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Передмова 
З радістю і вдячністю презентуємо IV том серії "Книга істинного життя". Ми знову переклали 

його з іспанської на німецьку мову з обережністю та делікатністю. Як завжди, рекомендуємо 

читати лише невеликі розділи з внутрішнім збиранням і роздумувати над прочитаним у кожному 

конкретному випадку, щоб духовний сенс слів Христа розкрився повною мірою. 

Якщо читач вперше стикається з Божественними Проголошеннями Мексики через цей IV том, 

ми хотіли б сказати йому: для того, щоб вивчати вчення Христа в томах "Книги істинного життя", 

зовсім не обов'язково читати томи по порядку, тобто починати з I тому, тому що не тільки кожен 

окремий том, але вже кожне вчення містить в собі самодостатнє і зрозуміле доктринальне 

звернення Христа. 

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, 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. Дозвольмо, щоб сам 

Христос промовив до нас про ті надзвичайні події: 

U 236, 50: "Чи знаєте ви про ту хмару, на якій учні Мої бачили, як Я возносився, коли востаннє 

явився їм? Тоді справедливо написано, що Я прийду знову на хмарі, і Я виконав це. 1 вересня 1866 

року Мій Дух прийшов на символічній хмарі, щоб підготувати вас до отримання нового вчення. 

Пізніше, у 1884 році, Я почав давати тобі Своє вчення. Я прийшов не як людина, а духовно, 

обмежений у промінчику світла, щоб так само спочивати на людському розумі. Це засіб, обраний 

Моєю Волею, щоб говорити з вами в цей час, і Я зарахую вам віру, яку ви маєте в це Слово, бо не 

Мойсей проведе вас через пустелю в Обіцяну Землю, і не Христос як людина, Який змусить вас 

почути Його Слово Життя як шлях до спасіння і свободи. Зараз людський голос цих створінь 

досягає ваших вух, і необхідно одухотворити себе, щоб знайти божественний сенс, в якому Я 

присутній; тому Я кажу вам, що ваша віра в це Слово визнається Мною, тому що воно передається 

через недосконалі істоти". 

З Божої волі проповіді в Мексиці тривали до кінця 1950 р. В останні роки проповідницького 

періоду вчення Божественного Вчителя записувалися, пізніше були зібрані стенограми, з великої 

кількості яких у 1956 р. почали видавати перший том. Загалом вибрані повчання складають 12 

томів, написаних іспанською мовою, якою вони були виголошені. З них 4 томи на сьогоднішній 

день перекладено німецькою мовою і видано, останній том ви тримаєте в руках. 

Перекладачі 
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Вступ 
Вступне слово до цього IV тому серії "Справжнє життя" було написано в березні 1995 року. 

Згідно з передбаченнями, зробленими Христом у Своїх проповідях у Мексиці між 1866 і 1950 

роками, цього року ми побачимо продовження природних катаклізмів і відвідувань по всьому світу, 

які досягнуть своєї кульмінації в наступні роки. 

Вже на початку 1995 року серійна низка природних катаклізмів попередніх років отримала своє 

продовження, адже вже в перші тижні в Японії в районах міст Кобе та Осака стався сильний 

землетрус, який забрав земне життя понад 5000 осіб та завдав величезних матеріальних збитків. На 

північному заході Європи потоки вийшли зі своїх звужених русел, затопивши поля, села та міста, 

спричинивши кілька людських жертв та значні матеріальні збитки. ─ По всьому світу вирують 

численні війни, локальні і часом маловідомі, які ще більш жорстоко впливають на цивільне 

населення. Невиліковні хвороби забирають багато життів, особливо в країнах, що розвиваються. 

безробіття все більше поширюється в багатих індустріальних країнах, від якого поки що не 

знайдено ліків. І взагалі, в народі панує велике хвилювання. 

Ці умови і події ніколи раніше не існували в такій великій різноманітності і жорстокості, і не 

дивно, якщо все більше і більше людей задаються питанням: що сталося на нашій землі? Тому що 

події вже не є нормальними. 

Вже близько 50 років тому Христос пророчо відповів на це питання у Своїх одкровеннях у 

Мексиці, і з цього тому IV буде процитовано висловлювання Христа з цього приводу: 

У 100, 5-7: "Людство, я шукаю вашого примирення. Ви не живете в Моєму Законі. Гармонія між 

вами і вашим Богом і всім створеним зруйнована. Ви не любите один одного як брати і сестри, і в 

цьому секрет щастя, який відкрив вