірі. Достатньо, щоб стихія природи вийшла з-під контролю і 

вже ваше серце наповнюється страхом. Чому? Хіба Я не говорив вам, що сили природи повинні 

коритися вам і поважати вас, коли ви перебуваєте на шляху, позначеному Моїм законом? 

63 Ах, люди, це тому, що ваша совість на кожному кроці підказує вам, що ви не виконуєте свій 

обов'язок добрих учнів! 

64 Я не брешу і не перебільшую, коли кажу вам, що царства природи чують ваш голос, 

слухаються і поважають вас. 

Історія Ізраїлю була написана як свідчення Моєї істини, і в ній ви можете дізнатися, як народ 

Божий знову і знову визнавався і поважався силами і стихіями природи. Чому це не повинно 

стосуватися вас? 

Ви думаєте, що моя сила або моя любов до людства змінилася з плином часу? Ні, ви, натовпи, 

які чуєте це слово, світло Мого Духа оточує вас, Моя сила і Моя любов вічні і незмінні. 

65 Тепер Я хочу, щоб цей народ, новий Ізраїль, з'явився серед людства, сповнений віри, сили і 

духовного світла, щоб так само свідчив світові про істину Мого буття, Мою любов і Мою 

справедливість, як той народ Першої Ери свідчив про буття і справедливість живого і істинного 

Бога. 
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66 Пам'ятайте, що ви - поневолений народ, що Новий Єгипет - це світ, а фараон - панівний 

матеріалізм, який поневолює і мучить. Але також пам'ятайте, що ви повинні об'єднатися в бою і 

продовжувати свої мандри разом, щоб ніколи не бути переможеними ворогами. Тоді ви побачите 

повторення всіх тих чудес і могутніх діянь, які пережив народ Ізраїлю на шляху до визволення, 

хоча тепер уже в духовній формі. 

67 Народе мій, любий народе: Якщо ви справді любите свободу духу, якщо ви голодні і спраглі 

праведності, якщо ланцюги безчестя і злиднів, які ви тягнете за собою, справді тяжіють над вами, 

єднайтеся духовно, моліться щиро, зміцнюйте свої постанови, просвітлюйтеся світлом віри, 

натхнення та ідеалу, і вирушили до нової Обітованої Землі, існування якої є настільки ж 

безсумнівним, як земля Ханаанська для того ізраїльського народу, який у Першу Епоху витримав 

випробування і поневіряння пустелі, поки не досягнув виконання Божественної обітниці. 

68 Це мій голос будить вас, і якщо ви проігноруєте його, то він не прийде вдруге, щоб 

розбудити вас завтра. 

69 Ізраїль: Невтомно прямуй до Моєї настанови, яку Я вклав у твоє серце і в твою душу. Я - 

Учитель, який наближається до вас, щоб говорити з вами в інтимній близькості вашого серця і дати 

вам відчути вогонь Моєї любові, щоб підняти вашу душу до світла і благодаті Мого Божественного 

Духа. 

70 Я невтомно обдаровую вас Своїм милосердям, щоб врятувати вас від загибелі. Як Лікар, Я 

помазую вас Своїм бальзамом, і як Батько, Я наближаюся до вас, втішаю вас і даю вам побачити 

вашу недосконалість. 

71 Благословенний Ізраїль, я прошу тебе: Що ви будете робити завтра, коли Вчитель перестане 

давати про Себе знати через людський інтелект? Ви ще не в змозі осягнути велич Моєї Справи, і 

тому Я велів вам вивчати і осягати Моє Слово, щоб не впасти в фанатизм і ідолопоклонство. 

З усіма вами Я розмовляв, з усіма вами Я був за Моїм столом, і всіх вас Я посадив на найкраще 

місце. Я показав вам смирення Мого Духа, щоб і ви були смиренними. 

72 Усвідомте, улюблені люди, що зараз для вас настав час бути лагідними і смиренними, щоб 

ви могли бути істинними спіритуалістами, які несуть в собі сутність, любов і силу вашого Отця, 

щоб ви могли вирушати в цей шлях. Бо Я навчив вас світлом Святого Духа, і якщо нині ви ще учні, 

то завтра будете вчителями. 

73 Я дам вам все необхідне, щоб ви могли прогодувати світ. Ви підете до країн, народів, сіл і 

провінцій і передасте те, що Я вам довірив. І через натхнення ви матимете невичерпне джерело 

світла, благодаті, любові та настанови для своїх ближніх. 

74 Я ніколи не вчив вас нічому непотрібному чи поганому. Мій Закон і Моя Робота чисті і 

далекі від матеріалізму. Тому Я усунув фанатизм і ідолопоклонство, і навіть позбавив вас 

матеріальних символів, які уособлюють духовне. Я навчив вас чистому, досконалому способу 

молитися і шукати Мене. 

75 Не Моя воля, Ізраїлю, щоб завтра ти перетворив доми молитви на доми фанатизму. Бо Я 

навчив вас, як практикувати Спіритичну Доктрину, і коли ви скористаєтеся моїми вченнями, ви 

матимете прямий діалог духу з духом. Так між вами завжди буде злагода і братерство. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 354 
1 Прийдіть до Учителя ще раз, о учні, ви, що прискорюєте кроки, щоб якнайшвидше досягти 

підніжжя гори, звідки ви чуєте привітання і поради, послані вам Отцем вашим. 

З того моменту, як ти починаєш чути звук цього голосу, який Я посилаю тобі з нескінченності, 

твоя душа починає підніматися, підніматися, поки не досягне вершини і не знайде Мене, поки Я 

даю Своє вічне наставляння любові і мудрості. 

2 Таким чином, при кожному моєму прояві ви готуєте себе, піднімаючись від підніжжя гори, 

щоб прибути на вершину, коли мій урок досягне свого кінця, об'єднані і зроблені єдиним цілим з 

моїм Духом. 

3 Я даю вам нині останні уроки цього етапу Мого прояву через людину, а ви жадібно слухаєте 

їх, п'єте крапля за краплею їх суть і зміцнюєте себе у вірі. Роблячи це, ви даруєте радість Моєму 

Духу, бо коли Моє Слово закінчиться в такій формі, ви залишитеся вірними свідками. Я залишаю 

вас готовими продовжувати Мою Роботу в серцях людей. 

4 Якщо ви глибоко замислитеся, то зрозумієте, що Я взяв вас під Свою опіку, щоб 

перетворити вас на справжніх апостолів - що Я говорив з вами не тільки через Своє Слово, але й у 

випробуваннях і подіях вашого життя, що Я формував і очищав вас у них, бо хочу залишити вас 

проповідниками істини. 

Не промовляйте Моїх слів, не відчуваючи їх своїм серцем, не живучи Моїм вченням, щоб ваші 

справи в цей час говорили більше, ніж ваші слова минулих століть, і щоб ви стали прикладом 

смирення, покірності і духовного піднесення. Я хочу, щоб світ, бачачи, як ви страждаєте і даєте 

свідчення сили духу, навчився довіряти і навіть посміхатися навіть у найбільшому болю. Якщо ви 

будете слідувати моїм настановам, то ваша праця залишить добре насіння в серцях ваших ближніх. 

5 Ви не можете більше брехати людству. Вона розвинулася настільки, що вміє розпізнавати 

як правду, так і брехню. 

6 Нехай не повториться між вами випадок, коли секти фарисеїв і саддукеїв піднеслися над 

народом, спокушаючи і обманюючи його фальшивими прикладами. У нинішній час в лоні мого 

народу не повинно виникнути жодної подібної секти. Серед Моїх нових апостолів не буде ні 

фарисеїв, ні саддукеїв. Той, хто не вважає себе готовим проповідувати, нехай закриє свої вуста, 

нехай тримає руки закритими, поки не перетвориться на Мого учня. Лише тоді він дозволить своїм 

устам розкритися, щоб вимовити Мої слова, і нехай вихлюпнеться скарб, який він зберігає в своїй 

душі. 

Ось чому Я багато говорив з вами, щоб залишити вас підготовленими, щоб світ не спокусив вас 

своїми теоріями і не зруйнував храм, який ви побудували у своїх серцях. Ось чому Я відвів довгий 

час, щоб навчати вас, щоб Моє Слово очистило вашу душу, і віра пустила глибоке коріння, і навіть 

ваше тіло брало участь в одухотворенні, і ви, таким чином, були підготовлені як Мої інструменти, 

щоб відкрити світові силу і благодать, в яку ви були одягнені. 

7 Я не використовував вчених, філософів чи науковців, щоб поширювати Своє насіння любові 

серед людства цього часу. Я вибрав смиренних, тих, хто голодує і жадає духовного піднесення, 

тих, хто прагне вічності, тих, хто прагне миру у Всесвіті. Ці голодні і позбавлені благ світу 

належать до народу Духовного Ізраїлю. 

Коли Я покликав цих істот, щоб доручити їм таку велику місію, Я обрав їх не випадково. Я 

мудро вибрав кожну душу, щоб вона почула Мій голос і щоб призначити їй шлях, день її праці, 

щоб дати їй поле і насіння, а також знаряддя праці. Бо як тільки ви будете оснащені, о смиренні і 

бідні землі, Я пошлю вас у світ, щоб показати і запропонувати це світло, яке наповнить вас 

блаженством і яке згодом пошириться по всій земній кулі. 

8 Я змусив вас чекати виконання моїх обіцянок, але тільки в теперішньому часі ви бачите їх 

виконання. У своїх попередніх втіленнях ви шукали виконання цієї Моєї обіцянки повернутися до 

вас і не знаходили його. Але душа твоя, що володіє життям вічним, залишила тимчасові покриви, 

як одяг, розірваний в бою, і міцно тримається надії, і нарешті бачиш, як винагороджується твоя 

віра і уповання на те, що слово Моє повинно бути виконане. Сьогодні ви побачили, як перед 

вашою душею відкрився широкий шлях, що веде до Мене. 
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9 Хіба Мій Закон і Моє вчення минулих часів не були такими ж, як шлях, який Я вказую вам 

зараз? Я кажу вам: У Своїх вченнях, яким Я навчав і відкривав вас з найдавніших часів, Я 

підготував вас до пізнання того, про що Я говорю з вами сьогодні. Через Мойсея і пророків Я дав 

вам Закон, щоб ви жили між собою в справедливості і повазі та віддавали Мені данину своїм 

розсудливим і впорядкованим життям. 

Ви зрозуміли, що тільки тоді, коли творите добро, живете в благодаті, і що Я винагороджував 

ваші справи, коли вони відповідали заповідям Закону, а коли ви не слухали їхніх голосів, то 

відчували, що не догодили Отцеві своєму, і совість докоряла вам за ваше невірство. 

     Але хоча ви мали перед очима такі мудрі вчення в Моїх посланцях, ви й гадки не мали, що вони 

вели вас до пізнання духовного життя. Людство не переступило своїм поглядом порогів того 

чудового життя, яким ви всі будете володіти і яке є метою, для якої ви були створені. 

10 Минули часи, Я послав вам Ісуса, і через Нього промовляв до душі і серця людей, щоб вони 

відчули, що Той, Хто говорив з ними, вчив Своїм життям і прикладом, щоб Його вчення 

сприймалося як небесне послання, як запрошення до істинного життя. І ви відкрили свої очі, своє 

серце і свою душу і дізналися, від кого було слово. 

Ви отримали його приклади, його чудеса і вчення, і разом з ним ви побачили красу духовного 

життя. Ви дізналися, що той смиренний Учитель прийшов не для того, щоб царювати в цьому світі, 

що Він прийшов не для того, щоб залишатися на землі, і що Він пройде через неї лише на короткий 

час, а потім повернеться в дім, звідки Він прийшов, щоб чекати там Своїх учнів після того, як 

завершить Свою справу спокути. 

11 Але куди ж повернувся той Учитель, який прийшов, щоб дати доказ Своєї безмежної любові 

до людства? Звідки прийшов Той, Хто був джерелом ніжності і мудрості? І де б шукали Його учні 

той хліб життя і те вино любові? 

Скільки людей любили Його і відчували Його, і, побачивши, як Він іде, з радістю пішли б за 

Ним у Його дім, куди Він повернувся, і це тому, що їхня душа пробудилася до життя, коли відчула, 

як її кличе і пестить голос Учителя, - завдяки тому вченню, яке пояснювало, що означають людські 

почуття любові, матеріальна природа, а також сенс Духовного Життя. 

12 Я не змушував вас відрікатися від світу, не позбавляв людей ні доброї їжі, ні корисних 

задоволень, ні священних обов'язків перед сім'єю. Я лише наставляю людину на моральний шлях 

цього земного життя, а душу - на нескінченний шлях, що веде до Мене. 

Через ту Божественну настанову розквітала чеснота, душа бачила двері до сходження, відкриті 

на шляху кожної істоти, яка виконуватиме Мої заповіді. Але ніхто не підозрював, що після цього 

часу Я прийду ще раз зі Своїми словами, щоб продовжити Свою Справу, і що Я відкрию вам ще 

більше того, що сказав вам в Ісусі. 

13 Перед тим, як піти з цього світу, Я сказав Своїм учням: "Утішитель прийде до вас, Дух 

Істини, Який відкриє вам, що має в скарбниці Своїй". Але ви, які бажали пізнати таємниці життя 

Духа, які ніколи не закінчуються, чекали одне життя за іншим, одне випробування за іншим, і 

кожне з них було виконанням одного з цих слів. Ви знали, що Отець не може порушити Своєї 

обіцянки, бо ще в найдавніші часи ви відчули, що кожне слово, яке виходить від Нього, 

виконується. І нарешті, в цей час, ви маєте нагороду за свою надію. 

14 Споглядайте тут продовження Моєї Роботи, Моє пришестя в Третю Еру як Духа Утішителя, 

оточеного Моїми великими сонмами ангелів, як написано. 

Ці духи, що йдуть за мною, є частиною тієї втіхи, яку я вам обіцяв, і в їхніх рятівних порадах і 

прикладах чеснот ви вже отримали докази їхнього милосердя і миру. Через них Я дарував вам 

блага, і вони були посередниками між вами і Моїм Духом. 

Коли ви сприймали їхні дари благодаті та їхнє смирення, ви відчували натхнення робити 

справи, такі ж праведні, як і ті, що вони зробили у вашому житті. Коли вони відвідували ваш дім, 

ви відчували честь їхньої духовної присутності. 

15 Будьте благословенні, якщо ви усвідомили їхню щедрість. Але Учитель каже тобі: "Невже 

ти думаєш, що вони завжди були доброчесними істотами? Хіба ви не знаєте, що велика кількість їх 

населяла землю і знала слабкість і тяжкі гріхи? 
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Але подивіться на них зараз: На них більше немає жодної плями, а все тому, що вони 

прислухалися до голосу совісті, пробудилися до любові і розкаялися у своїх колишніх гріхах. У 

тому горнилі вони очистилися, щоб гідно піднятися, і сьогодні служать Мені, служачи людству. 

Їхній дух з любові взяв на себе завдання допомогти ближньому надолужити все те, що вони не 

зробили, коли населяли землю, і як божественний дар вони скористалися можливістю посіяти те 

насіння, яке не посіяли раніше, і виправити кожну недосконалу роботу, яку вони зробили. 

Тому зараз ви з подивом спостерігаєте їхню смиренність, терпіння і лагідність, а іноді бачите, як 

вони страждають заради свого виправлення. Але їхня любов і знання, які є більшими за перешкоди, 

з якими вони стикаються, долають все, і вони готові йти аж до самопожертви. 

16 Не збільшуйте їхні страждання. Будьте слухняними, розуміючими і прислухайтеся до їхніх 

порад. Поверніть їхні ласки, вони ваші духовні брати і сестри, тоді завтра ви будете такими, як 

вони сьогодні. Ви теж будете жити в тому світі, і ваша любов, зусилля і покаяння змиють плями, 

що залишилися на вас, і ви станете чистими і дзвінкими, як вони. Ваша наполегливість і любов до 

добра змусять вас послати свою молитву до тих, кого ви залишили на землі, заплутавшись в 

нещастях і злі, і ви скажете Отцю: "Господи, дозволь мені повернутися, нехай у вигляді 

невидимому і недоторканному для моїх братів і сестер, щоб принести послання миру і здоров'я 

тим, хто страждає", і Я дарую вам цю благодать. Тоді ви будете подібні до ангелів і ніщо не 

завадить вам відвідати світ спокути, несучи в собі те джерело благодаті і добра, яке Я довірив вам 

як Моїм дітям. І в тій мірі, в якій ви дозволите своїй душі переповнитися, ви станете спокійнішими 

і досягнете більшого піднесення. 

17 Коли я востаннє пролунає мій дзвін і я востаннє покличу своїх дітей, щоб вони почули моє 

слово, тоді закінчиться і прояв цих духовних носіїв. Ви більше не почуєте їх через дароносиць, ви 

більше не почуєте їхніх порад у такій формі. Але вони не відійдуть від вас, вони і надалі будуть 

поруч, як ангели-хранителі і захисники людей. Вам достатньо буде молитися і просити їхньої 

поради, і вони прийдуть до вас на допомогу. Але робіть це від чистого серця, щоб ви відчували 

їхній вплив, а не сумнівалися в їхній присутності. Бо в істотах такого високого ступеня 

одухотвореності є тільки милосердя до ближнього. 

18 Чого навчив духовний світ за цей час? Вона принесла лише пояснення і тлумачення Моїх 

одкровень. Воно не відкрило і не навчило вас нічого такого, що не було б сказано Мною раніше. 

Воно не передбачило Моє вчення, але все ж таки було пророком, і предтечею, і провісником, коли 

наближався час Моїх проявів людям. 

19 Коли ви приготувалися запропонувати свій інтелект для прояву цих сутностей, ви, що 

володієте цією здатністю, отримали від них прояви щирості і сили, які їм належать. Скільки 

смирення у своїх словах і скільки послуху і любові до Моєї Справи проявили ваші духовні брати і 

сестри, і як осяяли ваше життя своїми вченнями! 

20 Вже наближаються дні моїх останніх проявів, і якщо ви, носії голосу і передавачі слова, не 

підготуєте себе, то не зможете отримати мої останні одкровення, вказівки і директиви, які я 

повинен залишити вам. Але після цього часу - скільки вам доведеться напружитись, щоб отримати 

те, що приготувала для вас Моя скарбниця. Ви повинні набути заслуг, щоб отримати від духу до 

духу те, що ви повинні були отримати завдяки своєму дорогоцінному дару. 

Мій Духовний Світ, коли закінчиться цей етап, перестане давати про себе знати як слухняний 

слуга, і навіть коли його будуть кликати Моїм ім'ям, він більше не буде використовувати людський 

мозок і обмежиться лише просвітленням і вселянням своїх рятівних порад тим, хто його кличе, і на 

всіх він буде виливати милість. 

Я встановив цей день, оскільки Я обмежив кожну епоху в кожному з часів або періодів, в яких Я 

виявив Свій Дух. І в цьому, в якому Я прийшов в оточенні Моїх Духовних Воїнів, 1950 рік є 

кінцем, як Я сказав через усіх Моїх Носіїв Голосу. 

21 Використовуйте цей час по максимуму! Будьте витривалі, учні, будьте наполегливі, учні! 

Але все ж таки в одних з вас я бачу млявість, в інших - нерозуміння часу, в якому ви живете, і часу, 

який наближається для народу. Я бачу в одних намір продовжувати звертатися до світу духів, а в 

інших - надію на те, що Я скасую Своє рішення. Але Я не дам ні того, ні іншого, про що Мене 

просять. 
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22 Зверніть свої погляди назад і нехай ваші душі згадають події, які відбувалися навколо 

Мойсея, коли він наближався до кінця свого життєвого шляху. Народ побачив у цій людині 

втілення вашого батька. Ви знали його як духовно могутнього, справедливого і мудрого в законах і 

постановах, якими він керував, мужнього в бою і відданого у випробуваннях, сповненого віри, 

енергії і життя. 

Поки народ відпочивав у важких і довгих мандрах, Мойсей спостерігав, його душа підносилася 

до Мене, і, зміцнюючись у молитві, він споглядав свій народ і огортав його своєю любов'ю. 

У той час, як воно хиталося в боях і невпевненість у собі змушувала його богохульствувати, 

Мойсей підняв руки і закликав Єгову, благаючи сили і мужності для тих, хто йшов за ним, а після 

молитви повернувся до своїх, щоб добре підбадьорити їх у битві, і так він привів їх до перемоги. 

23 Після стількох боїв, стількох випробувань народ почав довіряти своєму лідеру. Вони не 

думали, що одного разу йому доведеться покинути їх, що, як і кожній людині, йому доведеться 

покинути земне життя, щоб злетіти у вирій. 

І цей призначений Мною день нарешті настав. Дні Мойсея вже були пораховані, і не пройде 

жодного більше, ніж зазначено. І, відчуваючи свій кінець, він піднявся на гору, з якої міг бачити 

землі Ханаанські, до яких вони ще не дійшли. З тієї гори він охопив народ своїм поглядом і сказав: 

"Ідіть, поки не прийдете в землю обітовану". 

24 Коли народ дізнався, що настала смертна година для їхнього вождя, їхнього законодавця і 

пророка, вони звернули свою молитву до Мене, кажучи: "Господи, залиш його з нами, бо ми ще не 

дійшли до воріт Ханаану. Дозволь йому провести нас туди, а потім прийми його в Своє лоно". 

Чоловіки і жінки були потрясені, дорослі і діти плакали, але час прийшов і життя Вождя не 

продовжилося ні на мить. Але це сталося не тому, що я не зворушився перед болем людей і перед 

любов'ю, яку вони висловлювали до того, в кому бачили моє втілення, а тому, що година була 

визначена і поради мої мудрі і безповоротні. 

25 Мойсей прийшов до Мене, а народ пішов за його наступником. Тоді Ізраїль випробовував 

силу, яку дав йому Мойсей. Вона вміла розпізнавати перешкоди і захищатися від розгнузданої 

стихії, тому боролася і перемагала своїх ворогів. Він витримав випробування і не звернув зі шляху, 

який привів його до Землі Обітованої, і довів, що Господь мав рацію, коли покликав Мойсея до 

Себе. Бо він виконав свою місію і тепер може спочивати на люблячих грудях свого Отця. Народ 

навчився жити і виконувати закон, який Я дав йому через Мого обранця. 

26 Три роки Ісус жив зі своїми учнями. Його оточував великий натовп людей, які його дуже 

любили. Учням нічого не залишалося, як слухати свого Вчителя, коли він проповідував своє 

божественне вчення. Йдучи Його слідами, вони не відчували ні голоду, ні спраги, не було жодного 

спотикання, жодної перешкоди, в атмосфері, що оточувала цю групу, панували мир і щастя, і все ж 

- одного разу, коли вони були особливо захоплені спогляданням свого улюбленого Ісуса, - Він 

сказав їм: "Настане інший час, і Я відійду від вас, і ви залишитеся, як вівці серед вовків. Ця година 

наближається, і необхідно, щоб я повернувся туди, звідки прийшов. Ти залишишся на деякий час 

на самоті і донесеш свідчення побаченого і почутого до тих, хто голодує і спраглий любові і 

справедливості. Працюйте в ім'я Моє, і після цього Я заберу вас до Себе у Вічний Дім". 

27 Ці слова засмутили учнів, і коли наближалася година, Ісус повторив це оголошення з 

більшим наголосом, говорячи про Свій відхід. Але водночас Він заспокоював серця тих, хто слухав 

Його, кажучи, що Його Дух не відійде і буде й надалі пильнувати світ. Якби вони були готові нести 

Його Слово як послання розради і надії людям того часу, Він би говорив їхніми устами і творив 

чудеса. 

28 Цими словами Божественний Дух сповістив про закінчення цього періоду. І коли Ісуса 

схопив натовп, щоб судити як порушника громадського порядку, учні занепокоїлися і повстали 

проти тих, хто звинувачував Його. Але Учитель заспокоїв їхній розум і сказав: "Не турбуйтеся, бо 

ще не прийшла моя година". 

     Багато хто мав намір розсіяти послідовників Ісуса і навіть покарати Учителя. Але Він, знаючи 

час, коли Йому доведеться віддати Себе, продовжував Свою місію, щоб підготувати той народ, 

щоб він зміг мужньо витримати це випробування. 
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29 Але коли Він віддавався в руки ворогів, Його учні протестували і говорили з обуренням: 

"Чому Він так віддається і не чинить ніякого опору? Чому Він не тікає від тих, хто не знає, Хто 

Він?". І один з тих учнів, вихопивши меча, поранив одного з тих, що хотіли схопити Учителя. Але 

Учитель звернувся до нього і сказав: "Сховай свій меч, не захищай Мене таким чином! Настала 

передвіщена година, і те, що написано, має збутися". 

30 Побачивши Господа серед натовпу, вони відчули, що зараз втратять Його назавжди, що 

більше не почують Його Божественного Слова - що ті дні, коли Учитель зробив їх духовними 

областями і переніс у своєму захопленні до стіп Отця Небесного, назавжди відійдуть у минуле, і в 

них залишиться лише пам'ять про ті щасливі дні спілкування і блаженства. 

31 Ці учні благали пощади для свого невинного Учителя, сподіваючись знову побачити Його 

на волі, проповідуючи на дорогах і в селах, як вони бачили Його в ті короткі роки. Але сліз і 

благань натовпів, що любили Його, виявилося недостатньо, і життя Вчителя не було продовжено 

понад призначену годину - ні на мить. 

32 Лише після того, як жертвопринесення було здійснене, і ті учні повернулися до 

повсякденного життя, і їхні скорботні серця заспокоїлися, вони почали вчитися, поринули в 

глибокі роздуми і зрозуміли, що їхній Учитель не залишив Свою справу незавершеною, але що 

вона повністю завершена - що Його веде невідомий... 

Царство, до якого Він повернеться після завершення Своєї справи, - що Його життя як людини і як 

Божественного Посланця було зразковим, і що це встановить етап, дорогоцінний час, коли Він 

залишить скарб мудрості в серцях Своїх вірних і покаже їм шлях, яким вони зможуть досягти 

обіцяного Царства. 

33 Згодом вони отримували все більше і більше доказів того, що Учитель надихав їх і дарував 

їм чудеса у виконанні їхньої місії як апостолів, і вони виявили, що Його Дух говорив їхніми 

устами, коли вони готувалися і готувалися донести Його послання любові до тих, хто чекав їх. Ці 

перші учні були справжніми представниками Його, і оскільки вони брали за взірець Того, Хто їх 

наставляв, вони повторювали Його великі справи серед грішників. 

34 Через це виконання місії вони набагато краще зрозуміли свого Вчителя, відчули себе 

просвітленими і сповненими Його Духа для виконання покладеної на них місії. 

35 Божественне Слово, яке промовляло через Ісуса, є тим самим Словом, яке зараз 

повернулося до вас, щоб продовжити свою роботу. Я давав про Себе знати через обраних Мною 

чоловіків і жінок. Це людяні, прості і скромні люди, які зуміли підготувати себе до виконання своєї 

нелегкої місії і які, коли цей період часу закінчиться, продовжать жити серед вас, продовжать 

працювати і докладати найбільших зусиль для досягнення духовного спілкування зі Мною. 

36 Мойсей символічно зійшов на гору, і, дійшовши до кінця свого життєвого шляху, піднявся 

до Мене. Ісус був піднятий на хрест, і звідти Він змахнув вгору, щоб з'єднатися зі Мною. Але 

сьогодні, в Третю Еру, в якій Я говорив через Своїх глашатаїв, Я лише відведу Свій Вселенський 

Промінь - той потужний промінь, який, сходячи на використані Мною інструменти, висвітлював і 

потрясав цей світ від одного полюса до іншого. 

Кожне творіння отримало своє світло, яке є мудрістю і силою Мого Духа. І глашатаї, які 

служили Мені на цьому етапі, ще деякий час залишаться в цьому світі, щоб свідчити про Мене. 

37 Носії голосу: Присвятіть себе молитві, будьте ощадливими і завжди носіть Моє Слово 

живим у вашій душі, а коли настане останній день Мого прояву, з'єднайтеся з Мойсеєм і 

пам'ятайте, що ця година подібна до тієї, в якій Посланець, Законодавець, побачив наближення 

моменту, щоб представити переді Мною свою роботу. Станьте одним цілим з Учителем і 

переживіть Його хресні муки, щоб ви могли помолитися і сказати, як Він у ту смертну годину: "Все 

звершилося". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 355 
1 Я благословляю вас, народ Ізраїлю, який зібрався в цей час в земній долині, а також 

благословляю сутності, які належать до цього народу і живуть в духовній долині. Бо обидва мали 

одну рішучість у своєму прагненні виконати свою місію: Любити і служити своїм братам і сестрам. 

Вас об'єднує ця мета і ви обидва починаєте жити в повній гармонії. 

2 Я послав вас заселяти різні домівки, щоб з них ви стояли за мир і несли промінь світла і 

справедливості в душі ваших братів і сестер. Ви прийшли на землю як частина того великого 

народу, який слідує за Мною, в годину найбільших випробувань, і б'єтеся як воїни в цій битві 

добра зі злом, і коли ви зіткнулися з цією битвою, ви відчули себе сильними, захищеними і 

впевненими у своєму призначенні. 

3 Слухайте Мене з підготовленою душею, щоб зрозуміти Моє Слово. Навіть ваш інтелект не 

повинен втручатися, і будьте всією чутливістю, увагою і запалом в цю годину Мого прояву, щоб ви 

могли взяти Мої слова з собою як керівництво і бути уважними у вашій роботі. 

4 Ви вже переконані і йдете шляхом виконання своєї місії. Ви увібрали в себе всі Мої вчення, 

які задовольняють ваше прагнення до знань, до пізнання духовного життя. 

5 Вчіться у Мене, беріть в себе потрібну вам робочу силу. Я - невичерпне джерело. Але не 

думайте, що я говорю вам це з гордістю. Бо хоч Я і Творець усього, але вчу вас смиренності. Тому 

просіть Мене про все, що вам потрібно для вашого спасіння. Якщо вам не вистачає світла для 

вашого розуму, отримайте його. Якщо ви слабкі у своїх намірах, Я зроблю вас сильними і дам вам 

силу волі. Якщо ти не відчуваєш любові до ближнього і попросиш Мене про цю здатність, Я дам 

тобі її. Але знайте, що ви володієте усіма цими здібностями і якостями від початку і що вони лише 

заснули у вашій душі в очікуванні голосу, який розбудить їх і змусить завібрувати і активізуватися 

в достатку. 

6 Нині Я готую тебе, щоб ти навчав людей і перетворював матеріалістів на Моїх учнів. Це 

Слово, передане через людину, почула лише мала частина людства, але всі отримають ваше 

свідчення і книгу, написану Мною, у спадок для цього і майбутніх поколінь. 

7 Я більше не хочу бачити у вашій душі невігластва і гноблення. Я даю тобі силу перемогти 

будь-яке ярмо, правильно управляти своїм тілом і зберігати душу і тіло в Моїх законах, щоб в 

останню годину життя, яке Я дарую тобі на землі, ти побачив, що твоя робота завершена і 

підготовлений шлях, який приведе тебе до Потойбічного світу. 

8 Цей період часу, який ви переживаєте, є тимчасовим, це мить посеред вічності. Тому раджу 

сприйняти це як глибокий урок. Бо це одне з багатьох вчень, що складають книгу духовної 

мудрості, якою буде володіти кожен з вас. Зберіть у цьому житті весь досвід і якомога більше 

заслуг, щоб скоротити шлях. Шлях, який вам належить пройти, довгий, і необхідно, щоб ви 

прискорили свої кроки. 

9 Не вкорінюйтеся в землю більше, ніж дозволяє ваша совість. Помірковано користуйтеся 

плодами, які вона вам пропонує, щоб і ви могли жити для духовного прогресу. Це життя з усією 

його красою, з усіма багатствами, які воно вам пропонує, є лише слабким відображенням того 

життя, яке ви будете жити в інших світах найбільшої досконалості. 

10 Я дав вам землю для тимчасового проживання, і коли ви втілилися, ви стали частиною 

цього людства. Але щоб ви могли бути кермом "плоті", яке направляє її курс, і щоб вона могла 

бути керованою, як добровільний човен у цьому великому океані, Я дав вам світло у вашій душі, 

щоб ви могли слідувати маршрутом, який Я намітив для вас, завжди підкоряючись знакам, які 

позначають ваші долі, поки ви не прибудете до гавані, яка чекає на вас. 

11 Я послав вас, як промінь світла, в лоно громад, суспільств, і хочу, щоб ви проявили свої 

дари в цьому маленькому світі, в якому живете, служили ближньому, допомагали йому вирішувати 

проблеми його життя, наставляли його на шлях істинний. Я мудро поставив вас на те місце, де ви 

можете працювати на благо ваших ближніх. 

12 Яка складна ваша задача, і як у хвилину розгубленості ви можете збитися зі шляху! Саме 

тому я завжди рекомендував вам молитися. "Пильнуйте і моліться", - сказав Я вам, щоб ви не впали 
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в спокусу. Живіть уважно до підказки своєї совісті, яка завжди буде радити вам бути праведними і 

люблячими у своїх вчинках. 

13 Ви прийшли на землю, щоб бути співробітниками в Моїй справі. Бо написано, що Я прийду 

в оточенні воїнів, які будуть боротися зі Мною проти зла в цей час, і Я нині підтверджую Свої 

слова справами. Великі сонми істот - і духовних, і втілених - прийшли в Моєму товаристві, щоб 

виконати цю роботу очищення і відновлення, повернути всі душі на належне їм місце. 

14 Я закликаю вас до роздумів і покаяння. Настала важка година, урочистий день, коли ви 

востаннє почуєте Моє Слово, і необхідно, щоб ви відкинули всяку нечистоту, бо Я хочу, щоб ви 

були чистими і вільними від гріха. Об'єднайте свої добрі справи і принесіть їх Мені. Бо Я 

запропонував вам примножити їхні плоди і нехай вони дійдуть до людства як послання розради, 

надії та миру. 

15 Але коли Я буду судити цей народ тут, який є Моїми учнями, Я також буду судити народи, і 

Я залишу з усіма ними Мою спадщину любові, Третій Заповіт, щоб ви могли насолоджуватися 

дарами і благодатями, якими Я ділюся з усіма Моїми дітьми. 

16 Ті народи, чиї вожді були суворими і непохитними, які нещадно підводили їх до 

страждальної прірви, витримали ярмо, і, незважаючи на страждання, їхня душа не схилилася, не 

підняла очей до Мене, не попросила Мене про визволення. Вони все ще залишаються у своїй 

гордині, і їхня гордовита голова не схилилася, щоб просити про помилування. Воно вважало за 

краще терпіти суворість мерзенної війни, не підозрюючи, що Я зараз проявляю Себе на шляху 

кожної істоти, щоб допомогти їй витримати випробування. 

17 Це людство, що закам'яніло в ненависті, не захотіло відчути Мою присутність, і воно не 

знає, що Я знаю і відчуваю всі його болі, і що Я готовий подарувати йому свободу і тріумф, яких 

воно прагне. 

Але ті блага, на які сподіваються люди, Я дам її душі, а не "плоті". Я дам їй владу над її тілом, 

над цим світом, який так сильно зв'язав її. Я дам їй перемогу над матеріалізмом, щоб зробити її 

володаркою духовних благ, Я дам їй увійти в ту скарбницю мудрості, яка є Мій Дух, щоб у ній вона 

могла втамувати свою спрагу пізнання і оволодіти знанням істинного життя. 

18 Поміняйте своє прагнення до влади і переваги на здорові бажання душі, і ви побачите, що 

ваша праця приносить вам законне задоволення і радість. 

19 Коли ж ви визнаєте Мене і утворите гармонійну і слухняну сім'ю, яка вміє виконувати Мої 

закони? Цей час вже наближається. Після випробувань, які випадуть на вашу долю, ви повернетеся 

до миру і зробите із взаємної любові і поваги справжнє поклоніння Богу. 

20 Я суджу вас у цей час, і так само, як Мій суд невблаганний, Моя любов і Моє прощення 

проявляються в кожному з вас. Що б ви зробили, якби Я, зваживши ваші справи, засудив вас і 

безповоротно закликав до відповідальності, як це роблять судді цього світу? Усвідомте, що Я є 

вашим Суддею і вашим Захисником одночасно. Зрозумійте Мене і усвідомте, що Я - ваш Батько, і 

тому Я хочу, щоб ви були цілісними. Бо Я безмежно люблю тебе, незважаючи на твою слабкість. 

21 Випробування, які випали на долю людей сьогодні, і ті, що прийдуть потім, консолідують 

їхні душі і поставлять їх на належне місце. Кожне створіння спокутуватиме свої гріхи доти, доки не 

стане чистим і готовим увійти в еру одухотворення, яка вже розпочалася. І коли ця епоха очищення 

закінчиться, ви повернетеся до Мене, щоб подякувати Мені. Ви не скаржитиметеся на біль, якого 

зазнали, і відчуватимете тільки силу, щоб боротися за своє вознесіння. 

22 Але, спорожнюючи свою чашу страждань, не відчувай себе приниженим чи приниженою 

Моїм милосердям. Пам'ятайте, що саме завдяки Моїй любові ви були створені чистими, здоровими 

і сильними, і тому ви повинні повернутися до Мене. 

23 Яке багате і довге життя Я дарую вам для того, щоб ви набули в ньому необхідних для душі 

заслуг! На цьому шляху, яким ви йдете, ви повинні довести чесноту, закладену в душі, - але не 

Мені, бо Я знаю вас і знаю, на що ви здатні, а самим собі, бо ви ще не пізнали себе. 

24 Сьогодні ви достатньо підготовлені, щоб зрозуміти Мій нинішній прояв, бо ви жили довго і 

еволюціонували. Для вашого вивчення і дослідження Я залишаю вам вчення, які становлять 

дорогоцінну спадщину любові: Книгу Життя. Кожна її сторінка відкриває вам мудрість, яку Я 

вклав у неї, використовуючи вашу обмежену мову і задіюючи ваш інтелект. Це знання приведе вас 
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до досконалого спілкування зі Мною, коли ваша молитва більше не буде використовувати слова, 

але використовуватиме духовну мову, щире вираження, прояв любові, яку вища душа має до свого 

Бога, і яку Я знаю і приймаю з радістю. 

Я хочу, щоб ви говорили зі Мною таким чином, щоб Я міг відкрити вам майбутнє і дати вам 

вказівки. Але ці пророцтва та настанови, які ви отримаєте, ви повинні повідомити своїм ближнім. 

Після того, як ви будете таким чином підготовлені, ваші вуста, які залишалися закритими, 

відкриються. Відкриється великий дар слова, і те, що ви приховували до цього часу, відкриється в 

повній мірі. 

25 Ви, хто просив про дар зцілення, бо вмієте співчувати болю інших, станете свідками 

розгортання цієї діяльності, і ваша молитва, слово чи погляд принесуть цілющий бальзам хворим. 

Ті з вас, хто просить миру для цього світу, злагоди і братерства між людьми - несіть цю силу в 

собі і сійте мир на своєму шляху, а також посилайте свою душу туди, де миру не вистачає. Вже 

наближається година, коли ви усі будете просвітлені і відчуєте, як ваші дари оживають і 

розкриваються у повній ясності. 

26 За цей час дехто почув Мій заклик, як звук гучного дзвону, що пролунав у вашій душі. 

Інших, однак, Ілля продовжує шукати всіма можливими способами. 

27 Ви шукали Мене в різних віросповіданнях і в різних світоглядах, не знаходячи рятівного 

човна. Але я кажу вам: Я знову вказую вам шлях і даю вам настанови, щоб ви зрозуміли Мене. 

28 З великих натовпів, зібраних Іллею в цій Третій Ері, деякі продовжують слідувати своїй 

вільній волі. Але інші показали Мені свою віру і свою рішучість слідувати за Мною і працювати на 

Моїй ниві. 

29 Ви прийшли нужденні, спраглі і голодні. Але Я дав вам відпочинок під листям могутнього 

дерева, Я зцілив вас, Я дав вам кришталево чисту воду і хліб життя вічного. 

30 Блаженні ті з вас, хто з правдою в серці вирушив визволяти вигнанців з морських хвиль, що 

розбурхуються. 

31 Люди, Я виявив Себе у великій мірі через ваше посередництво, Я нагодував вас найкращою 

їжею, Я довірив вам коштовність неоціненної вартості, Я дав вам одяг благодаті і забезпечив ваші 

ноги взуттям, щоб ви не відчували колючок. Ти - маленька дитина, яка каже Мені: "Божественний 

Учителю, я понесу Твоє вчення, закарбоване в моєму серці, і передам його людству. Я буду Твоїм 

посланцем, який принесе це світло у світ". 

32 Учитель звертається до вас: Я підготував вас і довірив вам Мій Закон, щоб ви були подібні 

до учнів Другої Епохи. 

33 Я дав вам мир, світло Святого Духа, щоб душа ваша більше не перебувала в темряві. 

34 Як бажані ті прояви, які Я дарував вам через людський розум. Натхнення б'є з глибини цих 

сердець, як осяйний смолоскип. Це валуни, над якими я працюю все більше і більше, щоб надати їм 

форму і змусити найчистішу і найпрозорішу воду витікати з них. Вони є каналом, через який Я 

передаю вам Своє Слово. 

35 Ось весна, могутнє дерево з гілками, повними добрих плодів, що дарує свою тінь 

подорожньому, щоб дати вам відпочинок від ваших пристрастей, ваших честолюбних устремлінь, 

ваших спокус. Ви не глухі і не сліпі, які, чуючи Мої слова, не впізнають Мене. 

     Якщо ви почуєте Мене і дозволите цьому світлу бути у вашій душі, ви швидко зрозумієте Мене і 

знатимете, як просити Мене за тих, хто не впізнав Мене. 

36 Зверніться до одухотворення, і ви відчуєте, що темрява ваших думок зникне, і вони будуть 

осяяні прекрасним світлом. Ви отримаєте натхнення Отця і ви відчуєте його випромінювання так, 

що ви будете як чисте дзеркало для людства. Тоді ваші обличчя будуть відображати радість і 

доброту по відношенню до оточуючих. 

37 Блаженний, хто не хвалиться, коли чинить добро, бо він придбає скарб у майбутньому. Не 

чекайте плати за те, що ви робите в Моїх справах. Нехай Я заплачу вам за ваші труди. 

38 Я ще раз кажу вам: любіть один одного, бо хоча ви різних рас і кольорів шкіри, але в очах 

Отця ви - одна дитина. 

39 Ви - душі, що вийшли від Отця, яким Я дарую Свою ласку, і як Учитель доручаю вам 

настанови, щоб виправити ваші помилки і перетворити вас на Моїх учнів. 
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40 Як я дав вам обіцянку в минулому, так я її виконую і сьогодні. Я знову приходжу, щоб 

позбавити вас від болю, на який ви заслуговуєте, і нагадати вам про любов один до одного від нації 

до нації, від одного світу до іншого. 

41 Я покликав вас для цього, люди, щоб ви були посланцями мого миру, мого світла і моєї 

любові в усіх народах. Ви - мої посланці, які затрублять у сурму, на поклик якої прокинеться 

людство. Ви - як духовний дзвін, звук якого повинен лунати в кожній душі і в кожному серці. Так 

Я готую вас нині, щоб ви стали людьми, які несуть блаженство в усі куточки землі. 

42 Блаженний, хто втратить своє людське життя, виконуючи свою місію, бо душа його прийде 

до Мене сповнена блаженства і тріумфу. 

43 Після 1950 року Я продовжуватиму давати Себе знати вам від духу до духу. На цьому ваша 

місія не закінчиться. Ти будеш практикувати Моє вчення і, подібно до свого Вчителя, 

поширюватимеш Моє вчення. Ви будете добрими учнями, які навчатимуть своїм прикладом і 

нестимуть Добру Новину людству. 

44 Ти викладеш Моє вчення, записане "золотими перами", у всій чистоті і ясності, і з усіх цих 

сторінок тексту ти створиш книгу, щоб донести його до людей. Це Третій Заповіт, продиктований в 

цей час Отцем як Духом Святим через розумовий орган людини. У ній Я даю вам Моє вчення по 

складах, щоб ви могли осягнути і застосувати його. 

Короткий вже час, коли я буду виступати в такій формі. Але коли ти будеш готовий і твоє серце 

стане святилищем для Моєї Божественності, Я оселюся в тобі. 

45 Я даю вам Своє вчення, щоб ви були дітьми світла. Я дарую вам свою мудрість, щоб завтра 

ви стали вчителями. Бо ви приймете натовпи знесилених, голодних і спраглих, які тільки 

спорожнили чашу страждань. Вам, Моїм учням, випадає відвести цю гірку чашу від їхніх уст, дати 

їм благодать і мир, привести їх до гавані спасіння. Встаньте, утворюючи одне тіло, і майте одну і ту 

ж волю любити Мене і служити людству. 

46 Не дивіться на їхню пляму і їхній гріх, бо вже в Другій Ері Я навчив прощати. Пам'ятайте: 

Коли грішниця припала до Моїх ніг, Я сказав тим, хто її засуджував: "Хто з вас без гріха, нехай 

перший кине камінь". Тоді ті жахнулися, бо почули голос совісті. І коли ця жінка підняла очі, я 

сказав їй: "Де ті, хто звинувачує тебе? Повертайтеся до свого дому і не грішіть більше". Так і ви, 

улюблені учні, не судіть своїх ближніх, бо Я один можу судити ваші вчинки. 

47 Душа повинна прийти до Мене чистою, як сніжинка. Приготуйтеся, благословенні люди, 

щоб ви не відчували себе сиротами після того, як перестанете отримувати це Слово, але носити 

Мене в своєму серці і спілкуватися зі Мною від духу до духу. 

48 У всі часи Я вказував вам шлях, Я просвітлював вашу душу, щоб ви могли об'єднатися в 

Моїй Божественній Справі. 

49 Деякі з вас виконали Закон, який Я підтвердив у цій Третій Ері за допомогою людського 

інтелекту. Ви були прикладом, який я показував світові. Але інші з вас зупинилися на своєму 

шляху. 

50 Ти запитуєш Мене: "Учителю, яким шляхом мені йти, щоб здобути заслуги у своєму 

житті?". І як Учитель, який невтомно навчає вас, щоб ви не були невігласами, Я дав вам світло, Я 

надихнув вас, і Я говорив з вами через вашу совість, щоб ви могли працювати в Моєму коридорі. 

51 Я даю вам плоди могутнього дерева в достатку, щоб ви відчували себе сильними, щоб ви 

напружувалися і працювали невтомно. 

52 Я наповнив твою душу Своїм милосердям, щоб ти ні в чому не відчував нестачі. Я втамував 

вашу спрагу і ваш голод сутністю Свого Слова і ввірив у ваші руки Свій Твір, як коштовність 

неоціненної вартості. 

53 Деякі з вас пройшли шлях світла, і на ньому ви оновили себе. Інші блукали хибними 

шляхами, і в їхнє життя вторглися біль та виснаження. 

54 Я покликав Своїх обранців, не дивлячись на їхню расу, колір шкіри, соціальний клас або 

положення, не беручи до уваги, чи тренували вони свій інтелект, чи мають неосвічені і незграбні 

органи інтелекту. Я вибрав їх зі світу і підготував їх Моїм світлом і Моєю благодаттю, щоб через 

їхнє посередництво дати про Себе знати. Я покликав чоловіків, жінок, дітей і дорослих, які 

втомилися від світу і розчарувалися в ньому. 
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Жінок, які випили гірку чашу, Я очистив, утішив їх і перетворив на Своїх рабинь. Я поставив 

межу молоді, яка гине в цій Третій Ері через розбещеність світу. Я дав їм їжу Свого столу і 

запросив їх збільшити кількість Моїх працівників, Моїх учнів за цей час. 

55 Ви присвятили себе служінню Мені і просите Мене допомогти вам досягти мети життєвого 

шляху. Я підбадьорюю вас, допомагаю вам і зміцнюю вашу душу і тіло, щоб ви досягли Мене. 

56 Я рятував вас, коли ви були близькі до того, щоб впасти в прірву і стати здобиччю 

голодного вовка. Деякі з вас визнають Мою велику любов до вас і прославляють Моє ім'я. Інші ж 

дарують Мені лише той біль, який вони самі собі створили. 

57 Деякі з вас просять Мене продовжити дні вашого існування на землі, щоб бути корисними 

Мені. А інші показують Мені свої втомлені ноги і зранені перипетіями цього життя серця. Але я 

кажу вам: Я послав вас усіх населяти цю планету, щоб ви виконували заслуги для просування 

вашої душі. 

58 Поправді кажу вам: Я прийшов спасти грішників. Деякі з вас мають рішучість слідувати 

Моєму вченню. Але інші живуть за власною волею і підносять Мені свій біль. Але Отець говорить 

вам: Визнайте, діти Мої, що ви не йдете за Моїм вченням, і тому вас мучить біль, хоча на це немає 

Моєї Волі. Визнайте Іллю невтомним пастирем, який шукає вас на стежках, у підліску, щоб знову 

привести вас до кошари. 

59 Він дає тобі відпочити у своїх пастирських обіймах і приводить тебе в Мою присутність. 

Потім він молиться за свою паству, щоб ви знову отримали мою милість, моє прощення і моє 

благословення. 

60 Про що ви просите Мене цього дня, чого ви потребуєте, чого б Я не дав вам? 

Ви просите Мене пробачити вас і підбадьорити в боротьбі - тим більше, що ви настраждалися і 

потребуєте розради. Ніщо не залишається непоміченим Мною. Я пішов по твоїх слідах і ввійшов у 

твоє серце, як злодій, щоб знати все, що є в тобі. Все, що попросите в Мене, буде вам дано. 

61 Ті, хто шукає Моєї присутності в дусі, не мають потреби ні в зовнішньому культі, ні в 

обрядах і церемоніях. Ви приходите в ці скромні місця зустрічей, де Я хочу, щоб ви збиралися, щоб 

Моє Слово було почуте для вас, і тут ви піднімаєтеся, щоб знайти Мене. 

62 Нині Я шукаю душі доброї волі, які беруть за взірець Моїх апостолів Другої Епохи. 

Сьогодні Я прийшов не для того, щоб стати людиною, і Мій прояв тонкий. Тому ви повинні 

підготуватися і очиститися, щоб сприймати кожен Мій знак або натяк. 

63 Візьміть собі за взірець Іллю, невтомного пастиря, який бореться і готує душу народу. 

Допомагайте йому в його нелегкій справі і радійте, коли відкриваєте свої дари. Відкрийте очі душі і 

споглядайте вже в цьому світі досконалість інших - духовних світів. 

64 Віддайте Мені данину виконання своєї місії, як це роблять високі істоти, праведники. Не 

вивчайте Мою Роботу поверхнево, бо тоді ви не зрозумієте її і не відкриєте її досконалості. 

Прийміть це як Третій Заповіт, який Я залишу людству, і пам'ятайте, що в минулі часи Я говорив з 

вами з такою ж любов'ю: Єгова Своїм голосом праведності, коли Він промовляв до людей у Першу 

Еру, потім Ісус Своїм спасительним Словом, а сьогодні Дух Утішитель ведуть людську душу 

єдиним шляхом. Це один і той самий Божественний Дух, який завжди осявав вас. 

65 Не кажіть, що ви любите Мене тільки тоді, коли отримаєте полегшення своїх страждань, а 

потім підете геть. Подивіться, як квіти зберігають свою красу і пахощі навіть за суворих погодних 

умов. Так і ви будете любити Мене - і в дні миру, і в дні випробувань. 

Притча 

66 Молодий чоловік перебував у човні у неспокійному морі. Але, незважаючи на буйство 

хвиль, катер залишався спокійним. 

Той юнак знайшов посеред цього моря дванадцять простих людей, які виглядали як потерпілі 

корабельну аварію. Він потягнув їх у свій човен і сказав їм: "Я відвезу вас у гавань і дам вам те, що 

вам потрібно. Ці люди стали на коліна перед своїм Спасителем і подякували Йому. Але в душі вони 

відчували себе недостойними бути з Ним. 

Побачивши їх, юнак промовив до них: "Я прийшов спасти грішників, Я шукав убогих, щоб 

збагатити їх Моєю благодаттю. Я шукаю хворих, щоб дати їм 
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Здоров'я дарувати". 

Почувши ці слова, вигнанці впізнали юнака, який врятував їх від загибелі у бурхливих морських 

хвилях. Тоді вони сказали йому: 

"Господи, зійшло світло нового дня для нас і для всіх потребуючих". 

Той юнак сказав їм: "Я доручаю вам перейти це неспокійне море". Тоді ті дванадцять 

врятованих були вражені, коли побачили, що на шляху того човна розбурхані хвилі стали 

лагідними і слухняними на голос їхнього Спасителя. 

Ті вигнанці, які не послухалися заповіді, закону, які стали грішниками і нужденними, каялися і 

говорили йому: "Господи, дай нам ще раз Твою настанову". 

Тоді Господь показав їм відкриту книгу, в якій була написана досконала настанова, і сказав їм: 

"Доручаю вам цей човен, щоб ви врятували вигнанців". Вони з радістю прийняли це доручення і 

пообіцяли бути слухняними у виконанні цієї місії. 

По ходу того човна врятувалися ті, хто тонув у тому морі, і ті люди були вражені, 

переконавшись у тій силі, яку дав їм Господь.  

Кінець притчі 

67 Учитель говорить вам правду: Я покликав вас у цю Третю Епоху, коли світ прямує до 

вершини своєї розбещеності, щоб врятувати вас у цьому човні через те Вчення, яке Я довірив вам, 

щоб ви могли показати його людству. 

68 Після цього часу навчання ви зможете виконувати свою місію у світі. Вас будуть 

супроводжувати ваші ангели-хранителі, а віра і праведність стануть вашою нормою. Ви будете 

невпинно боротися з невіглаством, але ви також будете використовувати милосердя і терпіння у 

вашій нелегкій справі наставляння і виправлення. 

69 Я розумію вашу молитву, чую ваші прохання, знаю ваші бажання і надії, і кажу вам: будьте 

спокійні, нічого не буде бракувати. У тебе будуть всі необхідні засоби для виконання твоєї 

духовної місії, а для збереження твого тіла Я дам тобі все необхідне. 

70 Благословляю вас на цей благодатний ранок. Нехай ваша щира молитва буде як мантія, що 

огортає народи, коли я благословляю їх зараз і на віки вічні. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 356 
1 Ви - ті, хто повірив у Мій прихід. Це вже останні роки мого прояву, а ви все ще поспішаєте 

почути мене, як ніби це були дні, коли ви починали бути моїми учнями. 

2 Багато хто був покликаний за цей час, але лише одиниці пішли за Мною. Але на всіх них 

зійшло світло Мого Духа. Якщо в ту Другу Еру Я сказав: "Блаженні ті, які увірували, не бачачи", то 

тепер Я повторюю вам: "Блаженні ті з вас, які увірували, не бачачи, пішли за Мною і вистояли!". 

3 Хоча скажу вам, що ніхто не повинен дивуватися Моєму прояву і Моїй присутності в 

такому вигляді, бо це вже було пророковано і обіцяно Мною в Другу Епоху. Я вас не здивував, це 

не входило в мої наміри. Якщо ви здивувалися Моєму приходу, і якщо багато хто здивувався, 

дізнавшись про Мій прояв, то це тому, що ви були духовно занурені в глибокий сон. Це тому, що 

ти не прокинувся. 

4 Після мого відходу в Другу Епоху мого повернення чекали з покоління в покоління ті, хто 

зберіг віру в мене. Від батьків до дітей передавалася божественна обітниця, і моє слово 

підтримувало тугу за моїм поверненням. 

Кожне покоління вважало себе обдарованим в очікуванні, що в них здійсниться слово їхнього 

Господа. 

5 Так минав час, минали покоління, а з сердець все більше і більше витіснялася моя обіцянка, 

і забували пильнувати і молитися. 

6 Пройшли століття, і коли людство вже навіть не сподівалося, що Я можу прийти в найменш 

очікуваний момент - коли люди найбільш далекі від істини, - Я дав відчути Свою духовну 

присутність, виконуючи Своє слово. 

7 Форма, яку Я обрав для того, щоб заявити про Себе людям цього часу, здивувала і навіть 

спонукала багатьох засудити її, не замислюючись над Моїми минулими одкровеннями. 

8 Кажу вам, що будь-яка форма, яку Я обрав би для прояву Себе, збила б з пантелику всіх тих, 

хто не був готовий прийняти Мене. Але для того, хто пробудився і підготувався, ніяка форма, яку б 

Я не використовував для Свого прояву, не була б несподіванкою, бо він відчував би Мене в будь-

якій формі прояву. 

9 Всі, хто повірив Мені за цей час, - всі, хто відчув Мене і всі, хто пішов за Мною, - істинно 

кажу вам, вони духовно чекали Мене. Самі того не усвідомлюючи, вони шукали Мого повернення і 

чекали Мого Слова. 

10 Моя обіцянка в ті дні була дана не для одного народу, а для всього людства, і тому Я кажу 

вам сьогодні, що світло Моє зійшло не тільки на ці натовпи, які чують Мене через орган розуміння 

глашатаїв, але що Я проявляю Себе тисячею способів на шляху всіх людей, щоб зробити прихід 

нового часу відчутним для них. 

Я повинен також сказати вам, що були такі, які, хоча і чекали Мене з дня на день і з життя в 

життя, але, побачивши Мене в тому вигляді, в якому ви Мене маєте, не змогли повірити в Мою 

присутність і відійшли. Чому? Тому що вони довгий час створювали в своїй уяві форму прояву, яка 

була не зовсім тією, яку вибрав Я. 

11 Зрозумійте, що мої рішення і мої натхнення виходять за рамки будь-яких людських 

здогадок і уявлень. 

12 Я дав вам багато доказів того, що Мої справи вищі за те, що людина здатна осягнути як 

істину і як досконалість. 

13 Деяких людей найбільше бентежить те, що Моє вчення виражається через обмежені 

людські органи інтелекту. Але якби ті, хто відчуває роздратування з цієї причини, спробували 

проникнути в Моє Слово, - істинно кажу вам, вони незабаром відкрили б для себе причини, з яких 

Я вибрав саме непідготовлену і навіть нечисту людину для того, щоб вона почула Моє вчення. Тоді 

вони дізнаються, що причинами вибору Мною цього засобу були Моя любов, Моя справедливість і 

вічний Закон, за допомогою якого людська душа зможе безпосередньо спілкуватися зі своїм Отцем 

- форма спілкування, в якій якості душі і здібності тіла будуть брати участь одночасно. 
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14 Цілком природно, що той, хто знає, що він грішник, вважає себе недостойним володіти 

такою благодаттю. Але буде правильно, якщо ви також будете знати, що Я бачу за межами вашої 

присутності і що Я вище ваших недосконалостей. 

15 Зрозумійте - адже ви є частиною Мене, - що єдине, що Я роблю, - це допомагаю вам 

очищатися і вдосконалюватися, щоб ви могли жити в Мені. 

16 Більше не годиться, щоб інші заробляли заслуги за грішників. Ті часи вже минули, але ті 

заслуги присутні як приклади. 

17 Сьогодні грішник сам здобуває заслуги для свого спасіння. Я хочу бути його провідником, 

його вчителем, його спасителем. 

18 Коли це батьки на землі любили тільки добрих дітей і ненавиділи злих? Як часто я бачив, 

що вони з найбільшою любов'ю і турботою ставляться саме до тих, хто завдає їм найбільшого болю 

і змушує страждати! Як це можливо, щоб ви робили більші справи любові і прощення, ніж я? Де це 

бачено, щоб Учитель вчився в учнів? 

19 Знайте ж, що Я не вважаю нікого недостойним Мене і що шлях до спасіння, отже, вічно 

запрошує вас ступати ним, як і ворота Мого Царства, які є світлом, миром і добром, вічно відкриті 

в очікуванні приходу тих, хто був далекий від Закону та Істини. 

20 Через все це Я хотів вибрати серед безлічі грішних створінь тих, кого Я використовував би 

як знаряддя для того, щоб Моє Слово було почуте. 

21 Скільки випадків справжнього оновлення було серед тих, кого Я обрав для цього служіння! 

Скільки доказів навернення і покаяння! 

22 Я оголосив, що Моє повернення буде в дусі, і Я виконав це в цей час. Навіщо Мені було 

обирати інший засіб, який не був би людиною, щоб заявити про Себе, адже Я шукав саме людей? 

Досить було цим натовпам трохи одухотворити себе, і їхня чутливість дозволила їм відчути Мою 

присутність і Мою сутність, і визнати такий прояв правильним і природним. 

23 Мушу вам сказати, що не всі прийшли з достатньою чутливістю, щоб з першої миті відчути 

мою присутність. Бо в той час, як одні прийшли з пильним духовним поглядом, щоб побачити це 

світло і осягнути суть Мого Слова, інші прийшли з шукаючими фізичними очима, і тому їхні 

судження, їхні оцінки і їхні спостереження були поверхневими, і завжди стосувалися лише 

зовнішнього. Бо замість того, щоб шукати значення чи суть слова, вони судили про більшу чи 

меншу правильність мови, а потім розпитували про життя носіїв голосу, їхній спосіб життя, манеру 

розмовляти і навіть одяг. 

24 Ці останні, звичайно ж, повинні були виявити недосконалості в тих, хто тільки починає в 

цій Справі, і тоді вони заперечували всю істинність Мого вчення, тоді як перші не помічали 

недоліків, обмеженості і бідності Моїх слуг, вважаючи, що вони всього лише люди і тому 

допускають помилки, і шукали лише сенс, суть цього Слова, через що і знаходили в цьому "букеті" 

присутність Мого Духа. 

25 Той, хто не зверне належної уваги на мої слова, не вникне в їхній зміст, ніколи не зможе 

знайти в них істину, не знайде роз'яснення або вирішення всіх своїх сумнівів. 

26 Це Я пояснюю все в самому Своєму слові, щоб не було ні найменшої помилки або сумніву 

серед учнів. 

27 Згадайте, як часто Я говорив вам, щоб ви навчилися шукати суть цього слова, сенс, який 

знаходиться за межами людської форми вашої мови. Пам'ятайте, що Я говорив вам, щоб ви не 

ображалися на земну форму Слова, бо тоді ви не знайдете його сенсу, і щоб ви завжди 

враховували, що Я давав про Себе знати через грішників, через людей з непідготовленим розумом, 

без виховання і навчання, щоб ви не надавали занадто великого значення зовнішній формі Слова і 

навчилися приписувати Моєму прояву ту істину, яку воно має, а також приписувати цим тілам те, 

що їм належить. 

28 Визнайте, що не всі шукали Мого світла, не всі були учнями, які прагнуть стати учнями. 

Дізнайтеся тепер, чому багато хто відвернувся від Мене і продовжує стверджувати, що зазнав 

розчарування від рук Моїх працівників! 

29 Це спраглі серця, які побували біля джерела невичерпної істини і не змогли нахилитися, 

щоб напитися досхочу. Вони мають дуже велику порожнечу всередині себе і продовжують шукати 
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і кликати, не знаходячи того, чого потребує їхня душа. Але одного разу вони знову стануть на цей 

шлях, і тоді їхній болісний досвід підкаже їм шукати Мене вже не в зовнішньому, а в глибині. Коли 

вони повернуться, ви побачите мудрість, що сяє в тих, хто гаряче слухав Мене, - в тих, хто 

залишився з Учителем і хто був винагороджений за свою віру і одухотворення світлом, що 

проливається на них, відкриваючи їм великі таємниці і вчення. 

30 Я випробовував усіх вас перед тим, як ви прийшли, щоб стати свідками Мого прояву. Я 

послав мудрі докази кожному з Моїх учнів, щоб вони дали вам можливість засвідчити Мою 

Присутність. Поправді ж кажу вам: У той час як одні були віддані, смиренні і слухняні Моєму 

заклику, інші, хоча вони теж чули Мене, залишилися без віри, без волі, і часто були сповнені 

гордості, відрази і навіть небажання. Що може отримати душа, коли розум затьмарений, а серце 

отруєне? Така людина буде бачити тільки недоліки. 

31 Я перевіряю вас усіх. Я також постійно випробовую тих, хто слідує за Мною, з наміром, 

щоб все їхнє єство могло зміцнитися і - якщо Моє Слово більше не може бути почуте за допомогою 

цього засобу - вони могли б мати мудрість, що міститься в Моєму Слові, і в той же час мати всі 

сили, необхідні для поширення цього вчення з істинною чистотою. 

32 Мої учні повинні бути переконані, що коли вони більше не будуть чути Мене так, як зараз, 

їхній приклад буде дуже важливим. Бо тоді будуть відмінні учні, які навчатимуть інших своїми 

ділами. Вони повинні знати, що свідчення, яке вони несуть про Моє Слово, завжди повинно 

супроводжуватися справами. 

33 Якщо завтра, коли прийде час свідчення для цього народу, Мій народ не буде жити Моїм 

словом - якщо він не буде узгоджувати свої справи з Моєю істиною, то йому не буде ніякої користі 

від повторення Моїх слів, якими б досконалими вони не були. 

34 Той, хто має бажання зробити мої слова відчутними в серцях, повинен зодягнутися в любов, 

повинен бути пронизаний милосердям, повинен набути запас смирення і терпіння, повинен бути 

готовим прощати і мати добру волю для полегшення страждань своїх ближніх. Тоді він відчує, як 

найтвердіше і найнеохочіше серце потрясається і зворушується Моїм словом, яке діє в серці Моїх 

учнів. 

35 Оскільки ви знаєте, що причиною того, що багато ваших співвітчизників не наполегливо 

слухають це слово, є те, що вони виявили ваші недосконалості, постарайтеся якомога більше 

відмовити себе від порушення Моїх законів, знаючи, що ваш приклад матиме на них великий 

вплив. 

36 Я хочу, щоб ви були задоволені собою, щоб ваша совість ніколи не докоряла вам, що хтось 

із ваших ближніх зійшов з правильного шляху через те, що ви не зуміли показати йому чистоту і 

істинність Моєї Справи. 

37 Коли Я говорив з натовпами в Другу Епоху, Моє Слово - досконале за змістом і формою - 

було почуте всіма. Мій погляд, проникаючи в серця, відкривав все те, що кожен носив у собі. В 

одних - сумнів, в інших - віра, в третіх - голос, сповнений страху, промовляв до Мене: це були 

хворі, чий біль змушував їх сподіватися на диво від Мене. Були ті, хто намагався приховати свою 

насмішку, коли чув, як Я говорив, що йду від Отця, щоб принести людям Царство Небесне, а були 

й такі серця, в яких Я виявляв ненависть до Мене і намір змусити Мене замовкнути або усунути. 

38 Це зарозумілі, фарисеї, були вражені Моєю істиною. Бо хоча Моє Слово було таким ясним, 

таким сповненим любові і таким втішним - хоча воно завжди підтверджувалося могутніми 

справами - багато людей продовжували бажати відкрити істину Моєї присутності, судячи Мене за 

людиною Ісусом, досліджуючи Моє життя і звертаючи свою увагу на скромність Мого одягу і 

абсолютну бідність Моїх матеріальних благ. 

Але, не обмежившись засудженням Мене, вони засудили і Моїх учнів, пильно стежачи за ними: 

чи говорять вони, чи йдуть за Мною дорогами, чи сидять за столом. Як же засмутилися фарисеї, 

коли одного разу побачили, що Мої учні не вимили руки перед тим, як сісти за стіл! Бідні голови, 

які переплутали чистоту тіла з чистотою душі! Вони не усвідомлювали, що коли торкалися святого 

хліба в храмі, їхні руки були чистими, а серця - повними гнилі. 

39 Скільки Я проповідував у світі, Я ніколи не говорив, що Мої учні вже є господарями або що 

їх треба слухати. Це були ще учні, які, захоплені світлом Мого Слова, охоче йшли за Мною, але ще 
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робили помилки, бо потрібен був час, щоб вони змінилися і згодом стали прикладом для людей. Це 

були валуни, які ще тільки згладжувалися долотом Божественної любові, щоб згодом теж 

перетворитися на каміння в діаманти. 

40 Коли Я говорю вам, що Мої учні помилялися, згадайте той випадок, коли Я говорив з 

натовпом і, оскільки серед них були жінки, які тримали своїх маленьких дітей за руку або на руках, 

Мої учні, думаючи, що діти можуть приставати до Мене, зробили помилку, сказавши цим матерям, 

щоб вони пішли геть зі своїми дітьми, тому що вони вважали, що Моє Слово було тільки для 

дорослих. Бо вони не знали, що Моє Слово призначене для духу, чи це старець, чи зріла людина, чи 

юнак, чи дитина, і що однаково, чи це чоловік, чи жінка, бо стать не має ніякого відношення до 

духу. 

41 Який біль переживали ті матері, які підходили до Ісуса, щоб Він благословив їхніх дітей, і 

як вони сумнівалися, дивлячись на цей вчинок Моїх учнів, в милосерді і любові, які Я 

випромінював у Своєму слові! Тому Мені довелося підняти Свій голос і сказати їм: "Нехай діти 

приходять до Мене". 

42 Я використовував ці помилки, щоб викладати уроки Своїм учням. Коли Мене заарештували 

в Оливному саду, один з Моїх учнів, Петро, намагаючись захистити Мене, завдав удару мечем 

слузі первосвященика. Тоді я сказав: "Знову підніми свого меча. Бо всі, хто візьметься за меч, від 

меча і загинуть". 

43 Я пішов від своїх учнів, а вони залишилися на моєму місці, щоб свідчити своїми справами і 

своїми словами. Мій Дух переповнював їх світлом і надихав на всі ті справи, які послужать 

поширенню Мого насіння по всьому світу і збережуться як приклад любові, смирення і піднесення. 

Вони перестали бути кволими дітьми і перетворилися на полум'яних учнів, гідних представників 

свого Вчителя на землі. Пустослів'я, сумніви і помилки поступилися місцем істині, яку вони 

сповідували в кожному своєму творі. 

44 Улюблені люди, ви теж за час мого проголошення в цьому часі помилялися, мали немочі, 

впадали в спокуси, часом сумнівалися. Але Я перерву Своє проголошення і дам вам час подумати, 

підготуватися і зміцніти, бо ви теж залишитеся на землі, щоб свідчити про Моє слово - свідчення, 

яке буде через ваші справи. 

45 Не думайте, однак, що ваша місія буде важкою і сумною. Істинно кажу вам: коли ви 

досягнете духовного спорядження, то ніщо не здасться вам важким і складним. 

46 Непомітно для себе ти почнеш жити доброчесним життям, і це буде найяскравішим 

свідченням, яке ти даси своїм ближнім про Мою істину. 

47 Пам'ятайте, що, незважаючи на свою недосконалість, ви часто вже робили чудеса. 

Пам'ятайте, що коли ваша духовність повністю розквітне в вас, ваші справи будуть більшими. 

48 Я бачу, що Ви ще не вважаєте настільки важливим, яке значення має Ваш приклад для 

інших. Ви не захотіли чітко усвідомити ту силу, яка закладена у ваших словах, а також у вашій 

молитві і ваших справах. 

49 Я Єдиний знаю, яке насіння ваші вчинки сіють у серцях, і Я дозволяю Своїй росі життя і 

любові спуститися на ваше насіння, щоб воно не загинуло. Але необхідно, щоб ви повірили в 

істинність ваших справ, щоб ви не залишили їх, бо ви ледве почали їх. Знайте, що за всім, що ви 

робите, завжди будуть спостерігати очі, і буде добре, якщо ці очі завжди будуть знаходити приклад 

послуху Моєму вченню. 

50 На вашому шляху впало багато пов'язок невігластва. Твоїм словом деякі з твоїх 

співвітчизників зійшли зі шляху пороку. Ваш приклад миролюбства послужив відновленню 

гармонії в багатьох домівках, охоплених вихором розбрату. Багато хворих людей відчули на своїх 

стражданнях бальзам, який Ти пролив на них, і таким чином звільнив їх від недуг, а також Ти 

зробив багато сердець сильними перед обличчям світових переслідувань і небезпек. 

51 Чому ж тоді ви не надаєте своїм творам тієї цінності, яку вони мають? Я не кажу вам 

хвалитися ними, ні оприлюднювати їх - ні, Я лише хочу сказати вам, що в кожному випадку, коли 

Я виливаю Своє милосердя, ви усвідомлюєте важливість того, що світло, яке протікає через вас, 

може мати в житті ваших ближніх. Бо тоді ви вже не зможете відмовитися від свого насіння. 
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52 Дорогі сіячі! Несіть Мій мир по всьому світу, в ньому - Моя любов, Моя милість, Моя 

правда і Мій бальзам! Майте цей бальзам у молитві, в думці, в слові, в погляді, в ласці, в усьому 

вашому єстві, і істинно кажу вам, тільки ваш духовний день на землі буде для вас багатим на 

задоволення, але ніколи не буде гірким. 

53 Незабаром Я перестану проявляти Себе в такому вигляді. Але Я залишу вас сповненими 

Моєї сили і Мого світла, і тому не бійтеся, що Я залишу вас, як овець серед вовків. 

54 Відсутність мого слова не повинно стати для вас приводом охолонути, припинення цих 

проявів не повинно змусити вас віддалятися один від одного - навпаки, саме тоді ви повинні ще 

більше об'єднатися, щоб бути здатними протистояти боротьбі і випробуванням. 

55 Ще далекий той час, коли ви зблизитеся духовно, поки ви фізично далекі один від одного. 

56 Нині вам ще потрібно бачити і чути один одного ─ нині вам ще потрібно дарувати один 

одному тепло, силу, віру і мужність. 

57 Я висловив вам Свою волю, щоб ви продовжували збиратися деякий час після Мого 

відходу, щоб ваша підготовка зробила вас гідними свідками Моєї духовної присутності в лоні 

ваших зібрань. Але коли ваша віра стане сильною, ваші рішення дозріють, і ви звикнете шукати і 

приймати Мене від духу до духу, тоді ви будете в змозі розійтися різними шляхами як сіячі цього 

Вчення, яке звільняє і піднімає душу. 

58 Я завжди буду присутній на ваших зібраннях, і на них Я буду виливати Своє натхнення на 

кожен орган розуму. Але і зараз я кажу вам: Блаженні серця, які в ті дні, коли Моє Слово більше не 

буде чути, будуть продовжувати відчувати ту ж емоцію в його поширенні, яка зараз охоплює їх, 

коли вони чекають, щоб Мій промінь зійшов. 

59 Я хочу, щоб ваші зібрання були пронизані миром, щоб ваша медитація була глибокою і 

дозволила вам відкрити суть Мого Слова, але щоб на них ніколи не виникали чвари або пристрасті. 

Бо тоді ви пожнете лише темряву. 

60 Я даю вам невидимий ключ, який замкне двері перед кожною спокусою. Але разом з тим я 

відкрию двері для натхнення. Бо завжди знайте, що саме тоді одкровення Третьої Ери виллється на 

вас в достатку, бо це проголошення за допомогою Моїх глашатаїв служило лише для того, щоб 

підготувати вас. 

61 Одухотворення, внутрішнє зібрання і піднесення вашого мислення стануть тим ключем, 

який відкриє двері до нових одкровень, у світлі яких ви знайдете розгадку всіх таємниць і всього, 

що не розгадано. 

62 Ви й надалі намагатиметеся залучати нових парафіян, які потім стануть новими учнями, 

"останніми", на яких Я також виллю Свого Духа. Ваше серце не повинно закриватися від болю 

інших - навпаки, ваше милосердя має бути найбільшим до слабких і стражденних, до тих, хто 

виснажений, духовно голодний і спраглий любові. 

63 Ви повинні подбати про те, щоб ваші зібрання мали духовну силу, яка приваблює ваших 

ближніх, так само, як у цей час Моє Слово приваблювало і збирало великі натовпи. 

64 Ваша молитва буде творити чудеса на цих зібраннях, коли ви об'єднаєте свої думки і 

візьметеся за справи ваших ближніх, як за свої власні. Тоді ви відчуєте розраду, здоров'я для 

їхнього тіла або душі, що ллється на них - мир для їхнього серця, світло, що піднімає їх до 

істинного життя. 

65 Зважаючи на всі ці докази Моєї присутності, ваше серце не пропустить кінець теперішнього 

періоду, бо ви маєте Моє Слово в письмовій формі, щоб інтерпретувати його з максимальною 

підготовкою; тоді ви глибоко відчуєте його. 

66 З'являться тлумачі мого вчення, провидці з ясним баченням і істинним словом. Ви будете 

використовувати більш духовний спосіб зцілення хворих. Цілюща сила, яку Я вклав у вас, спочатку 

досягне душі хворого і надихне її підняти своє розпростерте тіло і навчить його, як подолати 

страждання і пристрасті, щоб повернути справжню свободу душі. 

67 Нехай вся ваша праця буде скромною і потаємною, нехай ніхто не дозволить заздрості чи 

марнославству прорости у своєму серці. Бо якби це сталося, то ви не побачили б дива діалогу духу 

з духом, який ви маєте почати практикувати після завершення нинішнього етапу. 
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68 Подібно до того, як в ці останні дні Мого прояву Я винагородив Своїм словом, повним 

одкровень, суті і вчення, підготовку, яку ви мали - почути його, - так і в дні вашого діалогу від 

Духа до Духа Я знатиму, як винагородити ваше піднесення натхненнями і пророцтвами, які 

потрясуть світ. 

69 Ревність, повага, послух Моїх учнів будуть винагороджені духовними благами. 

70 Прийдуть люди з інших земель, щоб запитати вас, чого я навчав і що я проголошував, і тоді 

ви будете повторювати мої слова. Але якщо деякі або багато з Моїх повчань зітруться з вашої 

пам'яті, ви звернетеся до книги, яку Моє натхнення зараз диктує тим учням, яких називають 

"золотими перами". 

71 Ця книга буде для всіх без винятку і без привілеїв, як і Моє слово було для всіх. Таким 

чином, моє вчення не буде поховане в серцях небагатьох, а буде дарувати своє світло вічно. 

72 Я і зараз закликаю цей народ прислухатися до цієї книги, яку він незабаром отримає в свої 

руки, - не допустити, щоб її уроки пішли в небуття, щоб її сторінки не залишилися закритими. 

Пам'ятайте, що в дні битви, які прийдуть, ви знайдете в цих уроках необхідну для бою зброю, 

відповідну відповідь на питання, які ставить перед вами людство, і рішення ваших випробувань. 

73 Ця книга допоможе учневі зі слабкою пам'яттю, допоможе також тому, хто не має мови, і 

буде необхідна лише тому, що його намір натхненний милосердям і любов'ю до ближніх, щоб у 

моменти, коли він повторює Мої слова, коли він читає їх, він міг дати відчути Мою присутність і 

насолодитися Моєю присутністю тим, хто ніколи не чув Мене через голосоносця. Істинно кажу 

вам, коли ви приготуєтесь прийняти Мене в такому вигляді, то навіть ті, хто сумнівається, і 

жорстокосерді затремтять, бо ваше свідчення буде чистим. 

74 Вже зараз залишаю вам ці рекомендації, які допоможуть вам підготуватися. 

75 Залишайтеся єдиними після мого відходу, осягайте моє вчення і розмірковуйте над ним, і 

тоді ви побачите, що настане час, коли ваш народ буде достатньо сильним, щоб вистояти в битві. 

76 Вам не потрібно буде ні в кого питати годину або день, коли ви повинні приступити до 

виконання місії, яку я покладаю на вас в цей час. Ви відчуєте серцем призначений Мною час, 

подібно до пророків минулих часів, які внутрішньо чули божественний поклик і, сповнені віри, 

підкоряючись цьому імпульсу, вирушали виконувати Мою Волю. 

77 Завдання провидців в ті дні буде дуже важким, а їхня відповідальність дуже великою - 

давати настанови людям, пробуджувати їх і підбадьорювати. Для того, щоб ясність Мого світла 

завжди досягала їх, вони повинні будуть залишатися в хорошій підготовці і ніколи не дозволяти 

марнославству спокушати їх або брехні спокушати їх. 

78 У світі також будуть відбуватися події, які будуть як знаки або вказівки, щоб ви знали 

годину свого відходу. 

79 Що ви тоді не зможете дізнатися? Які сумніви будуть у ваших серцях? Які питання вам 

будуть задавати, на які ви не знаєте, як відповісти? 

80 Оскільки Я пояснив тобі Моє Слово і всю Мою Роботу просто, хоча це найглибше, що є у 

твоєму житті, то так само просто ти повинен пояснювати Моє Вчення своїм ближнім. 

81 Тоді ви будете оплотом для слабких і для тих, хто прагне світла, хто шукатиме у вас поради 

і проситиме ваших молитов у хвилини випробувань. 

82 Це будуть прекрасні часи активності для цього народу, якщо він вміє їх цінувати і 

використовувати, і наповнені світлом можливості для вашої душі, яка буде насолоджуватися всіма 

його дарами в достатку. 

83 Скільки випадків навернення ви станете свідками! Скільки чудесних зцілень хворих тілом і 

душею! Як же ви зрадієте, коли побачите, як ваші співвітчизники, які досі жили як вигнанці, також 

виявляють дари, які ви навчили їх відкривати у своєму єстві! Вони, які думали, що позбавлені 

спадщини, побачивши ваші дари, підтвердять, що всі ви - Мої спадкоємці, і що те, що Я даю вам, Я 

ніколи не відбираю у вас, навіть якщо іноді Я утримую це від вас через Мої досконалі закони 

любові. 

84 Знайте, як Моє Слово готує вас до того, щоб ви твердо увійшли в час дії, подаючи приклад 

духовності і смирення. 

85 Зараз час вашої підготовки, бо людство вже близьке до пробудження. 
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86 Я залишаю вас не спати і молитися, бо ви станете свідками великих подій, які потрясуть всі 

народи землі. Ви побачите найстрашніші війни, які відбувалися у вашому світі. Ви побачите 

боротьбу між різними релігійними громадами і вченнями, ви побачите, як голод, моровиця і смерть 

спустошують народи і міста, і все це буде свідчити про кінець періоду, епохи. Але потім ви 

побачите воскресіння життя. 

Ви побачите об'єднання народів, які століттями жили як вороги. Ви станете свідками 

примирення народів і рас, побачите його скріпленим любов'ю одних до інших. Ви побачите, як 

зникає земна влада великих релігійних спільнот і скрізь з'являються плоди одухотворення. 

Ви побачите багатьох людей, відомих як вчені, в замішанні, і ви побачите великих ораторів, які 

будуть розгублені, не знаючи, що сказати, тому що світло істини торкнеться їх. З іншого боку, ті, 

кого завжди переслідували або принижували за любов до справедливості і правди, побачать, як на 

горизонті засяє сонце свободи і справедливості. 

87 Це буде відповідний час для того, щоб духовний прогрес людей повною мірою проявився і 

Духовне Життя, яке існує за межами людей, було по-справжньому відчуте ними. 

88 Це буде крах матеріалізму, коли люди, які любили тільки світ, поглянуть поглядом духу на 

істинне життя - коли винуватці всього зла, що мучить людство, кинуть у вогонь свої книги, в яких 

вони часто заперечували істину. 

89 Я, що не можу нікому відмовити в своєму світлі, дарую його всім і тим самим відкриваю 

двері розуму для натхнення як запрошення до мудрості, вічності і піднесення. 

90 Дослідіть, о учні, Моє вчення і скажіть, чи не означає якась його частина відсталість, регрес, 

застій або плутанину. 

91 Якщо ваша віра в Моє Слово досконала, несіть її незнищенно закарбованою у вашій душі, 

щоб духовність виражалася в кожному вашому вчинку. 

92 Моє Слово обіцяє вам Царство, яке, згідно з Моєю волею, буде створено у вашому серці, 

щоб воно освітлювало ваше життя, і світло його було в домівках, у батьках, у шлюбах, у дітях і в 

ближніх, щоб правителі були щедрими, вчителі мудрими, а судді справедливими. 

93 Це моє вчення. Не дозволяйте змішувати її з тими науками, за допомогою яких людина 

шукає лише прояву і реалізації своєї душі. 

94 Я назвав своє вчення спіритизмом тому, що воно вчить сходженню душі і розкриває людині 

всі дари, якими вона володіє для свого вдосконалення. 

95 Як мало до цього моменту тих, хто підозрює істинну суть цього вчення! Лише одиниці - ті, 

хто потроху розуміють Мене! Я бачу, що більша частина з вас все ще занурена в традиції і звичаї, 

які не несуть вашій душі нічого доброго. 

96 Скільки страху Я бачу в багатьох серцях, коли мова заходить про відмову від цих звичок, 

традицій і дій, які ви створили в рамках Моєї Роботи! І наскільки сильно ви відчуваєте рану в серці, 

коли вам це говорять, а ви не бажаєте зрозуміти, що заради дотримання цих традицій ви 

відмовляєтеся від істинного виконання Мого Закону. 

97 Усвідомити, що зовнішнє поклоніння людства Богу в усі часи було причиною його 

духовного застою. Але ви не повинні знову впадати в цю помилку і завжди пам'ятайте, що для 

того, щоб духовно розвиватися і досягати досконалості, необхідно, щоб поклоніння Мені було 

внутрішнім, чистим, глибоким, духовним. 

98 Я буду випробовувати Свій народ мудрістю і справедливістю, щоб звільнити його від 

невігластва і помилок. Я не дам їм впасти у фанатизм, і для цього теж буду їх випробовувати. 

99 Щоб любити ближнього, поширювати мир, звіщати Моє Слово, виявляти милосердя і 

молитися за мир людства - духовне поклоніння, якого Я очікую від вас, - не потребує зовнішніх 

актів поклоніння - ні в залах, де ви збираєтеся, ні у ваших домівках. 

100  Подумайте: до тих пір, поки ви не об'єднаєтеся в справжньому одухотворенні, ваша 

молитва не матиме необхідної сили, щоб відчути себе у ваших ближніх. 

101  Через ці слова нехай не піднімаються ті, хто вважає себе достатньо чистим, щоб судити 

своїх ближніх. Поправді бо кажу вам, що тільки Я один можу судити діла одного й другого. 

102  І не судіть братів ваших, хоч би й настала година, коли б ви побачили, що вони зраджують 

Мене. Бо згадайте, що Я сказав вам, що Я один можу судити про духовну чистоту чи нечистоту. 
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"Не судіть", - сказав Я вам, - але давайте добру пораду, намагайтеся не спокушати своїх 

ближніх. Але якщо ви не можете зробити нічого з цього, то намагайтеся залишатися в істині. Тоді 

настане день, коли ті, хто зійшов зі шляху, повернуться на нього, переконавшись у своїй помилці, і 

прийдуть до віри в те, що ви наполегливо дотримувалися Моїх заповідей. 

103  Спостерігайте і моліться, щоб ви були єдині і в мирі. Ви вже перебуваєте в останніх днях 

Мого Слова, і Я хочу, щоб, коли настане останній день, Я застав вас духовно об'єднаними. 

104  Я дав вам багато уроків, щоб ви знали, як не допустити, щоб хтось із ваших братів і сестер 

відокремився від народу. Зрозумійте, що слабкими можуть бути ті, хто дуже мало Мене чули. Дай 

їм сили і віри. 

Навіть серед тих, хто часто чув Мене, можуть бути серця без твердості, щоб ви дали їм тепло і 

підбадьорення на життєвому шляху. 

105  Об'єднавшись, о люди, ти зберешся, щоб молитися за мир у всьому світі, посилаючи свою 

душу, перетворену на крилах думки в голуба миру, до народів. 

106  Ніколи не чекайте, що результат ваших молитов буде негайним. Іноді вам доведеться 

почекати трохи, іноді - довго, а іноді ви навіть не зможете відчути здійснення того, про що просили 

Мене. Але ваша місія все ж таки була виконана. 

107  Ви будете сіячами миру, але ще раз кажу вам, що не сподівайтеся раніше часу пожинати. 

Ви повинні дозволити цьому насінню прорости, зійти, вирости і принести плоди, і тільки тоді ви 

зможете пожинати врожай і дозволити своїй душі наповнитися задоволенням. 

108  Учні, дивуйтеся, що ви дізнаєтеся про все це через одного з ваших братів і сестер, якого Я 

перетворив на знаряддя Своє, щоб ви були свідками того, що творить Моя сила, перетворюючи 

незграбну істоту на істоту, духовно корисну для всіх, і перетворюючи грішника на істоту, чисту 

серцем і розумом, щоб передавати Моє Слово. 

109  Я також довірив вам Моїх глашатаїв, щоб ви могли вести їх до прогресу і досконалості; і 

зараз, в останні дні Моїх прокламацій, громади, які змогли підняти своїх глашатаїв на висоту, 

насолоджуються духовним "смаком" стиглого плоду, за яким доглядали з наполегливістю і 

любов'ю. 

110 Не всі вміли це робити, бо багато з них занедбали глашатаїв, відмовилися від них. Інших 

вони позбавили життєдайної крові без огляду і милосердя, а третім відрізали зелені гілки дерева 

життя. Ось вам причина того гіркого смаку, який натовпи часто отримували замість солодощів; і з 

цього виникло багато помилок, таких, наприклад, як вважати досконалим те, що було лише 

недосконалістю з боку носія голосу, або приписувати Мені нечистоти, матеріалізації або 

недосконалості носіїв голосу. 

Після мого відходу вам доведеться відокремити зерно від полови, тобто прибрати всі домішки, 

які слід було додати до мого слова, щоб ви могли нести це вчення по світу. 

111. якщо хтось запитає вас, чому Я давав про Себе знати через таку кількість глашатаїв, 

скажіть йому, що якби Я прийшов, щоб донести Своє Слово, як тоді в Ісусі, Мені вистачило б 

однієї людини. Але оскільки Мій прояв відбувався через простих і непідготовлених людей, і в той 

же час Моє послання було дуже великим, то одного людського органу інтелекту не могло бути 

достатньо, але їх повинно було бути стільки, скільки було б необхідно. 

112. від Роке Рохаса, попередника Мого проголошення, через якого говорив Ілля, і від Даміана 

Ов'єдо, через якого Я дав Своє перше слово в цьому часі, до останніх носіїв голосу, кожен з них 

зробив відомим лише частину Моєї роботи, але не все Моє послання. 

113. наприклад, Я повідомив вам через Роке Рохаса, що для людства настала Третя Ера. Я 

відкрив вам відкриття Шостої Печатки, яка містить свою мудрість, свій суд, свої дари і виконання 

багатьох древніх пророцтв, щоб вилити своє світло на кожен дух і кожну плоть. 

114. таємницю "характеристики" або "знаку" вам відкрив той чоловік, і він нагадав вам про 

символічне число обраних Третьої Ери. 

115. пізніше, через Даміану, вам була відкрита мета мого приходу - дари, які кожен учень ніс в 

собі, а також дата, коли закінчиться мій прояв. З тих вуст виходило слово, яке Мій Дух приніс у той 

час і висловив через прості повчання і маленькі притчі для перших учнів. 
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Але духовне слово також прийшло від Марії як послання безмежної ніжності і невимовної 

розради для кожного стражденного серця. 

116 З Роке і з Даміаною все було лише початком, обіцянкою. Але йшли роки, і голосоносці, які 

йшли за ними, все більше і більше проникали в таємницю завдання голосоносця, даючи можливість 

моєму слову ставати все більш об'ємним, моїй роботі - набувати чітких обрисів, а таємницям - 

розгадуватися. 

117. скільки сердець було підбадьорено і втішено, коли ви почули Моє Слово через розумовий 

орган Моїх обранців! Скільки душ було врятовано від темряви завдяки тому, що вони почули Мене 

через посередництво! 

118 Я благословляю Своїх носіїв голосу, які вміли підготуватися і присвятили себе служінню 

Мені. 

119; але Я також кажу вам, що багато Моїх дітей відвернулися від Мене і відреклися від Мене 

через недостатню одухотвореність носіїв голосу. Цим я прощаю і даю можливість самим відмити 

свої плями. 

120 Улюблені люди: Спостерігайте і моліться до останніх миттєвостей мого прояву, щоб ви 

могли почати новий етап мого прояву твердим кроком від духу до духу. 

Мир Мій з вами! 



U 357 

126 

Інструкція 357 
1 У цей день переді Мною стоять юнак і дівчина, щоб просити, щоб їхній союз був 

благословенний і підтверджений Моєю любов'ю. 

2 І Я приймаю вас, діти Мої, - не тільки в цю годину, бо ви завжди були зі Мною, а Я з вами. 

3 Ви прийшли святкувати свій союз, але я вам скажу: Вас давно поєднала доля. Але все одно 

потрібно, щоб люди святкували акт, який засвідчує спілкування, шлюб двох людей, щоб він був 

духовно і по-людськи визнаний і поважався. 

4 Ви приходите не на церемонію, ви приходите, щоб отримати ласку, пораду від Отця і 

настанову від Учителя. 

5 Ви - дві душі, два серця, які об'єднуються в одну істоту і одну волю. Ви були далеко один 

від одного в різних світах і прийшли на землю - спочатку один, потім інший, і в цьому переході ви 

пройшли випробування у своїй любові, у своєму терпінні і залишилися вірними Мені. Ви виконали 

свої обіцянки, подолавши всі перешкоди з любов'ю і вірою. 

6 Ви перебуваєте в присутності вашого Господа, який прикрашає вашу душу і підбадьорює її, 

щоб, виконуючи це важке завдання, на яке я вказую вам, ви могли здійснити найпіднесеніше, що я 

дав людям у людському. 

7 Ви зараз вступаєте в цей інститут любові, жертовності і життя - зречення і покірності долі - 

у виконанні ідеалу. І щоб ваш крок на новому шляху був упевненим, ви прийшли, бажаючи світла, 

і його Я проливаю на вас рясно. 

8 Ти: Здібності, якими Я наділив першу людину на землі, Я наділив і тебе: Талант, воля і 

енергія ─ також сила, життя і насіння. Ви символічно тримаєте в правій руці меч, а в лівій - щит. Бо 

земне життя викликає вас на битву, в якій ви, чоловіки, є воїнами, хранителями миру, 

справедливості і чесноти, захисниками людства. 

Я роблю вас воїнами в цій битві і кладу на лівий бік, біля серця, діву. Вона духовно, морально і 

фізично є квіткою, яку Я доглядаю в прекрасному саду - саду насолод, жаданому людськими 

пристрастями, який Марія, Божественна Мати, завжди охороняє і захищає і поливає кришталево 

чистими і прозорими водами Свого дівоцтва і цнотливості. 

9 Ти смиренно попросив у Мене цю квітку, і Я з любов'ю подарував її тобі. Це найбільше, що 

може мати людина в цьому житті. 

Ви не прив'язані до своїх батьків. Бо для того, щоб виконати це призначення, ви віддаляєтеся від 

них і залишаєтеся на шляху життєвої боротьби. Ваші діти теж відійдуть від вас, коли прийде час 

вирушати в дорогу своєї долі, покинуть батьківський дім, і тоді біля серця чоловіка залишиться 

тільки його супутниця по життю - жінка, яку він вибрав, яка розділила його радощі і страждання, і 

союз з якою може розірвати тільки смерть. 

10 Це моє слово любові об'єднує вас і надає сили для ваших починань. 

11 Підніміть обличчя, ходіть твердим кроком, будьте один для одного як посох! Будьте 

мантією любові, яка висушує сльози, кажу я вам обом. Бо духовно ви обидва однакові, в дусі немає 

ні статі, ні різниці. Ніхто з вас не стоїть вище іншого. Але, втілившись, Я поставив чоловіка вище 

жінки. 

12 Бути чоловіком - це випробування для душі, якому я її піддаю. Бути жінкою - це також 

відшкодування для душі. 

13 В людині є сила, і вона завжди повинна використовувати її з розумінням. У жінці, яка була 

створена з ніжністю і чутливістю, живуть любов і жертовність, і обидві вони доповнюють одна 

одну. З цього союзу, з цього спілкування душ і тіл невичерпним потоком б'є життя. З цього насіння 

і з цього благодатного ґрунту проростає насіння, якому немає кінця. 

14 Я благословляю вас і з'єдную вас рукою мого Учителя, моїм божественним поцілунком. Я 

залишаю вас як приклад серед цього народу, тому що ви прийшли сюди з духовною підготовкою і з 

благоговінням. 

15 Народ буде служити тобі свідком, і я покладаю на нього відповідальність за тебе. Я хочу, 

щоб вони своїм піднесенням у цю хвилину встеляли ваш шлях щастям, щоб вони завжди раділи, 
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бачачи ваші посмішки і ваш мир, і щоб вони благословляли вас у вашому примноженні, як я 

благословляю вас. Така Моя Воля. 

16 Не рука священнослужителя підтвердила ваш заповіт, а Мій вічний закон, Моя любов. Я 

веду вас по шляху здійснення, і коли ваш життєвий шлях завершиться, ви дасте звіт своєму 

Господу. І в цей момент ви знову почуєте звук цього слова - але вже не людського голосу, а того, 

що ви чуєте в глибині своєї совісті, і ви скажете: "Отець, який намітив шлях для нашої душі, 

говорить нам сьогодні, що ми досягли мети і повинні представити нашу роботу". 

Там Я чекаю на вас у Своїй оселі, на вершині гори, щоб ви побачили свого Господа. Я прийму 

вас у цю мить, обдарую Своїми благами і благословлю вас. 

17 Сьогодні Я даю вам зерно, одне, а завтра ви повернете Мені його помноженим. Але якщо ти 

хочеш знати, чи подобається Мені твоя робота, то зможеш сказати, коли твоє серце буде радувати 

тебе і приносити тобі задоволення. 

Марія благословляє і вас, дарує вам тепло і блаженство, запрошує вас крок за кроком іти 

дорогою чеснот, завжди з тією чеснотою і терпінням, приклад яких Вона дала вам. 

18 Я вас благословляю і об'єдную. 

19 Люди, це Мої останні проголошення через людське посередництво. "Як ми будемо 

святкувати цей акт шлюбу в майбутньому?" - запитаєте Мене, улюблені учні, і Я відповім вам: 

робіть це в лоні своєї громади. Об'єднайтеся перед тими, хто підготував себе як апостоли цього 

вчення. Але вони не об'єднають вас, бо я не доручив це завдання нікому. Я - Господь вашої долі. 

Підготуйте себе фізично і духовно до спілкування зі Мною, тоді ваш життєвий заповіт залишиться 

незгладимим у вічній книзі. 

20 Якщо в цей урочистий момент, коли дві істоти об'єднуються в одне ціле і йдуть цим шляхом 

любові, самозречення і самопожертви, ви захочете прочитати мої вчення - ті, що говорять про ці 

речі, - ви можете це зробити. Тоді, за Моїм словом, ваші серця заохотяться у своїй рішучості, а 

ваші кроки стануть впевненими. 

21 Я хочу, щоб ви жили з цією простотою і називали щасливими тих, хто з задоволенням і 

радістю святкує свій шлюб. Бо вони отримають благодать і благословення на своєму життєвому 

шляху. 

22 Прийдуть ваші побратими з різних релігійних громад, і якщо одні зрозуміють правдивість 

цього духовного акту, то інші будуть обурені. Але ви доведете своїми доброчесними справами, що 

ви благословенні Мною, і ваш союз нерозривний. 

23 Я говорив вам у цей день, що момент, в який святкується цей акт, є лише підтвердженням 

вашого заповіту. Бо вам судилося зустрітися раніше, і між вами вже існувало тяжіння і любов. Я 

дозволяю і доручаю Вам здійснити цей акт у присутності Ваших родичів, друзів і батьків, щоб Ваш 

шлюб був визнаний і поважався. 

24 Поки що людська піднесеність та інтуїція не настільки великі, щоб розпізнати, що двоє 

людей об'єднані у святому заповіті Моїм ім'ям, навіть без того, щоб їх об'єднав реєстратор або 

священнослужитель. Але цей час прийде, і тоді не буде сумнівів ні в чоловікові, ні в жінці, коли 

вони зустрінуться. Вони впізнають призначену Мною годину і знатимуть, як підготуватися, щоб з 

упевненістю і безпекою відсвяткувати свій подружній союз, і суспільство не буде засуджувати їх за 

те, що вони не були підтверджені священнослужителем перед вівтарем. Цей час прийде, але 

спочатку, у міру того, як світ рухається вгору душею, дійте так, як Я наставляв вас сьогодні. 

25 У Другу Еру Я входив у будинки багатьох пар, які були одружені за Законом Мойсея, і 

знаєте, як Я знаходив багатьох з них? Сваримося, знищуємо зерна миру, любові та довіри. Я бачив 

ворожнечу і розбрат в їхніх серцях, за їхнім столом і в їхньому таборі. 

Я також входив у домівки багатьох, які - не підтверджуючи своє подружнє життя законом - 

любили і жили, як жайворонки у своєму гніздечку, пестячи і оберігаючи своє маленьке пташенятко. 

26 Скільки є таких, що живуть під одним дахом, але не люблять один одного, а раз не люблять, 

то не об'єднані, а духовно роз'єднані! Але вони не дають знати про своє розділення, боячись 

божественної кари або людських законів, або осуду суспільства, але це не шлюб; з цими людьми 

немає ні спілкування, ні правдивості. 



U 357 

128 

Але вони демонструють свою фальшиву спільність, відвідують сім'ї та церкви, ходять на 

прогулянки, і світ їх не засуджує, бо вони вміють приховувати свою нелюбов. З іншого боку, 

скільки тих, хто любить один одного, змушені ховатися, приховувати свою справжню єдність, 

терпіти нерозуміння і несправедливість. 

27 Людина не розвинулася настільки високо, щоб бачити наскрізь і правильно оцінювати 

життя свого ближнього. Ті люди, які тримають у своїх руках духовні та світські закони, не 

застосовують справжнього правосуддя для покарання за такі випадки. 

Але прийдуть ті часи розуміння і прозріння, які я оголошую вам, в яких людство буде 

вдосконалюватися, і тоді ви відчуєте, як за часів патріархів до Мойсея, що союз люблячих буде 

відбуватися так, як я зробив в ці дні з моїми дітьми: духовним шляхом. Так само і ви будете робити 

в ті часи, що прийдуть: у присутності батьків тих, хто об'єднається, друзів і родичів, у найбільшій 

духовності, братерстві та радості. 

28 Коли на землі буде багато людей миру і доброї волі, ви побачите, як процвітатимуть Мої 

божественні інститути, а Мої закони зроблять ваше життя прекраснішим. Часи миру, злагоди і 

добробуту повернуться, без применшення вашої цивілізації або вашої науки. Навпаки, кажу вам: 

якщо людина, незважаючи на відсутність роботи над собою, багато чого відкрила через брак 

піднесеності, любові і милосердя і викрала у Природи багато її таємниць, - то наскільки більше 

вона досягне, якщо підніметься до Мене і попросить, щоб Я відкрив їй таємниці і просвітив її єство 

для здійснення великих, благодійних справ! Я дам людей, які зроблять цей світ царством світла, 

спасіння і благополуччя для всіх Моїх дітей, бо Я хочу, щоб ви володіли Моєю мудрістю і миром. 

29 Я огортаю вас світлом Свого Вселенського Променя, який спускається і проникає у ваше 

серце і встановлює там свій дім, свій храм. У ній Я приймаю ваше приношення, данину від вас, що 

люблять Мене, і чую ваш голос, який одночасно є проханням і послухом Моїй Волі. 

30 Незважаючи на нещастя, через які ви проходите, ви показуєте себе сильними завдяки 

своєму піднесенню, і ви відчуваєте себе щасливими бути моїми учнями. Ви втягнуті у велику 

духовну і земну боротьбу, використовуйте час, який я вам даю, і в цій боротьбі очікуйте, що у свій 

час пожнете плоди. 

Ваша праця на землі буде давати свої плоди день за днем, коли ви підете на відпочинок, а ваші 

духовні справи розквітнуть повною мірою, коли ви досягнете кінця своєї місії у виконанні Моїх 

законів. 

31 З Вашої душі лине постійна молитва за мир і полегшення для інших народів, які 

страждають нескінченно більше, ніж Ви. 

Повідомлення про руйнування, відчай і смерть доходять до вашого народу, наповнюючи вас 

болем і страхом - не за ваше життя чи життя вашої родини, а за життя інших людей далеко від вас, 

які страждають і які є вашими сусідами. Я відчуваю співчуття, коли чую ваші благання і коли несу 

ваші послання миру і милосердя цим народам. 

32 Улюблені учні, ви живете в самому серці цього континенту. Мені було угодно послати ваші 

ізраїльські душі на цю багату і родючу землю з її променистим сонцем, з осяйним небом, з 

долинами і горами, покритими зеленню, красивими і повноводними річками і чудовими квітами - 

всім тим, що може освіжити і прикрасити ваше земне життя. Але посеред цієї пишноти і благодаті 

нещадна війна загрожує навколишньому середовищу. 

     До вас долітають крики болю, голосіння, богохульства і образи. Але я не бачу серед вас 

войовничого настрою, ви не взяли в руки зброю, щоб захищатися чи нападати. Я бачу в цьому 

народі лише відданість справедливості та огиду до людської нечестивості. Але я прошу від вас 

дещо більшого. Я хочу бачити вашу довіру до Мене, вашу духовну готовність допомогти 

ближньому в його випробуваннях. 

33 Сьогодні, як і в минулі часи, людство живе, обплутане війнами. Вона не захотіла виплекати 

насіння миру, але це насіння завжди буде падати, як манна в пустелі, в серце кожної людини, 

спраглої миру. 

34 Я послав у лоно сімей втілитися істотам великого піднесення - ангелам, які з дитинства 

мають завдання схиляти і робити люблячими серця людей різних рас і віросповідань. Але що 

людство зробило з цими емісарами: засумнівалося в їхньому посланні, переслідувало і вбивало їх. 
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35 Я бачив, як люди вели криваві війни в найдавніші часи: У стародавній Фінікії та Сирії, а 

також у римлян і греків. Не було поваги, любові і справедливості - ні між собою, ні від одного 

народу до іншого народу. Ніколи сильний не піднімав слабкого, а сильний не простягав руку до 

нужденного. Той, хто ніс світло цивілізації, не ніс його з любов'ю, з істинним ідеалізмом народам, 

які перебували в темряві. Його завоювання завжди були силою, ворожнечею, прагненням до влади 

або несправедливістю. 

Коли Я, Отець, побачив, що в одних, як і в інших, панує невігластво, Я послав у лоно народів, 

що відрізняються своїми світоглядами і звичаями, Своїх пророків і першовідкривачів, щоб вони 

говорили про єдину істину і вели їх до однієї мети. 

     Вони говорили і готували уми людей до Мого приходу в ту Еру, яку ви зараз називаєте Другою 

Ерою. І коли прийшов час Мого приходу, Я підтвердив слова тих вірних пророків, і все сталося так, 

як вони говорили. 

36 Моє вчення призначалося не тільки для єврейського народу, нехай навіть і духовно 

підготовленого, вже очищеного в найдавніші часи великими випробуваннями, щоб прийняти 

Месію в своє лоно. Але заповіт, який Я довірив йому, був призначений для всіх людей усіх рас. 

Серед цього народу були апостоли, мученики і велика кількість чоловіків і жінок, які жили 

зразковим життям, які вміли сіяти зерно любові. Але і в інших батьківщинах, і в землях, далеких 

від Юдеї, почало розквітати Моє слово, принесене першими учнями. 

37 Але необхідно було, щоб в цьому "Новому Світі", населеному людьми, які палко любили 

Мене і шукали Мене, щоб принести Мені свій дар і жертву, засяяло світло, прийшло Моє послання 

любові, Моє вчення, яке вимагає лише того, щоб ви любили один одного в Мені. 

38 Я приймав недосконале поклоніння тих істот, які любили Мене, бо воно було піднесено 

невігласом. Пізніше, коли відстань між двома континентами була подолана, і насіння було 

привезено сюди, щоб бути розсіяним у цьому Новому Світі і поміщеним у люблячі серця його 

мешканців, - скільки несправедливості і насильства чинили над цими людьми з простими серцями і 

піднесеними душами ті, хто називав себе Моїми учнями! 

39 Їх чисті і щирі обряди і звичаї зустрічали лише осуд і суворість тих, хто вважав себе вищим 

і при цьому виявляв ознаки найбільшої відсталості. Лише поступово цей народ через вірних учнів 

отримав Мою спадщину і зрозумів свою божественну чистоту і походження. 

40 Сьогодні я бачу вас знову під загрозою, оточеними могутніми народами, які жадають вашої 

спадщини і тривожать вашу душу. Ви ще не досягли вершини своєї величі, але ви ще будете сяяти 

духовно і земно. Я попереджаю вас, щоб ви не впали в летаргію, щоб ви молилися і оберігали свою 

спадщину. 

41 Я прийшов до вас у цьому часі і знову дарую вам свій спадок любові. Насіння Моє не 

загине. Його можуть шмагати сильні шторми. Але коли його колосся обриває стихія, зерна падають 

у ґрунт і знову проростають, щоб безперервно розмножуватися. 

42 Ви будете світлом у цьому світі, ваша нація - смолоскипом для інших народів, доки будете 

любити мир і добро у всіх його проявах. Вже серед вас є ті, хто будуть апостолами миру. Я 

підготував їхні душі, щоб це світло розквітло в їхніх словах і в їхніх настановах. Тоді ви, хто 

працює духовно, разом з вашими правителями, які дбають про добробут цього народу, зумієте 

поширити свої блага на тих, хто жадає миру, правди і справедливості. 

43 Світло символічно прийшло зі Сходу на Захід, але зараз це послання, яке я приніс вам, 

рухатиметься із Заходу на Схід і обидва зіллються в одне ціле, як і знання істини, цивілізації і раси. 

Тоді, коли ви об'єднаєтеся, ви зрозумієте, що світло прийшло не від людини до людини, а від 

Божественного Духа до Його дітей. 

44 Сьогодні багато хто відкидає Мене, заперечує Мене і намагається створити нові шляхи. Але 

прямий і вузький шлях Закону є скрізь, де є люди. Бо цей Закон - у серці, в таланті, в душі кожної 

людини - єдиний шлях, яким ти дійдеш до Мене, що завжди закликає до добра, милосердя і 

розсудливості. Ви зможете бути обтяжені великими випробуваннями і впасти під їх вагою. Але 

якщо ви любите правду, то воскреснете сильнішими, ніж раніше, і переможете, бо тільки добро 

зберігається у віках. 
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45 Якщо ви бажаєте миру для народу, вам не обов'язково йти до нього. Зробіть мир у своєму 

серці або у своєму домі. Цього буде достатньо, щоб внести гармонію і єдність в дух цього народу. 

46 На відстані може передаватися як добро, так і зло. Тому Я навчив вас приходити на 

допомогу тим, хто потребує вашої допомоги, незалежно від того, близько вони чи далеко, з 

підготовленою душею. Але остерігайтеся посилати думки, які розпалюють війну. Не бажайте 

поразки одного народу і перемоги іншого, бо цей вплив прийде і викличе потрясіння. Любіть понад 

усе і будьте терплячі до всіх своїх ближніх. 

47 Якщо тебе потрясає біль поранених, які зазнали нещадності війни, і ти хочеш послати їм 

трохи миру і розради, знайди найближчого хворого, візьми його як представника за відсутніх, і в 

Моє ім'я вклади в нього своє милосердя, і Я приголублю і зцілю безліч хворих людей в цих 

сповнених болем країнах. 

48 Переконайтеся, що ваш дім є храмом, з якого випромінюється світло, що огортає тих, хто 

вас оточує, а за його межами інші відчувають благополуччя і беруть участь у вашій підготовці. 

49 Незабаром ви будете святкувати народження Месії. Наближаються дні, коли людство буде 

згадувати цю подію. Народи, які досі живуть у мирі, святкуватимуть його з радістю. Але є багато 

людей в далеких країнах, для яких настав час скорботи, і які постараються забути на мить тривогу, 

страх, щоб закликати Мій Дух і звернутися до пам'яті про цю подію. Інші вже страждають від 

наслідків війни, яка кинула їх у сирітство, у злидні, змусила пізнати біль у всіх його проявах. 

50 Я огорну всіх Своєю любов'ю, Я відповім на їхні молитви, і потік світла осяє це людство. 

51 Необхідно, щоб ви підготували себе, щоб ви зберегли в своїх серцях всю любов, яку Я 

відкрив вам у двох Моїх випадках, щоб ви любили один одного досконалою любов'ю і завжди були 

заступниками і посередниками істинної справедливості. Бо Я вибрав тебе, щоб через твоє 

посередництво укласти заповіта з усіма людьми. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 358 
1 Блаженні ви всі - не тільки в цьому місці, але й у всіх місцях, де ви збираєтеся, щоб бути з 

вашим Отцем, - які слухають його слово, як одна душа. 

2 Дуже мало часу залишилося вам для того, щоб прийняти Моє вчення через вуста Моїх 

глашатаїв, щоб ви могли навчитися тому, як підготувати себе до того, щоб потім почути Мене в 

духовній тиші. Але істинно кажу вам, я ніколи вас не покину, я завжди буду поруч з вами так само, 

як і в ці хвилини. 

3 Я всюдисущий, Я у всьому Всесвіті і в кожному з моїх дітей. Але не всі ви відчуваєте 

близькість свого Отця, присутність свого Бога. 

4 У твоєму серці Я маю Свій притулок, Я дав тобі ключ, щоб ти міг його відкрити. Але це 

повинно народитися з вашої власної волі, це обов'язок, який лежить на вас. 

5 Я дав вам дух, який є частиною Мене Самого, і матеріальну оболонку, в якій ви живете на 

землі. Але істинно кажу вам: якщо ви знаєте, як подолати випробування, через які ви повинні 

пройти в цьому житті, ви досягнете духовного звільнення. 

6 Уперше Я дав просвітленим духовним істотам місію втілитися на цій планеті і говорити з 

людством як пророки. У Другу Еру, з моєї великої милості, моє Божественне Слово стало 

людиною, щоб ви могли краще зрозуміти вашого Бога. Я прийшов в Ісусі, щоб говорити вам про 

любов. І нині, в Третю Епоху, Я прийшов знову - в Дусі - щоб дати вам своє вчення. 

7 Минуло багато часу, щоб людство досягло духовної зрілості. Ви завжди піддавалися двом 

крайнощам: однією з них був матеріалізм, через який ви шукали більших земних задоволень; але це 

насправді згубно, бо заважає духу виконувати своє завдання. Але ви повинні уникати й іншої 

крайності: умертвіння "плоті", повного заперечення всього, що належить до цього життя; бо Я 

послав вас на цю землю, щоб ви жили по-людськи, як люди, і Я вказав вам правильний шлях, щоб 

ви жили так, щоб ви "віддавали кесареве - кесарю, а Боже - Богові". 

8 Я створив цей світ для вас, з усією його красою і всією його досконалістю. Я дав вам 

людське тіло, через яке ви повинні розвинути всі здібності, які Я вам дав, щоб досягти 

досконалості. 

9 Отець не хоче, щоб ви відмовляли собі в усьому доброму, що пропонує вам цей світ. Але не 

слід ставити тіло вище душі, бо тіло минуще, а душа належить вічності. 

10 Боріться, боріться, щоб досягти досконалості душі. Я показав вам шлях до цієї мети. Я 

довірив вам молитву як "зброю", що перевершує будь-яку матеріальну зброю, щоб захистити вас 

від зради на життєвому шляху. Але найкраща зброя у вас буде тоді, коли ви будете виконувати Мій 

закон. 

11 З чого складається молитва? Молитва - це прохання, заступництво, поклоніння і духовне 

споглядання. Всі її частини необхідні, і одна випливає з іншої. Бо по правді кажу вам: Благання 

полягає в тому, що людина просить Мене виконати її бажання, задовольнити її прагнення - те, що 

вона вважає найважливішим і найбільш рятівним у своєму житті. Істинно кажу вам, діти Мої, 

Отець чує прохання і дає кожному те, чого він найбільше потребує, коли це йому на благо. Але 

остерігайтеся просити того, що суперечить спасінню вашої душі. Бо ті, хто просить лише 

матеріальних благ, тілесних насолод і скороминущої влади, просять, щоб їхні душі були закуті в 

кайдани. 

12 Фізичні насолоди приносять лише страждання - не тільки в цьому світі, але і після переходу 

в світ духовний, бо і туди може доходити вплив тих фізичних бажань, і оскільки душа не може 

звільнитися від них, вона продовжує мучитися цими бажаннями і хоче знову і знову повертатися на 

землю, щоб перевтілитися і продовжувати жити матеріально. Тому, діти мої, просіть тільки те, що 

вам дійсно потрібно для блага вашої душі. 

13 Другий вид молитви - заступництво - випливає з любові до ближнього, тієї любові, якої Я 

навчав вас як Учитель, коли прийшов у цей світ. Моліться за своїх братів і сестер близьких і 

далеких, за тих, хто страждає від наслідків війни в різних країнах, хто терпить тиранію тимчасових 

правителів цього світу. 
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14 Приготуйтеся, діти мої, молитися за своїх ближніх, але і в цьому заступництві ви повинні 

вміти просити, бо головне - душа. Якщо хворіє брат, ваші батьки або ваші діти, моліться за них, 

але не наполягайте, щоб вони залишилися в цьому житті, якщо це не те, чого потребує душа. 

Просіть, щоб ця душа була звільнена, щоб вона очистилася у своїх стражданнях, щоб біль сприяв 

висхідному розвитку душі. Ось чому Вчитель навчив вас уже в Другий раз говорити: "Отче, нехай 

буде Воля Твоя". Бо Отець краще за будь-кого зі своїх дітей знає, що потрібно душі. 

15 Третій вид молитви - поклоніння Божественному Духові - означає поклоніння всьому 

досконалому, бо через цю молитву можна з'єднатися з досконалістю, з любов'ю, яка охоплює весь 

всесвіт. В обожнюванні ви можете знайти той стан досконалості, якого ви всі повинні досягти, а 

обожнювання веде вас далі до духовного споглядання, яке разом з обожнюванням наближає вас до 

єднання з Божественним Духом, Джерелом Вічного Життя ─ Джерелом, яке дає вам сили день за 

днем досягати Царства Отця. 

16 Саме так треба молитися: починаючи з прохання і закінчуючи духовним спогляданням. Це 

додасть вам сили. 

17 Потім, коли ви будете добре підготовлені, ви повинні не тільки боротися за себе, але й 

допомагати своїм ближнім йти цим шляхом. Бо ви не можете досягти свого спасіння лише для себе, 

але повинні боротися за спасіння всього людства. 

18 Люди вигукують: "Якщо є Бог милосердя і любові - чому добрі повинні страждати від злих, 

праведні - від грішних?". Істинно кажу вам, діти мої, ніхто не приходить у цей світ тільки для свого 

спасіння. Він не є поодиноким індивідом, а є частиною цілого. 

19 Хіба не страждає здоровий і досконалий орган в організмі людини, коли інші органи 

хворіють? 

Це матеріальне порівняння, щоб ви могли зрозуміти взаємозв'язок, який існує між кожною 

людиною та іншими. Добрі повинні страждати від рук поганих, але й добрі не зовсім невинні, якщо 

вони не працюють для духовного прогресу своїх братів і сестер. Але як індивід, кожен має свою 

власну відповідальність, і, будучи частиною Мого Духа і подібним до Нього, він володіє волею і 

розумом, щоб сприяти прогресу всіх. 

20 З Першої Ери Я говорив з вами через Моїх пророків, щоб направляти вас, але не для того, 

щоб примушувати вас виконувати Мій Закон. 

Але пройшов час і душа-дух людини еволюціонувала, досягла зрілості і тепер може розуміти 

свою місію як душі-духа. Людство, яке так близько до прірви, до загибелі, потребує від вас 

духовної допомоги. 

21 Це битва, остання битва, найстрашніша і найжахливіша битва між темрявою і світлом. Всі 

духи темряви об'єднуються в цей час, і всі духи світла повинні протистояти цій силі. 

22 Ви, що чули Мене, що несете в собі світло Духа Святого, пробуджуйтеся! Більше не 

витрачайте час на земні задоволення, на тимчасові цілі. Боротьба за людство, боротьба за те, щоб 

Царство Отця прийшло в цей світ. Це місія, яку я даю всім, від найменш освічених до найбільш 

освічених. 

З вами духовний світ і насамперед Отець, повний любові, повний милосердя - Отець, який з 

безмежним болем бачить страждання, які люди завдають один одному. 

23 Це битва світла проти темряви, і кожен з вас повинен боротися до перемоги. 

Моліться, діти мої, з усією щирістю. Ідіть шляхом, який Отець показав вам, коли говорив з вами 

про молитву в цей ранок благодаті. Це ваша місія, так ви досягнете одухотворення для себе і 

спасіння для тих, за кого молитеся. 

24 Вже близька година, коли ви востаннє почуєте Мій голос через людські інструменти. Але 

Отець знову каже вам: вам нема чого боятися після 1950 року, якщо ви об'єднаєтеся в любові. 

25 Не думайте, що Я шукаю тільки чистих серцем - ні, Я шукаю загублених, заплямованих, 

тих, хто найбільше потребує Мого милосердя. Не думайте, що у мене є преференції - ні до тих, хто 

живе в розкоші, ні до тих, хто живе в злиднях. Я шукаю душу, яка потребує світла - хвору, 

стражденну, голодну, і Я задовольняю ці потреби як у багатих, так і в бідних. 
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26 Я приходжу до всіх, щоб принести їм послання світла, розради і надії за допомогою вчення, 

сповненого люблячої справедливості. Істинно кажу вам: хто приступить до пиття з цього джерела, 

той ніколи не буде розчарований. 

Кожен, хто шукає в ній щось для свого блага, знайде це. Все, що Я вам пропоную, є істиною, все, 

що Я вам обіцяю, збудеться. У Моєму слові немає брехні, якою нині сповнений ваш світ! 

27 Я згоден з вами, що ви стали сумніватися на землі, тому що ваші ближні багато чого 

обіцяли вам і нічого не виконали. Саме тому є мільйони людей, які ні в що не вірять і нічого не 

очікують, тому що вони стали жертвами від одного розчарування до іншого. Але я прошу вас: Чого 

ви очікуєте від матеріалістичного, егоїстичного і нелюдського світу? Чого ви очікуєте від тих, хто 

править світом і не керується совістю, яка є єдиним світлом, що виводить на істинний шлях? 

28 Повертайтеся до Мене, але підходьте без скарг і образ на своїх ближніх. Прийдіть до Мене, і 

нехай Моє Слово знову запалить у вашій душі світло віри. Бо тоді ви перестанете бути слабкими, 

гіркота відійде від вас, а замість недовіри і страху перед людьми у вас з'явиться мужність жити, 

надія і любов до ближнього. 

29 Коли моє світло проникне в усі серця і люди, які ведуть народи, які наставляють їх, і всі ті, 

хто має виконати найважливіші завдання, дозволять собі керуватися і надихатися тим вищим 

світлом, яким є совість, тоді ви зможете довіряти один одному, тоді ви зможете довіряти своїм 

братам, тому що моє світло буде в усіх, і в моєму світлі моя присутність і моя справедливість 

любові будуть переважати. 

30 Ви живете сьогодні в час духовного сум'яття, в якому ви називаєте зло добром, в якому ви 

вважаєте, що бачите світло там, де є темрява, в якому ви віддаєте перевагу зайвому, а не суттєвому. 

Але Моє завжди готове і корисне милосердя вчасно втрутиться, щоб врятувати вас і вказати вам 

світлий шлях істини ─ шлях, з якого ви зійшли. 

31 Народи прогресують, зростають їхні наукові знання. Але я прошу вас: Що це за "мудрість", 

якою люди, чим більше проникають в неї, тим більше віддаляються від духовної істини, в якій 

криється джерело і початок життя? 

32 Це людська наука, це наука, як її розуміє людство, хворе егоїзмом і матеріалізмом. 

33 Тоді це знання неправдиве, а наука погана, бо ви створили нею світ болю. Замість світла 

панує темрява, бо ви все більше і більше заганяєте народи в погибель. 

34 Наука - це світло, світло - це життя, це сила, здоров'я і мир. Це плід вашої науки? Ні, 

людство! Тому кажу вам: до тих пір, поки ви не дозволите світлу духу проникнути в темряву 

вашого розуму, ваші справи ніколи не зможуть мати високе і духовне начало, вони ніколи не 

зможуть бути більше, ніж людськими справами. 

35 Істинне знання, знання добра - в Мені, і саме Я вселяю його в тих, хто віддав Мені свій 

розум як сховище для Моїх одкровень. Це ті люди, які з самопожертвою присвятили своє існування 

відкриттю, одкровенню, яке служить на благо людства. Ці люди дійсно відкрили шляхи світла, 

дійсно принесли послання миру, здоров'я, розради своїм ближнім. Хтось здійснив досконалі 

справи, хтось був першовідкривачем. Але одні, як і інші, своїми справами навчили вас, що добро, 

любов, піднесення душі були запорукою їхньої перемоги. 

36 Істинно кажу вам, з ідеалом творити добро і нести мир тим, хто його потребує, ви зможете 

відкрити найпотаємніші двері Моєї скарбниці, бо немає 

двері, які не піддаються поклику любові. Той же, хто, натхненний егоїстичними і зарозумілими 

цілями, прагне навчання, знань і влади, повинен красти, повинен вихоплювати, щоб володіти 

чимось з того, що він хоче, щоб йому було відкрито. 

37 З усього цього можна зробити висновок, що якщо ваша наука має за мету добробут і вищий 

розвиток людства, то двері скарбниці будуть відкриті і відкриють людині нескінченні таємниці 

життя. 

38 Як мало ви здобули для свого добра, і як багато ви вкрали проти нього, щоб чинити вам зло! 

39 Благословенний народе Ізраїлю: Встаньте в молитві, щоб відчути Мою Присутність. 

Блаженні ті, хто через молитву відчуває вплив Мого Божественного Духа, бо вони не відчують себе 

осиротілими, коли Моє Слово перестане давати про себе знати через глашатаїв. 
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40 Блаженні ті, хто молиться з любов'ю, з чистотою, і хто піднімається, щоб наблизитися до 

Мене. Воістину, я не суджу, чи ваші молитви досконаліші, чи недосконаліші. Я уважний до 

кожного прохання, але Я - Учитель і вчу вас молитися. Я досконалий і виправляю вас, щоб ви не 

допустили жодної недосконалості. 

41 Улюблені: Як часто Отець бачив, як люди на землі виконували досконалу роботу всередині 

людини, і це було Мені приємно. Але ти ще не показуєш Мені досконалих справ у духовному, бо 

ти не досягнеш духовної досконалості, поки не відкинеш усяку матеріалізацію. Тоді, люди, ваш дух 

побачить вище життя, він побачить Моє обличчя і почує Мій люблячий голос. Воно воістину 

осягне Мій Закон і пізнає, хто воно є, і ким воно було, і ким воно буде у вічному житті. 

42 У цей час, народ Ізраїлю, в цій тілесній оболонці, в яку Я послав вас для перевтілення, ви 

подібні до дитини. Але не хвилюйтеся, мрійте про досконалість, шукайте її і прагніть до неї. Бо 

ваше призначення - прокладати шлях для людства, шлях миру, чеснот, настанов і одкровень. 

43 Ваша місія, Обраний Народе, полягає в тому, щоб зробити пролом для людської душі, щоб 

вона знайшла свого Творця у власному єстві. 

44 Ви тричі знайшли шлях, який веде до досконалості, бо ваша совість подібна до сяючого 

маяка, в якому горить факел. Але ви були немічними і не змогли сприйняти духовну славу на 

цьому шляху. Марнославство і зарозумілість підкорили вашу душу і ви використовували свої дари 

тільки для того, щоб створювати царства в цьому світі - царства, до яких ви не належите; але ви 

були панами і володіли багатствами, ви мали слуг і набували титули, ви підносили себе над іншими 

і забули свого Отця, ви забули свою місію. 

Але потім навіть світ повстав проти вас, принизив вас і підкорив. Але в тій неволі, в яку ти 

потрапив, Ізраїлю, ти не забув Мене, ти скористався часом своєї підготовки, щоб знову вступити на 

шлях, який веде тебе до Мене, і ти прислухався до голосу своєї совісті. 

45 Чому Отець допустив ці падіння? Для чого Отець дозволив вам пізнати всю суєту, всі 

тяготи і неправдиву славу цього життя? Невже Отець це допустив? 

Так, Мій Обраний Народе, Я допустив, щоб вежа розпусти і людського гріха піднялася переді 

Мною. Я дозволив виникнути в Моєму творінні семи великим гріхам, якими обумовлені всі інші. 

Але істинно кажу вам: Гріх не походить від Мене, він не зароджується в Мені. Я дозволив йому 

існувати лише для того, щоб ваша душа набула досвіду, щоб ви змогли оцінити велич вашого Бога, 

Його досконалість, Його справедливість, Його любов, Його правдивість - щоб ви змогли оцінити 

те, що є досконалим, а також пізнати те, що є недосконалим. 

46 Але Отець говорить вам: Тепер досить! Я знаходжу вас ув'язненими, обтяженими 

кайданами, злигоднями і хворобами. Але ви не забули Мене посеред в'язниці вашої, і Я кажу вам: 

Вір у Мене і в тебе, Ізраїлю, і Я звільню тебе! 

47 Ваш розвиток великий, ваша душа велика і знає Мене. Ви акумулюєте в ньому правду, 

щирість, милосердя і любов, і з цими дарами зможете нести у світ мир, злагоду, світло і спасіння. 

48 Хто може дати вам мир у цьому світі і стримати війни, які захоплюють народи? Це ті 

здібності, якими ви володієте, це ваша справжня велич, яка ґрунтується на смиренності, на 

лагідності. Благословенні люди, ніколи не давайте слова любові чи істини за гроші земні, ніколи не 

змішуйте діла милосердя з лестощами, бо тоді ви не будете свідчити, що ви - Мої учні. 

49 Народ Ізраїлю цього Третього віку має бути взірцем смирення, лагідності, духовності. Йдіть 

шляхом досконалості. Ви знаєте тепер, благословенні, що мир, мудрість і настанови, які Я вливаю 

у ваші душі, призначені не тільки для того, щоб ви накопичували, але й для того, щоб ви 

розподіляли, передавали, поширювали це вчення серед людства. Саме вам доручено це зробити. 

50 Учитель говорить вам: "Не буде достатньо, щоб ви не робили зла. Творіть добро, щоб бути 

гідними Моєму Царству Небесному. Я простив вам усі ваші провини, усі ваші падіння, Я очистив 

вас від усіх ваших плям Своїм словом, Своєю кров'ю і Своїми сльозами. Тому я прошу вас 

боротися, докладати зусиль, щоб ви дійшли до кінця життєвого шляху там, де перебуваю я. 

51 Усвідомте, люди, велику місію, яку Отець поклав на вас у момент вашого створення. Ви не 

знаєте, чи це не остання можливість заселити Землю. Але якщо ви залишите свою місію 

незавершеною, Я знову пошлю вас у світ - одних збирати врожай, а інших завершувати розпочату 
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вами місію. Але інші з вас не повернуться на землю. Я буду давати їм місії, щоб вони працювали і 

боролися в духовному плані. 

52 Я відкрию вам великі уроки Потойбіччя. Бо Я нині готую вас до життя духовного, до життя 

істинного - того життя, яке не має ні початку, ні кінця. Я підготую тебе, покажу тобі дорогу, а 

також покажу тобі двері, бо ти первісток, якого Я завжди навчав дорозі, якої ти повинен навчити й 

інших. І так само, як Я показав вам шлях у цьому світі, ви також повинні розпізнати його у 

Вищому Потойбічному. Тоді ви продовжите вести душі по шляху, який веде вас до істинного миру. 

53 Люди: Прийшов час, щоб ви знали, як молитися. Сьогодні Я не кажу вам падати ниць на 

землю, не вчу молитися вустами, не вчу звертатися до Мене підібраними словами в красивих 

молитвах. Сьогодні я скажу вам: Звертайся до Мене подумки, піднімай свою душу, і Я завжди буду 

спускатися, щоб ти відчував Мою Присутність. Якщо ви не вмієте говорити зі своїм Богом, Мені 

буде достатньо вашого покаяння, ваших думок, вашого болю, Мені буде достатньо вашої любові. 

54 Це мова, яку я чую, яку я розумію, мова без слів, мова правди і щирості. Це молитва, якої Я 

навчив вас у цій Третій Ері. 

55 Кожного разу, коли ви робили добру справу, ви відчували Мій мир, заспокоєння і надію, бо 

Отець тоді був дуже близько до вас. 

56 У Слові Моєму - вогонь, і цим вогнем Я знищую кукіль. 

57 "Любіть один одного! Не смійтеся над фальшивим богом, якому поклоняються ваші ближні. 

Не оголошуй вчення твого ближнього хибним, яким би помилковим воно не було. Якщо ти хочеш, 

щоб люди поважали тебе і йшли за тобою, ти повинен спочатку проявити повагу. Але не бійтеся 

нікого, бо Я дав вам істину і дар слова. Вставайте, говоріть і переконуйте своїх співвітчизників. У 

слові - бальзам, любов, сила і життя. У слові є сила, щоб ви могли відкритися. 

58 Моє Слово залишиться записаним на всі часи, з нього ви складете Книгу Третьої Епохи, 

Третій Заповіт, останнє послання Отця; бо в усі три епохи Бог мав свої "золоті пера "*, щоб 

залишити свою мудрість людству. 
* Цим терміном позначають тих учасників Божественних об'явлень, які мали завдання записувати Слово 

Господнє стенографічно. 

59 Мойсей був першим "золотим пером", яким Отець записав події Першої Ери незмивними 

літерами на сувої. Мойсей був "золотим пером" Єгови. 

60 Серед моїх апостолів і послідовників Другої Ери Ісус мав чотири "пера", і це були Матвій, 

Марк, Лука та Іоанн. Це були "золоті пера" Божественного Вчителя. Але коли прийшов час 

Першому Заповіту з'єднатися з Другим узами любові, знань і духовного поступу, вони стали 

однією книгою. 

61 Тепер, у Третій Час, коли ви знову маєте Моє Слово, Я також призначив "золоті пера", щоб 

воно могло бути збережене в письмовій формі. 

Коли прийде час, ви складете єдину книгу, і ця книга, книга Третьої Епохи, буде - коли прийде 

час - так само об'єднана з книгою Другої Епохи і Першої Епохи, і тоді з одкровень, пророцтв і слів 

трьох часів виникне Велика Книга Життя* на повчання всім душам. 

Тоді ви дізнаєтеся, що всі слова - від першого до останнього - збулися в істині і в дусі, що всі 

пророцтва були очікуваним ходом історії, відкритим Отцем людству. Бо тільки Бог може зробити 

так, щоб були записані події, які відбудуться.  
* Пояснювальний текст з Інструкції 85, вірш 24, Книги Істинного Життя: "Вам не потрібно турбуватися про 

те, щоб цей (нинішній) Заповіт або Книга були об'єднані з попередніми, бо це Я об'єднав у цій Книзі одкровення і 

вчення трьох часів, почерпнувши з них суть, щоб створити єдине послання". 

62 Коли пророки говорили, то це робили не вони, а Бог через їхнє посередництво. 

63 Я дав Моїм новим обранцям достатню підготовку, як Мойсей і чотири учні Другої Ери, щоб 

Моє Слово було написане в повній цілісності, в повній ясності і правді, бо воно для поколінь 

завтрашнього дня; але якщо хтось має намір додати або вилучити з цієї Книги, Я прикличу вас до 

відповідальності. 

64 Ну, діти мої улюблені: хто надає значення книзі, яку ви починаєте складати? Насправді - 

ніхто! Але прийде час, коли людство, сповнене бажання, сповнене цікавості, попросить у вас вашу 

книгу, і тоді воно прокинеться, дослідить моє слово і обговорить його. У цьому зіткненні ідей 
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з'являться партії - вчені, богослови, філософи. До народів буде доведено свідчення Твого Слова і 

Книги Премудрості, і всі будуть говорити про Моє Вчення. Це буде початком нової битви, війни 

слів, думок та ідеологій; але врешті-решт, коли всі пізнають в істині і в дусі, що Велика Книга 

Життя була написана Господом, вони обіймуть один одного як брати і будуть любити один одного, 

як на те є Моя Воля. 

65 Чому Слова Єгови не вистачило в Першу Еру, щоб об'єднати світ, і Вчення Ісуса не змогло 

зробити це в Другу? Чому за цей час, який Я несу Своє Слово з 1866 року, недостатньо, щоб 

народи любили один одного і жили в мирі? 

66 Потрібно, щоб три книги склали одне ціле, щоб це Слово просвітило весь світ. Тоді людство 

піде за цим світлом, і прокляття Вавилону буде знято, бо всі люди прочитають Велику Книгу 

Істинного Життя, всі будуть слідувати одному вченню і любити один одного в дусі і правді, як діти 

Божі. 

Мир Мій з вами! 



U 359 

137 

Інструкція 359 
1 Улюблені учні: Радійте останнім проявам вашого Вчителя і після цього часу вийдіть на 

шлях молитви, щоб говорити зі Мною. Моліться завжди - і в дні миру, і в дні випробувань, щоб 

відчувати себе сильними і мужніми перед випробуваннями. 

2 Цей час був часом розширення духовних горизонтів і щастя для тих, хто зрозумів, як 

інтерпретувати моє вчення. Дитина прийшла на зустріч зі своїм Батьком і завдяки отриманому 

навчанню відчула себе настільки захищеною на Його грудях, настільки сильною у своїх 

переконаннях, а також настільки любленою, що буде жити тільки для того, щоб охороняти Його 

скарб і пам'ятати про привілей, яким він був удостоєний. Зрозумійте, однак, що Я люблю всіх 

Своїх дітей однаковою любов'ю. Ви всі складаєте Мою сім'ю, і навіть якщо лише невелика 

кількість з вас безпосередньо бачили Мій прояв через людину, ви всі отримали від Мене світло і 

натхнення. 

3 Кожна людина має зустріч зі Мною, і всі ви прийдете до Мене. Шляхи підготовлені. 

Спочатку покликані найпростіші уми, потім прийдуть інші. Вони прийдуть смиренно, зі схиленими 

душами, без бунту і фальшивої величі. І в ту годину Я прощу їх за смирення і самопізнання і дам їм 

великі доручення для виконання тієї великої місії, яка їх чекає. 

4 У той час, коли Я покличу всіх, жорсткошиї стануть відданими, жорстокосерді стануть 

ніжними серцем, а горді знатимуть, як зігнутися в істинній покірності. Бо Дух Мій навчить усіх, 

просвітить і благословить Моїх улюблених дітей, і з їхніх душ підніметься молитва, єдина пісня 

любові до свого Отця і Творця. У ті дні на цю планету увійдуть душі великої доброчесності, а ті, 

хто вже перетворився тут, підуть в інші духовні оселі з великим прагненням до досконалості. 

5 Істинно кажу вам, ви, що пішли за їхнім Моїм вченням, коли ці глашатаї замовкнуть і 

перестануть передавати Моє Слово, ви не відчуєте, що Я віддаляюся від вас. Ви будете відчувати 

Мене поруч, ви будете мати Мене у своєму внутрішньому храмі, і в ньому ви будете продовжувати 

чути Мій голос, а разом з ним Моє керівництво і розраду. 

6 Про те, що прийде на цей світ після 1950 року, ви мало що знаєте. Але Я попереджаю вас і 

кажу вам, що в тій гіркій чаші, яку людство п'є нині, дріжджі ще залишилися на її дні, і біль буде 

наростати. Але потім вона буде знята з неї, коли закінчиться її спокута, і їй буде запропонована 

нова чаша радості. 

7 Духовний світ і надалі буде прихищати і оберігати людей як уважний охоронець їхнього 

життя і досконалості, виконуючи тим самим отриману від Мене місію. 

8 Після мого останнього уроку ви продовжите вивчати мої слова, щоб знати, що робити, і 

коли це станеться, ви утворите зі мною єдиний дух допомоги і захисту людства. 

9 Божественна Мати виливає свою найніжнішу любов на всіх своїх дітей. Вона є захисним 

покровом для бідних і осиротілих, ніжною опікою для хворих і безпорадних. Її дух, який 

заступається за всіх, допомагає цьому світу в годину випробувань. 

10 Пройдіться в думках своїм світом і принесіть послання розради і братерства своїм ближнім. 

В останній день мого прояву Я буду говорити з усіма народами, і мої слова залишаться 

незгладимими в моїх учнях. Я залишаю вас як апостолів, щоб ви йшли до тих, хто вас потребує. 

11 Заспокойся біля Моїх грудей і забудь про свої негаразди. Бо в останній день Мого прояву Я 

вирішу для вас ті великі проблеми, які ви приносите Мені. 

12 Готуйтеся, бо час випробувань вже наближається! Благословенні носії голосу, які до 

останньої миті передавали моє натхнення віддано і з усвідомленням своєї місії. 

13 У провидців складеться враження, що в Мені відбувається нова жертовна смерть, бо Мій 

Дух з любові до людей нескінченно повторює Свої Страсті. Пам'ятайте всі ці докази любові, щоб 

ви могли знайти спасіння. 

14 Марія буде доглядати за вами на вашій довгій дорозі, буде стояти поруч з вами, як вона це 

робила з Моїми учнями в Другу Епоху. Вона була люблячою і ніжною Матір'ю, яка своєю 

ніжністю надавала мужності тим душам, наповнювала їхні серця радістю і розділяла з ними години 

болю. І коли вона молилася, думки Матері теж піднімалися вгору і чекали волі Отця. 
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15 У цьому теперішньому часі Марія покриє вас Своїм духовним покровом, щоб ви не 

здивувалися випробуванням, які наближаються. 

16 Своїми душами і серцями ви утворите храм, в якому Дух Святий об'явиться, щоб залишити 

у світі слід послуху і одухотворення. 

17 Моє Слово, як світло нового світанку, буде поступово освітлювати і пробуджувати жителів 

усіх народів. 

18 Я - зірка, яка веде вас до Землі Обітованої. Перед вами концерт мого Слова, пронизаного 

любов'ю, яке підбадьорює вашу душу в її подорожі. 

19 Коли біль наблизив тебе до Мене, Я приймаю тебе з любов'ю - довірся Мені. Я хочу бути з 

вами, і ви будете зі Мною, щоб ми з вами були єдиним цілим у цій гармонії. Я хочу бути вашим 

супутником, який вказує вам шлях вашого розвитку ─ світло, яке завжди йде попереду вас. 

20 Я - Учитель, який перетворює і одухотворяє вас, який наповнює ваше серце ніжністю, щоб 

вона виражалася у ваших словах, поглядах і справах. 

21 Будьте співзвучні з любов'ю, яка є силою, що рухає світи у вселенському концерті. 

Наблизьтеся до Мене, щоб прийняти суть Мого Слова, щоб відчути безмежність Моєї любові, щоб 

і ви могли підбадьорити засмученого і висушити сльози того, хто плаче. 

22 Я дам тобі розраду в твоїх стражданнях, Я зцілю твої рани і залишу в тобі тільки світло 

досвіду, щоб ти міг роздумувати і дбати про те, щоб твоя душа наближалася до Мене. 

23 Якщо ви одухотворитеся, то ваші справи будуть переді Мною, як запашні троянди. Коли ви 

будете молитися, Я відповідатиму вам без голосу, без речень, солодкою втішною вібрацією. 

Наскільки піднесеною буде мить, коли ви відчуєте Мою ласку у відповідь. 

24 Людство, почуйте Мене, Я не хочу, щоб хтось із вас загинув. Прийдіть на заклик, яким 

пастир кличе своїх овець. Багато хто залишився розкиданим на шляху болю. Але всі ви дійдете до 

тієї межі, де на вас чекає Моя любов, щоб викупити вас. 

25 Улюблені люди: єднайтеся з вашими братами, щоб, перебуваючи в спілкуванні зі Мною, 

через любов, якою Я вас надихнув, ви могли прощати навіть найтяжчі образи. Чому не можна 

прощати того, хто не відає, що робить? Він не знає, бо не усвідомлює, що робить це зло самому 

собі. 

26 У Другій Ері Месія жив серед людей, щоб з любов'ю вести їх, полегшувати їхні страждання 

і давати їм Своє вчення, щоб вони любили один одного. 

27 У ті дні я побачив народ, занурений у глибокий сон, який робили великим лише багатства і 

статки світу. Коли вони дізналися, що обіцяний Месія народився в непримітному місці, їхнє 

здивування було дуже великим. 

28 Я знайшов свій народ підданим імператора. Але я дарував їм світло, мир і розраду. Було 

написано, що Слово Отця прийде, щоб промовити до людей і навчити їх виконувати Закон, і 

врятувати їх від загибелі. Потрібно було, щоб вона випила чашу страждань, щоб показати вам шлях 

до спасіння. 

29 З ніжного дитинства я спілкувався з учителями Закону і був для них, як рятівна зірка, що 

веде заблукалих до пристані їхнього спасіння. 

30 Улюблені люди: Важкою була боротьба моїх апостолів, щоб підготувати людство до мого 

Вчення. Після мого від'їзду вони без вагань вирушили в бій, не гребуючи нічим, не гребуючи злом 

своїх ближніх. Вони вірили в Мене і день за днем поширювали Моє вчення про любов і милосердя. 

Але що людство зробило з ними? Відкидайте їх і тягніть на кривавий ешафот. Їх переслідували, з 

них знущалися, але вони до останньої миті свого життя виконували мою місію. 

31 У цей час Я кажу вам, люди: ви вже не будете мучениками, сьогодні Я прошу від вас лише 

підготовки, щоб ви принесли хліб і воду людству. Але і в цей час на вашому шляху будуть стояти 

люди. 

32 Ви - Ізраїль, найсильніший з людства, якого Я призначив опорою для ваших побратимів. 

Через вас вони отримають милість, прощення, любов і співчуття вашого Бога. 

33 У Другу Епоху волхви, яких ви називали "волхвами", приносили Мені золото, ладан і 

смирну як доказ своїх знань. Прості пастухи також поклали до Моїх ніг свої приношення. Сьогодні 

ж Я приймаю від ваших душ, як любовну жертву, ваше піднесення, вашу молитву. 
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34 Улюблені люди: У всіх віках Я говорив з вами, і в цьому Третьому Віці Я навчив вас багато 

чому. Деякі з вас чули Мене, але мало. Проте Мої великі вчення були записані Моїми "золотими 

перами", і коли ви більше не будете чути Мене через носія голосу, вони продовжуватимуть 

направляти і підбадьорювати вас. Бо їжа, яку Я дам вам за Моїм столом, буде смачною і зміцнить 

вашу душу. 

35 Забудьте свій біль, як тільки отримаєте Моє слово. Усуньтеся від спокус цього світу, будьте 

побожними за цим духовним столом. Блаженні ті, хто слухає слово Моє з цим приготуванням, бо 

воно є життям для душі вашої. 

36 Спокуса позбавляє вас чистого одягу. Але коли Я бачу в тобі скорботу і глибокий біль, Я 

знову вкриваю тебе Своїм духовним покровом. 

37 Будьте сильними перед обличчям випробувань цього життя, вирішуйте свої проблеми через 

світло, яке Я довірив вам. Приберіть зі свого шляху всі перешкоди, які могли б зупинити вас у 

вашому розвитку. Викиньте зі свого серця фанатизм і лицемірство, будьте сильними духом у цьому 

світі і куйте ланцюг любові і братерства. 

38 Ви - спіритуалісти, ви не будуєте матеріальні церкви з бронзовими дзвонами, ви будуєте 

церкву в своїй душі, в своєму серці, і Отець прийде в цю церкву і буде з вами вічно. Я сам буду 

світлом цієї церкви. 

39 Зрозумійте, що Я прийшов у цей час, щоб пробудити вас від сну смерті, щоб показати вам 

новий день, щоб ви почули Мій голос, і щоб ви побачили Мене. 

40 Ви - діти світла, яким доручено висвітлювати таємниці, які люди відкрили в Моїй Роботі, 

щоб всі могли зрозуміти Мене. 

41 Ви повинні будете відмовитися від усіх попередніх звичаїв, які ви додали до Моєї роботи, 

тоді ви одухотворите себе єдиною метою і єдиною волею. 

42 Ви були пригноблені нечестивістю і прикуті до матеріалізму, і ви чекали Мене під дахом 

кам'яних храмів, які створила людина. Ви не зрозуміли, що в цей час Я прийшов духом, щоб дати 

вам Своє вчення. І все ж Я тут, даю про Себе знати серед смиренних, щоб вони несли світові 

послання, яке духовно звільнить людство. 

43 Я приходжу до вас як люблячий Отець, щоб показати вам Свою любов. Бо навіть перед 

Суддею Я - Отець ваш, Який прощає вам і покриває вашу духовну наготу Своїм покровом. Але Я, 

як досконалий Суддя, дарую вам Своє Слово і даю вам можливість відновити свою душу до 

первісної чистоти. 

44 Тепер настав час для вас виконати Мій закон. Ви хочете, щоб Я знову закликав вас до 

відповідальності за те, що ви не зрозуміли Мене? Ви повинні бути добрими і вірними учнями 

Третьої Епохи - не спите більше! Пам'ятайте, що з Моїх ран досі тече Божественна Кров. 

45 Не чекайте, поки Моя справедливість відчується серед вас. Встаньте, люди, і покажіть Мені 

примноження насіння, яке Я довірив вам. Але якщо ви ще не відчули навернення світу, то це тому, 

що ви не підготувалися і не одухотворили себе. 

46 Ізраїль, приготуйся, бо ти повинен викласти і поширити Моє вчення, щоб людство 

зрозуміло його, і тоді, коли ти більше не почуєш Моє слово, всередині тебе не буде болю. 

47 Обраний Народе: Одухотворяйте себе, рухайтеся вперед, щоб хвилі часу не застали вас 

непідготовленими. Зробіть себе гідними нагороди, яка чекає на вас у Вищому світі. 

48 Настав час, коли Учитель більше не передає вам своє слово через глашатаїв. Але це не моя 

воля, щоб ви повернулися до шляхів, на яких ви можете втратити оснащення, яке ви отримали 

через практику мого вчення. Використовуйте Мою силу, і буде світло у ваших головах. 

49 Я висвітлив твій шлях, бо Я - провідник твоєї душі. Я працюю з вами, щоб врятувати вас. Я 

- ваш Батько, і як Батько Я дав вам Своє Слово, щоб ви більше не падали зі свого шляху. 

50 Шукайте Мене, діти Мої, у своєму серці, бо там Я живу. Відчуйте покаяння, щоб жити в 

Землі Обітованій. 

51 Я - світло, яке невпинно проливається. 

52 Я - "Вічне Слово", яке запитує вас: коли ви повернетеся до Мене? 

53 Будьте здорові, благословенні люди, Мій мир, Моє світло і Моя любов з вами. 
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54 Мій народ: Сьогодні день пам'яті, коли все людство готується святкувати народження Ісуса. 

Люди духовно об'єдналися, щоб піднести свої прохання, просячи про мир у всьому світі. Але якщо 

для одних ця молитва йде від щирого серця, то для інших вона складається лише зі слів. Справжня 

молитва, народжена одухотворенням, практикується лише дуже невеликою кількістю людей. Але 

підготовка всіх народів землі, об'єднана з підготовкою людей-спіритуалістів, утворює єдину 

молитву, єдине благання, що доходить до Мене. 

55 Любов, яку Я проповідував світові як Учитель, не була зрозуміла, і тому людина своїми 

ворожнечами розпалює кровопролитні війни. Саме ваші справи приносять плоди, які ви потім 

будете пожинати. Якщо ви хочете бути справедливими, у вас є всі можливості творити добро. 

Я виливаю на вас Свою благодать, щоб ви могли виконати свою місію з усією досконалістю. 

Але якщо ви хочете нав'язати свою волю і свій егоїзм і не підкоряєтеся Моєму закону, ви будете 

відповідати за зло, яке ви заподіяли. 

56 Люди-спіритуалісти: Ваше завдання - об'єднатися з духовними силами, які діють в космосі, 

для надання допомоги світу. Об'єднуйтеся також з тими, хто думає про світ миру і спокою, любові 

та добробуту. 

57 Улюблені: Моє Слово живить не тільки вас. Моє Слово виходить як натхнення на всіх, хто 

відчуває людський біль - на тих, хто бажає добра і милосердя для людства. Блаженні ті, хто прощає 

і кається у своїх боргах, хто готовий очиститися і подолати себе, щоб духовно піднестися і 

послужити людству. Їм Я дарую Свою благодать, Своє натхнення, Своє прощення. 

58 Єдиний спосіб для народів жити в мирі - це слухняність християнським принципам, яких 

Ісус навчав світ у Другій Ері, і про які я зараз нагадую вам. 

59 Саме принципи любові, розуміння і милосердя повинні сповідувати людство, щоб жити в 

мирі. Але Я дарую Свою любов і Своє милосердя і тим, хто не має достатнього духовного 

розвитку, не звертаючи уваги на свої борги. Я вважаю всіх вас Своєю паствою і всіх вас однаково 

люблю. Тому я кажу вам: Ніхто не далекий від Мене, Моє прощення охоплює весь світ. Навіть 

якщо ви повстаєте проти Мого Закону і живите ворожнечу, Я прощаю вас один раз і тисячу разів, 

щоб ви мали рівні можливості оновлюватися і досягати вічної досконалості. 

60 Спіритизм не є релігією; це таке ж вчення, як і те, яке Я поширював в особі Ісуса для 

керівництва всіх людей всіх часів у світі. Це Моє вчення любові, справедливості, розуміння і 

прощення. 

61 У цей Третій раз Я говорив з вами тільки з більшою ясністю завдяки вашому духовному, 

фізичному та інтелектуальному розвитку. 

62 Духовність повинна бути у всіх і в кожній людині. Я звертаюся до душі, щоб вона воскресла 

разом зі своїм тілом і щоб останнє отримало одкровення і натхнення від своєї власної душі, яке 

може застосувати для себе і для загального блага, виконуючи таким чином вселенський закон 

працювати на благо людства. 

63 Мою духовну роботу в усі часи розуміли всі ті люди, які пробуджувалися і розвивалися до 

вічної досконалості. Вони отримали з невичерпного джерела Мою благодать і Мою божественну 

мудрість і, натхненні духовним світом, підготували краще майбутнє для людства. Всі наукові та 

корисні для людства розгортання були натхненні високими духовними істотами, які, як вчителі, 

невпинно направляють мізки, що готуються до роботи на загальне благо. 

64 Так мозок отримує сенс мого вчення, натхнення моєї мудрості. Але відповідно до духовної 

підготовки людини, її нахилів і свободи мислення, вона може сприймати ці ідеї як на благо, так і на 

свою погибель. 

65 Якщо вчений працює своїми інтелектуальними здібностями на розорення і знищення 

людства, нехай не списує це на натхнення високодуховних істот. 

66 Ці духовні істоти надихнули його мозок, щоб він міг розуміти природу, щоб він міг 

досліджувати її і відкривати її великі таємниці і осягати всі її прояви. Але людина має свободу 

застосовувати це натхнення, цю благодать так, як вона хоче. Воно приходить до нього як благо; але 

якщо його почуття позбавлені благородства, або якщо через свої зіпсовані інстинкти чи 

бездуховність він захоче використати це натхнення на зло, то він може зробити і це. 
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67 Це свобода волі, яку Я дарував людині, щоб вона могла відповідати за свої вчинки і через 

них здобувати заслуги або проходити очищення, яке приносять її недосконалі справи. 

68 Людина створена на "образ і подобу" свого Бога, що стосується її духовної частини буття, 

оскільки вона наділена тими ж здібностями, що й Божественний Дух. Твоє тіло належить землі, але 

твоя духовна душа вийшла з Мене і повинна повернутися до Мене чистою і досконалою. Тому 

шлях душі - це шлях тривалої еволюції. 

69 У своєму вічному існуванні одне тіло не є достатнім для вашої душі, так само як і один одяг 

не є достатнім для вашого тіла під час його життя в цьому світі. Саме тому реінкарнація душі 

необхідна для її розвитку. На кожному етапі ви дізнаєтеся про багатство і бідність, здоров'я і всі 

хвороби, які вражають людину. Ви дізнаєтеся про егоїзм, гордість, горе і відсутність милосердя, 

але також про прощення і любов, благородство і щедрість. 

70 Ви дійшли до цього часу, втілюючись в різні тіла. Ваша душа поступово очистилася від 

своїх плям. Бо з самого початку вона дозволила підкорити себе нахилам тіла і таким чином 

віддалилася від чистоти і досконалості, якими володіла, коли вийшла з Мене. 

71 Ви досягли Третього Часу і ваша душа еволюціонувала, але не настільки, щоб повністю 

оволодіти своїми фізичними інстинктами і жити в повністю духовній стадії. 

72 Цього Третього разу Я пояснив Своє Вчення через людський орган розуміння, щоб дати вам 

нову можливість на шляху еволюції вашої душі. 

73 Благословенний Народе: Подібно до того, як Мої учні в Другу Еру не розуміли величі Мого 

вчення, поки чули Мене і були свідками Моїх великих справ, поки Мене не стало з ними, і тільки 

тоді вони вирішили максимально пристосувати свої дії до Мого вчення, те ж саме станеться і з 

вами, Народе. Я залишаю вам духовну мудрість, щоб ваші дії були гідними і гідними Моєї Справи, 

і вона ж служила вам основою і натхненням, і ви могли кожним своїм твором говорити світові, що 

Христос духовно відкрився і виливає Своє натхнення за допомогою інтелекту, підготовленого Його 

безмежним милосердям, як невичерпне джерело благодаті і мудрості. 

74 Я навчив вас думати про Бога як про Всеєдине, як про диво, що не має меж для вашої 

духовної уяви, як про Силу, що викликає рух і дію у всьому Всесвіті, - як про Життя, що 

проявляється і в найпростішій рослині, і в тих світах, що мільйонами біжать у космосі, і жоден з 

них не порушує Закону, що керує ними. 

75 Цей закон - Я, твій Бог, закон невпинної еволюції, що вражає людину і відкриває перед нею 

широкі поля досліджень, які дають їй змогу дедалі глибше проникати в таємниці природи. 

76 Таким чином, спілкування людини з Богом буде підтверджуватися і пізнанням цієї природи, 

в якій відкривається велич і сила Божа. 

77 Тоді Бог не є фігурою, не є символом, не є явищем. 

78 Все, що створено, утворилося шляхом постійної еволюції - Я вже говорив вам - з початку 

життя, тобто з того моменту, як Я проявив життя в атомі, а той еволюціонував у молекули, а 

молекули - в елементи, і з них виникли світи, які заселяли себе за тим же законом логічної і 

природної еволюції. 

79 Моє вчення є основою всіх знань, будь-якої діяльності - це світло, що дозволяє розпізнати 

всі чудеса, які людина ще не в змозі осягнути через свою недостатню одухотвореність. 

80 Саме людина зводить бар'єри на шляху свого духовного поступу. Бог не карає і не є катом. 

Бог всемогутній, Він є сила, світло, життя і любов. Він втілився у Своє "Слово", щоб жити, як і ви, 

на землі, піддаючись тим же спокусам, і через це ще більше полюбив вас. Оскільки Бог є мудрість, 

розуміння, вселенський мир - як ви можете повірити в те, що Я, хоч і люблю вас так, як люблю, - 

що, хоч і наділяю людину стількома благодатями і дарами - що, хоч і готую її до вічного духовного 

життя, Я можу її покарати? 

Ні, людство, це ви самі несете на собі всі ці випробування болю, які вас вражають. Ти кидаєш 

списа, який ранить твого ближнього, ти піднімаєш руку вбивці, щоб усунути того, хто тобі заважає. 

Ось чому Я кажу вам, що саме ви несете очищення згідно з Моєю Божественною справедливістю. 

Якщо ваші справи спрямовані до всеосяжної досконалості, то ви заслужили нагороду своїми 

заслугами. Але якщо справи ваші погані, то очищення, чи то тілесне, чи то духовне. 
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81 Сили, які уособлюють зло, поступово формують потужне ядро, щоб занурити світ у свої 

війни, щоб люди відкидали один одного і всюди 

Руйнування - так. 

82 Це буде останній рік, коли я нагадую вам про християнські принципи любові і прощення 

через людський орган розуміння. 

83 Любіть ближнього свого, живіть у мирі з собою, прощайте тих, хто вас ображає. Бо Христос 

прощає вас, і ваш Учитель, явлений у цій Третій Ері як Світло Святого Духа, так само прощає 

людство. 

84 Мій народе: Відкрий свої уста, щоб давати розраду, підбадьорення і пораду. Нехай кожен 

ваш вчинок буде прикладом любові, щоб Мої настанови були зрозумілі більше через ваші справи, 

ніж через ваші слова. 

85 Таким чином світ зрозуміє, що Христос знову ходив по землі ─ не в тілесному вигляді, з 

тілом, яким Ісус володів 33 роки, а через світло і духовну мудрість, яка виливалася на кожного 

Його учня. 

86 Улюблені люди: Заради того, що благородне і великодушне у ваших душах, Я кажу вам: 

Здійснюйте моє вчення, робіть добро, нікого не засуджуйте. Дбайте про те, щоб ваше тіло не було 

інструментом, через який ви деградуєте і стаєте нечистими, але щоб воно допомагало вам 

підносити вашу душу і, навіть якщо ви піддаєтеся спокусам, ви могли вийти з них переможцем. 

87 Сприймайте своє тіло як щось тендітне, що дано душі для її розвитку. 

88 Не засуджуйте інші вчення як недосконалі, обмежтеся лише добрими справами. 

89 Я передаю свою чисту і непорочну роботу у ваші руки, і ви будете відповідати за те, як 

розгортається спіритизм. 

90 Я не залишаю вам ні фіксованих обрядів, ні обов'язку виконувати певні обряди. Бо не моя 

воля, щоб ви знову впали в фанатизм. Ви повинні збиратися разом, щоб вивчати Моє Слово і дбати 

про те, щоб інші ділилися цими знаннями. 

91 Одухотворення стане відчутним тоді, коли у всіх народів буде однаковий світогляд. Тоді 

буде Царство Христове. 

92 Християнський принцип візьме гору, а духовність слугуватиме дороговказом для людей, які 

запроваджуватимуть справедливі закони, що мають керувати людством. Тільки так буде мир у 

світі. 

93 Як часто ви збираєтеся разом, щоб вивчати Моє Слово, ділитися своїми проблемами, робити 

щось для загального блага, просити духовної допомоги, духовно молитися. Зосередьтеся на собі, 

тоді кожен з вас, підготовлений таким чином, виступить і дасть пораду. У ньому будуть повторені 

слова Вчителя, які Він передав через глашатаїв. Але йому не обов'язково буде бути в захваті, через 

одне лише натхнення він матиме можливість проявити милосердя і зробити так, щоб моя робота 

була визнана і відчута. 

94 Люди, йдіть до людей, говоріть до них так, як Христос говорив до вас, з таким же 

милосердям, метою і надією. 

95 Нехай вони зрозуміють, що є шляхи піднесення, які дають більше задоволення, ніж ті, що 

дають земні блага. Нехай вони зрозуміють, що є віра, яка змушує вірити і сподіватися на більше, 

ніж те, до чого можна доторкнутися. Скажіть їм, що їхня душа буде жити вічно, і тому вони 

повинні підготуватися до того, щоб насолоджуватися цим вічним блаженством. 

96 Виконуй своє завдання таким чином, з істиною і щедрістю своїх справ, і коли ти досягнеш 

Мене, Я скажу тобі: "Будь благословенний, стань частиною Мене, насолоджуйся невимовним 

щастям Моєї Божественності". Забудьте матерію, забудьте, що ви страждали в цьому світі, і у вас 

більше не буде причин знову відчувати біль і піддаватися незліченним спокусам. 

97 Ви будете тільки духовними істотами, які своїми заслугами піднялися по сходах до 

досконалості - сходах Якова до неба, сходах розвитку, які починаються на землі і втрачають себе в 

нескінченності. Ви будете підніматися сходинка за сходинкою, і врешті-решт вона приведе вас до 

вічного життя, до Царства Світла. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 360 
Мир Мій з вами! 

1 Улюблені учні Божественного Вчителя: прийдіть до Мене ще раз, і Я дам вам місце за Моїм 

столом. 

Я бачу, що ви навчилися говорити з любов'ю. Навіть у найгіркіші дні ви вмієте посміхатися з 

надією і вірою посеред найбільшого болю, бо ви підбадьорювали себе моїм вченням. 

2 Такими я хочу вас бачити, завжди сповненими миру, мужності та довіри. Ви досягли того 

часу, коли ви відчуваєте Мене в повній мірі всередині і поза своїм єством, що знаходиться поруч з 

вами щомиті. Ви вже не ті, хто казав: "Отче, чому Ти забуваєш мене на суді, чому Ти не чуєш 

мене?". Сьогодні ви вмієте молитися у випробуваннях, а помолившись, смиренно чекаєте приходу 

Мого миру. Ви покірно дозволяєте Вчителеві випробовувати вас. 

3 Тепер ви воістину Мої учні. Ви знаєте ціну своїм достоїнствам і вмієте виявляти і 

оцінювати свої недоліки. Сьогодні ваша душа осяяна такою великою яскравістю, що ви знаєте, 

коли ви догодили своєму Отцю, а коли образили Його. 

У вас бувають моменти холоду, зневіри. Але коли ці миті минають, у ваших серцях знову 

спалахує полум'я любові і віри, знову запалюється вівтар вашого внутрішнього поклоніння Богу, і 

ви відчуваєте присутність Отця всередині вашого святилища - того Отця, який завжди в вас - 

незалежно від того, готові ви до цього чи ні. 

4 Я не можу засудити жодного зі своїх дітей, бо це означало б забрати у них життя. Я створив 

вас для життя, а не для смерті. 

5 О учень! На сьомий день людина цього часу відпочиває, вона на мить підносить свою душу 

до Отця в подяці або в проханні про допомогу. Але не всі пильнують, не всі моляться. Але заради 

тих, хто не спить, - заради тих, хто працює для миру, для благополуччя людей, Я дарую світу 

клаптик моєї мантії миру, краплю мого божественного бальзаму, мій поцілунок любові, в якому - 

моє прощення і ті можливості, які я дарую кожній душі для її спасіння. 

6 Зараз вирішальний час для душ, воістину час боротьби. Усе - боротьба і розбрат. Ця війна 

відбувається в серці кожної людини, в лоні сім'ї, в усіх інституціях, в усіх народах, в усіх расах. 

Не тільки на земній площині, а й у духовній долині ведеться боротьба. Це Велика Битва, яку в 

символічній формі бачили пророки інших часів і яку також бачать у видіннях пророки чи провидці 

цього часу. 

Але ця битва, яка ведеться і яка стрясає все, не зрозуміла людству, хоча воно є частиною і 

свідком цієї самої битви. 

Хід людства в наші дні прискорюється ─ але куди він прямує? Куди так поспішає людина? Чи 

знайде він щастя на цьому запаморочливому шляху, чи досягне омріяного спокою, славного життя, 

якого егоїстично прагне кожне серце? 

7 Кажу вам, що людина своїм поспіхом насправді досягає повного виснаження. Духовна душа 

і серце людини йде назустріч життєвій втомі і втомі, і цю прірву створила сама людина. 

8 У цю прірву він впаде, і в цьому повному виснаженні, в цьому хаосі ворожнечі, насолод, 

незадоволених бажань влади, гріха і перелюбу, профанації духовних і людських законів він знайде 

видиму смерть для душі, тимчасову смерть для серця. Але Я зроблю так, що людина воскресне з 

цієї смерті до життя. Я зроблю так, щоб він воскрес і в цьому новому житті боровся за відродження 

всіх ідеалів, за воскресіння всіх принципів і всіх чеснот, які є якостями і спадковою властивістю 

душі, які є її початком, її Альфою. Бо з Мене душа вийшла, з Мене життя взяла, з Моєї 

досконалості пила, Моєю благодаттю наситилася. 

9 Підтримайте своїми молитвами народ у цей час великої духовної боротьби. Коли побачиш, 

що вони плачуть, не пов'язуй свій плач з причиною, яка змушує їх плакати, але плач через них, бо 

вони твої ближні, і твої сльози любові будуть бальзамом і втіхою. Якщо ви бачите їх немирними, 

не беріть участі в їхній немирності, бо ви - діти миру. Але моліться за них, і всі стануть ангелами 

миру. Нехай мир сходить з вашої душі, як роса, що є плодом любові до всього світу. 
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10 Якщо ви побачите, що вони починають дискусії та обговорення, які суперечать думці 

інших, будьте вище всього цього. У цей момент зважте на мою роботу, на моє слово і подолайте ті 

причини, які спонукають людей у їхній боротьбі і їхніх війнах світлом Святого Духа, своєю 

молитвою, своїм прикладом і своїм словом. Коли ви бачите, як вони виходять зі зброєю на плечі, а 

потім безжально судять рідного брата, ви теж візьміть до рук зброю любові, милосердя, прощення, 

вічного життя. 

11 Завойовуйте душі для царства миру! Навернути грішників до життя благодаті. Так слуги 

Отця будуть множитися, а царство гріха, руйнування і смерті буде знищено вашою боротьбою! 

12 Блаженні ті, хто серед такої великої темряви все ж знаходить у своєму серці сили шукати 

Мене, або хто зберігає в ньому трохи чистоти, щоб на короткий час перетворити його на святилище 

і дозволити своїй совісті говорити з ним про Мене, про себе і про ближнього свого. 

13 Я оголосив вам час, коли людський дух буде здійснювати поклоніння Богу, як ніколи 

раніше в минулі часи, в якому він буде пропонувати своєму Батькові духовне поклоніння, якого Я 

навчив людину з найдавніших часів через Мої досконалі вчення. Я завжди робив великі 

одкровення, Я завжди був учителем, а також, як Отець, Я зняв завісу з Моїх таємниць, щоб людські 

створіння могли краще пізнати Мене і таким чином любити Мене з більшою досконалістю. Але 

людині земне існування здавалося настільки прекрасним, настільки багатим скарбом, який містить 

у собі цей світ, що вона завжди забувала вчення, яке говорило їй про духовне життя. Він бачив 

лише славне матеріальне творіння, витвір Отця і дзеркало, слабке віддзеркалення життя у Вищому 

світі. І в той час, як він відкрив очі, свій розум, свої почуття, щоб дивитися, торкатися, жадати благ 

цього світу, він закрив очі свого духу і забув, що над усім цим є інше прекрасне існування, інше ще 

більш багате життя і інші воістину великі багатства. У цій любові, у цій схильності людини до 

земних благ він матеріалізував себе. 

Але душа його не забула Мене, вона зберігає відчуття Мого існування і, більше того, відчуває 

потребу в харчуванні, якого не може дати їй земля, і прагне до Мене. Але шукає Мене половинчато 

і не завжди найкращими способами. 

14 Оскільки людина матеріалізована, вона повинна шукати Мене через розумне поклоніння, і 

оскільки очі її духу не відкриті, вона повинна створити Мій образ, щоб бачити Мене. Оскільки він 

не зробив себе чутливим душею, то завжди вимагає матеріальних чудес і доказів, щоб повірити в 

Моє існування, і ставить Мені умови, щоб служити Мені, йти за Мною, любити Мене і щось 

повертати Мені за те, що Я йому даю. Саме так я бачу всі церкви, всі релігійні громади, всі секти, 

які люди створили по всій землі. Вони просякнуті матеріалізмом, фанатизмом та 

ідолопоклонством, таємницею, обманом і профанацією. 

15 Що я беру з цього? Тільки намір. Що доходить до Мене з усього цього? Духовна чи фізична 

потреба Моїх дітей, їхня маленька любов, їхнє прагнення до світла. Це те, що доходить до Мене, і 

Я з усіма. Я не дивлюся ні на церкви, ні на форми, ні на обряди. Я приходжу до всіх Своїх дітей 

однаково. Я приймаю їхні душі в молитві. Я притискаю її до Своїх грудей, щоб обійняти, щоб вона 

відчула Моє тепло і щоб це тепло було стимулом і заохоченням на її шляху відвідин і випробувань. 

Але оскільки я приймаю добрі наміри людства, я не повинен допустити, щоб воно вічно 

залишалося в темряві, огорнуте своїм ідолопоклонством і фанатизмом. 

16 Я хочу, щоб людина прокинулася, щоб душа піднялася до Мене і в своєму піднесенні 

побачила істинну славу свого Отця і забула фальшиву пишність літургій і обрядів. Я хочу, щоб, 

досягнувши свого істинного сходження, вона оновилася, звільнилася від людських потреб, 

подолала чуттєвість, пристрасті, пороки і знайшла себе; щоб вона ніколи не сказала Отцю, що вона 

дощовий черв'як; щоб вона знала, що Отець створив її на Свій образ і подобу. 

17 У цьому причина твоєї відповідальності в цю Третю Епоху, о народе Ізраїлю! 

18 Я говорив вам, що людство подібне до поля, яке Я зробив плодоносним, і в цій 

плодоносності - пробудження його дарів і прихованих здібностей. Через інтуїцію людство в даний 

час отримує моє послання, через духовні сни і в різних інших формах. Мій духовний світ також 

пробуджує і готує людей. 

     Події, що відбуваються, чітко промовляють до серця і душі, і через все це людство трохи 

озброїлося. Вона знає, що знаходиться на роздоріжжі - відчуває, що вступила в епоху значущості і 
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духовної наповненості. Вона відчуває, що божественна справедливість невблаганно тяжіє над 

усіма створіннями. Але їй бракує живого Слова і переконливих доказів перед очима. Але цей доказ 

і це слово у вас є, люди. Вам Я довірив його, ви - носії цього одкровення, яке є насінням 

божественної любові, яке ви посієте на полях, вже родючих завдяки Моїй досконалій мудрості. 

19 Продовжуйте охоче занурюватися в молитву, щоб Я міг продовжувати формувати вас, щоб 

незабаром перетворити вас на слуг і апостолів цієї Справи, яку, як ви знаєте, Я назвав 

спіритуалістичною, тринітарною, марійною - іменами, які зникнуть, коли світ виконає Мої закони. 

Тоді не буде потреби ні в іменах, ні в символах, тому що ви всі будете нести у своєму єстві як би 

духовний камінь, який разом з усіма іншими утворить істинний храм, істинну святиню, в якій 

перебуває ваш Отець і Творець. 

20 Чи є все людство тринітарним? Ні, учні. Не всі несуть у своїй душі спадщину трьох часів. Є 

багато тих, хто не зберігає навіть заповіту двох минулих часів, а дехто навіть Першого Часу. Але 

ви принесете Триєдине насіння - Мій Закон, Моє Вчення або Настанову, як хочете називайте, яке Я 

довірив вам тричі, як насіння в серце всіх народів і всіх людей. 

Не нав'язуйте Моє вчення ні прокльонами, ні погрозами, ні болем. Тільки презентуйте його, 

презентуйте його чистим і гучним, як він є. Запропонуйте це джерело вічної мудрості і дозвольте 

спраглим напитися його кришталевих вод. Істинно кажу вам: ті, хто відчує, що вгамував спрагу 

свою, тоді будуть з вами. Хто п'є, але не зміг втамувати спрагу, той залишиться відкинутим. Однак 

ви повинні залишити цю справу Мені. І будуть інші, які відмовляться пити, але ви почекайте, бо 

Джерело вічне. 

Якщо ті, хто сьогодні відмовляється, не вип'ють цієї води, то завтра їхня спрага буде ще 

більшою. Їх буде мучити спрага, а потім вони прийдуть до джерела, і якщо не знайдуть його 

поблизу, то будуть шукати його по пустелях і по довгих дорогах, пам'ятаючи, що воно було свіжим 

і освіжаючим, поки не знайдуть його. Бо хоча мені відмовляли у воді, я ніколи не відмовлю в ній 

вам. 

21 Людство ще не спіритуалізоване, але вже пробуджуються душі і усвідомлюють глухоту і 

сліпоту своїх кумирів, вже усвідомлюють марність фальшивих жертв і покаянь, і багатьох я 

зустрічаю втомленими і змученими фанатизмом. Вони прагнуть солодкої і приємної для духовного 

смаку їжі, прагнуть вина, яке по-справжньому оживляє душу. 

22 Я бачу громади, маленькі секти і великі об'єднання людей, які прагнуть до одухотворення, 

які входять в духовну святиню, в дім душ - деякі на шляхах, близьких до духовного наміру, який є 

тим, що досягає Мене. Одного разу Я винагороджу їх, і істинний спіритизм, глибоке вчення, 

сповнене повчань і одкровень, розрад і духовної поживи Святого Духа, буде відкрито всім - 

спраглим, спраглим, а також холоднокровним і байдужим. 

23 Чи все людство є Маріанським? Істинно кажу вам: Ні, багато хто навіть не знає Марію. Я 

бачу частину людства, яка навіть не знає свого імені, іншу велику частину, яка через вас впала у 

великий фанатизм, у найбільше ідолопоклонство, у профанацію, у жадібність. І інша частина 

людства і релігійних спільнот, які не визнають тебе Духовною Матір'ю людства. 

24 Я назвав вас "марійним народом", бо ви навчите людство, хто така Марія. 

25 Кажу вам, люди: Марія - це не тільки жінка, яка прийняла Спасителя в Другу Еру. Я кажу 

всім тим частинам людства, які я щойно згадав, всім сектам і релігійним громадам, всім расам і 

всім людям, що Марія є материнською, божественною сутністю, яка завжди існувала. Вона є 

жіночою, універсальною сутністю, яку ви можете відкрити і побачити у всіх творіннях творіння. 

Вона - ніжність, вона - заступництво і лоно, що живить. 

Вже в минулі часи вам було відкрито існування Марії та Її земне пришестя. Бо воістину, від 

першого до останнього - до всіх Я говорив як Отець, і як Суддя, і як Учитель. 

26 Вже в Першу Еру патріархи і пророки почали говорити про прихід Месії. Але Месія 

прийшов не тільки духом - він прийшов народитися від жінки, стати людиною, отримати тіло від 

жінки. 

Материнський Дух Божий також повинен був стати людиною, жінкою, квіткою чистоти, щоб з 

її квіткового вінка виходили пахощі "Слова" Божого, яким був Ісус. 
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27 Коли ця жінка досягла дівочого віку, її заручили. Отець послав їй ангела, який сповістив 

про її місію. Але як зустрів її ангел, чим здивував заручену діву? Молився. І, знайшовши її 

готовою, сказав їй: "Радуйся, Маріє, що знайшла милість в очах Божих! Не бійся, бо лоно твоє 

прийме Того, Хто буде царювати в домі Якова, і царюванню Його не буде кінця". 

28 Марія знала, що отримає більш могутнього і великого Царя, ніж всі царі землі. Але хіба 

через це вона коронувала себе царицею серед чоловіків? 

29 Чи проголошували її уста на площах, вулицях, у простих хатинах чи в палацах, що вона 

стане Матір'ю Месії, що з її лона вийде "Єдинородний Син" Отця? Звичайно, ні, народе мій: 

найбільша смиренність, лагідність і милість була в ній, і обітниця збулася. Її серце людської матері 

було щасливим, і ще до пологів - в той час і потім протягом усього життя Сина - вона була 

найлюблячішою матір'ю, яка духовно знала долю Ісуса, місію, яку Він мав виконати серед людей, і 

те, для чого Він прийшов. Вона ніколи не опиралася цій долі, бо була з нею в одній справі. 

30 Якщо вона часом і проливала сльози, то це був плач людської матері, це була тілесна 

природа, яка відчувала біль у синові, у власній плоті. 

Але чи була вона ученицею Вчителя, її Сина? Ні, Марії не потрібно було нічого вчитися в Ісуса. 

Вона була в самому Отці і втілилася лише для того, щоб виконати це прекрасне і нелегке завдання. 

Невже серце цієї чудової матері обмежувалося любов'ю лише до свого найулюбленішого Сина? 

Звичайно, ні; через це маленьке людське серце Материнське Серце об'являлося у розрадах і 

піднесених словах, у порадах і допомозі, у чудесах, у світлі і правді. 

Вона ніколи не виставляла себе напоказ, ніколи не розуміла слово Вчителя неправильно. Але як 

вона була біля ніг ясел, що слугували їй колискою, так вона була біля ніг хреста, на якому Син, 

Учитель, Отець усього творіння помер і вдихнув свій останній подих як людина. 

31 Так вона виконала своє призначення як людська мати і подала піднесений приклад усім 

матерям і всім людям. 

І щоб до неї прислухалося людство, щоб її теж полюбили, і щоб її приклад не стерся з людських 

сердець, стікаючий кров'ю Учитель на хресті одне зі своїх семи слів на хресті присвятив Матері, 

сказавши їй: "Мати, це Син твій!" і сказав Синові, який в той момент був Іоанном, апостолом 

Господнім: "Сину, це Мати твоя!". 

32 Цим Учитель хотів залишити Іоанна як представника людства, а в серцях людей - святиню 

любові і поваги до Вселенської Матері. 

33 Невже апостол Іоанн стверджував, що материнство тільки для себе? Ні, дійсно, він пішов до 

своїх, до соратників у битві і в навчанні, до інших учнів і сказав їм: "Це сказав Учитель перед тим, 

як відійшов", і там учні залишилися з Марією, поки Вона не була піднесена у безмежність. 

34 У день П'ятидесятниці, свята, яке народ святкував з першого разу як Пасху, учні зібралися 

разом, і серед них була Марія. І наблизився Святий Дух, символізований у вигляді білого голуба, і 

залив їх своїм світлом і наповнив своєю благодаттю. 

35 Учні відчували глибоку повагу і любов до Марії. І якщо вже ті сіячі, ті лікарі душі відчували 

це шанування Матері Спасителя як людини - то чому ж не повинні відчувати його покоління часів, 

що йшли за ними? Я говорив вам, що Марія вічна, і істинно кажу вам: якщо ви звернетеся до Неї, 

то багато хто з вас знайде Її. 

36 Коли мій учень Іоанн усамітнювався на острові Патмос у місці свого усамітнення, де він 

отримав великі одкровення про прийдешні часи, де він духовно проникав у Потойбіччя і бачив 

великі таємниці Господні, одягнені в алегорії і представлені постатями, він побачив там і постать 

Марії. 

У цьому великому одкровенні, яке Отець доручив Іоанну для людей прийдешніх віків, він 

побачив там, після великого знамення, жінку, одягнену в сонце і місяць під ногами її, а на чолі її 

вінець з дванадцятьма зірками. Ця жінка відчувала пологові болі, і коли цей біль був 

найсильнішим, Іван побачив зло у вигляді дракона, який переслідував її, тільки й чекаючи 

народження дитини, щоб зжерти її. 

     Але Учитель говорить вам: Оскільки це об'явлення, дане Іванові Отцем, говорило про 

прийдешні часи, кажу вам: він бачив Марію в Третій Ері, якраз перед тим, як Вона породила 

Марійний народ, і зло, яке підстерігало Господній народ. 
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Іоанн також побачив, що в момент народження розгорілася велика битва ангелів проти дракона, 

який уособлював зло людське, - битва, яка зараз відбувається серед вас, тому що Марійний народ 

народився, вже з'явився на поверхні землі, і сьогодні отримує свій щит і меч любові, щоб вийти у 

велику останню битву. 

37 Ось що означає це одкровення, о любі люди! Тому Отець сказав вам сьогодні: Хто знає 

Марію, той не знає Її в істині Її. Вони бачать в ній тільки жінку, вони вважають її тільки людською 

матір'ю, і навколо неї вони створили культи, обряди, свята і захоплення. Через це ідолопоклонство 

вони забули про виконання Законів Господніх, про Слово Вчителя і про любов між собою. 

38 Отець не хоче, щоб світ знав Марію таким чином, і Я не хочу, щоб ви любили Її таким 

чином. Марія - це не просто жінка, Я вже говорив вам: Марія - це материнська сутність, яка існує в 

Божественному і яка проявляється в усьому створеному. 

39 Якщо ви шукаєте Її в самоті ночі, в тиші, яку ніщо не порушує, там, у космосі, ви зустрінете 

Її образ, і якщо ви шукаєте Її в пахощах квітів, ви теж зустрінете Її, і якщо ви шукаєте Її в серці 

своєї Матері, ви будете мати Її. Якщо ви бажаєте зустріти Її в чистоті Діви, то там ви побачите Її і в 

незліченних творіннях, де відображено вічне жіноче начало, яке існує в Бозі і існує в усьому Його 

творінні. 

40 Як тільки ви фізично ступите на шлях виконання місії, проповіді вчення, ви зіткнетеся з 

жорстокими серцями, з тими, хто створив зачинені двері, щоб не впустити суть любові Марії і її 

імені. 

Для багатьох цієї сутності не існує. Що ви будете робити тоді, о люди? Чи ви застосуєте силу, 

щоб зруйнувати цю стіну, ці двері, щоб дозволити Марійському вченню проникнути до тих людей і 

народів? Ні. Я говорила вам, що ви повинні тільки викласти мою роботу, тільки вказати на моє 

вчення, але ви повинні говорити з такою душею, з таким серцем, з такою правдивістю, що багато 

хто з закостенілих навернеться і скаже: "Воістину, сутність Вселенської Матері заливає всю земну 

кулю, це вчення ясне і зрозуміле". Це як джерело життя, яке запрошує пити, але не примушує 

вживати". 

41 Істинно кажу вам, якби це сталося, то Я вже давно приніс би всі душі Своєю силою, щоб 

скупати їх у цій воді, напоїти її і привести до тієї мети, до якої ви всі призначені. Але ви досягнете 

Мене не тільки через Мене, але й через самих себе. 

Саме тому Я наділив вас духом, волею, розумом, здібностями і почуттями. Саме тому Я відкрив 

вам Свій Закон і дав вам необхідний час і поставив вашу душу на шлях розвитку, прогресу і 

спокути. 

Я хочу, щоб твоє серце і твоє слово були як джерело, як невичерпне джерело серед людей, і щоб 

твій голос смиренно запрошував пити Моє слово, яке ти будеш поширювати. 

42 Коли ця вода буде кришталево чистою, коли вона буде такою ж безхмарною, як Я довірив її 

вам, - істинно кажу вам, - люди знайдуть у ній своє здоров'я і своє спасіння. Вони тоді будуть 

кричати на весь голос і сповідувати, що знайшли Мою істину з вами, і це - відповідальність Ізраїлю 

в Третю Еру ─ це той тягар, який лежить на спіритуалістично-тринітарно-марійному народі. 

43 Ваша лагідна і смиренна хода сколихне релігійні спільноти, похитне підвалини і принципи. 

Твоє Слово, яке завжди буде Моїм, зруйнує фальшиві святилища, і від них не залишиться каменя 

на камені. Воно повалить ідолів, все те ідолопоклонство, яке ви створили навколо поклоніння Богу, 

так само як і навколо Марії та її імені, поки ви не дійшли до найбільших перебільшень. Все це 

повинно зникнути, спалене вогнем Слова Святого Духа, яке Я помістив і продовжуватиму 

поміщати у вас. 

44 Після того, як це Слово Моє перестане давати про себе знати через носіїв голосу, Я знайду 

вас зібраними, як Моїх учнів Другої Ери на Пасху, і Мій Святий Дух прийде у великій кількості, 

з'єднаний дух з духом з вами, піонерами цієї Третьої Ери, піонерами досконалого спілкування між 

Святим Духом і духом людей. 

45 Що Отець відкриє вам тоді? Те, що Я не сказав вам через людський орган інтелекту. Але 

зрозумійте, що ви повинні мати справжнє посвячення і одухотворення - зрозумійте, що для того, 

щоб досягти цієї підготовки, ви повинні позбутися всіх слідів фанатизму і матеріалізму. 
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За рахунок чого ви досягнете такої великої оснащеності? Через вивчення сьогоднішнього дня, 

через розгортання потім, пізніше через вашу справжню любов. Бо Слово Моє не скінчилося. Моє 

Слово не закінчиться в 1950 році. Моє проголошення буде продовжуватися. Проте, більше не через 

носіїв голосу, більше не в такий спосіб проголошення, оскільки ваше піднесення буде ставати все 

більш і більш досконалим після 1950 року. Ваше духовне піднесення буде більшим, і Моє 

проголошення буде відбуватися тільки за допомогою духу. 

46 Ті, хто були носіями мого голосу, пройшли довгий шлях. Ті, хто прийняв мій промінь, часто 

будуть продовжувати розкриватися і передавати великі натхнення або одкровення. З тими, хто 

приймав мій божественний промінь лише кілька разів, і з ким моє слово було рідкісним, моє 

натхнення тоді буде великим, дуже великим. Нехай вони не заважають їхньому розгортанню, 

їхньому крокуванню цим шляхом. Бо те, що вони не досягли в цей час прояву через людський 

інтелект, вони зможуть потім отримати від духу до духу, і тоді в їхній душі буде радість і 

вдячність. 

47 Але Я буду славно проявляти Себе не тільки через тих, хто був посвячений в глашатаї. Мій 

Божественний Дух також славно засяє над носіями дарів. Цієї благодаті з ними не буде менше, 

вона буде однакова для всіх. 

Мій Духовний Світ також буде сяяти, його струмливий промінь, трансформований в натхнення 

і в думку, буде на учневі Господа, щоб ці Істоти Світла могли продовжувати давати знати про себе 

істотам цієї планети, через лідерів громад, "наріжні камені", провидців і "золоте пір'я", через 

позначених і непозначених; через тих, хто пережив символічний акт позначення, а також через усіх 

тих, хто вважає себе занадто марним, щоб стати частиною мого народу. 

На "перших" і "останніх" будуть вогняні язики, які виллє Дух Святий, щоб завтра, дуже близьке 

"завтра", ви змогли заявити про себе всім вашим ближнім - на тому світанку, який наближається до 

вас і на якому ви зможете нести Моє Слово не тільки тим, хто говорить вашою мовою, а й тим, хто 

говорить мовами, яких ви сьогодні ще не знаєте. 

48 Як ви зможете з ними спілкуватися? Через вашу добру волю, через ваші зусилля, через вашу 

ревність і вашу любов. Я вам допоможу, - каже Отець. Я буду творити чудеса серед вас. Я подбаю 

про те, щоб серед вас, щоб з ваших громад вийшли першопрохідці, посланці, підготовлені Моєю 

Волею, які володіють іншими мовами, щоб нести Добру Новину, Третє Послання Бога іншим 

народам, іншим людям, іншим расам. Таким чином, Вавилонська вежа, яка в матеріальному світі 

була зруйнована з плином часу руками людей, буде поступово зруйнована і в духовному світі, а 

над нею підніметься вежа Святого Духа, істинна Церква, істинне місце поклоніння і святиня, в якій 

всі візьмуться за руки, в якій зіллються всі мови, в якій всі раси і покоління зіллються в любові 

Отця. 

49 У цей благодатний ранок, коли ви прийняли моє слово у великій кількості місць зустрічі, 

але які становлять один народ, Учитель просить вас про заступництво, милосердя, молитву за світ. 

Усуньте зі свого серця будь-який розбрат чи упередження і зблизьтеся духовно, щоб сформувати 

сильний духом народ, і ця духовна сила буде допомагати народу. 

Чому ви досі не змогли творити великі дива у своїй душі і своїми думками? Чому зброя 

молитви, яку Я відкрив вам, ще не проявила себе зі славою в ці часи? 

50 Через вашу непідготовленість, люди, через вашу відсутність єдності, ви дозволили хижому 

птахові, спокусі, яка завжди підстерігає вас, увійти в вас, щоб розділити вас і послабити вас: 

хитрий хід спокуси, який ніколи не дозволяв вам об'єднатися. 

Хоча Моє слово любові завжди було з вами, ваше серце все ще схиляється до злого шепоту, все 

ще ви дозволяєте спокусити себе удаваністю і фальшю волевиявлення. Але будьте пильні, люди, 

будьте пильні, о духовні, тринітарні Марійні учні, щоб у ці підготовчі для вас часи - у ці часи 

випробування для людства, яке нині вкотре п'є Чашу Страждань, - ви могли дати докази своєї сили 

- взявши не багато зброї, а єдиний меч світла, і ним розірвати пута спокуси, ланцюги рабства, 

зруйнувати стіни, відкрити двері для звільнення душ і дозволити їм піднятися до світла Третьої 

Ери. 

51 Ви можете це зробити, люди, через силу думки, через молитву. Але вона повинна випливати 

з істинної любові, якою Я надихаю вас у цей час. Об'єднайтеся, визнайте один одного, пробачте 
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один одного, полюбите один одного, і тоді ви відчуєте дива на всій земній кулі і станете свідками 

того, як це людство, яке на шаленій швидкості біжить до прірви, про яку я з вами говорю, 

врятується, дуже скоро переживе падіння, а також "до сюди і не далі", яке буде огидою, втомою, 

втомою душі в ненависті, в матеріалізмі, в чуттєвості і в задоволеннях, щоб ви могли простягнути 

їй свою братську руку, з любов'ю доторкнутися до неї і розбудити її, щоб сказати їй про це: 

52 "Ось, немає більше палаців власної значущості. Правителі покинули свої престоли, зникли 

жадібні імперії, а зброя війни більше не вивергає смерть з їхніх вуст. Командири і солдати армії 

розгромлені. Підніміть своє обличчя і побачите на горизонті світло нового дня, нову зорю, яка 

осяює нове життя". 

53 Зараз Я приймаю твою душу в її молитві. Я хочу знайти в ній вдячність, і тому ще раз 

відкриваю Себе у світі, щоб вилити Свій Дух на людство в різних формах. Я міг би зробити це і без 

вашого посередництва, але через нього Я виявлю Своє милосердя. 

54 Так залишаю вас у цей ранок благодаті: піднесеними в любові та милосерді до ближніх - 

духовно піднесеними, щоб ви могли відчути благословення Отця у своєму єстві. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 361 
1 Я зустрічаю вас з молитвою, і Мій Дух оселяється з вами. Я живлюся вашою любов'ю, 

вашою вірою. Я скуштував ваші плоди, і вони Мені приємні. Тому благословляю вас і дарую вам 

мир. 

2 Твоя душа була випробувана Мною різними способами. Але коли ти пережив скорботну 

хвилину, ти злітаєш і запитуєш Мене, чи не покинув Я тебе, і дуже скоро ти вже зі Мною. Істинно 

кажу вам: ви не одні, і ваша віра допомогла вам подолати труднощі та великі випробування цього 

часу. 

3 Ви, що подолали великі відстані в пошуках Мене, нарешті знайшли Мене, і коли ви почули 

Моє Слово, ваші сумніви розвіялися, і ви отримали чітку відповідь на свій запит. Звідусіль ви чули 

благання і заклики до Мого Духа, і навіть якби ви не покликали Мене, Я прийшов би до вас, як 

обіцяв. Бо Я сказав вам, що буду з вами у ваших скорботах у ці дні болю. 

4 Я наділив вас чутливістю, щоб ви могли відчувати те, що прийде, щоб ви могли жити 

пильно до кожного духовного прояву і розпізнавати прихід Моїх слів. 

5 Я говорю з вами з тією ж любов'ю і мудрістю, з якою говорив у минулі часи, і Я 

підтверджую Свої слова минулих часів і доводжу здійснення пророцтв. 

6 Іоанн бачив у своєму великому одкровенні, як буде відкриватися Мій Дух в цей час, як при 

знятті Шостої Печатки Книга Премудрості буде висвітлювати душі. Він бачив великі битви між 

людьми та їхні страждання. Він бачив, як Книга була закрита і нарешті відкрита Непорочним 

Агнцем. І разом з вами Я відкривав сторінку за сторінкою цієї книги для вашого духу. У ньому 

міститься Закон, який Я дав вам від початку часів. 

7 Оцініть мою роботу, осягніть її від початку до кінця. Згадайте все минуле і з'єднайте його з 

цим одкровенням так, щоб у вашій душі все ожило. Я видав закони і статути для матеріального 

життя людей, дав настанови для життя морального і духовного. Я помістив вас в області духу, і ви 

вдихнули мир і блаженство цього дому, щоб ви могли пізнати його повністю і досягти знання Моїх 

законів. 

8 Живіть заради високого ідеалу, дбайте про те, щоб ваша душа знайшла свою мужність і 

енергію у виконанні своєї місії. Несіть мир на своєму життєвому шляху, запрошуйте людей 

молитися тією молитвою, якої Я вас навчив, щоб вони знову відчули себе гідними свого Творця. 

Плекайте їхні серця, які є цілиною, родючою землею для мого вчення. 

9 Слідуючи моєму вченню, працюючи на благо людства, ваша душа зміцніє, ви будете радіти, 

а також страждати і зрозумієте, чого варті віра і любов. Тоді ви не дозволите заплутати себе в 

боротьбі різними віросповіданнями. Моє вчення вище за будь-яку релігію і будь-яку секту. Несіть 

Моє Слово, яке є Моїм вираженням любові, і не використовуйте його як зброю для боротьби з 

ближніми своїми, бо воно не ображає, воно не болить, воно є лише життям для душі. 

10 Очистіть посудину зсередини і зовні, щоб вона могла вмістити сутність, яку Я даю вам. 

Ваша місія велика. Щоб перемогти, треба працювати разом. Змішуйтеся з усіма народами, 

зливайтеся з усіма расами, несіть Моє послання миру всім. Потім Я приведу вас в "долину", в якій 

ви всі будете рівні, в якій зникнуть людські страждання і людський егоїзм, і ви станете тільки 

духовними істотами. 

11 Я знаю, що на якийсь час ви загладите свій розбрат. Але настане день, коли, втомившись від 

своєї слабкості, ви зберетеся разом, щоб стати сильними через єдність і злагоду. 

12 Я хочу, щоб ти був чистим. Саме тому ви зараз очищаєтеся через біль, щоб повернути душі 

первісну чистоту і доброчесність. Ті випробування, які ви проходите зараз, не призведуть до вашої 

смерті. Вони лише пробудять вас від глибокого сну, щоб ви прагнули до досконалості своєї душі. 

13 Хоча ви ще не зробили себе гідними своїми справами, але прийде день, коли смиренність, 

наполегливість, любов і віра цього народу будуть по праву оцінені по достоїнству. Багато хто 

потім, побачивши в тобі ці чесноти, захоче дати тобі ім'я або титул, або покласти на твою голову 

корону. Але тоді ви згадаєте про Ісуса і смиренно сховаєтесь. Як Я вже говорив вам, Царство ваше 

не в цьому світі. 
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14 Якщо ви хочете завоювати серця людей, говоріть правдиво, з найбільшою правдивістю. 

Будь смиренним серед смиренних, щоб знайти віру у своїх словах і справах. 

15 Як же зрадіє мій дух, коли побачить, як з-під моральних і духовних завалів людства виринає 

ваша праця. Ваша робота вже розпочалася. Ось хворі, що одужали, - невіруючі, що народилися до 

віри, - оновлені грішники. Ваша праця ще невелика, але я вважаю її доброю і примножую її плоди. 

16 Ізраїль: Учитель з вами, сповнений любові та милосердя. Я знову і знову давав вам докази 

Своєї любові на шляху, який Я проклав для вас. 

17 Моє Божественне Слово промовляє до людей, і це Слово посилає вам Отець, щоб ви знали 

Справу, яку Я доручив вашим рукам. 

18 Я показую вам Своїх апостолів як приклад для вас. Тому в цей час Я вливаю Себе в твою 

душу, щоб ти переміг своє тіло. Я доторкнувся до твердої скелі, щоб з неї потекла кришталево 

чиста вода. 

19 Не думайте, що ви вже підійшли до кінця виконання своєї місії, або що після 1950 року Я 

продовжуватиму говорити через людський орган розуміння. Все, що Я говорив вам, збулося і 

збудеться, любі люди. 

20 У Третій раз ваша душа була послана для реінкарнації, щоб ви мали нову можливість 

виконати свою місію, використовуючи присутність мого Божественного Духа в цьому часі. 

21 Я з вами через Свою велику любов і даю вам силу, бо не хочу бачити вас слабкими. 

22 Я - джерело благодаті і любові. Пийте, даруйте життя своєму серцю і душі. Вийдіть з 

матеріалізму, щоб ви могли зрозуміти велич місії, яку Я вам дав. 

23 Улюблені люди: Коли ваші серця сповнені болю, приходьте до Мене, бо Я перетворю ваші 

страждання на радість і зміцню вас духовно і фізично, щоб ви могли продовжувати шлях, 

сповнений задоволенням і надією. 

24 Я приймаю натовпи, які шукають Мене натовпами, щоб Я знав про їхній біль. Я чую їх у 

тиші; це натовпи людей, які приходять з різних сект і церков до цих скромних місць зустрічей, щоб 

почути Моє Слово, прийняти в свої душі і серця Моє послання миру і надії. 

25 Коли вони приходять до цього дерева, то відчувають прохолоду його тіні, від якої 

заспокоюються, і радіють, коли чують спів Моїх солов'їв. Тоді вони відчувають Мою присутність і 

солодкість плодів цього дерева. 

26 Написано, що в цю Третю Епоху Я прийду в Дусі і, як гучний дзвін, подам заклик до 

людства, щоб дати йому розраду, хліб і воду духовну. Я будував свою Церкву в серці і душі своїх 

дітей. В урочистості і тиші цього храму ви відчуєте Мою присутність, там ви отримаєте те, що 

поклали на Моє серце у своїх роздумах і молитвах. Усередині цього храму ви відчуєте себе 

просвітленими світлом Святого Духа. 

27 Я приготував дванадцять колін Мого Обраного Народу в цей час, щоб усі народи отримали 

світло через їхнє посередництво - щоб при звуках сурми вони розбудили тих, хто спить, і вони, 

піднявши свій погляд до Неба, побачили Мене очима свого духу. 

28 Людство дезорієнтоване, але Я прийшов, щоб провести його через світло Святого Духа і 

щоб воно розпізнало Моє Слово за його значенням. 

29 З плином часу ті писання, які залишили Мої учні, були змінені людьми, і тому між 

конфесіями існує розбрат. Але Я поясню всі свої вчення для того, щоб об'єднати людство в 

єдиному світлі і в єдиній волі. 

30 Незабаром закінчиться 1950 рік. Але Я залишив вам детальну інструкцію, яку ви повинні 

донести до нових поколінь, щоб вони знайшли мир і життя для душі. 

31 У ваші руки Я ввіряю Книгу Третього Заповіту, щоб з нею ви несли Добру Новину людству. 

32 Твоє серце вже передчуває тугу, яку ти відчуєш, коли більше не почуєш Мене в цій формі. 

Тому Я сказав вам: застосовуйте Моє вчення і не піддавайтеся спокусі тих, хто завтра повстане і 

буде обманом стверджувати, що Я все ще проявляю Себе через їхні органи інтелекту. 

33 Ви є свідками того, що все, що Я сказав вам у Слові Моєму, збулося, але ви повинні жити 

пильно, щоб не було непослуху серед народу Мого. Ви відчуєте біль тих, хто слабкий і хто ще не 
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зрозумів Моє вчення. Але ти поясниш їм Мою істину і поведеш їх через Моє Слово. Я дам про 

Себе знати через тих, хто готовий, і навіть через "останніх" проллю Себе як світло і натхнення. 

34 Я не залишу людство сиротами, Я врятую загиблих і покличу до свого столу тих, хто не 

почув Моє слово в такому вигляді. 

Ілля продовжуватиме об'єднувати натовпи, щоб ви могли показати їм Книгу, яка містить Моє 

Слово. Через твоє посередництво Я пробуджу сплячі душі і зніму з них ідолопоклонство. Але якщо 

ви не будете готові говорити з людством, то заговорить каміння, і ви побачите, як 

найневігласніший стане Моїм істинним учнем і буде говорити про Мою істину. 

35 Ви будете ділитися Доброю Новиною з людством, не спотворюючи Мою працю, будете 

смиренні, як ваш Учитель, і не одягатиметеся в пишні шати, щоб привернути до себе увагу ближніх 

своїх. 

36 Ви не повинні завтра фальсифікувати моє вчення, викладайте тільки те, що я вам довірив. Я 

дав вам Своє вчення в достатку, щоб ви були провідниками і послами серед людства. Коли ви 

перестанете чути Моє слово через носія голосу, ви будете допомагати і любити один одного, щоб 

вирішувати проблеми, які виникають на вашому шляху. 

37 Ви - ті люди, яких Я зараз об'єдную, щоб людство могло пізнати Мене через ваше 

посередництво. Я - найвище Милосердя і нагодував вас найкращою їжею. Велика ваша боротьба. 

Тому Я говорю з любов'ю до вас, щоб видалити з вас помилки, які ви приписуєте Моїй Роботі, щоб, 

коли прийде час, ви могли бути світлом світу. 

38 Духовні воїни оточують ваші душі, вони готові прийняти бій, бо ви не одні в цій битві 

світоглядів. Мій духовний світ також буде з вами. Ці духи надихають вас миром і гармонією, щоб 

ви могли проявити себе перед людством. 

39 Великою буде ваша боротьба. Ви повинні бути прикладом послуху і виявляти в своєму 

серці закон вашого Вчителя. Ви будете підбадьорювати людей, але Мій Вселенський Промінь 

більше не буде проявлятися, і Мій духовний світ не буде проявлятися через ваш розум. Проте 

Учитель дасть вам свої настанови у вищій формі, і як Дух Святий - силу, благословення і милість. 

40 Наближається кінець 1950 року, а спляче людство ще не відчуло Мене. Але Я струшу їх, 

щоб вони прокинулися і побачили Мене. 

41 Коли відбудуться ці заходи? Цей час вже близько. Незабаром настане кінець Моєму прояву 

через людський орган розуміння. Через посередництво носіїв голосу, які знали, як підготувати себе 

в ці останні дні, я дав вам великі і ясні інструкції, люблячі накази, щоб ви могли виконати їх після 

того, як ви більше не будете чути моє слово в цій формі. 

42 Я відкрив перед вами книгу моєї мудрості і дав вам настанови, як виконувати свою місію, як 

іти моїм шляхом. Я показав вам небезпеки і дав вам силу долати перешкоди і руйнувати бар'єри. 

43 Перш ніж Я перестану говорити з вами в цій формі, Я повинен підготувати вас, щоб завтра 

ви стали вчителями, які передаватимуть Мої настанови новим учням. 

44 Якщо ви відчуваєте, що позбавлені цієї настанови, не звинувачуйте Мене в цьому, бо Я дав 

вам Своє Слово, хліб вічного життя для вашої душі, в достатку. 

45 Я досконало передав вам Своє вчення. Але якщо ви додасте до нього те, що йому не 

належить, то ваша совість підкаже вам, що ви повинні прибрати, щоб завтра людство отримало 

тільки Моє досконале вчення. 

46 Скажіть людству, що Я, Бог Всемогутній, завжди був з вами. Вам нічого не бракувало, бо Я 

наповнював вашу душу благодаттю і силою на кожному етапі розвитку. 

47 Люди, ви поклялися любити Мене в присутності Мого Божественного Світла. Але ваш 

матеріалізм завжди був перешкодою для виконання доручення Духа, тому що ви не знаєте себе, не 

знаєте, яке ваше призначення і які ваші ідеали. Але Моє милосердя об'єднало вас у перешкоді, щоб 

ви відчули вогонь Моєї любові і пізнали мир Мого Святого Духа. 

48 Я - Дарувальник, Я можу дати вам більше, ніж ви можете попросити у Мене. Я знаю 

потреби тіла, знаю душу і знаю ваші скорботи і печалі. 

49 Лука, Марк, Іоанн і Матвій були обрані Моєю Волею. Кожній душі Я давав місію, 

відповідальність, і вони з наполегливістю, з рішучістю і любов'ю поширювали Моє Вчення, 

створюючи Заповіт Другої Епохи. І подібно до них, Я сьогодні пробуджую вашу душу, щоб вона 
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усвідомила час, відчула і зрозуміла клятву, яку дала перед Моїм Божеством, і приступила до 

виконання своєї місії. 

50 Ісус свідчив про Божественну силу, бо в Ньому був Сам Бог, який явив Себе на землі, щоб 

світ міг Його пізнати. Це був Сам Отець, який віддав Себе людям у Слові, в любові, в істині і в 

світлі. 

51 Те, що записано в книзі пам'яті золотій, станеться і збудеться. З часом все здійсниться. 

52 Ізраїль: Я не тільки з вами говорив за цей час. Але ваша душа була зв'язана і не використала 

те, що Я давав їй у Перший Час, у Другий Час і сьогодні в Третій Час. Але чого ви чекаєте від 

Господа в цей час? Яке ваше рішення і ваше бажання? 

Я говорю з вами зараз, виливаючи Своє Божественне Слово. Але Я не дам вам більше часу 

слідувати за Мною в прояві Себе через Голосоносця, і якщо душа чинитиме опір, а тіло 

відмовлятиметься підкорятися Моїм заповідям, вам доведеться відповідати переді Мною довго і 

докладно. Бо Я, як суддя, покличу і дам вам зрозуміти, що записано в книзі вашої долі. 

Коли душа постане перед верховним суддею, вона усвідомить свій проступок і, сповнена 

скорботи, попросить Мене про інший час для його спокути, про інше перевтілення. 

53 Я говорив не тільки з вашою душею, але й з вашим тілом. Я дав їй додаткове життя, силу і 

милосердя, щоб душа могла виконати свою місію. 

54 Я з любов'ю вилив Своє Божественне Слово, Я обдарував вас усім тим, що задумав для вас 

Мій Дух і найлюблячіше Серце Отця. Ти - найдорогоцінніша з Моєї Божественності. 

55 Ви знаходитесь в кінці мого проголошення через орган розуму носія голосу. Але якщо ви 

більше не будете слухати Моє вчення, Я продовжуватиму вести вас, бо Я не був би більше 

Батьком, якби залишив вас у пустелі без хліба і води. 

56 Приготуйтеся до Моїх настанов, вивчайте те, що Я дав вашому серцю в Моєму Слові. 

57 Підготуйте свій мозок до прийому вібрацій Мого світла. Розкрийте свої дари, щоб ви могли 

зупинити сили природи, бо великі катастрофи спіткають людство. 

58 Моє найлюблячіше Батьківське Серце відкривається, щоб навіть останній міг відчути у 

своїй душі тепло Моєї Божественної Любові. Я - відкрита книга, Правда і Закон. 

59 Я дав людству своє вчення про дух, вчення про любов і вчення про гармонію. Не тільки в 

цей час Я давав вам Своє вчення. З першої миті, коли Мій Божественний Дух дав вашій душі 

землю, Я говорив з нею через Своїх обранців, і ніколи не вводив вас у темряву, фанатизм і 

ідолопоклонство. Бо ці справи не милі Моїм очам, бо це віддаляє вашу душу від світла, від Моєї 

любові, і робить її млявою, і затягує час її спасіння, і завдає їй великого болю. 

60 Що робити, щоб люди впізнавали Мене, розуміли Мене і серцем відчували Мене? Що 

зробити, щоб душа розірвала ланцюг, який зв'язує її з матеріалізмом? Дати їй ще один час і 

звернутися до душ Обраного Народу Ізраїлю із закликом поставити себе як добрих воїнів і 

працівників на чолі людства, щоб бути його лідером у битві, яка наближається. 

61 Божественний Учитель спускається, щоб дати про Себе знати за допомогою людського 

мозку, але шукайте Мене в глибині свого серця, там Я. 

62 Пориньте в глибоку медитацію, люди. Закрийте очі і спробуйте побачити духовним 

поглядом натовпи людей, які будуть наближатися до вас у бажанні отримати свідчення, яке буде 

говорити їм про Мою Присутність. 

63 Пам'ятайте, що ви повинні чекати їх з серцем, сповненим милосердя. Бо прийдуть голодні і 

спраглі любові, як і ви прийшли, бажаючи, щоб Я втамував вашу спрагу. 

64 Не беріться за великі справи, не будучи підготовленими. Прагніть досягти більшої 

духовності, бо тоді слово, молитва чи справа любові зможуть творити більші чудеса, ніж ті, які ви, 

можливо, хотіли б творити у своєму марнославстві. 

65 Милосердя і ще раз милосердя - це те, що Я викликав у вас. Милосердя - це почуття, яке Я 

найбільше оживив Своїм вченням. Бо милосердя є виявом любові і мудрості. Істинно кажу вам: 

якщо ви приготуєтесь прийняти з милосердям ваших ближніх, які ще прийдуть, ви приймете їх з 

найкращим прийомом, з найбільш красномовним свідченням про Мою істину, яке ви можете дати. 

Мало хто встоїть перед таким доказом любові. 



U 361 

154 

Але якщо ви хочете донести до них Моє послання іншими засобами, то вам доведеться чимало 

потрудитися, бо світ вже переситився словами, вченнями і філософіями. Те, чого світ страшенно 

голодує і жадає до смерті, - це любов. Тому ще раз повторюю вам, що справа милосердя, нехай 

навіть маленька, але щира, відчутна і правдива, буде сильнішою, ніж тисяча проповідей або розмов 

з красивими словами без змісту і правди, на зразок тих, які народи світу чують день у день, але не 

застосовують ці слова. 

66 Ще більше готуйтеся до того, що ви будете говорити, хоча ваша вільна мова допоможе вам, 

а Писання також слугуватимуть вам посохом або підтримкою для вашої пам'яті. Але не забувайте, 

що те, що усвідомлює ваша душа, що випливає з глибин вашого єства, буде найбільш плідним з 

ваших насіння - тим, через яке ви зробите своїм ближнім найбільші блага, і через яке ви в той же 

час отримаєте найбільше щастя, коли прийде час отримати свою нагороду. 

67 Улюблені, приходьте до Мене, з'єднайте думку з совістю, щоб відчути Мій мир. 

68 Те, що Я даю вам у Своєму Слові, завтра буде вашим захистом, вашим мечем і щитом, а 

потім, коли ви об'єднаєтеся в одухотворенні, до вас прийдуть різні релігійні спільноти, щоб ви 

могли любити один одного. 

69 Я говорив вам у Слові Своєму, що час Мого прояву через людську здатність розуміння 

скоро закінчиться. Але ви продовжуватимете отримувати звук Мого божественного голосу в 

найпотаємнішій частині вашого єства. 

70 Коли з'явилося світло цього нового дня, ви сприйняли заклик гучного дзвону, який має бути 

почутий серед людства. Ви були сліпими людьми, які побачили велич цього світла і відчули, що на 

цей шлях вас привела Моя милість. 

71 Ви - Мої учні, предтечі тих натовпів, які прийдуть до Мене завтра, які понесуть це послання 

миру, життя, любові і світла як посланці. Своїми прикладами ви будете свідчити про істину, яку 

проповідуєте. 

72 Випробування і падіння, які ви пережили, стануть для вас світлом досвіду, щоб завтра ви 

могли йти праведно Моєю дорогою. 

73 Я відкрив вам причину кожної події і кожного болісного випробування серед людства - 

причину, чому в цей час найбільшої розбещеності Я просвітив вас світлом Святого Духа і об'єднав 

дванадцять колін Мого обраного народу Ізраїлю. 

74 Як ви прийшли в землю Ханаанську в Першу епоху, так і я хочу, щоб ви сьогодні вирушили 

в дорогу до істинної Землі Обітованої. Ви вже почали робити перші кроки, щоб піднятися на гору, 

на вершині якої знаходиться велике місто, яке чекає на вас. 

75 Ви не відчуєте себе сиротами завтра, бо Я і мій духовний світ стануть на ваш захист, щоб ви 

могли виконати свою місію - донести до людства, сторінка за сторінкою, книгу моїх настанов. 

76 Ваша робота не закінчиться в 1950 році, але багато хто з вас зійде на манівці. А добрі ті, що 

залишаться непохитними, бо вони будуть, як стовпи храму Мого. 

77 Ви запитуєте себе: "Невже "Слово" Отця відійде, і ми більше не будемо відчувати цієї 

любові? Невже Учитель відійде, і ми більше не почуємо того Слова, яке було радістю нашої душі і 

її підбадьоренням?": Ні, народ мій, Отець не відходить, Вчитель буде продовжувати Свою Місію 

Світла. Сьогодні ви чули Мене через той чи інший орган розуму. Але завтра вашій підготовці не 

буде межі, бо тоді ви всі зможете спілкуватися зі Мною від душі до душі. І через кожного, хто 

оснащений, Я буду виливати Своє натхнення. Тоді ви пізнаєте істинний захват, тоді прояву 

Майстра не буде межі. Так само ви будете мати прояви духів високого духовного рівня. 

78 Ви будете молитися в тиші, а Я прийму вашу жертву і відповім вам, прикрасивши вас Своїм 

благословенням. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 362 
1 Учитель у своїй безмежній милості приймає вас, щоб ви почули його слово. 

2 Отець говорить до вас: Зрозумійте те, що Я довіряю вам духовно, щоб ви могли підготувати 

себе до поширення цього послання серед людства. Бо скоро прийде час, коли ви більше не будете 

чути Мої настанови через носія голосу. Я сповістив вам це, і слово Моє - слово царя, і воно 

повинно збутися. 

3 З 1866 року Я готував розум людини до передачі Мого Слова, і цей прояв зараз добігає 

кінця. 

4 Моя робота не нова. Ви знаходитесь вже в Третьому Часі, в якому еволюціонує людство. 

5 Чи не збентежило вас слово Моє, любі мої? Я зустрічався з вами по-різному: Одні - у 

фанатизмі, інші - в ідолопоклонстві, приписуючи долю людей зіркам, а треті - заперечували Мою 

Присутність у цьому часі, і тому Я зустрів вас слабкими. Я прийшов духовно в цю Третю Еру, щоб 

живити вас Своїм Словом. 

6 Тричі Я навчав вас, але в цей Третій раз дехто заперечив істинність Моєї Тринітарно-

Марійної Духовної Роботи і знову впав в ідолопоклонство і в плутанину, вважаючи, що виконує 

Мою Волю. 

7 Вже в Перший Час Моя Робота почала проявлятися, змушуючи вас визнати єдиного 

істинного Бога. 

8 У цьому теперішньому часі Я підготував ненавчені мізки, через які Я доніс до вас Моє 

Слово. Бо я завжди прагнув простоти. 

9 Так само Я тренував інтелект Мойсея, простої людини, сповненої чеснот, великого духу. 

Через нього Я дав Закон Своєму народові Ізраїлю і водив його по пустелі сорок років, щоб 

привести в Землю Обітовану. 

10 У Другий раз "Слово" Єгови стало людиною, як бачили пророки. Але перед цим прийшов 

Ілля, щоб прокласти собі шлях. 

11 Зараз ви перебуваєте в Третьому Часі, Часі Святого Духа. З 1866 року Я готував людський 

орган розуміння, щоб він служив підніжжям для Мого Божественного Променя, і з того часу Я 

говорю з вами через чоловіків і жінок. 

12 Це епоха, в якій душа повинна з любов'ю схиляти тіло, а тіло повинно бути слухняним 

велінням душі. 

13 Душа буде розвиватися від однієї сходинки сходів до іншої, і таким чином вона виконає 

свою місію, яку не змогла виконати в земному тілі. 

14 Де тут обман? Де Мою Роботу перетворили на бізнес, де Моє Слово, дане в усі часи, 

витлумачили невірно? Я завжди просив тебе про Мій храм у твоїй душі. Але великою була ваша 

розгубленість, коли замість цього ви побудували храми з граніту і рясно прикрасили їх кам'яними 

орнаментами і зображеннями, зробленими руками людськими. 

15 Людство: Я побачив, що ви стали ідолопоклонниками, шукаючи Мого Духа в обмежених 

постатях. Хіба ви не пам'ятаєте, що в Другу Еру Я вивів вас на береги річок, щоб дати вам Мої 

настанови? Хіба Я навчав вас ідолопоклонству в той час? Ні. 

Нині, в цей час, Я шукаю храм у вашому серці - храм, який не буде зруйнований стихіями, бо 

Моя робота, яку ви зробите відомою, буде такою ж ясною і чистою, як і Моє вчення. Таким чином 

буде знищено фанатизм та ідолопоклонство. 

16 Я хочу бачити храм вашого серця завжди підготовленим, щоб Я міг у ньому оселитися. Не 

польовими квітами його треба прикрашати, а добрими справами свого серця, молитвою. У цьому 

храмі я хочу бачити факел, світло якого ніколи не згасає - віру. Таким чином, коли стихія вийде з-

під контролю, ви станете рятувальною шлюпкою для своїх ближніх. 

17 Прийдіть до Мене, о любі люди, щоб манна Слова Мого була всередині вас. Нехай його 

суттю буде життя у вашій душі. Я прийшов у цей час, щоб знову дати вам Мій Закон, Мою Істину і 

Мою Любов. 

18 Подумайте про людство, яке перебуває в біді через свої гріхи. Ви повинні допомогти їй, 

даючи їй Моє вчення, щоб вона могла піднятися в молитві. 



U 362 

156 

19 Ізраїль: Час битви вже настав для вас, і не за горами той момент, коли людство вип'є дуже 

гірку чашу. Тоді ви підніметеся в молитві і відчуєте великий біль ваших ближніх. Але зрозумійте, 

що з любові до вас і до всього людства Я вказав вам шлях до виконання місії, проливши Свою кров 

до останньої краплі, і через це Я прийшов підготувати світ Своїм словом - через вас. 

20 Я - Утішитель стражденних, Я - люблячий Отець, що підбадьорює вас на ваших шляхах. 

Народи плачуть, вони потребують Мого Слова, вони шукають Мене і не знають, як знайти Мене. Їх 

б'ють вихори, і в морях їхнього беззаконня вони знаходять смерть. Але ти, люди, повстань мужнім 

воїном, щоб людство було зі Мною в цей час. 

21 Ізраїлю, Я готую тебе Своєю силою. Опирайтеся на Мій Закон, кайтеся, щоб світ гріха був у 

ваших ногах. 

22 Моє Слово дає вам світло істини. 

23 Я не хочу бачити цю землю вкритою трупами. Я хочу, щоб людство повстало з могили, як 

новий Лазар, а ви, з тією силою, яку Я вам дав, допомогли йому знайти вічне життя. 

24 Люди, чого вам не вистачало, щоб ви взялися за виконання Моєї Волі? Встаньте з хрестом 

виконання свого обов'язку. Блаженний той, хто виконує свій обов'язок, бо Я дам йому все, що 

обіцяв, і тоді, коли ви прийдете в Моє Царство, Я скажу вам: "Ласкаво просимо, улюблені, 

приготуйте своє серце, як відкриту книгу, щоб ви могли записати в ній Мою Божественну 

Настанову". 

25 Я серед вас, бо вам потрібне Моє світло. У цій Третій Ері ви ще не одухотворили свої серця, 

але Я прийшов, щоб з любов'ю підготувати це. 

26 Я даю вам розраду і випробовую вас, щоб ви знали, чи використовували ви Моє слово. 

Виконуйте мій закон, і ви знайдете справжнє щастя. Однак, коли ви не підкорялися, ви відчували 

лише біль. 

27 Багато хто впізнав Мене, почув Мій голос і піднявся Мною. Світ теж, втомлений своїм 

матеріалізмом, шукає свого Отця. Ви ж - Мої обранці, яких Я вигодував Своїм словом, щоб ви 

могли закликати своїх ближніх прийняти світло, яке Я дав вам. 

28 Я підготував вас, бо хочу, щоб ви, як і Я, творили справи істинної любові. 

29 Люди розгублені, вони спустошують чашу страждань і не знають, що Я з такою любов'ю 

дала їм у Своїй Справі. Вони піддалися спокусі у своїх серцях і дозволили бур'яну розростися, хоча 

це не є Моєю Волею. 

30 У Третю Епоху Я використовував людей доброї волі. В одних Я знайшов добру волю, в 

інших - натхнення, в третіх - послух і виконання Моїх настанов. 

31 Але істинно кажу вам, що спокуса шукає Моїх людей, щоб позбавити їх Моєї благодаті і 

Мого світла. Велика боротьба Учителя, але Я виливаю Свою милість на Мій Обраний Народ, бо 

бачу, як розірваний білий одяг, який Я дав йому. 

32 Все, чого не вистачало твоїй душі, Я дарував їй. Я дав вам Своє слово, щоб ви одухотворили 

своє серце. 

33 Готуйся, мій народе, ти потрібен світові. Зрозумійте, як вона розпалює свої війни, як 

спокуса вразила її, і як через це люди не можуть повстати. Але зараз Я просвітлюю людство, щоб 

воно отримало Мій мир. 

34 Моє Царство складається з миру і любові. Я вимагаю від вас, мій народе, трохи доброї волі, 

твердої рішучості і безмежного бажання служити людству. Я хочу, щоб ви відчули їхній біль 

глибиною свого єства, змилосердилися над тими, хто не почув Моє слово і лише бореться зі своїми 

стражданнями. Усвідомте, діти мої, що крик болю чути звідусіль, що людство потрясається, що 

винний очищається. 

35 Примножуйте зерна любові серед своїх ближніх, використовуйте свої дари, щоб вони могли 

досягти свого спасіння. Бо саме ви уповноважені на це, бо саме у ваші руки Я вклав ключ, щоб 

відкрити двері Моїх нових одкровень людству. 

36 Коли ви виконаєте свою місію, Я прийму ваше примножене насіння. Ви - світильник, що 

освітить темряву народів. 

37 Зрозумій, що те, що Я дав тобі, є вічним, бо Я вклав його у твою душу. Я віддав Свою 

справу у ваші руки, щоб ви працювали на спасіння людства. Я дав вам Закон, яким повинні 
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керуватися народи. Але не збивайтеся на цьому шляху. Співпрацюючи з Отцем у цій духовній 

роботі, не виконуйте обрядів і не живіть ідолопоклонства. Досліджуйте Мої божественні 

настанови, осягайте Мою божественну мету, яку Я даю вам через натхнення, з'єднуючи Себе з 

вашою душею. 

38 Я послав вас у цей світ, ви - мої слуги. Одні втілені, а інші - в дусі; і вони дали про себе 

знати за допомогою підготовлених мізків. Вони прийшли за репарацією. Любов існує в цих Моїх 

слугах, бо вони вийшли з Мене. Вони просвітлені, бо Я залив їх Своїм Божественним Світлом і 

обдарував ним усіх. Але вони, у своїй смиренності, будуть слугами, а не панами людства. 

39 Ілля прийшов у світ як предтеча Мого пришестя в Другу Епоху. Він був Пророком Істини, 

якого Я послав, тому що людство вели лжеучителі, і необхідно було, щоб усі повернулися до 

Порога, бо всі повинні потрапити до Царства Небесного. 

40 Втретє Я знову послав Еліаса, але вже в дусі, щоб він дав про себе знати через Роке Рохаса, 

щоб потім людина отримала Мою маніфестацію через носіїв голосу. 

41 Відчуйте страждання людства за те, що воно не відкрило рятувальну шлюпку, що не змогло 

побачити світло нового світанку. 

42 Виконуючи пророцтва минулих часів, Я прийшов духом у цю Третю Епоху і дав про Себе 

знати за допомогою людської здатності до розуміння. Мій Дух просвічує людство з "хмари". 

43 Я є Істина, і Я приходжу, щоб підготувати серця, щоб вони пізнали Мій шлях і зрозуміли, 

що Я не покинув світ. 

44 Я з вами, як відкрита книга. Я зараз даю вам ту ж саму настанову, яку отримувала ваша 

душа в попередні часи. Але зараз ви еволюціонували, і тому Моє Божественне Слово дало про себе 

знати через людський розум. 

45 Я посилаю Свій Вселенський Промінь, щоб навчити вашу душу, пробудити її і дати їй 

зрозуміти, в чому полягає її відшкодування і як вона повинна приступити до виконання своєї місії. 

Бо часи для неї промайнули надто швидко, і в різних своїх перевтіленнях вона не встигла досягти 

необхідної еволюції. 

46 Ви не знали, як керувати своїм тілом, щоб зробити його охочим і слухняним Моєму Закону. 

Бо ви відчули слабкість і впали в спокусу, бо не укріпили себе сутністю Мого Божественного 

Слова. 

47 Хоча Я - Суддя і Всемогутній, Я не залишив вас і не засудив вас, хоча ви і зневажили Мене і 

порушили Мій Закон. 

48 Я знову відкрив вам, як ви повинні прийти на досконалий шлях, який Я позначив для вас, 

щоб ви могли знайти життя Духа. 

49 Ви всі прийшли сюди в цей час, щоб виконати місію, яку я вам дав. Але коли я побачив, що 

ти спиш, я заговорив до тебе і закликав тебе до відповідальності за те, що ти не послухав голосу 

своєї совісті. 

50 Я вилив на вас Своє Божественне Слово, як кришталево чисту воду. Я вклав Свою любов і 

суть Свого Слова у ваші серця як досконале і неповторне наставлення. Але який приклад Ви 

подали своїм ближнім? 

51 Світ, через вашу непідготовленість, не визнав величі справи, яку Я доручив вашим рукам. 

Люди не відчули у своїх серцях миру Мого Божественного Духа, вони роз'єднані і живлять різні 

ідеали, шукають нових божеств і нових законів, щоб називати себе представниками Бога в цьому 

світі. 

52 Я говорив з вами справедливо, щоб ви визнали свої помилки і були прикладом для інших. 

Бо ви - діти світла, пахощі і сіль світу, визнані народом Духовного Ізраїлю. 

53 Я - ваш Учитель і посилаю вам Своє світло, щоб усунути з вас усю темряву, щоб 

перетворити вас на добрих учнів, які слідують Моєму вченню і навертають своїх ближніх. 

54 Я говорив вам про апостолів, яких вибрало Моє Милосердя в Другу Еру. Я дарував їм 

докази, щоб вони увірували в Мене і пішли за Мною. Коли вони зрозуміли, що вони дійсно з 

Учителем, то стали на коліна і запропонували йти за Мною, щоб стати Моїми учнями, 

проповідниками Мого Закону, Моєї Справи. 
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55 Їхні серця були такими ж вразливими, як і ваші. Потрібно було, щоб Учитель закарбував у 

їхніх серцях склад за складом, щоб перетворити їх на добрих учнів. 

Після того, як вони отримали Моє вчення і всі докази любові, які Я дарував їм, Моєю Волею 

було відправити їх, щоб вони розповіли про те, що почули від Мене. 

56 Але перед тим, як Учитель відійде, необхідно було випробувати їхні серця. Тому Я посилав 

їх різними шляхами, щоб побачити їхню впевненість, мужність і переконаність у Моїй істині. Але 

коли вони залишалися без присутності Вчителя, то відчували себе малими дітьми, їхня мужність 

падала, воля слабшала. Ще не вистачало піднесення і віри в себе. Тому вони відчули гіркоту і 

пролили сльози. Але Учитель возз'єднав їх, щоб вселити довіру і любов. 

57 Коли Я прийшов у цей світ, Я не надихався жодним людським ідеалом, не приймав вчення 

жодної релігії або науки. Я Сам був Знанням, Досконалістю, Самим Богом, що став людиною в 

цьому світі, щоб сумлінно виконувати Закон Мойсея, який був неправильно зрозумілий. 

58 Коли натовп зібрався послухати вчення Ісуса, мої апостоли звернули на нього свою увагу і 

благоговійно слухали Моє слово. Достатньо було одного речення - і вони вже визнавали безмежну 

милість "Божественного Слова". Достатньо було одного слова, і вони створили книгу величезної 

мудрості і знань Вчення, яке Я поширював. Бо Я дав їм досконалі настанови, щоб Мої обранці 

могли стати обличчям до людства і повести його шляхом любові, миру і взаєморозуміння. 

59 Я ніколи не залишала вас, Я завжди заступалася за вас, за все людство, і давала кожному те, 

чого йому не вистачало, щоб ваша душа зміцніла і сама змогла розірвати пута, що зв'язують її з 

матеріалізацією. 

60 Я знову прийшла, цього разу в Дусі як Сила і Любов над цим людством, коли воно збилося 

зі шляху і люди пролунав заклик до війни - тепер, коли сили природи розв'язані, випробування і 

хвороби вражають землі, а домівки затягнуті трауром - тепер, коли серця ридають і змучені тіла 

йдуть своїми шляхами без напряму, не знаходячи руки, щоб милостиво піднести їм хліб, 

підкріплення і допомогу. 

61 Люблячий Отець не може залишити людство в його непевності, в його муках чи в його 

скорботі. Пророцтва, які Я дав вам, тепер збуваються. 

62 Вилучіть себе з матеріалізації, щоб ви могли виконати Божественний і Духовний Закон, 

який Я дав вам. Вона досконала, чиста і сповнена світла, щоб ви знайшли життя, милосердя і знали, 

як спрямувати себе на шлях любові, розуміння і моралі. 

63 Ваше серце не схилилося перед Моєю любов'ю, ваша темрява і нерозуміння не дозволили 

вам відкрити сенс Мого вчення в досконалому світлі, яке Я вливаю у ваші душі, і ваш слух не 

почув Мене. Чи хочеш ти, щоб Ісус зійшов на землю і став людиною, щоб ти міг відчути Його 

поруч з собою і доторкнутися рукою до Його рани, до Його одягу? Ні, цей час вже минув. 

64 Улюблені учні, істинно кажу вам: Я нині виливаю на вас Духа Мого Святого і суть Слова 

Мого вкладаю у ваше серце. 

65 Як Отець, Я приймаю кожного, хто чує Моє Слово, і кожного, хто готовий вирушити на всі 

шляхи, які вказує йому Моя Воля. 

66 Я приходжу в цей час, щоб ви знову відчули віру, довіру і тепло Моєї любові - щоб ви 

могли жити зі Мною вічно, щоб ви могли освіжитися і читати Мої одкровення і вчення, як у 

відкритій книзі. 

67 Мій Божественний Дух зараз, як сяюча зірка, стоїть перед вашою душею. Я дарую вам Своє 

світло і Свою любов, щоб ви завжди мали довіру до свого Отця і Творця. Бо прийшов час, коли Я 

хочу бачити вас з оснащенням у вашій душі. Я більше не хочу, щоб ви говорили, що Отець ваш 

відійшов від вас. Ні, діти Мої, ви не самотні. 

68 Я не хочу бачити вас в дорозі з тривогою в душі, бо світло полудня осяює ваше серце. 

69 Я даю вам у цей час те, що Я зберіг для вас у Моїй скарбниці. Для цього необхідно, щоб ви 

шукали Мене в найпотаємніших закутках свого серця. Необхідно, щоб ви виконували Мій 

Божественний Закон, щоб ви не помилялися і не вносили сум'яття у своїх ближніх, але розуміли і 

осягали Моє вчення і були Моїми істинними учнями, які слідують йому. Так ніколи більше не буде 

сліпоти в твоїх духовних очах, і вуха твої будуть готові почути Мій голос, щоб ти справді відчув, 
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що Господь, Спаситель світу, оселився у твоєму серці і дає про себе знати звідти. Так ви будете 

свідчити перед людьми. 

70 Для того, щоб цей світ очистився, потрібно, щоб ви одухотворили своє життя, щоб ви були 

живою святинею і щоб ви відвернулися від того, що вас не влаштовує, і очистили свою душу від 

прокази і скверни. 

71 Не знаючи, для чого ти прийшов і чому Отець покликав тебе, ти прийшов, і Я прийняв тебе 

і з любов'ю приготував тебе. Якщо біль і спіткав вас на короткий час, то Я втішав вас і дарував вам 

життя, підбадьорюючи вас Своїм милосердям, щоб ви покаялися в злих справах. Бо Я справді хочу, 

щоб ви постали переді Мною чистими й очищеними. 

72 Якби це було не так, ви не сиділи б за Моїм столом у цей Третій раз, не погодилися б 

скористатися водою, що очищає вас, і блукали б ви. Але голос Отця пролунав у твоєму серці і 

повернув тобі чутливість, і ти зміг з'явитися перед Господом. 

73 Я споряджу і зміцню вас, коли ваша віра загрожує згаснути. Це Я запалив його, щоб ви 

підживлювали його, бо Я не хочу, щоб він згас. Я хочу, щоб ви очистили себе від плям через вашу 

підготовку. Бо ви справді обрані, і я хочу, щоб одного разу ви визволили своїх ближніх від 

темряви. Для цього ви повинні пізнати свого Бога з глибини свого серця і поширювати знання 

Мого вчення по всьому світу, запалюючи факел у кожному серці. Це те служіння, якого очікує від 

вас ваш Бог і Господь, і якого очікує людство. 

74 Я навчив вас підносити свою душу і з'єднувати її з Божественним Духом. Я вимагаю від вас 

оновлення і кажу вам: ваш Отець є всяка любов і милість, і Я відкриваю Себе в повноті Свого 

творіння. Я навчив вас передавати Мою любов, Я звільнив вас, і ви більше не в рабстві, бо Я 

спалив усе нечисте, що було в вас, і цей вогонь очистив ваші справи і ваші думки. Я розірвав узи, 

які прив'язували вас до цього світу. 

75 Ви заблукали ─ на шляхах, які привели вас до загибелі. Тому Моє Слово наставляло вас, як 

голос, що виправив і пробудив вас від вашого глибокого сну. Я нагадав вам те, що ви забули. Я 

облагородив тебе і перетворив твоє серце на святилище. 

76 Це Моя битва, щоб врятувати вас, щоб зняти пов'язки, які закривали ваші очі, щоб навчити 

вас впізнавати Мене в Моїй істині. З вигнанців, якими ви були раніше, Я перетворив вас на дітей 

Світла, на обраних дітей, які носять найкращий одяг, навіть будучи ще втіленими. Це була Моя 

Воля, щоб ви усвідомили Мою Присутність, щоб ви могли підготувати себе і жити в Моєму 

Царстві. 

Я побажав, щоб ви першими побачили Мене духовно і відчули Мене, щоб ви могли свідчити 

про це своїм ближнім. Скажи їм, що прийшла година, коли вони повинні підготуватися, щоб 

невіруючі увірували. Скажіть людям, що Моє Царство присутнє в їхніх власних душах. Стукайте в 

серця від дверей до дверей, щоб розбудити тих, хто спить, бо смерть запанувала серед них. 

77 Люди розв'язали війни, щоб захистити свої швидкоплинні престоли і володіння. Ідіть і 

скажіть їм, що Князь Миру прийшов боротися зі злом. Але ця битва - зброєю любові і світла. Бо я 

чув зітхання та плач вдів, плач сиріт, бачив неспокій та ворожнечу людей. 

78 Ідіть до них і скажіть, що прийшов Бог живий, що їм не потрібні ні ідоли, зроблені 

власними руками, ні матеріальні храми - що Бог любові, світла і миру закликає всіх своїх дітей 

оновитися і прислухатися до голосу совісті. 

79 Я кажу вам: Ласкаво просимо до "блудного сина". Ви багато плакали, бо зіткнулися зі злом і 

віддалилися від Моєї вічної милості. Ви бачили тільки безодні, пустелі. Але тепер подивіться на 

джерела живої води, які назавжди втамували вашу спрагу. Ось дерево життя, що дає вам плід свій і 

тінь під листям своїм. Я пропоную вам притулок і їжу і позбавлю вас матеріалізму минулих часів. 

80 Доручаю вам проповідувати Євангеліє, щоб людство пізнало Мене і воскресло в бажанні 

Моєї любові. Передайте своїм ближнім, що Я чекаю на них з розпростертими обіймами, як Отець, 

сповнений любові. Скажіть їм, що настав час для їхнього духовного єднання - для зняття кордонів і 

усунення відчуженості між ними. Бо для Мене ви всі - Мої діти, і Я люблю вас усіх однаково. 

Несіть їм ці послання, йдіть до них як представники Мене і беріть Мене за приклад на своєму 

шляху, щоб ваші слова були сповнені підбадьорення, розради і життя. 
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81 Борітеся на своєму життєвому шляху і перемагайте темряву світу. Видаліть 

ідолопоклонство з сердець, приготуйте дорогу, щоб усі прийшли до Мене. Куди б ви не покликали, 

не ви, а Я буду чути Його голос, і куди б ви не пішли, там буду Я. 

82 Отець говорить до вас: Приготуйтеся, бо Я буду жити у ваших серцях. Якщо ви гідні цього і 

ваші душі сильні, то не ви обдаруєте людство, а Я з безмежною любов'ю. 

83 Зрозумійте, що Я скористаюся вами. Ви повинні підготуватися до того, щоб свідчити про 

Мене і показати людству стандарт миру і права як гавань порятунку для тих, хто зазнав 

корабельної аварії. Говоріть без страху перед теоріями, лжевченнями про одухотворення. Скажіть 

їм, що Отець не хоче загибелі людства, що Він бажає спасіння всіх Своїх дітей. 

84 Скажи, що і ти прийшов до Мене без нічого доброго, що ти був глухий і сліпий до істини. 

Скажи, що переконаний грішник, який втратив віру, зможе врятуватися, що Я буду знати, як 

очистити і очистити його душу. Тому не бійтеся спускатися в безодні заради порятунку своїх 

ближніх. Підніміться в гори і там теж давайте. Але будьте смиренні серцем, лагідні та доброчесні. 

Як ваш провідник, Я дам вам світло Святого Духа, який виливається по всьому всесвіту. 

85 Якщо фальшиві тлумачення твоїх ближніх протистоять твоїй прогулянці, скажи їм, що 

здорові не потребують лікарів. Дивіться і моліться, піднімайтеся духовно до Мене. Бо Я зруйную 

Вавилонську вежу, зруйную ідолів, збентежу вчених, покажу світло Своє, відведу сліпоту від 

людей, викоріню ворожнечу та злі наміри. Я змушу мертвих воскреснути, тих, хто вважав себе 

великим, - побачити свою нікчемність, а гордих змушу схилитися переді Мною. 

86 Я шукаю спасіння душі, і в цей час великої боротьби ви повинні говорити з тими, хто хоче 

розіп'яти Мене заново. 

87 Отець говорить до вас: Якщо ви любите Мене, виконуйте Мій закон, працюйте над собою. 

Якщо ви відчуваєте слабкість або вам чогось не вистачає, просіть Отця, бо Я почую вас. Але 

просіть належного, і Я наповню вас Своєю благодаттю. 

88 Якщо ви приготуєтесь, Я зроблю з вас Моїх апостолів, які відкривають Мою любов. Але не 

вихваляйтеся і не робіть гігантських кроків, щоб не збитися зі шляху. Коли прийде час, Ілля 

спорядить вас світлом Святого Духа. 

89 Дари, які Я дав вам, Я не забираю назад і не міняю їх. Вони залишаться у вашій душі 

назавжди, і коли ви зійдете на вершину гори, то побачите плід своєї боротьби. 

90 Керуйтеся Моїми найдосконалішими настановами, несіть мир і спокій у своїх серцях, щоб 

дарувати його іншим. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 363 
1 Улюблені учні, послухайте слово, яке зробить вас сильними. Майте переконання в 

істинності Моєї роботи, щоб ви могли практикувати її і своїм прикладом показувати її своїм 

ближнім. 

2 Коли людина оновиться, коли в ній запанує Моя істина і її духовні здібності переможуть 

земні пристрасті, тоді вона зрозуміє Мою справу. 

3 Велика праця моїх робітників, і дорога, яку треба пройти, дуже довга. Його робота 

розпочалася і зерно посіяно. Але прийдуть інші працівники, щоб пожинати плоди, щоб з часом 

знову посіяти зерно. Твоє завдання, мій народе, зробити так, щоб моя робота була визнана в цей 

час, і щоб людство отримало благодать моєї нескінченної мудрості, як воно ніколи не було здатне 

відчувати подібне. 

4 Моє світло, поширюючись по всьому світу, призвело до того, що Мою істину шукають у 

кожному вченні. Це і є причиною поведінки людей у їхніх різних переконаннях. 

5 Це здійснення того, що було пророковано. Що з них відповідає істині? Хто ховає голодного 

вовка в овечій шкурі? Хто запевняє чистим одягом свою абсолютну внутрішню щирість? 

6 Ви повинні залучити спіритизм, щоб відкрити Мою істину, бо людство розділилося на 

стільки віросповідань і світоглядів, скільки відповідало розвитку людської думки. 

7 Таким чином, утворилося все більше сект і деномінацій, і вам буде дуже важко судити про 

зміст істини, що міститься в кожній з них. 

8 Моє вчення просвітлює думки та ідеї людей, і потроху кожен осягне основи, щоб 

удосконалювати свої справи і спрямовувати їх на більш досконалий і вищий шлях. 

9 Спіритизм не є новим вченням, яке прагне досягти розвитку доктрин віри минулих часів - 

ні, це таке ж одкровення, як і Першого і Другого Часу. Це основа всіх релігій, про яку я хочу 

нагадати людству в ці часи роз'єднаності, щоб воно не забувало про свої витоки. 

Діяльність людини, її звичаї та способи вражати почуття, щоб лестити собі та пишатися своїми 

різними релігіями, суперечать тому, що моя робота хоче бачити світ. 

10 Я залишив досконале вчення через Ісуса, щоб серед людей було розуміння любові. Її 

наслідки стали благословенням для всього світу. Зараз знову згадуються християнські принципи. 

Але світ настільки далекий від них, що тільки випробування, які переживає людство в даний час, 

нагадають йому про любов, якої вчив Учитель Своїм прикладом. 

11 Моє вчення - це світло, яке ви повинні шукати, щоб серед людства завжди панував мир. 

12 У кожній дії, в якій містяться наміри добра, виявляється Моя робота. Це невід'ємна частина 

всього того, що людина може створити через благодійні цілі, через чесні наміри допомагати 

людству, зближувати народи, вести людей по шляху вищого розвитку і облагороджування. 

13 Одухотворення, якого Я знову навчаю вас, є Божественною Роботою, яка, хоча і є такою 

великою, може обмежити себе, щоб виявити себе в акті любові. Але не помиляйтеся і не 

залишайтеся підвладними актам поклоніння будь-якої релігійної спільноти, а також не слідуйте 

ідеям, які інші люди запровадили як незмінні. 

14 Я говорив вам, що моя робота не повинна роз'єднувати вас, що ви повинні об'єднати свої 

думки і творити добро, передаючи моє вчення своїм ближнім. Якщо вони йдуть за ними, то не має 

значення, яке у них вчення. Вони відчують одухотворення, коли поширюватимуть свою любов 

серед своїх ближніх. 

15 Є багато тих, хто розуміє духовну суть моєї роботи і робить її заради задоволення дарувати 

любов і милосердя. 

16 Коли прийде час, коли Моє Слово вже не можна буде почути через людський орган 

розуміння, знайдуться ті, хто намагатиметься говорити, марно привласнюючи Моє ім'я. Але Я вже 

говорив вам: вони будуть обманщиками! 

17 Я не залишу вас на самоті. Ваш орган розуму постійно отримуватиме Моє натхнення. Я 

буду у ваших словах, у ваших справах. Ви і надалі зможете збиратися разом, щоб пам'ятати Моє 

Слово. Саме тому я дозволив зберегти його в письмовому вигляді, щоб він був для вас предметом 
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постійного вивчення. Але Я не бажаю, щоб ви проводили чуттєві ритуали на своїх зібраннях. Бо 

тоді те, чого Я вас навчив, виродиться в обряди і традиції. 

18 Я довірив вам Свою Справу, кожен з вас повинен пройти свій шлях, виконати свій 

обов'язок. Пристосовуйте свої потреби до вчення Мого Вчення. У всіх своїх діях ви будете 

відкривати можливість любити і прощати ближнього, прощати ближніх своїх - не з містичної точки 

зору, а як природний акт відповідно до того моменту еволюції, який ви переживаєте. Так 

поступово, крок за кроком, світ буде розуміти Мою Роботу. 

19 Якби людство почуло, зрозуміло і осмислило Моє вчення, перед ним на горизонті відкрився 

б шлях істини і любові, і воно не проходило б через ті випробування болю і страху, в яких воно 

опинилося. 

20 Зрозуміти, що ніхто не є справедливим і досконалим. Ваші гріхи великі, ви боретеся з 

собою. Саме з цієї причини Я дарував вам Свою милість. 

21 Як та група учнів, яких Я обрав, оплакувала відхід Ісуса, але які згодом отримали 

Божественне натхнення, і чиї уми були просвітлені, і які поклали свої життя на захист Моєї Роботи, 

так і ви оплакуватимете відхід Вчителя щодо Його проявів. Але твій мозок відкриється, твоє серце 

запалає любов'ю і милосердям до ближнього, і ти будеш продовжувати любити Мене, люблячи і 

прощаючи ближнього свого. 

22 Тоді правда Моя відкриється духовно, і все стане більшим, справедливішим і правдивішим. 

23 Оскільки людство не перебуває в гармонії зі Вселенським Законом, який керує всім 

творінням, настане некерований стан, який виразиться в насильстві сил природи. 

24 Людина розщепила атоми, її розвинутий мозок використовує це відкриття, щоб отримати 

найбільшу владу і принести смерть. 

25 Якби людина розвивалася духовно в тій же мірі, що і її наука та інтелект, то відкриття нових 

сил природи вона використовувала б тільки на благо людства. Але його духовна відсталість велика, 

тому егоїстичний розум використав свою творчу силу на шкоду людству і застосував сили 

руйнування, відвернувшись від принципів любові і милосердя Ісуса. Тому, коли ви побачите 

вогняний потік, що спускається з небес, то це буде не тому, що самі небеса розкриваються або 

вогонь сонця мучить вас - ні, це справа рук людських, які будуть сіяти смерть і руйнування. 

26 Я прийшов у цей час, щоб нагадати вам про своє вчення любові, і завтра ваші онуки 

зможуть почути звук мого голосу, що закликає їх згадати, усвідомити, що є більші сили, які 

можуть їх знищити. 

27 Кажу вам те саме, що й Своїм учням тоді: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу", 

бо вас чекають гіркі часи. Але якщо ваша віра велика, ви побачите, що все йде на благо людства. І в 

майбутньому, коли люди зрозуміють, що вони працювали тільки на ворожнечу і руйнування, сили 

природи будуть вивільнені на благо людства і будуть нести любов і зберігати мир. Тоді душа 

зустріне більш сприятливе поле для свого розвитку, бо Я, улюблені учні, прийшов дарувати вам 

мир і розраду. Я говорив з вами про краще життя і відкрив вам великі чудеса, які ваша душа зможе 

явити світу. Бо Ти прозрієш сліпим і зцілиш душевнохворих Моїм словом любові. Ти змусиш 

кульгавих покинути свої ложа і піти за Мною. 

28 Прийде час, коли ви будете краще розуміти Мене в результаті виконання своєї місії і 

одухотворення. Тоді ви відчуєте себе єдиним цілим, і в душі вашій буде радість. Тоді ви всі 

знатимете, як дивитися і молитися, щоб світ побачив Мою благословенну Справу з тією чистотою, 

з якою Я довірив її вам. 

29 Прийде час, коли кожна секта і церква буде шукати себе, щоб знайти те, що належить Моїй 

Справі. Але для того, щоб знайти цей скарб, їм необхідно буде підняти свою душу і прислухатися 

до голосу Духа. 

30 Сьогодні Учитель продовжує навчати вас і перетворювати людей на справжніх християн. 

31 Мої учні, ви не знаєте, коли побачите кінець своєї місії, коли досягнете перемоги у своїй 

боротьбі. Бо ви будете продовжувати працювати з покоління в покоління для досягнення 

одухотворення людства. Ви перетнете кордони і моря, ви підете в провінції, країни і народи, щоб 

нести Мою істину. 
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32 Як у Другу Епоху, коли Мої учні, переповнені світлом Святого Духа, не боячись світу і не 

вимірюючи відстаней, вирушили передавати Моє вчення, так і ви повинні озброїтися і, коли 

прийде час, вирушити на виконання своєї місії. 

33 У цю епоху Я був найкращим учителем, ніколи не брехав вам, завжди говорив з вами 

простими і зрозумілими словами, щоб ваші душі і серця відчували Мене і живилися тією суттю, 

яка зміцнює і оживляє. 

34 Я знаю вас, і в усі часи, коли Я посилав вас перевтілюватися, Я проявляв Себе вам. Але ваш 

мозок не може пам'ятати ваші минулі перевтілення. 

35 Ніколи Я не збивав вас зі шляху виконання обов'язку, ніколи не давав вам іншого закону, не 

вводив вас у ті відхилення, які створила людина. У всі часи люди слідували своїй власній волі і 

показували натовпу божеств, яких вони створили у своєму мозку. З їхніх вуст лунали фальшиві 

слова, брехливі пророцтва, і були слабкі серця, зв'язані душі, які не змогли звільнитися і 

усвідомити, що їх чекає вічне життя. 

36 Так, Ізраїлю, серце людини завжди прагнуло поклонятися матеріальним речам, вухо 

ласувало мелодійними словами. Тому людина змінила те, що Я приніс як християнське вчення в 

Другу Епоху, коли перетворила його в "релігію". 

Егоїзм, жадібність і марнославство завжди прокидалися в людському серці, і вони робили себе 

царями і володарями, щоб люди схилялися перед ними, і щоб зробити їх васалами, рабами, щоб 

прикувати їх до гріха і завести в темряву, дезорієнтацію і розгубленість. 

37 Світ відкинув Мене як Ісуса, прибив до дерев'яного хреста, а потім зробив хрест об'єктом 

ідолопоклонства і став перед ним на коліна, благаючи прощення. Сьогодні ви живите матеріалізм, 

ворожість і недоброзичливість. Людство сьогодні живе в найбільшій розпусті. 

38 На життєвому шляху дорослий, юнак, діва і дитина заблукали і не знаходять досконалого 

шляху, який Я позначив Своїми прикладами любові і милосердя. 

39 Величезні маси людей забули, як шукати свого Творця. Душі дозволили матерії визначати 

себе, і сьогодні вони плачуть, бо втратили благодать і владу, яку Моя милість дала їм в той момент, 

коли послала їх на землю. 

40 Що сталося з Ізраїлем? До чого дійшло людство до сьогоднішнього дня? З чим усі вони 

зіткнулися на цьому шляху? Тільки будяки і колючки, війна світоглядів. Усе людство опинилося в 

полоні помилок. Але хто повинен виправити те, що людина розладнала, в чому вона помилилася? 

Хто повинен дати те, чого не вистачає людству, щоб воно могло керуватися цим законом, цим 

вченням і цим світлом? Я, Утішитель, що спускаюся "на хмарі" в Третю Епоху, щоб говорити з 

людьми і навчати їх, щоб вони ще раз усвідомили, що вони все втратили на своєму шляху, і що Я, 

як Творець, взяв їх за руку, щоб повести їх по Своєму шляху, щоб відкрити їм духовне життя. 

41 Завтра великі події будуть свідчити про те, що я дав вам як пророцтво, і через біль, 

викликаний силами природи в землях і народах, люди встануть і будуть шукати народ Ізраїлю. 

42 Атмосфера війни і пошестей, хвороб, голоду зростає, і в результаті людина не має спокою ні 

в серці, ні в домі. Але чи бажав Я цього, і чи сходить Мій Святий Дух, щоб поласувати вашим 

болем і стражданнями? Ні, любі, в Моєму Божественному Дусі існує нескінченний смуток. 

43 Людство забуло благословенну вищу заповідь, яку Я дав йому в Другу Еру: "Любіть один 

одного". 

44 Я підготував епоху, коли людство підніметься в послуху. Твої онуки побачать славу, яку Я 

виллю на цю землю. 

Бо Моя Воля повинна виконуватися на цьому світі, який Я подарував вам як земний рай, і 

прийде час, коли на цю планету прийдуть ті душі, які досягли високого рівня розвитку, які 

боролися. Моє Божественне Світло осяє землю, і на ній запанує виконання Мого Закону. 

45 Пам'ятайте Моє слово до останньої миті вашого життя в матерії, тоді ваш дух нагадає вам 

все, що ви почули в Моєму слові і про що забув розум. 

46 У цю останню мить ваша душа забажає ще однієї миті життя, щоб виконати своє 

призначення, але ваша доля повинна здійснитися. 
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47 Я сказав, що настане час сум'яття, непослуху, коли цей "працівник" підніметься і заявить, 

що Моє проголошення через людський інтелект не завершиться. Але прийде час, коли Моє слово 

буде виконано, навіть якщо людина захоче протистояти Моїй волі. 

48 Скільки помилок на цьому шляху було допущено багатьма з тих, кому Я довірив місію і 

благодать. Скільки нерозуміння я бачу серед моїх дітей після 1950 року. 

49 Через нерозуміння і нерозумність людина утримує Мою помічну любов, владу і благодать і 

відступає від істинного шляху закону, гармонії та істини. 

50 Я не відмовляюся від того, що дав вам багато років тому. З 1866 року Я промовляв до людей 

через першого глашатая і пророкував їм, що настане час, коли Моє слово більше не буде 

доноситися до людей. Але коли я побачив, що зневіра опановує серця, я дав їм знати простими 

словами, що 1950 рік буде останнім для прояву мого вчення через інтелект носіїв голосу, слова, яке 

щойно прозвучало в цьому домі молитви, що носить ім'я "Даміана Ов'єдо". 

51 Знову Ізраїль розділиться від племені до племені, знову розділиться і захоче розтоптати 

ногами чистий і беззаконний Закон, який Я вручив йому в руки; знову Ізраїль буде шукати 

колишніх шляхів і впаде в ідолопоклонство і фанатизм. Вона звернеться до сект і впаде в сум'яття, 

в темряву, і буде ласувати приємними і брехливими словами, які їй запропонує людина. 

52 Скільки болю завдали Моєму Серцю слуги, які не зрозуміли Мій Закон, і скільки болю нині 

завдають ті, хто, хоча Я їх навчав і призначав, сьогодні дали притулок сумнівам, невпевненості, і в 

результаті свого нерозуміння і свого егоїзму заявили, що Я залишуся серед людей ще на деякий 

час, що згідно з їхньою людською волею Я ще раз спущу Свій Вселенський Промінь і продовжу 

проявляти Себе ще довго. 

Тому Я сказав вам: Коли Я виявляв нерішучість, невпевненість або розбіжність волі в Своєму 

слові? Ніколи, воістину, бо тоді Я вже не був би досконалим, не був би вашим Богом і вашим 

Творцем. 

53 В Мені - рішучість, єдина воля, і тому Я говорю так ясно, як яскраве світло дня, щоб всі 

могли відчути Мене в Моїй присутності, Мою сутність і Мою силу, щоб дух міг розпізнати 

(глибинну) причину і Слово, яке Я дав через людську здатність розуміння. 

54 Учитель говорить вам: Людина звела будівлі і назвала їх церквами, і в цих місцях люди, які 

входять, роблять поклони, живлять фанатизм і ідолопоклонство, поклоняються тому, що створила 

сама людина. Це огидно в Моїх очах, і тому Я видалив від вас, народ Ізраїлю, все, що ви спочатку 

знали і чули, щоб ви відмовилися від свого фанатизму. 

55 Доми молитви народу Ізраїлю будуть відомі людству, вони не будуть зачинені, бо дадуть 

притулок слабким і загубленим, втомленим і хворим. Через вашу підготовку, через слухняність 

Моїй вищій Волі і дотримання Мого Закону Я буду свідчити про Себе в справах істинних учнів 

Моєї Божественності. 

56 Нехай вас не засмучує, що з'являються і лжеголоси, лжецерковники, лжепрацівники, що їхні 

блюзнірські вуста промовляють до народу, стверджуючи, що Моє Слово і Мій Вселенський 

Промінь залишаться як настанова серед людей. 

Я відкрию, хто є обманщиком, хто не підкоряється закону згідно з Моєю волею, хто є тим, 

хто лише висловлює свою волю, і Я відкрию справу, яку він зробив неправильно, і закон, який він 

створив, і вони будуть відкинуті і вигнані. 

Бо Я утримаю Божественну благодать і силу, і спокуса зловить їх у свої тенета, і тому кожен, 

хто шукає їх, не відчує в душі своїй благодаті Мого Святого Духа. 

57 Коли церковні і сектантські люди побачать, що Ізраїль розколюється, що Ізраїль заперечує 

один одного і слабшає, вони будуть шукати причини, щоб заволодіти безцінною коштовністю, 

взяти Ковчег Нового Завіту і завтра сказати, що вони є істинними посланими Богом серед людства і 

представниками моєї божественності. 

58 Ви всі знаєте зміст першої заповіді Закону: "Люби Бога більше, ніж батьків твоїх і дітей 

твоїх - більше, ніж самого себе і всього, що ти маєш на землі". Якщо ви будете діяти таким чином, 

то відчуєте душевний спокій, ваші страждання тоді будуть м'якими, і сили природи тоді будуть 

милостиві до вас. Тоді ви переживете випробування, призначені для вдосконалення вашої душі, не 

відчуваючи поразки. 
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59 Зрозумівши цю заповідь і виконуючи її, ти будеш задоволений своєю долею, любитимеш 

людей і поважатимеш їхнє життя. Буде праведність у ваших справах, і тоді ви будете 

використовувати свої дари на благо собі і ближньому своєму. 

60 Це правда, що шлях, який Я намітив для вас, не є приємним шляхом, а життям зречення і 

суворого дотримання Моїх заповідей, але він не є жертовним шляхом. Любов і милосердя - це не 

біль, а радість і життя для душі, і я пропоную вам цю насолоду, щоб ви пізнали справжнє духовне 

щастя. 

61 Твій біль - це твій власний біль, коли ти відступив від виконання Закону. Ви хочете 

зупинити поширення війни та її наслідки? Тоді любіть і прощайте, діліться хлібом своїм, і ви 

будете почувати себе більш задоволеними. Вірте в дієвість Божественних законів, в їх мудрість і 

справедливість, і ви будете захищені ними. 

62 Будьте душами, які дбають про свої справи і живуть у молитві та постійному приготуванні, 

щоб ви могли бути стійкими перед обличчям спокус і перемогти панівний матеріалізм. 

Спочатку ваші кроки будуть невпевненими, як у маленької дитини, яка починає ходити. Але згодом 

ви ставатимете могутнішими, ви набуватимете знань, поки не досягнете розкриття своїх духовних 

дарів, цінність яких на землі неоціненна. 

63 Якщо ви станете на цей шлях, то станете людьми великої чесноти і зможете керувати своїм 

тілом і жити духовно. Совість буде маяком на вашому життєвому шляху. Вона буде вашим другом 

і вашим суддею. Вона завжди буде говорити з вами правду, а її вказівки будуть правильними і 

точними в той момент, коли ви цього потребуєте. Цей голос - мій завжди ніжний і люблячий голос, 

який показує вам добро. 

64 Хто може чогось боятися від Мене, що є Отцем і Господом життя вашого? Я створив для 

вашої радості і тривалого щастя все, що ви знаєте, а також те, що вам невідомо. Не сумнівайтеся в 

Тому, Хто любить вас безмежно більше, ніж ви можете осягнути і вловити своїм розумом. 

Пам'ятай про значення Моїх Страстей, і, зрозумівши, хто ти є, ти побожно спрямуєш на Мене свій 

погляд, щоб дарувати Мені свою любов і покірно підкорятися Моїм законам. 

65 Я дарую вам Своє Слово, яке дарує вам життя, як небесний концерт. Деяких з вас я 

знаходжу зануреними в глибокий сон. Але як Я дав життя Лазарю, так сьогодні Я пробуджую твою 

душу до життя благодаті. Використовуйте Мою силу і підніміться, щоб ви могли почати шлях, 

який приведе вас до життя Духа, яке є життям вічним. 

66 Залишилося небагато часу до того, як Божественний Учитель відкличе своє слово. Але 

перед цим я хочу, щоб ви були підготовлені, щоб ви могли виконати ту місію, яку я вам призначив. 

Я хочу навчити вас справам, які приємні Моєму Божественному погляду. 

67 Нині Я передаю вашому інтелекту книгу, яку ви повинні прочитати і витлумачити завтра. У 

ній, після мого відходу, ви знайдете вогонь моєї любові, і ви будете ділитися з іншими людьми її 

Божественними вченнями, які свідчать про розум, знання і силу - все, чим володіє моя 

Божественність. 

68 У цьому Третьому Віці Я навчив вас, що всі ви - діти одного Отця, що всі ви - брати і сестри 

в очах Мого безмежного милосердя, і що Я дав усім душам однакові дари. 

69 Благословенні люди, для вас починається новий етап реалізації, в якому ви будете нести 

Моє вчення. Бо ви Мої учні, Мої обранці, і ви будете підготовлені, щоб сіяти насіння любові на 

шляхах людських, як Я сію. Однак не думайте, що вам повірять всі ваші ближні, бо від багатьох з 

них ви отримаєте лише насмішки і презирство. Але насіння все одно проросте, і вони прийдуть до 

Мене. 

70 Коли всі царства природи і все творіння дають свідчення і прояви Моєї справедливості, не 

сприймайте це як покарання. Це буде лише випробуванням, яке змусить людство, що не 

прислухалося до мого слова, визнати свою помилку, переживши сум'яття і страждання, пояснюючи 

вивільнення сил природи різними причинами. Ви, однак, не повинні дозволити собі розгубитися, 

ви повинні бути готові пройти це випробування переможно з істинною вірою, з любов'ю і 

милосердям до своїх ближніх, що послужить спасінню людських мас. 

71 Приготуйся, народе Ізраїлів! Залишаю вам свою благодать, щоб ви й надалі були сильними. 

Нехай заклик пролунає до людства. Я хочу проявитися в кожному серці, Я хочу відчути Себе в 
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кожній душі і дати їй воду і хліб, що живить і зміцнює її. Зрозумійте, що людство спрагле і що ви 

не повинні кидати його, яке страждає в пустелі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 364 
1 Сповнений любові, Я приходжу до вас, щоб просвітити ваш розум, зробити ваше серце 

чутливим через Моє Слово. 

2 Я приймаю в цей час того, хто чує це вчення, і того, хто далекий від нього - того, хто забув 

Мене, а також того, хто створив святилище на дні свого серця. 

3 Учитель сповнений радості, коли бачить, що ви - добрі працівники, які випололи своє 

насіння і видалили солому зі свого зерна, щоб принести Мені лише колосся золотої пшениці. 

4 Ви, що працюєте таким чином, виконали обіцянку, яку ви дали своєму Отцеві в ту мить, 

коли прийшли в Мою Присутність, щоб Я довірив вам насіння і ділянки. Своїм послухом ви 

нагадуєте Мені про помножене насіння. 

5 Кількість моїх працівників збільшилася в рази. Але прощавайте ті, хто вміє сіяти і 

доглядати свою ниву, бо вони принесуть великий урожай. 

6 Голос Мого Отця посилає заклик до всіх людей. Але ті, хто живуть земними задоволеннями, 

створили бар'єр, який заважає їхній душі почути Мій заклик. Це буде біль, який пробудить їх і 

змусить почути мій голос через совість. 

7 Той, хто підкоряється Моєму Закону, також знатиме, як підкорятися законам людським, і не 

буде ніяких перешкод і бар'єрів, які завадять йому працювати в рамках Моєї Роботи. 

8 Якби людство жило за Моїм законом, воно не було б рабом своїх пристрастей і не 

спустошувало б чашу страждань. 

9 Своїм непослухом вона перетворила цю землю на долину сліз. Звідусіль лунає стогін болю, 

немає єдності думок у сектах і релігіях, немає братерства між ними. 

10 Я підготував цей народ тут, щоб з силою і мудрістю Отця вони могли розкрити послання 

миру, світла і любові, яке повинно досягти всіх народів. Я ввірив йому меч, щит і прапор, щоб він 

бився невтомно, поки моя Воля не скаже йому кінця. 

11 Улюблені люди, готуйтеся і вирушайте в свої мандри, як в Першу Еру, і покиньте цю 

"долину", щоб відправитися в Землю Обітовану. Уповайте на Мене, бо, як і того часу, води морів 

відступлять, щоб пропустити вас, і в пустелі знову не буде бракувати манни, ані води, що б'є зі 

скелі. 

12 Як тільки людство буде слідувати моїм настановам, воно прибере зі свого шляху болісне 

очищення, яким воно заразилося. 

13 Сьогодні Моє Слово сходить до тебе, Ізраїлю, щоб допомогти тобі у твоєму розвитку, щоб 

ти зміг виконати нелегку місію, яку Я поклав на тебе, щоб ти був прикладом для своїх близьких і 

для своїх ближніх. Бо народ Ізраїлю має бути прикладом у єднанні сердець і душ, він має бути 

дзеркалом для всього людства, і воно повинно бачити своє обличчя, відображене в дусі Ізраїлю. 

14 Я просвітлюю ваш розум, щоб усі ви могли свідчити про Мене своїми думками, словами і 

справами. Бо ви, початківці, покликані бути Моїми великими учнями, а потім і вчителями серед 

людства - добрими вчителями Вчення Святого Духа, не матеріалізованими, не отупілими в 

колишніх звичаях. 

15 Тому Я вимагаю від вас в нинішній час духовності, піднесеності, простоти і чистоти в 

кожній вашій дії і процедурі в рамках Мого Закону. 

16 Ілля духовно готує весь світ, дух Ізраїлю до мого близького відходу, щоб ви були мужніми і 

сповненими світла для битви, яка вас чекає. 

Після мого відходу не впадайте в летаргію, не залишайтеся на практичному шляху і не 

відхиляйтеся від нього, але смиренно, гідно займіть моє місце вчителя. Ви - своїм самозреченням, 

підготовкою і піднесенням душі, своєю любов'ю і милосердям - підете сіяти спіритуалістично-

тринітарно-марійне насіння на всіх стежках і дорогах, де вас чекають серця, де розкриті руки, щоб 

прийняти вас, де спраглі і зголоднілі за Моєю правдою і любов'ю душі чекають приходу Моїх 

обранців. Бо незабаром ви вирушите в дорогу, щоб розбудити світ, щоб більше не дати йому спати, 

бо така моя Воля. 
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17 О улюблений народе Ізраїлю! Ілля допоміг вам підняти ваші душі. Він об'єднав ваші думки і 

вашу волю в одне ціле. Він об'єднав усі душі, щоб мій благословенний промінь оселився в самому 

дусі Ізраїлю. 

18 Ілля йде перед вами і готує стежки, робить стежки прохідними. Саме Він очищає вас, 

допомагає вам вичистити навіть найменшу пляму у вашому серці, щоб ваша совість завжди була 

спокійною і готовою до служіння Моєму Божеству і до служіння вашим ближнім. Це Він додає вам 

нової відваги в дорозі, коли бачить вас засмученими і пригніченими ─ це Він сповіщає вам про 

небезпеки і просвіщає вас у хвилини омани і темряви. Саме Ілля втішає вас у хвилини болю і веде 

вас крок за кроком до єдиної точки з'єднання - до точки, до якої покликані всі душі, яка є 

Потойбічним Світом, і до якої ви прийдете через піднесення своєї душі, істинну молитву і істинне 

поклоніння Богу. 

19 Не бійтеся ні осуду, ні критики людей. Мене теж будуть засуджувати, обговорювати, 

бичувати, але не вбивати в цей час. Моє Діло, моє Світло і моя Правда не будуть переможені. 

Спіритизм, який є Моїм Вченням, не може загинути, він буде продовжувати проявляти себе, 

незважаючи на нерозуміння, непослух, невдячність, недовірливість і марнославство людей. Мій 

Божественний Дух і моє вчення будуть продовжувати давати про себе знати і прогресувати від 

серця до серця, від духу до духу, від людей до людей і від світу до світу, не зупиняючись. Бо немає 

сили, немає влади, немає закону, немає перешкоди, яка може зупинити Мій Дух і Моє Світло - 

немає тіні, яка може затулити Моє Вселенське Світло. Тому Я завжди буду Світлом, Я завжди буду 

Істиною, Я завжди буду Духом. 

20 Але як я вже говорив вам: Ви - Мої діти, яких Я зробив Своїми учнями, щоб ви взяли Мене 

за взірець і уподібнилися до Моєї Божественності, щоб ви могли повністю зрозуміти свого Отця, 

Який є Святий Дух. Але ви зрозумієте це через ваше одухотворення через цю спіритуалістично-

етринітарно-марійську доктрину. 

21 Моліться за "перших", а також працюйте для нових поколінь ─ для тих, хто прийде після 

вас. Якщо "перший" зробив перший крок, то ти зробиш другий, а ті, хто прийде після тебе, - третій. 

І так, з покоління в покоління, з епохи в епоху, людство буде все більше наближатися до Мене 

духовно, поки не досягне істинного духовного піднесення і досконалого поклоніння Моїй 

Божественності. Але я кажу вам: Мир усього світу не залежить ні від одного серця, ні від багатьох 

сердець - як не залежить і поширення Моєї Справи, яка є всесвітньою, яка є духовною. Все 

залежить від Моєї Волі, але в Моєму милосерді, в Моїй безмежній любові Я дозволяю тобі, 

Ізраїлю, брати участь у Моїй Справі духовної досконалості, в умиротворенні всього світу. Діти мої, 

Я хотів, щоб ви брали участь в моїй роботі, в цій роботі любові, в цій битві світла проти темряви. 

22 Пам'ятайте, що світ чекає вас, що народи чекають народу Мого, що цей світ, який не 

знаходить лікування, який не знає істинного поклоніння Богу, - цей світ, який не знаходить свого 

Бога, - зустрічає вас, і що в вас він знайде Мене, почує Мене і побачить Мене. Бо Я хочу, щоб ви 

були Моїм образом і подобою - Я хочу, щоб ви відображали Моє обличчя і Мою любов у своїй 

душі і у своїх справах. 

23 Не впадайте в фанатизм, бо це не те, чого ви повинні навчати. Не впадайте в 

ідолопоклонство, бо це не те, що ви повинні давати світові. Ви будете духовно давати воду, що 

втамовує спрагу, - хліб, що насичує голодного, одяг, що покриває голого. 

24 Я відкрив Себе в цій Третій Ері через людський інтелект, і ті, кого Я удостоїв бути 

"підніжжям для ніг", володіли одним з найбільших дарів Святого Духа: передачею через них Мого 

Божественного Променя, щоб донести Моє Слово до світу. І ви пережили дуже скромні, незнаючі і 

незначні серця, через які Я вражав вас своїм словом досконалості, мудрості, здоров'я, милосердя і 

підбадьорення - своїм словом, яке завжди є нескінченним поглядом, що читає у ваших серцях ваше 

минуле, ваше теперішнє і ваше майбутнє. І кожного разу, коли ви чули його через глашатаїв у цей 

Третій раз, ви відчували, що Учитель - з вами, що Він споглядає вас, чує вас і уважний навіть до 

останнього вашого прохання - що Він приймає виконання вашої місії і судить кожну вашу думку, 

кожне слово і кожну справу. 

25 У цій Третій Ері мій Святий Дух повністю відкрив двері Вищого Потойбіччя, щоб 

дозволити моєму Духовному Світу Світла прийти до вас, повного еволюції, бажаючи виконання 
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місії, щоб заявити про себе через людську здатність розуміння, говорити з людьми, пояснювати 

Моє Божественне Слово і зцілювати духовні і фізичні хвороби духовною рідиною - тією рідиною, 

якою Ісус, ваш Учитель, зцілював хворих у Другу Еру - рідиною любові, життя і духовного 

здоров'я. 

26 Мій Духовний Світ був вашим другом, вашим лікарем, вашим братом, але братом 

досконалим, сповненим любові, терпіння і милосердя. 

27 Благословенний народе Ізраїлю, у твої руки Я довірив Ковчег Нового Завіту. Ви - Мої 

обранці, яких Я перетворюю на джерела кришталево чистої води, щоб людство знайшло серед вас 

живлющу воду. 

28 У вас Я вилив Свої духовні дари благодаті, ви - Мій храм, в якому Моє світло і Моя любов. 

Саме ви, сповнені смирення, повинні вийти до народів, які впали в фанатизм та ідолопоклонство, 

щоб показати Моє світло тим, хто приховав Мою істину і сфальсифікував Мій Закон. 

29 Люди, ви повірили в Мою духовну присутність, тому що відчули Мене в найпотаємнішій 

частині ваших сердець: це ваша душа, яка еволюціонувала з плином часу. 

30 Я говорив до вас через грішників, щоб навчити вас шукати Моє Царство. Але ви 

матеріалізували те, що належить до Моєї Роботи. Ви створили етап життя, який не є тим, про який 

Я говорив з вами. Ви матеріалізували хрест, який є символом спасіння. 

Хрест, на якому Агнець викупив вас Своїм Божественним прикладом, - цей хрест вже зник з 

ваших матеріальних очей у тій Другій Ері, щоб ви не перетворилися на ідолів. 

31 Вже в Першу Еру Отець говорив з вами через Своїх пророків, щоб ви не впали в спокусу і 

ідолопоклонство. У Другу Еру Я прийшов через Ісуса, щоб дати всьому людству Мої вчення 

любові та істини. Я не вчив вас ніякій релігії, бо релігії були створені людьми. 

32 Вже в Другій Ері Я говорив вам: "Я повернуся до вас", і Я виконав Своє слово. Як би не 

були великі фанатизм і ідолопоклонство, але ось знову ваш Учитель, духовно проявлений. Я 

очищаю твоє серце Своїм словом, щоб піднести твою душу, щоб вона досягла свого спасіння. 

33 Блаженний, хто, прийнявши Мою любов, Мій мир і Моє світло, знає, як врятувати того, хто 

гине, і своєю молитвою здатний також просвітити тих сутностей, які перебувають у "духовній 

долині" ─ ті темні сили, які не змогли прийняти світло Святого Духа. 

34 Ви смиренні, Обраний Народе, але Я зроблю вас великими і мудрими духом, щоб ви давали 

настанови і розраду людству. Я говорив з вами через різних носіїв голосу, щоб ви працювали зі 

Мною як приклад для оновлення цього людства. 

35 Ви - люди, яких Я навчив одухотворенню, щоб таким чином ви могли давати вірне 

свідчення про свого Отця. 

36 Принесіть повне розуміння Моєї роботи, щоб ви могли поклонятися Мені від духу до духу. 

37 Не бажайте залишатися у своєму матеріалізмі, не потрапляйте більше в тенета плутанини і 

темряви. У цей час, коли Я рятую вас з болота гріха, пізнавайте Мене по Моєму світлу, по Моїй 

любові і по Моїй справедливості. 

38 Я не хочу, щоб ви були розділені, і не хочу, щоб ви йшли проти моїх вказівок. 

39 Чому серед вас піднялася буря? Через вашу непідготовленість і нерозуміння Мого Слова. 

Коли настане кінець Мого прояву вам у цій формі, Я хочу, щоб ви об'єдналися перед вашим 

Учителем із задоволенням від того, що виконали Мої заповіді. 

40 Будьте готові, люди Мої, і не піддавайтеся на спокусу поганих церковних лідерів - не 

дозволяйте їм підносити вам свій закон. Бо я бачу, що вони приховують Моє вчення і роблять 

відомим тільки своє, і почали робити бізнес на Моїй роботі і представляють її повною таємниць і 

матеріалізацій. Моя Воля, щоб ви робили Мою Роботу відомою з чистотою, з одухотворенням. Бо 

цей Твір вийшов з Мого Духа і містить у собі суть Мого Слова для оновлення людства. 

41 Я хочу, щоб ви всі приступили до реального виконання місії і прибрали свої недосконалості 

з моєї роботи. Визнайте, що від початку Мого прояву через людський орган розуміння, Моя 

боротьба була великою, щоб врятувати вас від гріха. 

42 Я все ще бачу своїх овець на різних шляхах, але Ілля, як сяючий маяк, об'єднує вас в даний 

час і збирає на один шлях. Він гучним дзвоном посилає заклик Моєму Вибраному Народу, щоб він 

міг досягти гавані спасіння. 
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43 У Першу Еру Отець врятував Свій народ через Мойсея. Він був обраний для виконання цієї 

нелегкої місії. Він був слухняним і йшов попереду вас, сповнений мужності, а нерозуміння людей 

не давало йому ослабнути ні на мить. 

44 У Другу Епоху Я прийшов як "Слово" Отця, щоб стати людиною і явити Себе людям. 

45 Це була заповідь Отця, і її треба було виконувати. Треба було жити з самим народом, щоб 

нести йому своє вчення і свою істину. Моє Слово явило себе в сутності, присутності і силі стукати 

в двері сердець і відкривати їх. 

46 Я завжди говорив з людством як інтуїція, як одкровення за допомогою пророчих видінь. 

Сьогодні, в цей час, я прийшов у виконанні пророцтв у Дусі, щоб людство могло розпізнати світло 

нового світанку і піднятися. Ознаки вже були пророковані в Першій Ері, і вони повинні були 

здійснитися в цій Третій Ері, Ері Святого Духа. 

47 Я говорю з вами ясно, щоб нічого не залишилося прихованим, і якщо Я не говорив вам в 

Перший і Другий Час того, що відкриваю вам сьогодні, то це тому, що на те була воля Отця. Бо Я 

Сам сповнив Своє Слово і даю вам свідчення Моєї Присутності з вами в цей час. 

48 Дванадцять колін народу Ізраїля оточують Мене, і Я даю Своє Слово всім їм, щоб, коли 

прийде час, ви встали і засвідчили Мою Присутність людству. 

49 Встаньте в останні хвилини Мого прояву в цій формі, об'єднайтеся як один працівник, як 

один лідер громади, щоб Я міг піти з радістю в Моєму Серці за те, що змусив Мій народ утворити 

одне тіло і мати одну волю. 

50 Я непереможний гріхом людства, і ви не зможете знищити Моє світло, Мою любов, Моє 

милосердя через свою недосконалість, бо Я вище всього створеного і немає сили, якою б 

могутньою вона не була, яка б могла перемогти Мою мудрість і Мою силу. Тому Я говорю до вас і 

дарую вам любов, щоб ви визнали Мене Отцем, і щоб ви поклонялися Мені як Богові. 

51 Працівники Моєї ниви: Я довіряю вам Моє Слово, як добре насіння, щоб ви показали Мені 

його примноженим наприкінці вашої праці. 

52 Виконуйте свою місію, щоб Отець міг виконати обіцянки, дані вашому духу. Чому ти 

хочеш, щоб Я дав тобі те, чого ти не заслуговуєш? Чому ви хочете пожинати те, чого не сіяли? До 

цього треба докласти зусиль і попрацювати. Я не хочу, щоб ваша совість докоряла вам. 

Будьте благословенні, діти мої, бо ви розумієте свого Отця і хочете заслужити цю нагороду 

через зусилля і працю. Ви повинні боротися за цю мету, і якщо люди жертвують собою заради 

матеріальної мети і втрачають навіть життя, то ви досягнете цієї духовної мети, де ви не будете 

втрачати життя. Бо якщо витримаєте до кінця, то досягнете життя вічного. 

53 Заробляйте заслуги, щоб досягти Землі Обітованої. Там ви відпочинете від великої битви. 

54 Коли двоє або троє Моїх обранців зберуться разом і піднімуть свій дух до Моєї 

Божественності, Я буду з ними і надихатиму їх. Скрізь, де ви Мене покличете, Я буду присутній. 

Бо Я сказав вам, що кожне грішне і негрішне око побачить Мене, і всі відчують Мою присутність. 

55 Ви, працівники, під могутнім деревом, бо знаєте, що я чекаю вас з розпростертими 

обіймами. Ви знаєте, що саме мені ви повинні показати своє виконання завдання. Бо тільки Я один 

зможу судити про це, бо це Моя справа, і тільки Я один можу нагородити вас або притягнути до 

відповідальності. 

Але ви маєте довіру до Отця вашого і знаєте, що - яким би суворим не був Мій докір - разом з 

докором Я проливаю на вас Свою милість і співчуття. Бо Я люблю вас і милую вас і даю вам силу 

витримати удар Моїх докорів. 

У кожного з вас є поле в Моєму господарстві, і на ньому ви повинні посіяти і пожинати. Я, як 

Отець, приймаю ваші зусилля, вашу жертву і ваші страждання. Я бачу ваші сльози і підбадьорюю 

вас своїм словом, щоб ви продовжували рухатися вперед, завжди вперед у вічність. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 365 
1 Учні, Я посадив вас за Свій стіл, і за ним Я запропонував вам багату трапезу Моїх настанов: 

Моє Тіло і Мою Кров, Слово і його значення, щоб через цю поживу ви були безсмертними і 

непереможними у великих життєвих битвах. 

2 Ви оточуєте Мене, а Учитель входить у ваше серце і бачить вашу печаль. Чому, діти Мої? Я 

готував вас до істинного прояву - в цей час, коли Я був з вами і давав про Себе знати через простих 

і смиренних людей. Але це була не найкраща і не найдосконаліша з форм, які Я обрав для 

спілкування з людством. Це було підготовчим проявом, щоб очі вашого духу незабаром побачили 

Мене, що приходить "на хмарі", і тоді ваша душа також може мати контакт з ангелами в їхньому 

піднесенні. 

3 Найдосконаліше спілкування з Учителем - це те, що настане після відділення Мого Слова. 

Відсутність цих проявів зробить багатьох слабкими у вірі, тими, хто не розуміє Мене і не знає, як 

тлумачити Моє вчення. Але ті, хто добре зрозумів Моє Слово і використовував час справами 

любові, дізнаються, що Я поставив межу Своєму прояву у відповідну годину, у відповідний час, 

щоб потім піти від вас у Нескінченність, у Вічність, у Духовне. 

4 Спостерігайте і моліться, цей час вирішальний, настав час випробування, о народе мій! Ви 

повинні пильнувати за людство і за себе, бо ваша молитва повинна бути як мантія, що покриває їх 

─ також як непорушна стіна, що захищає їх. Спокуса підстерігає вас у тисячі форм, не 

спокушайтеся. 

Учитель дає вам ці пророцтва, бо ви вип'єте дуже гірку чашу, яку люди приготували для себе, - 

чашу, яку Я випив у майбутньому і яку зараз дам випити вам. Бо ви нині сильні, бо Я вклав у вашу 

душу мудрість Свою і готовність Свою, і якщо ви будете пильнувати, то зможете витримати 

випробування і бурі. 

5 Що в цій чаші, що залишило такий гіркий присмак на губах Учителя? Невіра цього народу, 

його непослух, матеріалізм, ідолопоклонство, фанатизм, відсутність оновлення, мале 

одухотворення, якого він досяг, і те мале, що він цінував і використовував у часи вчення, - ось 

причина розбрату і ворожнечі, які завжди панували серед цього народу між робітниками і між 

громадами. І все це разом зараз утворює чашу, яку ви самі будете пити. Але я даю вам сили 

вистояти в цьому випробуванні. 

6 Вам, хто чує це слово, кажу: ви не наповнили цю чашу, але все ж вип'єте з неї частину, бо 

ви будете в бою і небайдужі, бо ви торкнетеся нечутливості тих, хто на вигляд завжди спостерігав і 

молився, а насправді глибоко спав у своїй рутині, бо вам доведеться протистояти слабким, 

численним жертвам непослуху, профанації багатьох, бо ви будете воїнами Моєї Справи серед своїх 

і серед чужих. 

7 Я хочу, щоб завтра ви були захисною армією. Але готуйтеся, збирайте духовні сили, щоб ні 

на мить не ослабнути. Цими словами Я закликаю вас молитися і готуватися до битви, щоб ви могли 

досягти Моїх грудей, вершини гори, де Я перебуваю. 

8 Прийдіть до Мене, любі люди, і виконуйте Мою заповідь. Прийди до Мене, Ізраїлю, і 

живися Моїм Словом, щоб не мучили тебе голод і спрага. Блаженний, хто, почувши Моє Слово, 

приймає його зі смиренням і зберігає у своєму серці. Бо прийде час, коли людство буде шукати цей 

хліб, і ви передасте йому те, що Я довірив вам у Моїй справі. 

9 Пройшли часи і ваша душа еволюціонувала, і ви зараз знаходитесь в тому часі, коли ви 

прогресували і одухотворялися. 

10 Тричі Я віддавав Свій Закон у ваші руки. Моя справа така ж, як і та, яку Я дав вам у перший 

раз, коли довірив вам скрижалі Закону через Мойсея, і він був вашим провідником у пустелі 

протягом сорока років. 

11 У Другу Епоху Я виконав цей закон, щоб спокутувати людство. І в Третій раз Я знову 

прийшов як Дух Святий, щоб пояснити вам той самий Закон. 

12 Потім ти будеш свідчити про Мою істину людству - тому людству, яке чекає побачити Мене 

своїми фізичними очима, щоб повірити, а потім відрікається від Мене. 
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13 Це час сум'яття у світі, час боротьби за вас. За три роки до закінчення 1950 року Я довго 

говорив з вами, щоб ви підготувалися і об'єдналися духовно, але тепер, коли 1950 рік закінчується, 

багато хто з вас заблукав у своєму матеріалізмі. 

14 Битва чекає на вас, і ви встанете воїнами. Я довірив вам зброю, щоб ви були непереможні в 

бою. Почніть з перемоги над собою. 

15 На довгі роки Я довірив вам Своє Слово. Але ті, хто не зрозумів свого Вчителя, просять, 

щоб Я дала про Себе знати через людський інтелект іншим разом. Але Моє слово - слово Царя, і 

воно має збутися. 

16 Лжеучні будуть існувати і надалі, і вони будуть вводити людство в оману. Тоді вони 

закричать і скажуть: "Де Ти, Боже мій, де Твоя правда, яке Твоє діло, і де Твої обранці? 

17 Після мого відходу ви будете свідчити про мою присутність і будете слухняні моєму закону, 

щоб ви могли зробити цю роботу відомою у всій її чистоті. 

18 Після того, як закінчиться Моє проголошення через глашатаїв, світ підніметься до 

одухотворення, до світла, до миру, і коли прийдуть нові покоління, не буде більше ні фанатизму, ні 

ідолопоклонства. Тоді Мене будуть шукати в храмі Святого Духа, де Я перебуватиму вічно. 

19 У цей день благодаті Я об'єдную і збираю біля підніжжя гори дванадцять колін, які 

складають Мій вибраний народ Ізраїль. 

20 У цій Третій Ері ви були підготовлені Моїм Словом, світлом Святого Духа, щоб виконати 

місію, яку Я поклав на вас з самого початку, щоб бути народом, слухняним Моєму Закону, 

посланцями Моєї Божественності до людей. 

21 У цей день Я споглядаю ваше приготування і приймаю вашу душу. Покажіть Мені, чого ви 

навчилися від Мене. Бо Я пролив у вас Своє Божественне Слово, щоб дати вам настанови, життя і 

одухотворення, щоб ви були духовно "за Моїм образом і подобою". 

22 Мій Батьківський погляд у цей день проникає у ваше єство і все обшукує. Я бачу ваші душі 

підготовленими, і їм Я даю Свої накази, щоб ви могли їх виконати, як було написано з Першої Ери, 

а також підтверджено в цьому часі Моїми глашатаями. 

23 Як Учитель, Я невтомно працював з вами і дав вам настанову зробити вас Моїми учнями. Я 

очистив вас і дав вам життя Своєю Кров'ю. Я відвернув вас від інших шляхів і усунув від вас 

фанатизм та ідолопоклонство. Ви нині вільні від усього цього, бо Я помістив істину у ваше серце і 

душу, і через неї Я одухотворив вас, і в цей день Я показую вам нову сторінку Книги Мудрості. 

Але все світло, одкровення Я дам вам від духа до духа. 

24 Ви підготуєте свої серця і піднімете свої душі, щоб прийняти Мою мудрість у досконалому 

спілкуванні духу з духом. 

25 Ви повинні розкрити свої дари і завжди бути готовими, щоб Мій Святий Дух вилився на 

вас. 

26 У цей день, в Моїй Присутності, в Присутності Марії, Іллі та патріархів Першої Ери, Я кажу 

вам: Ви, душі, які утворюють Мій Обраний Народ Ізраїль, Я посвячую вас зробити перші кроки у 

виконанні великої і піднесеної місії, до якої Я підготував вас. 

27 Прийміть ласку Моєї любові і присвятіть себе виконанню своєї місії серед людства. 

28 Ступай на всі шляхи, показуй ближнім Мою справу і свідчи про Мене, тоді з Моєю 

мудрістю, з Моєю настановою ти будеш оживляти "мертвих" і показувати людям Мій закон. 

29 Поділіться з усіма милосердям, яке Я вам довірив, відчуйте духом своїм відповідальність за 

доручену вам справу і несіть цей хрест, щоб одухотворити світ. 

Ті з вас, хто готовий, будуть навчати народ - "перших" і "останніх" - за Моїм наставлянням. 

Будьте як смолоскипи, що запалюють душі, і накривайте стіл з хлібом життя вічного для тих, хто 

голодує, і для тих, хто шукає моєї мудрості. 

30 Свідчіть про це ділами милосердя, які ви носите в своїй душі. Боріться невтомно день за 

днем і "пильнуйте" за людство і за себе, бо Я хочу бачити вас об'єднаними перед Моїм 

Божественним Духом. 

31 Я несу в Своїй руці книгу, Книгу Життя. Впиши в неї свої імена, Ізраїлю, щоб ти мав життя 

вічне і прийняв від Мене все, що Я обіцяв тобі від початку часів. 
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32 Я залишаю вам свою Присутність, Присутність Іллі і ніжність Марії. Я готую духовних 

воїнів до єднання з вами в дусі і правді. Ти будеш храмом Бога твого, бо така Воля Моя. 

33 Як благословенна тінь, Моя піднесена любов спускається, щоб вкривати вас на вашому 

шляху. Бо Я бачу момент, в якому ви перебуваєте, і випробування, яке проходить ваш дух. 

34 З великою тривогою ви готуєтеся почути Моє слово в цей день. 

Благословенні люди: Вісімдесят чотири роки Вчитель був з вами, щоб навчати вас. Але Я бачу, 

що ти все ще затинаєшся на першому складі і слабшаєш перед Моїми заповідями. 

35 Людство дезорієнтоване, розгублене і є здобиччю голодного вовка. Хоча Мій відхід за 

допомогою людського розуму так близький, ви не знаєте, якому великому випробуванню 

піддається ваш дух з цієї миті. 

36 Визнай, Ізраїлю: три роки Я дав тобі на велику підготовку, щоб усі ви були об'єднані і 

зібрані, як вівці, в огорожі Моєї любові - щоб ви працювали і збирали великі врожаї - щоб того дня 

ви не прийшли в Мою Присутність зі схиленими головами, приносячи переді Мною лише золотий 

колос. 

37 Але ви не до кінця розпізнали Моє слово і не зрозуміли Моє натхнення. Ви зупинилися, ви 

залишили хрест на шляху, і вас турбує ваш непослух. Але ваша боротьба не закінчена: Я буду 

говорити з вами через одкровення і інтуїцію, щоб ви могли продовжувати працювати в Моїй 

Справі і бути духовно об'єднаними. 

38 Після мого відходу носії голосу поділяться між собою. Все це бачить мій погляд. Але Моя 

Воля, щоб ви всі були однаково оснащені. Якщо ви будете діяти таким чином, я не дам вам спати. 

Я закарбував у ваших серцях своє Слово і його зміст, і те, що записали "золоті пера" мого 

вчення, складе Третій Заповіт. 

39 Учитель ніколи не відійде від вас, бо кожному, хто істинно знає, як підготувати себе до 

пошуку Мене, Я дам відповідно до його піднесення і одухотворення від духу до духу. Я дам про 

Себе знати як одкровення, як інтуїція і як натхнення, щоб ви могли повести за собою натовпи і 

досягти вершини гори. 

40 Я змушу вас пройти через великі випробування, бо кожне випробування закликає вас 

виконати свій обов'язок і підкоритися. 

41 Тому я звертаюся сьогодні до стада, яке Ілля обрав втретє, і як Батько я приймаю ваше 

виконання місії, ваші зусилля і вашу готовність. 

42 Через голосоносців Я сказав вам, що в останній день 1950 року ви почуєте моє слово в 

останній раз, і що той, хто після цього дня буде викликати мій промінь або мій духовний світ для 

спілкування в колишньому вигляді, той впаде в неправду, в обман. Сьогодні я повторюю вам свою 

настанову. 

43 Коли почнеться 1951 рік, Мій Святий Дух просвітить вас для діалогу Духа з Духом, і як 

Отець Я не відверну від вас Свого погляду і Своєї любові. 

44 У цей день сльоза любові від Мого Духа падає на вас, бо ви змогли скористатися Моїми 

духовними благами і відчути Мою присутність у вашій душі. 

45 Ви виконаєте Мої накази на землі, бо Я бачу вас підготовленими, сповненими настанов, 

сили і мудрості. 

46 Ви були слухняні Моїй Волі. Я одухотворив вас на життєвому шляху, Я усунув матеріалізм, 

що існував у вас, і зробив Свою Присутність відчутною для вас у піднесенні вашої душі. 

47 Я відкриваю більші двері, але повні світла і духовної досконалості, через які ви пройдете, і 

через які ви дозволите вашим ближнім досягти царства одухотворення. 

48 Я передаю пророцтво, одкровення, інтуїцію і справжнє розуміння моєї Божественної Волі. 

Ви будете подібні до кларнетів і труб, які сповіщають Моє вчення і тим самим пробуджують 

людство. 

49. я чекатиму на вас на вершині гори, і коли ви виконаєте Мої накази, я нагороджу вас 

лавровим вінцем. Я обійму вас у Свої батьківські обійми, і в нагороду за ваш послух ви ввійдете в 

Землю Обітовану, а потім, коли ви будете зі Мною, Я скажу вам: 

50 "Ласкаво просимо до учня, що має книгу досконалого повчання". 
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51 З того моменту, як ви були позначені Моїм божественним світлом, ви отримали важку і 

велику місію - стояти на сторожі людства. 

52 Я бачу, через які випробування ви пройшли, але істинно кажу вам: Не я поставив біль на 

твоєму шляху. Це ви його створили, і сьогодні я повертаю вашій душі те, що належить вам. Але Я 

наповнив вас Своєю благодаттю і сказав вам: ви будете сильними людства і дасте йому Моє світло. 

53 Ви повинні бути живим прикладом любові і милосердя для свого ближнього, коли показуєте 

йому Мою роботу. Бо ви - діти, які змогли зрозуміти Мене, і Я бачу, що ви завжди готові слухати 

Мене і йти слідами свого Вчителя. 

54 Я давно говорив вам, що дезорієнтовані люди прийдуть до вас просити Моє вчення. 

Сьогодні Я говорю вам: Покажіть їм у правді, що ви не ідолопоклонники, що ви живете в час 

світла, щоб вони шукали Мене від духу до духу. Так вони знайдуть люблячого Батька, 

всемогутнього Бога, найкращого лікаря, а також свого найкращого друга. 

55 Коли до тебе прийдуть філософи, ти поясниш їм те, чого вони не змогли зрозуміти, а коли 

прийдуть вчені, ти даси їм світло моєї мудрості. Бо світло Мого Святого Духа з усім Моїм народом. 

56 Улюблені учні Вчителя: У цій Третій Ері Я оголосив вам, що коли закінчиться 1950 рік, Я 

перестану давати вам Моє Слово через людський орган розуміння. Але Я залишив вам слова 

розради і вказівки, щоб ви відповідно спрямували свої дії, щоб ви зміцнили свою віру і були 

подібні до свого Вчителя завтра. 

57 У цей час духовного і ментального розвитку, коли людина бореться сама з собою, з різними 

світоглядами, шукає істину, ви повинні взятися за роботу, щоб людство відмовилося від своїх 

звичаїв, обрядів і звичок минулого, щоб воно могло всебічно пізнати і зрозуміти одухотворення. 

58 У наш час світ недооцінює один одного: один брат вбиває іншого, жінки забувають про 

сором і гідність, батьки недооцінюють дітей, а діти недооцінюють батьків. Цінність життя 

недостатньо цінується. Люди сповідують різні ідеали і серед них немає єдності. Лідери держав не 

розуміють один одного. 

59 Тому Я прийшов у Дусі і дав про Себе знати через інтелект людини, щоб дати світові 

зрозуміти, що Моя Робота є рятувальною шлюпкою, і нагадати йому те ж саме вчення, яке Я давав 

йому в Другу Епоху. 

60 Учитель не розлучиться з вами, але Він більше не буде давати про себе знати в такому 

вигляді, бо ви вступаєте в новий етап духовного розвитку, в якому необхідно, щоб ви розкрили свої 

дари. Бо тільки так ви дасте свідчення того, що ви скористалися моїм вченням і що ви гідні зробити 

мою роботу відомою. 

61 Лише одного разу "Слово" Отця, з усіма його можливостями сили і любові, проявилося в 

досконало підготовленому тілі, і це було тіло Ісуса. Але в теперішньому часі, через Моє милосердя 

і співчуття, були підготовлені "підніжки для ніг", щоб Дух Утішителя, який є Моїм власним Духом, 

міг заявити про себе. Якщо ви підготуєтесь, ви отримаєте Моє натхнення у всеосяжному вигляді в 

прийдешні часи. 

62 Навіщо Я прийшов знову, діти Мої?..: Тому що людина через власні інстинкти, через власні 

пристрасті все більше і більше схиляє себе до того, що віддаляє її від одухотворення. Він пішов 

настільки різними шляхами, що, намагаючись зрозуміти Мою Роботу, спотворив її. 

Людина духовно стагнує тому, що її духовний розвиток не гармонує з її науковим розвитком. 

Не через дотримання обрядів люди досягнуть більшого піднесення, не через страх перед 

покаранням чи карою за свої вчинки. 

63 Душа, втілюючись то в одному, то в іншому тілі, мала різний досвід, щоб пізнати 

достоїнства добра і підлоту зла. Так, відчуваючи задоволення від творення добра з любові до 

Творця, ви зможете досягти вічної досконалості. 

64 Моя Робота - це любов, а любов віддає себе без егоїзму, без пошуку вигоди для себе. Тому 

необхідно було, щоб Я прийшов, щоб нагадати вам про Моє Вчення. 

65 Кожен з вас був оснащений Моїм світлом, і ви також відчували присутність високих істот, 

які допомагали вам в той самий момент, коли ви цього потребували. Ви відчули Вчителя з вами. Я 

жив разом з моїми дітьми в хвилини їхніх скорбот і сумнівів. Хто може сумніватися в тих проявах, 

які Господь допустив для розради людства в цей час? 
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66 Я нікого не обмежую. Ви повинні дозволити Моїй Роботі розквітнути і зробити її відомою 

відповідно до вашої підготовки. Практика милосердя стане для вас найкращим досвідом, і через цю 

чесноту ви підніметеся духовно. 

67 Ці прояви, які ви отримували від Мене через носія голосу, зараз закінчуються, але ви будете 

продовжувати отримувати Моє натхнення, бо ваша душа просвітлена Мною і підготовлена до 

діалогу духу з духом. 

68 Моя духовна робота не потребує матеріальних символів і обрядів. Це продовження вчення, 

яке Ісус залишив після себе у Другій Ері. 

69 Спіритизм - це не релігія, це не секта, це не нове вчення, це закон всіх часів і народів. Це 

любов, прощення і світло, яке Ісус залишив світові у Другій Ері. Якщо ви зрозумієте Моє вчення і 

будете слідувати йому, то будете гідні називати себе спіритуалістами. 

70 Ті, хто, починаючи з 1950 року, продовжують змушувати своїх ближніх вірити, що Я все ще 

даю про Себе знати через людський орган інтелекту, накличуть на себе суд, і в свій час вони 

потягнуть наслідки і прокинуться від сну. 

71 Отець більше не проявляє Себе в нинішньому вигляді, але все, що Я вам дав, залишається в 

письмовому вигляді. 

72 Я залишив Своє слово настанови, проливаючи Свою любов, щоб ви всі дозволили їй 

надихати ваші справи. Я простив усі образи, тому що Я є прощення і любов, тому що Я проявляю 

Себе в справедливості. Але не так, як ви це розумієте, якщо думаєте, що Я караю вас, знищуючи 

вас вивільненою стихією. 

Ні, Моя праведність відкрилася вам, коли Я підготував вас і просвітив, щоб ви зрозуміли Мене, 

коли Я показав вам вашу власну роботу і дав вам знати, що ви є і чим ви будете, коли Я відкрив 

вам, що отримав світ і що має отримати людство через ваше посередництво. 

73 Ви будете збиратися, щоб вивчати Моє Слово, яке буде збережено в письмовому вигляді, і 

чим більше ви будете розуміти його, тим більшу силу і настанову ви будете мати. 

74 Я залишаю вас об'єднаними і переконаними у важливості моєї роботи у світі в майбутньому. 

Я вже говорив вам, що ви - сіячі, але ви не будете пожинати врожай у своєму земному житті. Ні. Бо 

те, що ви сієте в цьому часі, призначено для світу завтрашнього. 

75 Моя робота буде для вас кришталево чистим дзеркалом, яке відображає ваші вчинки і дає 

можливість пізнати себе. 

76 Мій народ: Я не залишу вас на самоті. Коли це буде потрібно, Я буду з вами, і коли ви 

будете говорити в Моє ім'я, Я буду там, щоб дарувати любов і милосердя. 

77 Відповідно до вашої підготовки ви зможете отримувати від Мене життя, натхнення, любов, 

знання, розуміння, силу, цілющу енергію і все те, чого вам не вистачає, коли ви перебуваєте в 

гармонії зі Мною. 

78 Ваша стадія очищення повинна закінчитися, щоб ви могли почати стадію вознесіння. Так ви 

відчуєте невимовне блаженство у своїй душі, зливаючись з любов'ю Небесного Отця. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 366 
Мир Мій з вами! 

1 З висот Нового Сіону Я посилаю вам Своє Слово, о любі люди. В сутності, присутності і 

силі, Я востаннє даю Себе знати через людську здатність розуміння, засіб, обраний Моєю 

Божественною Волею в цій Третій Ері, щоб дати Себе знати, вилити Моє Слово серед людей і 

підготувати їх до досконалого прояву від духу до духу, і через цю підготовку отримати від людини 

досконале поклоніння Моїй Божественності. 

2 Це був час підготовки, в якому Отець, оточений Своїми Духовними Воїнствами, дав вам 

настанови, якими Він відкрив перед вами Велику Книгу Життя, Книгу Божественної Мудрості, 

Книгу Семи Печаток, щоб цей народ, читаючи сторінку за сторінкою, міг почути Божественне 

пояснення усіх його вчень, міг би перетворитися на учня Святого Духа, на сильного апостола, який 

своїм прикладом, своїм способом мислення і своїм словом доніс би Мою Справу до серця цього 

людства, цього світу, який в цей момент, коли Я даю вам своє останнє послання, метається і 

перевертається в своїй скорботі, в своєму болю і в своїй власній крові. 

3 Я прийшов до вас і побачив, що ви готові. У молитві, яку ви підносите до Отця, о любі 

люди, Я бачу створення святині, яка запрошує Мене перебувати в ній. Це ваше власне серце, діти 

Мої. У ньому Я приймаю приношення, ваші пахощі, а біля підніжжя духовного жертовника Я бачу 

ваш урожай - те, що ви обробляли і збирали протягом часу, і що ви довели до вершини тепер, коли 

ви були Моїми працівниками. 

Мій погляд як Суддя, як Батько і як Учитель судить насіння всіх вас. У ній - ваша боротьба, 

ваші прагнення до духовного поступу, ваші страждання, ідеали, які ви бачили втіленими в життя, і 

ті, яких ви ще не бачили розквітлими. Але смиренність твого духу принесла свою жертву, яку Я 

справді приймаю. Рука Мого Отця простягається, щоб прийняти плід, який ви Мені пропонуєте. 

4 Свідомість мого народу прояснюється, і він судить сам себе. Пам'ять прояснюється, і ти 

згадуєш ті моменти, те ранкове посвячення, яке було щасливим для твоєї душі, в якому ти вперше 

ступив на шлях, на якому ти сьогодні знаходишся, в якому ти почув голос, що пролунав у пустелі, 

а також той момент, коли він був звернений до тебе. І з того дня, незважаючи на негаразди, 

перешкоди і терни, ви крок за кроком йдете Моїм шляхом. 

5 Скільки ви пережили, скільки побачили і відчули, і нарешті дійшли до тієї страшної для 

мого народу дати! До того дня суду, совісті і підготовки! 

6 Ніхто не знав, чи дарував Отець йому бути свідком останнього з Моїх проявів у його 

нинішньому земному житті і в його нинішній тілесній оболонці. Але ви тут! Ви поступово 

сформували єдине серце, єдиного працівника, єдину квітку, яка видає пахощі, що досягають висоти 

мого престолу. І через цю духовну підготовку приходжу до вас ще раз сповнений сили, світла, 

миру і благодаті, щоб сказати вам, любі мої: ви не осиротіли. Не дозволяйте смутку увійти у ваші 

серця - не дозволяйте зневірі охопити вас, коли ви перестанете чути Моє Слово через ці передавачі. 

Не озирайтеся назад, завжди йдіть вперед, шукайте в суті Моєї Роботи ту опору, яка крок за кроком 

приведе вас до мети. 

7 Народ підготувався, і там, над вами, небеса теж в готовності. Вона вбрана, як наречена, щоб 

чекати на прихід Супруга, і ця вселенська підготовка має чистоту діви, має пахощі квітів, має 

світло нового світанку. 

Поза вами, але там, куди піднявся ваш дух в цю мить слави і суду, знаходяться великі духи, які 

оточують Отця - досі невідомі вам духовні істоти, яких завтра ви побачите і полюбите як своїх 

рідних братів і сестер, як своїх посланців, які осяяли шлях вашого існування з Нескінченності, як 

сяючі зірки, і серед них є також ті, кого ви знаєте по імені. Це Мойсей з Законом у душі, з 

безсмертним, незмінним Законом. Це патріархи, апостоли, пророки, мученики, святі, праведники, 

невинні і великі покаянники. Кожен підготувався. 

8 На вас сяє Духовна Долина, і навіть сили природи піднімають свої голоси, як глашатаї, щоб 

сколихнути душу, серце людини і сказати їй: "Ця година подібна до тієї, в яку Ісус видихнув свій 

останній подих на хресті". Дійсно, в цей момент Я міг би повторити свої сім слів з Другої Ери, які 
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Я вигукнув, висячи на хресті. Але істинно кажу вам, вони вже написані у свідомості людства 

божественною кров'ю. 

9 Я прийшов з новими словами, але з тим самим світлом, сутністю і мудрістю, щоб людина не 

сказала, що Дух Святий лише повторив вчення, відкрите в минулі часи. 

10 Якщо ви підготуєтесь і будете все більше і більше проникати в те, що осяває вас в цю мить, 

ви зможете побачити, як Іоанн у своєму видінні, Всевишнього на Його престолі. Це Він промовляє 

до вас - Той, чийого обличчя ви не бачите - Той, хто лише дає вам здогадатися, що Він - Цар царів і 

Вседержитель. Це Він промовляє до вас у цю мить з найвищої висоти гори Нового Сіону і дозволяє 

бачити Себе кожному духовному оку, що підноситься і готується. 

Його також оточують Старійшини - дванадцять праворуч і дванадцять ліворуч, Патріархи 

племен Богообраного Народу, Апостоли Другої Ери, послідовники Ісуса. Це ті, що вічно оточують 

Отця, щоб і надалі світити вам звідти на віки вічні. 

Одні дадуть вам життя на цій земній кулі, Кров, силу і початок шляху. Інші дадуть вам Духовне 

Життя, ставши свідками Моєї Діяльності, Моїх Страстей, Мого Слова. І в цей момент вони разом з 

Отцем судять свій народ, судять своє насіння, випробовують свій плід і так само схиляються перед 

Божественним Суддею. 

11 Але моє судження в цей момент стосується не тільки учня Третьої Епохи, і не тільки 

дванадцяти духовних племен, одні члени яких втілені, а інші знаходяться в духовному стані. Моє 

судження є всеосяжним. Кожне творіння, кожна душа зважується в цей момент на Моїх 

Божественних вагах. І після того, як вони будуть засуджені, Я знову виводжу їх на безпечний шлях. 

12 З початку мого проголошення через людський орган розуміння, від глашатая до глашатая, 

від покоління до покоління, від працівника до працівника, день, година, призначена моїм 

правосуддям для закінчення мого проголошення, була оголошена вам. 

Для Отця цей час був лише миттю у вічності, але для цього народу він був довгим і достатнім 

часом для його підготовки, його духовного перетворення, його відродження серед людства, і кінець 

цього періоду був зафіксований Моєю Волею в 1950 році. 

13 Цей рік я присвятив не тільки вам. Це була благодать, якою Отець обдарував людство, 

осяявши світлом Учителя кожну совість, яка має 

інституції потрясли навіть у своїх основах, потрясли людей, які демонструють завдання 

священнослужителів у сектах і церквах, щоб у цей час, у цей рік людство схаменулося, 

прокинулося і помолилося, щоб воно досягло миру, злагоди і братерства, зняло з уст своїх чашу 

страждання і перетворило свою вбивчу зброю в знаряддя праці. 

14 Все було дано цьому світу на початку 1950 року. Духовно я послав своє послання миру, 

підбадьорення і світла всім моїм дітям. Я благословив усі шляхи і дав плодючість усьому насінню. 

Але зараз, наприкінці року, коли Я приходжу приймати врожай з рук людини, коли Я запитую її 

власну совість - що вона Мені пропонує? Що ж пропонує Мені цей світ?..: Його непослух, його 

матеріалізм, його недовіра до Моєї Божественної справедливості, його відсутність благоговіння 

перед Моєю силою. 

Але істинно кажу вам: цей народ, якого Я навчив, є як дзеркало всього людства, є 

відображенням того розбрату, який існує у світі. Бо коли ви бачите, що цей світ поділений на 

силові блоки, то ви так само поділили себе на духовні силові блоки. Якщо великі народи, великі 

нації землі мають намір поглинути інші, приєднати їх і поневолити, то серед цього народу я також 

бачу багато тих, хто хоче бути першим і перетягнути на свій бік інших. І коли ви бачите серед 

людства, в тих великих народах і націях, кровопролитну війну - коли ви бачите людей, що йдуть 

назустріч смерті під новою зброєю, яку вони створили, я також бачу серед цього народу тих, хто 

озброюється новою зброєю, щоб знищити віру людей, щоб піднести одних над іншими, щоб 

змусити "перших" принизити "останніх" і відкинути один одного. Але якщо цей світ не довіряє 

Мені, Я приймаю його недовіру, Я дозволяю випробовувати Себе на міцність, і Я дійсно піддаюся 

випробуванню. Ви ж - як ви станете перед Моїм судом, о люди? 

15 Після того, як Я прийняв ваш плід, після того, як Я обсипав вас благословеннями, Я кажу 

вам: Духовне не може померти. Зникне тільки гріх. Пристрасті пройдуть, горді сили цього людства 

також впадуть, і від них не залишиться каменя на камені. Та людська наука, яка покликана служити 
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злу і руйнуванню, буде знищена Моєю справедливістю, а також серед вас Я усуну ваш обман, вашу 

мирськість і розбрат, і збережу лише вашу душу, в яку Я помістив світло Шостої Печатки - ту 

Главу, яка відкрилася в цей час і в якій написано, що в ній ви переживете великий день 

Божественного Правосуддя Господнього. 

16 Це великий день, він не складається з двадцяти чотирьох годин. Бо ви не знаєте, як довго 

триватиме судний день, не знаєте, коли він закінчиться. Але в будь-якому випадку, ви вже 

перебуваєте на вершині часу і живете під судом Господнім. 

17 "Пильнуйте і моліться в цей час", - вчив Я вас. Ви - Моє насіння, ви - Мої учні, ви - Мій 

народ, який Я пошлю серед інших народів цієї землі, який Я поведу в темряву, бо вона є світлом, - 

який Я введу в ряди хворих, прокажених, зневірених, щоб ви принесли туди світло і втіху, бальзам 

і мир. Я зроблю так, що ти побачиш сиріт і вдів, злидні у всіх її проявах, гріх на найнижчому рівні, 

щоб перед лицем цих образів скорботи, покинутості і смерті твоя душа піднялася, твої почуття 

пробудилися, твоє серце розкрилося як джерело любові і ти нарешті виконаєш серед людей те 

божественне призначення, яке Я передбачив для тебе від самого початку. 

18 Коли ви знову побачите сонце справедливості у вашому світі? Коли ви знову побачите мир 

у серцях людей? Коли ж ви, любі люди, почуєте пісню, гімн миру, що підноситься від душі людини 

до серця Отця? 

19 Дійсно, вам ще доведеться стати свідками великих подій, які відбуватимуться у цьому світі 

протягом цього часу. Шоста Печатка все ще відкрита, і мені доведеться перегорнути багато 

сторінок, щоб Сьома Печатка могла бути знята серед вас. 

20 Які знамення Я дам вам, щоб ви могли розпізнати в усьому світі, що Сьома Печатка 

відкривається людині?: Коли велика тиша впаде на весь світ. Це буде моїм знаком. Але якою буде 

ця велика тиша, о люди, через яку ви зможете засвідчити здивованому людству, що це кінець 

одного періоду і початок іншого? 

21 Як тільки на короткий час припиняться війни, як тільки заспокояться сили природи, як 

тільки припиняться гоніння на мої закони і мої вчення, тоді настане велика тиша в людстві, і ця 

тиша буде оголошенням про те, що Сьома Печатка відкривається, щоб розкрити свої таємниці 

людству. Це остання частина книги, яку ви повинні пізнати, якою повинен володіти ваш дух, щоб 

пізнати Отця і пізнати себе. 

22 Одухотворення проявиться в усьому людстві. Час боротьби вже зовсім близько, знамення 

вже наближаються. Народ дасть їх сам. Я буду вражати своєю справедливістю глав церков, 

священиків, все духовенство і пастирів. У цей момент вони глибоко в душі відчувають мій суд. 

Немає жодного, хто був би спокійним у цю годину. Одні гнуть шию, інші ридають, треті 

намагаються заглушити голос совісті. Але усі відчувають Мене, усі відчувають Мене, тому що Я з 

усіма в цей момент. 

23 Я хочу відкрити в людстві Церкву, яку заснував Петро, але бачу, що на тому камені не було 

збудовано жодної святині. Як мало тих, хто пожертвував собою, пішовши його слідами. 

Я бачу великі церкви, великі релігійні організації, пишність і багатство, пишність і силу, але не 

бачу духовної пишноти, не бачу святкових шат чеснот, не відкриваю сили, яка є частиною Моєї 

вселенської сили. І істинно кажу вам, Я бачу, як ридають в Духовній Долині ті "послідовники 

Петра", коли споглядають на тих, хто пішов за ними і привів людство до нещастя і загибелі - що 

вуста тих, хто називає себе апостолами і послідовниками Петра в цей час, говорячи про любов, 

говорячи про Христа, говорячи про мир у всьому світі, за своїми словами розпалюють криваві 

війни. 

Петро не сіяв смерть. Я вирвав меч з його руки. Я навчив його покласти своє життя, щоб дати 

життя іншим. Я навчив його проливати свою кров, щоб вона була як насіння любові, як свідчення 

істини, як справжня печатка його власних справ, і він виконав це до кінця свого життєвого шляху. 

24 Тому в цю Третю Епоху, коли Я суджу насіння тих, кого Я залишив серед людей як 

приклад, як послів, Я можу тільки сказати людям, що вони будували на піску, як дурні, і що вони 

не вміли будувати на непорушній скелі Петра, на якій людина повинна була будувати істинну 

Церкву своєму Отцю і Господу. І ще кажу вам: З усієї тієї слави, з усієї тієї сили каменя на камені 

не зостанеться. 
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Але що робитимуть маси після цього? Що будуть робити отари без пастухів і без перешкод? 

Куди спрямують свої кроки вівці, коли дзвони більше не скликатимуть їх до кошари? 

25 Тоді, люди, коли вівці звернуть своє бекання до потойбіччя, коли будуть шукати свого 

пастиря на вершині гори, тоді прийде Царство Моє до всіх. Я прийду за обітницею Моєю, за 

словом пророків Моїх "на хмарах", і кожне око - грішників і не грішників - побачить Мене. Тоді 

люди, потрясені духовно, налякані правдою, подивляться вгору і забудуть все, що у них під 

ногами. І не будуть вони більше споглядати святині з граніту, і не будуть їхні вуха чути передзвони 

дзвонів. Тоді людство - пробуджуючись від серця до серця, від народу до народу, від нації до нації 

- підніметься у прагненні до Святого Духа, який відкрив Свою скарбницю, щоб виявити скарб і 

покласти його в усіх людей доброї волі. 

26 Але хто в той час буде пояснювачами Моїх одкровень? Хто пояснить таємниці Святого 

Духа людству, яке тоді вже пробудиться до Отця? 

27 Ви добре знаєте, що ви будете цими, що ви будете розподілені Мною по різних точках 

земної кулі, щоб ваші вуста були подібні до труб серед ночі - щоб ваші свідчення були могутніми 

справами, які зворушують серця людей. Тоді ви зможете сказати світові: "Ось Шоста Печатка у 

всій своїй величі! Ось Шоста Печатка на піку свого розквіту! Ось Дух Святий спілкується з духом 

людським - Пастир шукає овець і робить так, щоб вони почули Його голос, Його слово, Його 

концерт, без посередництва чогось матеріального!". І багато хто послухає вас, бо ви будете тими, 

хто твердо йде. 

Ви не будете тремтіти, у вас не буде заїкання на вустах. Ви донесете своє чітке, глибоке і 

всеосяжне свідчення до всіх, хто бажає його отримати. І ви будете вважатися апостолами, будете 

почуті як пророки, і будете прийняті в лоно громад, будинків і установ як першопрохідці і посланці 

моєї божественності! 

28 Міцнішай, о народе! Будьте готові і дозвольте моїй роботі глибоко проникнути в вас. 

Зберігайте його, зберігайте, бо ви зараз будете його вивчати. Істинно кажу вам: хоча ви вже 

розумієте багато чого з Моєї Справи, але ще не осягаєте всього. У час роздумів, який Я дарую вам, 

ви зможете зрозуміти багато уроків, які вас здивують. 

     Ви зараз живете в Третій Епосі, але ви ще не зрозуміли, як трактувати пророків Першої Епохи. 

Ви не заглибилися глибоко в Слово, яке Ісус сказав вам в ту Другу Еру, і Діло, яке Святий Дух 

відкрив вам, ви ще не асимілювали у вашому розумінні. Але ви повинні будете об'єднати ці три 

Заповіти, ці три одкровення в одне у вашому дусі, бо всі вони представляють один Закон, одну 

Книгу, один Шлях, одну Істину. 

29 Наближається час, коли книги Першого і Другого Часу повернуться до ваших рук, до ваших 

очей, до вашого розуму, і тоді ви зможете зрозуміти минуле по сьогоденню, а сьогодення 

підтвердити відкритим вченням минулих часів. 

30 Я дозволив людським рукам Моїх посланців записати історію, яка є вашим минулим. Я дала 

про Себе знати в цій Третій Ері через цих носіїв голосу, обраних і підготовлених Мною для того, 

щоб донести до вас нові одкровення. Це твій подарунок. 

Я також говорив з вами в пророчих тонах і підняв пророків в цю Третю Еру, щоб вони говорили 

з вами про події, які прийдуть, і це пророцтво є вашим майбутнім. 

Минуле, теперішнє і майбутнє подібні до вас, вони містять у собі все. Це вічність, яку Я дарую 

вам, в якій ви живете, і якою ви будете володіти по Моїй волі, щоб ви не були тільки володарями 

земного часу, і не були тільки господарями цього часу. 

31 Простягніть свої духовні руки! Розправляйте крила! Відкрийте очі і обійміть вічність, бо ви 

- спірити, які знають про життя, про долю подій, і розумієте все, що було, все, що є, і все, що буде. 

Моє світло допомогло вам зрозуміти багато речей, і ви зрозумієте ще більше, коли підготуєте себе. 

     Ви станете перед богословами і теософами, і вони будуть здивовані. Тоді не буде в тобі 

боягузтва, не забракне тобі віри, Ізраїлю, бо тоді ти затремтиш перед тими, хто справді, справді не 

великий в Моїх очах. Інші духовні очі також побачать вас як рівних, як "працівників" цього часу - 

як душі, які сьогодні входять до складу моїх духовних хорів, які давно вже серед вас як працівники 

цих коридорів, як слідопити, посланці і голосоносці. 
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32 Погляньте, о провидці! Відчуйте, о любі люди, ці великі легіони, які тут, які сповнені 

любові, сповнені поваги, сповнені радості в своїх душах за вас і разом з вами. 

Є Роке Рохас, Даміана Ов'єдо, всі глашатаї, які відійшли в Духовну Долину - "працівники", 

"стовпи", лідери громад, і багато хто з тих, хто несе духовний знак Мого призначення і утворює 

народ, легіон духовних працівників, які змішуються з вами в цей момент, щоб утворити народ 

Третьої Епохи, духовного працівника цієї Третьої Епохи, який готується прийняти Святого Духа, 

що проявляє себе серед людства. Вони теж пропонують Мені своє виконання місії, показують Мені 

своє насіння і допомагають вам у вашій підготовці, щоб ви були гідні показати його Отцеві. 

33 Ви всі об'єднані в цю благословенну годину, в цю мить суду і любові, складаючи одну 

сім'ю, один народ перед Отцем. В якому регіоні вібрує ваша душа в цей момент? У духовній сфері. 

Ось чому ви відчуваєте цей спокій і блаженство. Ви забули про нещастя світу. Ви більше не 

відчуваєте ваги своєї ноші, а гіркота в роті в цей момент є лише солодкістю. Чому, люди? Тому що 

ви піднялися над людьми, над релігійними ідеями і над усіма сектами. Ти піднімаєшся таємно, 

смиренно, бо твій крик радості не знаходить відгомону в безмежжі цього світу. Але там, у 

духовному світі, ви бачите піднесення, дематеріалізацію всіх істот, щоб віддати шану Творцеві. 

34 Ви відчуваєте, що вас оточує нескінченна кількість істот, які дають про себе знати, бо 

прокинулися на голос справедливості. Але коли ви чуєте це звучання через людський 

голосоносець, то все коло землі чує це в глибині духу, і ви запитуєте Мене: "Отче, чи буде тепер 

Царство Небесне, Твоє Царство, повністю з нами?". Але Отець каже вам: "Я хотів, Я хотів, щоб ви 

носили Царство Небесне вже у своєму серці. Але до сьогоднішнього дня ви не досягли цього, о 

воїни Моєї справи!". 

35 Вам ще доведеться боротися, вам ще доведеться працювати і страждати, щоб досягти свого 

об'єднання. Але саме досягнення вашої власної єдності дозволить вам відчути, що Царство Отця 

знаходиться в глибині вашого серця. Це Царство - Другий Єрусалим, біле місто, в якому ви 

оселитеся по Моїй Волі. Її ворота відчинені, її мешканці приготовані, а в її стінах - мир, спасіння, 

вічне життя. 

Вам доведеться ще трохи пройти по стежці, і ви дійдете до цього міста. Сьогодні я можу сказати 

вам, як і в перший раз, як Мойсею: "Бачите на горизонті 

Земля обітована!". 

36 Мойсей в свою останню годину не побачив вашого входження в Обітовану Землю. Навіть 

Учитель, напередодні своєї смерті як людина, не зміг побачити навернення народу до свого Закону. 

Коли Господь зійшов на гору, як Мойсей у Першу Еру, і побачив земний Єрусалим, що грішив, як і 

в усі часи, занурений у свій багатовіковий сон, очі і серце Учителя проливали сльози над цим 

улюбленим містом, і Він вигукнув: "Єрусалиме, Єрусалиме, ти не знав добра, що було з тобою! Я 

хотів зібрати вас разом, як жайворонок збирає своїх пташенят. Але ви заснули і не відчуваєте Моїх 

кроків, не чуєте Моїх слів". 

У цей теперішній час, у цю годину Я кажу вам те саме, о народе: "Ізраїлю, Ізраїлю, ви так довго 

мали Мене з собою, але ви не змогли полюбити один одного тією любов'ю, якою Я полюбив вас. 

Ви не об'єдналися, хоча Отець стільки разів надихав на цю любов і на це братерство, і Він 

перетворився на жайворонка, під крилами якого всі пташенята могли б знайти місце і визнати одне 

одного. Але, як і в минулі часи, у вас залишаються сили продовжувати життєвий шлях. 

37 Ви прийдете, щоб взяти Землю Обітовану? 

38 Так, любі мої. Звідси вже можна розгледіти вогні Великого Міста. Вже тут відчуваєш 

пахощі його садів. Навіть звідси чути голоси його мешканців, його людей, і це враження реальності 

підбадьорює тебе в дорозі, щоб не збитися з неї. Ця прекрасна небесна панорама запрошує 

невпинно йти вперед, щоб мати можливість дійти до її воріт і нарешті сказати: "Я взяв Землю 

Обітовану моїми зусиллями". 

39 Віра і мужність Мойсея привели вас вперше до Землі Обітованої ─ землі, яка стала 

відображенням Небесної Вітчизни, вічної Батьківщини. Кров Агнця, Кров Учителя врятувала вас 

вдруге. Це твій приз. Ніхто не зможе вирвати у Мене те, що належить Мені. І в цей час Моє Слово, 

передане через людський орган розуміння, піднімає вас на Шлях - засіб, за допомогою якого Я ще 
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раз відкрив вам великі вчення Третьої Епохи. Це світло вашої совісті, яке не дає вам зійти зі шляху, 

це той самий відкритий прорив за істину. 

Ніколи не дистанціюйтеся від неї, бо наближаються часи війни слів і світоглядів, війни точок 

зору, інтерпретацій у Моїй Справі. Ніколи не оцінюйте Мій закон, Мої одкровення, Моє вчення, 

але остерігайтеся тлумачень, які дають їм ваші співвітчизники. Піддайте тлумачення, тлумачення, 

яке інші дають Моєму Закону, вашому судженню, вашій духовній чутливості, і якщо ви вважаєте 

це тлумачення правильним, прийміть його. Якщо інші випередили вас у розумінні, будьте 

неупередженими і справедливими і віддайте першість тим, хто пробудився раніше вас і хто відкрив 

у суті Моєї Справи її істину, її вічну цінність, її світло. 

40 Я знову залишаю вас, як овець серед вовків. Але ці вівці підготовлені, вони не ходять без 

пастуха. Вони знають, де безпечний шлях, а де перешкода. Поки ви йдете по шляху, вам нема чого 

боятися. Бо легше вовку стати вівцею, ніж вівці стати вовком. Але якщо ви зійдете зі шляху і 

влізете в шкуру зарозумілості, непослуху, власної значущості або матеріалізму, то станете хижими 

вовками, хижими вовками-людожерами. Але тоді горе вам! Бо будуть сильніші вовки і сильніше 

правосуддя, пастки і прірви. 

41 Мій шлях записаний у вашій совісті. Незабаром у вас не залишиться ні пастирів душ на 

землі, ні священнослужителів, які б здійснювали обряди на ваших очах, ні місць зібрання, які б 

символізували вселенський храм Божий. Весь світ буде твоїм храмом, перед твоїм духом Господь, 

Учитель, твій люблячий Ісус, повний мудрості і любові, завжди готовий тебе вислухати. У вас не 

буде іншого вівтаря, окрім вашого серця, і іншого провідника, окрім вашої власної совісті. 

42 Ці уроки були відкриті вам і сформувалися у вашій свідомості. Ви вже не зможете зійти зі 

шляху, бо ви його добре пізнали. 

Коли світ побачить, що ви живете без земних богів, без обрядів і без пастирів, він обуриться, він 

засудить вас і те, що могло б дати їм свідчення Моєї істини, і що саме ваші справи, ваша 

доброчесність, ваше життя призведуть до того, що ви не залишитеся самотніми. Бо ви не тільки 

будете поширювати Мою Справу своїми устами, ви повинні нею жити, бо один ваш життєвий 

вчинок вартий більше, ніж тисячі ваших слів, якими б переконливими вони не були. Любов, 

лагідність, жертовність - так світ впізнає Мене в вас. 

43 Я залишаю вас замість Себе вчителями, і навіть якщо зі Мною ви завжди будете відчувати 

себе малими дітьми, то з чоловіками ви будете як господарі, як старші брати і сестри, які 

вкладають у відстаючих все те, що Я вам дав. І якщо через свою любов, через свою відданість Моїй 

Справі вони стануть більшими за тебе, визнай це їм і посміхнися - але посмішкою любові, 

посмішкою духовного задоволення. Бо воістину прийде для вас новий час, в якому ви наздоженете 

їх на шляху, щоб усі були рівні, бо ви всі вийшли однаково від початку і також повинні дійти до 

Мене рівними. 

Ви всі будете великі молодці, якщо зрозумієте Мене. Ви всі будете духами з силою, з мудрістю і 

з любов'ю, щоб відчувати і розуміти Отця і разом з Ним управляти всесвітом, як на те буде Моя 

Воля. 

Бо нині ви - вищі люди по відношенню до нижчих; але як Я довірив вам цей світ, щоб ви 

правили ним, так і потім, коли Я приведу вас у Моє Царство, ви всі будете князями по відношенню 

до Отця і будете правити всім творінням. Тоді ви будете правителями істинної величі. Ніхто не 

буде відчувати себе вищим за іншого. Любов буде керувати всіма вашими справами, і ви завжди 

будете мати досконале духовне блаженство, люблячи Отця і люблячи самих себе. Ви не будете 

відчувати, що ні Отець, ні ближній ваш відсутній або далекий. Один світ буде сусідити з іншим 

світом, так само, як зараз один дім сусідить з іншим домом. 

44 Таким чином, люди, таким чином, учні, Я хочу привести вас до досконалості, таким чином, 

згідно з Моєю волею, ви прибудете в це велике "місто", приготоване від вічності, щоб ви були 

жителями, вічними жителями в цьому світі і в цій досконалості. 

45 Все, що Я відкрила вам з 1866 по 1950 рік через попередню форму передачі, ви можете 

знайти в Книзі Семи Печаток, і всі події цього людства підтверджують те, що в ній написано. Я 

завжди відкривав Себе Своїм дітям. Нині ви ще маєте цю форму прояву, яка нині припиниться з 

вами. 
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46 Прийде новий спосіб давати про Себе знати: Досконала форма спілкування духу з духом. 

Духовний прояв досягне високого ступеня досконалості серед людей, але найвищий ступінь він 

матиме лише тоді, коли ви покинете світ і оболонку тіла. Я буду продовжувати розгадувати багато 

таємниць через цей дар, Я буду робити вам нові і великі одкровення. Люди стануть на шлях 

одухотворення, і таким чином вони знайдуть світло для своїх починань, для своїх місій, для своїх 

доручень і для своєї науки. 

47 Шляхом діалогу духу з духом, мене і надалі будуть запитувати і шукати всі. Через ці засоби 

Я буду промовляти до Своїх дітей і надихати їх. Блаженний, - кажу вам сьогодні, - хто шукає Мене 

через цю благодать зі смиренням, лагідністю і благоговінням, бо він знайде в Мені багате і 

невичерпне джерело світла, об'явлення і користі. Але горе тому, хто шукає Мене поганим шляхом, 

бо Я відвідаю його, щоб він зрозумів свою помилку. Якщо він і після цього буде залишатися 

нерозумним, то лише контактуватиме з видимим світлом, яке є темрявою і спокусою! 

48 Мало-помалу ви пройшли шлях від початку мого вчення. Ви прийшли до Моїх ніг втомлені 

дорогою, хворі - і багато хто без нічого доброго. Моє слово і мої докази любові перемагали будь-

яку невіру. Моя духовна сутність перемогла матеріалізм. Я перетворив тверді серця, схожі на 

каміння, на чутливі, а грішників зробив Своїми слугами. Чоловіки і жінки, які потурали порокам, 

які Я змусив пройти через оновлення, щоб перетворити їх на Моїх працівників. Багатьох, хто не 

був здатен керувати власними кроками, я перетворював на громадських лідерів, щоб загострювати 

совість людей. 

Багатьом нечестивим устам згодом довелося вимовити Божественне Слово. Багато неосвічених і 

неповоротких умів, закритих для світла науки і людських знань, охоче відкрилися, щоб дозволити 

доступ до світла Духовного Світу. Поправді ж кажу вам: Я не ділив Своїх покликаних на класи, на 

касти або сімейні статі. Я не відкинув вченого, я не відкинув книжника. Я не закривав двері перед 

освіченою людиною, бо часто освічена людина розуміла Мене раніше і краще, ніж неосвічена. В 

інших випадках неосвічені і невігласи раніше зізнавалися, що в них відбулося просвітлення душі. 

49 Я подзвонив усім. Я поставив посланця, вісника на шляху Моїх дітей, і якщо багато хто був 

слухняний і слухняний голосу Мого заклику, то інші виявилися глухими і ніколи не прийшли до 

Мене. А з тих, хто витримав, - одні у своєму переконанні, у своїй вірі, інші - у подоланні свого 

невір'я, поки не перемогли, треті - у своїй хворобі, поки не відновили здоров'я, а четверті - які 

сказали Мені: "Отче, якщо Ти не зцілиш мене, то я й так піду за Тобою". 

50 З усіх цих, хто любив Мене, Я сформував Моє Тіло "працівників", Моє нове Апостольство, і 

Я допустив наявність численних скромних і бідних місць зустрічей, щоб люди збиралися в їхній 

тіні і там приймали Мій Божественний прояв за допомогою Моїх Голосоносців, Дароносиць, 

Церковних Лідерів, "Стовпів", Провидців, "Золотого Пір'я" і "Наріжних Каменів". Бо Я говорив з 

цим народом через сім дарів, які втілюють сім духів (перед Божим престолом), Я направляв їх і Я 

готував їх. 

     Незважаючи на недосконалість Моїх обранців, незважаючи на їхні помилки і нерозуміння, Я 

завжди відкривав Свою Справу - словом, обличчям, випробуванням, щоб це було стимулом і 

поштовхом для цього народу, і щоб ті, хто вже повірив в істинність цього одкровення, більше 

ніколи не сумнівалися. 

51 Хоча багато хто відвернувся від Мене, багато хто залишився на шляху і пішов за Мною до 

кінця цього періоду. Ці стійкі, ці трудівники, ці лідери натовпів - це ви. Бо ви всі потягнули за 

собою безліч душ, сердець і стали свідками перетворення цих самих людей у їхньому здоров'ї, у 

їхній моралі та релігійній практиці. Якщо на перших кроках ви бачили їх бідними, хворими, 

нужденними і неосвіченими, то тепер ви бачите світло на вустах ізраїльського народу, правдивість 

у їхніх діях, оновлення в їхньому житті, а також прагнення, бажання і досконалість у їхньому 

поклонінні Богові. 

52 Нікому Я не відмовив у Своєму слові. Я завжди був напоготові для цього народу, і через 

усіх цих посередників проливав суть, правду і життя. Не всі вміли себе підготувати, не в усіх я 

відкрив духовність. У тих, хто досяг найбільших успіхів, це відбулося завдяки їхній підготовці, 

їхньому піднесенню і відданості Моїй Справі. Але зараз настав останній день, про який я оголосив 
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усім. Бо немає такого, хто б не знав, що в цей день Отець повинен назавжди закінчити своє слово в 

тій формі, в якій ви його мали. 

53 Чи готовий народ до цієї події? 

54 Чи достатньо сильний учень для цього випробування? 

55 Одних я бачу сильними, інших - слабкими, і Учитель говорить сильним: Просіть слабких! І 

до пробуджених: Пильнуйте тих, хто спить! І тим, хто найбільше просунувся вперед: Відчуйте 

відповідальність перед тими, хто залишився! І тим, хто отримав найбільше: Усвідомлюйте і 

діліться цими вченнями з іншими, коли прийде час! 

56 Але Отець запитує всіх Своїх людей: навіщо ви хочете більше стримувати Вчителя? Чому 

ви просите Отця вийти за межі Його власного Слова, даючи вам приклад недосконалості? Невже ви 

не зрозуміли, що Я незмінний, що Я невблаганний, що Я досконалий? Чи не бракує вам Мого 

Слова, яке Я терпляче передавав вам стільки років? 

57 Моє Слово було досконалою роботою, яка зараз завершилася з вами. У вас є дари, у вас є 

вчення, у вас є Мої одкровення. Я підготував тебе: Про що ще можна питати? Чого ще ви хочете 

від Отця, люди? 

58 Проте сплячі - неслухняні, які звикли оскверняти, нехтувати Моїми заповідями і кажуть: 

"Ми можемо нехтувати словом Господнім. Він може дарувати Своєму народові все, що завгодно. 

Наша воля може бути виконана". 

59 Воістину, ці не знають, що говорять, і не знають того, на що наражаються, бо може статися 

суд Отця! 

60 Великий день Господнього правосуддя вже з вами, і також правосуддя людське - пильне, 

грізне, осяяне Моїм Божественним правосуддям - може взятися судити справи людські! 

61 Всі, хто прийняв Божественний Твір, Духовне Слово - всі, хто використовував Моє Вчення і 

Мої Закони для управління людьми, для навчання їх, для стримування їх у їхніх пороках і в їхніх 

гріхах, для того, щоб вести їх дорогою вічності, - всі вони на Суді. Серед них ти, Ізраїль, на 

першому місці, а після тебе йдуть усі релігії. 

62 Ось мої ваги! Ось Моя справедливість, а також Мій невблаганний меч! Не вірте Мені 

більше, люди Мої! Не уподібнюйтеся цьому людству, яке в Рік Роздумів, в Рік Прощення і 

Примирення повстало, схопило свою вбивчу зброю, заплямувало білу сторону миру братньою 

кров'ю, і - істинно кажу вам - знехтувало Моєю пропозицією миру! 

63 Горе світу! Вона стоїть на краю прірви! Вона близька до того, щоб спорожнити велику чашу 

страждань до дна, і їй доведеться видати великий крик болю, щоб прокинутися. 

64 Так захотіла людина. Я пропонував йому Свій мир, Я пропонував йому Свою любов, Я 

наближався до нього все більше, а він не хоче Моєго Царства, він хоче свого. І нічого з Моєї сили - 

він віддав перевагу своїй власній силі. І нічого з Моїх святкових шат - він хоче і далі кутатися в 

гординю. Він не хоче життя у вічності, він хоче тільки тимчасової влади і смерті, яка розсудить всі 

справи людські. 

65 Я визначив місце для всіх, хто шукає мого миру і хто знаходить смерть у несправедливих 

війнах людей. Бо є багато тих, хто стоїть на полях битв зі зброєю в правій руці, але до них 

промовляє совість. Совість, що ридає, розпач у серці промовляє до Отця: "Прости мене, бо я сію 

смерть. Бо я скривдив Тебе нею". 

66 Це ті, хто відчув Мене. Я врятую їх. Моліться за них, люди. Багато хто повернеться до миру, 

багато хто повернеться додому. Ті, хто падає, ті, хто залишає свої тіла в руїнах, піднімуться 

славними духом, бо Мій голос кличе їх у це царство миру і справедливості, щоб сказати їм: на 

землі ви не знайшли справедливості, але Моя справедливість існує і кличе вас, оточує вас і 

піднімає вас до життя. 

67 На вас ще чекає багато болючих випробувань. Рік 1951, до початку якого залишилися лічені 

години, принесе "подарунок" випробувань людству, і якщо рік 1950, підготовлений світлом Отця, 

був затьмарений трагедією людей, був политий кров'ю самих себе, був потрясений великими 

подіями, - істинно кажу вам, рік 1951 потрясе людство ще сильніше. 

68 Ви, хто є частиною Мене і були готові пережити всі ці випробування, не переставайте 

"дивитися", не переставайте молитися. Пам'ятайте, що ви - як мантія миру. Пам'ятайте, що ви є 
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власниками бальзаму. Пам'ятайте, що ви є розрадою в цьому світі, і тому Я не беру вас зі Мною в 

цю годину, коли ви бажаєте залишатися з'єднаними з Моїм Вселенським Променем і з Моїм 

духовним світом, і не бажаєте покидати цей світ, щоб мати можливість відчути Вище Царство. Для 

вас цей час ще не настав. Залишайтеся з народом і будьте для нього благословенням і прощенням. 

69 Ваша зброя готова. Ваші сили дозволять вам йти до кінця. Але істинно кажу вам: Не 

думайте, що ці біди відчуваєте тільки ви. Думайте, що в кожному випробуванні Я дарую вам 

милість. Кожне страждання і випробування буде супроводжуватися благом і доказом любові до 

вас. 

70 Я говорив з вами як суддя. Я був з вами як суддя, але моя юрисдикція універсальна. 

Як Учитель, ви мали Мене протягом усіх цих років навчання, кульмінацією яких стали останні 

три роки, які Я присвятив пам'яті тих трьох років, в які Я проповідував у Другій Ері, а також як 

нагадування про ці три часи. 

Моя викладацька робота як Учителя - це все моє Слово. Моє одкровення як Святого Духа - це 

все, що Я говорив вам протягом цього часу навчання. Ця Книга написана вогнем Святого Духа у 

вашій совісті, в самій плоті вашого серця, де Моє Слово залишиться назавжди. Він наносить удар 

по всьому світу. І все, що було поміщено в вас, як щось, що було непроникною таємницею в минулі 

часи, нині прояснюється променями світла, чудового для вашого духу в цій Третій Ері. 

71 Я залишаю вас тлумачами Моєї Справи, Мого Слова, Моїх Заповідей. Подивіться, як люди 

тільки заплуталися в своєму бажанні проникнути в Слово Господнє, Його Закон, Його пророцтва і 

все те, що Іоанн передав людству за Моїм Божественним велінням! Як люди, богослови, 

перекладачі, зможуть дійти до істини? Через свідчення, яке ви несете, ви розповідаєте про те, що 

говорив вам Святий Дух. 

Святий Дух пролив світло на всі Його вчення. Він нічого не приховував. Всі завіси зняті, і 

скарбниця відкрита для людей. Ви є опікунами цього світла, бо вас названо учнями і дітьми 

Святого Духа. Тому йдіть до людей і дайте їм зрозуміти. Ви побачите, який захват буде в них, коли 

вони нарешті зможуть прочитати стенограми і зрозуміти те, що вони не могли зрозуміти раніше - 

пророцтва, які вони бачили виконаними, і ті, які ще мають стати реальністю. 

72 Так ви сповните це високе призначення, пророки і апостоли Святого Духа, благословенний 

народе Ізраїлю! Так ви були Моїми учнями протягом цього часу, так ви мали Мене як Учителя, але 

Я хочу, щоб ви, нарешті, визнали Мене як Отця. 

73 Ви знову сидите за Моїм столом любові. Ви всі - Мої учні. Я завжди ділив хліб на 

дванадцять частин, і дванадцять племен мого народу їли стільки ж. 

     Під час Святого Причастя, коли Я востаннє їв в оточенні Моїх апостолів у ті Другі Часи, Я 

сказав їм, коли брав хліб: "Прийміть і споживайте, це є Тіло Моє". Я благословив вино і дав їм 

пити зі словами: "Пийте, це є Кров Моя". Але потім додав: "Зробіть це в пам'ять про Мене!". 

74 Протягом усієї Другої Епохи людство живилося цим символом. Коли ж Отець знову 

з'явився між вами, вже не в тілі через Ісуса, але духовно серед хмар, і об'явив Себе у світлі Свого 

Божественного Духа через смиренні людські створіння, Я сказав вам: Часи змінилися, часи 

пройшли, і сьогодні Моє Слово - це Тіло, а його зміст - Кров. Ваше спілкування з Учителем - 

духовне. 

Але в цю мить, коли Я востаннє даю вам Своє Слово в цій формі, Я кажу вам: не забувайте, що 

це Слово, яке було для вас їжею і сутністю, і життям, і відкупленням, і оновленням, і здоров'ям, і 

надією для цього народу, містить у собі вічну сутність, і що навіть тоді, коли ви більше не будете 

чути його через носіїв голосу, воно завжди буде всередині вас як джерело життя, як хліб, як 

вишукана їжа, як бальзам і надія. 

75 Збережіть те, що я вам залишаю, і завжди носіть це в своїй душі. Але якщо ти хочеш увійти 

в досконале спілкування зі своїм Учителем, якщо ти хочеш прийняти Його повністю в своє серце, 

то підготовка, чистота думок і серця будуть достатніми для того, щоб випустити душу, яка буде 

знати, як знайти Мене дуже швидко. Вона знайде Мене, перетвореного на їжу, на поживу, повну 

життя і смаку. 

76 Приготуйтеся так, люди, щоб ви завжди могли входити в це досконале сопричастя. Вам 

ніколи не забракне моєї підтримки та спокою. 
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Ви сидите навколо Мене, їсте цей Хліб Життя, і Учитель також говорить вам, як і в інший час: 

Серед смиренних, серед тих, хто сильно полюбив Мене, - серед тих, хто терпляче і наполегливо 

йшов за Мною, незважаючи на випробування, - є ті, хто віддасть Мою Справу в руки людського 

правосуддя. Хтось буде продовжувати фальсифікувати Мою Роботу, Моє власне Слово, Мій 

Заповіт за мізерні гроші, а ви в черговий раз запитаєте себе: "Невже я завтра із старанного і 

слухняного працівника перетворюся на зрадника?". 

"Хто цей Учитель?" - запитує Мене твій дух, і Я відповідаю тобі: Ти не знаєш. Але в цей момент 

Я готую вас, Я даю вам силу, щоб ви залишили Мені одному судити вас. 

77 Якщо побачиш на своєму шляху зрадника, нещирого, жорстокосердого, слабкого або 

невіруючого, богохульника, мирського, встань, пробач йому - так. Говоріть до нього з любов'ю, з 

цим словом осуду, з яким Я звернувся до вас. Але нехай це буде Мій суд, а не ваш, люди, бо ваш 

ще не досконалий. 

Поки ви працюєте в рамках Моєї роботи і виконуєте її, думайте, що зрадників немає - забудьте, 

що є мирські, і думайте, що є тільки слухняні. Нікого не засуджувати, а тільки любити, прощати і 

працювати. Бо за виконанням вашої місії стоятиме Моя справедливість, яка все визначить, поверне 

всім їхнє світло, їхню досконалість, виправить і зробить гідними в рамках Моєї Справи і Моїх 

Законів тих, хто досконалий на початку свого життя і так само в його кінці. 

78 Мої останні слова - чи вірите ви, що Я можу вести вас з висоти хреста? Людство не 

оновлюється. До Мене доходять плачі, до Мене доходять богохульства людські, оглушливий гуркіт 

людських воєн, плач дітей, спустошеність чоловіків і жінок. 

Я бачу горе і бідність, я бачу імперії, що занепадають, і держави, що наближаються до розпаду, 

подихи смерті по всьому людству. І серед усіх цих голосів прокльонів і закликів - голос, який лунає 

серед людей і тягнеться до Мене, зворушуючи Мій Божественний Дух. Це слово, яке говорить: 

"Прийди!". Це те, що цей світ говорить Мені: "Прийди!". Тому що Дух має Мою обітницю, тому 

що люди знають, що Я сповістив про Своє повернення, тому що люди пробудили один одного, 

кажучи: "Господь сповістив, що Він прийде знову". Тому що перед обличчям відсутності людської 

праведності вони звертаються до Мене в бажанні Мого миру і праведності, щоб сказати Мені: 

"Господи, чому Ти не приходиш?". Чому Ти не бачиш мого болю? Чому Ти не споглядаєш на мою 

трагедію?". 

79 Я дивлюся зараз на тебе, о людство. Мій погляд як Батько бачить вас, але Мої очі також є 

очима судді. Ви ніколи не хотіли Мене як Батька. Ви не надали Мені панування над собою. Ви не 

хотіли Мене як Учителя, тільки як Суддю, і як Суддю ви маєте Мене зараз, у цю мить. 

Щоб не робити тягар на вашій совісті важчим, я не кажу вам, що я вишу на хресті. Незримо Я на 

горі, на вершині гори, але - як на тому хресті - з розпростертими, безмірно розпростертими руками, 

щоб обійняти вас. І як тоді відкрився мій бік, щоб вилити на вас воду і кров любові, так і сьогодні 

мій Дух відкривається, щоб вилити на всіх божественну воду і кров прощення, милосердя і миру. 

80 Я простягаю руки! Весь мій дух відчуває твій біль. Але не той фізичний біль, не той 

людський біль, не той біль замучених душ. Це божественний біль - незбагненний для обмежених 

істот, це біль, який ви не можете пізнати. Бо істинно кажу вам: Жадаю, люди, жадаю, людство, 

твого миру, твого спасіння і твоєї любові! 

81 Той, хто зараз слухає за допомогою людського голосу, не посмів би в цей момент підняти 

руку, щоб образити свого брата по вірі. Вони не могли розтулити вуст, щоб вимовити якусь образу 

перед Господом. Ті ж, хто не присутній на цьому прояві, дуже добре калічать один одного, 

вбивають один одного, відбирають один в одного дорогоцінний скарб життя, добробуту і любові. 

Це відбувається тому, що вони взагалі не знають, що роблять. 

Але в цей піднесений день, день всесвітньої любові і справедливості, всі, хто залишає свої тіла, 

щоб перетнути духовні простори, знову чують могутній голос Ісуса, який говорить їм з вершини 

цієї гори: "Воістину, цього самого дня будете зі Мною в Раю". 

82 Всі ті, хто підготовлені цим божественним впливом, пробудилися і кажуть Мені: "Господи, 

в останній день цього року, названого "святим", я залишаю своє тіло, щоб піднятися в Невідоме. 

Прийміть Мене!". Істинно кажу вам: знайдуть Мене в Царстві Моєму. Але для тих, хто хулить 
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Бога, коли вони назавжди закриють очі тілесні, очі духовні будуть закриті для Мого світла, і вони 

відкриють їх тільки після власного суду. 

83 Коли Христос, як людина, відчув весь біль і був покинутий Духом на короткий час в цьому 

болю, Він сказав, як людина, як людина: "Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув?". 

84 Сьогодні Я звертаюся до всіх, хто живе, ходить, страждає і грішить зі Мною: Коли ви 

відчуваєте слабкість "плоті", зверніться до свого духу, як це робив Учитель. Дух сильніший за 

плоть. "Плоть" є і завжди буде слабкою. Але якщо випробування повинні бути дуже великими для 

духу і сильнішими за нього, то звертайтеся до Мене. Це буде єдиний випадок, коли Я дозволю 

вашій тілесній оболонці сказати, коли вона відчує відсутність духу в результаті цієї самої сили 

випробування: "Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив?" Тоді одразу з'явиться промінь світла в 

очах, у душі, який підніме її на шлях світла і дасть їй доказ того, що вона не одна, що Бог ніколи не 

залишає, що Отець не може залишити Своїх дітей, а тим більше в момент великих випробувань, 

коли ті вповні свідчать про свого Господа. 

85 Я залишаю вас у єдності і надягаю на вас мантію ніжності, яка завжди огортала вас, тепло 

якої ви вже пізнали. 

86 Марія лежала біля ніг Христа, не промовивши жодної скарги чи докору тому людству. Тому 

вона була великою в очах Отця і як жінка, і як дух. Бо вона є Дух вселенського материнства, який 

існує в Бозі. І в цю благословенну годину Я залишаю цю любов закарбованою в Моєму народі, бо 

ви - Марійний народ Третьої Ери, який дасть теперішньому і майбутньому людству пізнати 

присутність цієї любові, цих пахощів, цієї нескінченної ніжності, цього заступництва і цієї 

незбагненної для людей цноти. І та, хто в Мені і в усьому, чує той голос, що говорить їй: 

"Залишайся завжди Матір'ю у Всесвіті!". І цьому народу, що представляє все людство цього та 

інших часів, Я кажу: "Люди, сину, ось твоя Мати!". 

87 Я не хочу залишати вас у болю чи смутку. Бо хоча Мій Божественний Дух сумний, 

смертельно сумний, Я хочу залишити вам пам'ять про те, що ви були на останньому бенкеті, щоб 

ця остання година була тією, о любі люди, яка залишить незгладиму пам'ять у вашому серці - 

солодка година, година спілкування, щастя, тому що ви чуєте "Слово" так, як ви чули його так 

довго. 

Не думайте про страждання світу в цю годину, коли ви з'їли рясну духовну їжу, поки не 

вгамуєте свій духовний голод і спрагу. Я з усіма вами. Не думайте в цей момент про сьогодення. 

Поживіть трохи в майбутньому, в тому часі миру, який Я готую для вас, і побачите всіх вас навколо 

Отця за цим самим столом, наповненим любов'ю - столом любові, навчання, об'явлень і прощення. 

88 Беріть і їжте! Моє слово - моє тіло. Беріть і пийте! Моя Кров - це суть, яку Я помістив у 

Своє Слово, де ви справді відкрили Мене в цей Третій Час. Не в голосі носія, не в тональності його 

голосу, не в зовнішній формі людського слова, а в глибинному його змісті. Є сутність, яка є самою 

кров'ю Мого Слова. Пийте, бо завтра ви будете хлібом і вином, тілом і кров'ю серед людства! 

89 Я залишаю вас об'єднаними за цим столом, який ніколи не буде трибуналом, але лавою для 

учнів і вихованців, які занурюються у вчення Вчителя, які своєю підготовкою роблять себе гідними 

того, щоб Він щогодини відкривався їм. Завтра Я здивую вас, як подорожніх з Емаусу, як тих 

апостолів, які потребували моєї присутності і моїх доказів, щоб підбадьорити і підняти їх, і так 

само Я здивую вас. 

Ніколи не буде між вами неправди, ваше свідчення завжди буде правдивим. Тоді твої пророчі 

вуста будуть безпечно направляти кроки натовпу, яким є цей улюблений народ тут, і він ніколи не 

спіткнеться. Ви збережете його від великих небезпек і з перемогою приведете до воріт Нового 

Єрусалиму - того міста, яке Я дарую вам у цю Третю Епоху, щоб ви, як його охоронець, 

запропонували його людству - з відкритими для всього світу воротами, через які повинні увійти ті, 

хто бажає істини, ті, хто жадає одухотвореності. І ви, як добрі вожді і провідники народів, твердим 

кроком приведете їх до серця білого сяючого міста. 

90 Моє судження було винесено, мої настанови і мої одкровення також. Мій Отецький мир, 

Моя ласка з усіма. Відчуйте, відчуйте, що Я притискаю вас в істині і в дусі до Свого 

Божественного Серця! 
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91 Почуйте, почуйте голос Отця, який починає лунати в глибинах вашого серця, який в цю 

мить починає шукати відлуння в глибинах вас. Бо я залишаю вас з цієї хвилини в час благодаті, в 

час діалогу від духу до духу. 

92 О любі люди: вирушайте, входьте в домівки і встановлюйте скрізь мир! Несіть Мій Заповіт і 

захищайте до останнього Мою Тринітарно-Марійну Духовну Справу, яку Я відкрив вам, яку Я 

довірив вам на виконання Мого Слова, даного в минулі часи в цю Третю Епоху. 

93 Я прилетів "на хмарі". З нього Я послав Свій Вселенський Промінь, і через нього, 

починаючи з 1866 року, з Роке Рохаса, і до 1950 року, ви мали Мене в слові, в сутності, в 

присутності і в силі, через останніх носіїв голосу, через яких Я повторював Своє Вселенське Слово. 

Але якщо сьогодні ви познайомилися з небагатьма, хто складає Мій народ, членами народу 

Ізраїлю, складовими дванадцяти колін, то завтра, через цих свідків і посланців, яких Я залишаю 

серед людства, Моє Слово буде відоме по всій земній кулі. Вона буде проголошена як істина і 

стане рятівним кругом, захисною гаванню, дороговказом для паломників землі і царством миру для 

всього світу, бо така моя Воля. 

94 Я залишаю вам свій мир. До побачення, дорогі люди! Незабаром ви будете мати Мене в 

Дусі Святому в достатку... Чого ви плачете, люди? Подивіться, як Я доводжу вам Своє Слово в цю 

саму мить. Я продовжую спілкуватися з вами і не порушую свого мандату. 

95 Ідіть до Мене, люди! Плачте, плачте, бо Я приймаю ваші сльози. Плоть слабка, а дух 

сильний. Воно знає, що отримало, і є слухняним і згодним з Моєю Волею. Але ваша тілесна 

оболонка - це дитина, яка часом відчуває себе слабкою на своєму життєвому шляху, і яку ви самі 

повинні зробити сильною. 

96 Прийдіть, люди, і покладіть свій біль до Моїх ніг! Відкрийте своє серце і залиште Мені 

останні нарікання, щоб Я перетворив їх на мир. Довгий час ви замовчували свій біль, викликаний 

усвідомленням відсутності Мого Слова. Але в останню мить "плоть" зрадила вас, оболонка тіла 

стала слабкою, тому що вона незріла. Я беру її на руки, притискаю до себе і кажу їй: "Не бійся". Бо 

воістину, якщо життя - гірка чаша для ваших уст, Я знатиму, як підсолодити її духом вашим. 

97 Очі, які проливають сльози і так дають вилитися болю вашого болю: Плачте, бо так ви 

очищаєте себе, щоб ясно бачити Нову Еру! 

98 Прийдіть до Мене, чоловіки, жінки, молодь, дорослі і діти, які стали працівниками, і в Моїй 

Божественній Присутності вгамуйте біль вашого серця, коли ви пролили в ньому останню сльозу, 

коли ви віддали останній подих смутку і останнє зітхання в Отця. Залишиться тільки радість, мир, 

щастя. Бо Я хочу, щоб ви були людьми, які володіють спокоєм душі, що дає совість за виконаний 

обов'язок, і надією на приготовану Нову Епоху. 

99 Ви - володарі мого цілющого бальзаму. Надайте йому сили і зціліть своє тіло і несіть це 

здоров'я всюди. 

100  Все, що ви поклали на серце Отця, є в Ньому. Я по-справжньому почув вас і піклуюся про 

вас. 

101  Заради цього прохання ─ отримуйте, отримуйте! 

102  Весь світ отримує мій мир, моє благословення, якщо вміє підготуватися - якщо вміє 

пролити сльози перед обличчям розставання цього часу - будьте благословенні! Блаженна вона, 

якщо підніметься до одухотворення, до оновлення і до миру! 

103  Прийми, земне коло, мій мир, моє благословення - мою зброю, щоб ти був переможцем! 

Мої воїни з вами, також мій бальзам, і незабаром ви почуєте вселенський голос Отця, голос 

Святого Духа і вражаючий голос духовного світу, який цієї ж ночі дасть про себе знати людям в 

церквах, в будинках і на дорогах, бо така моя Воля. 

Мир Мій з вами! 
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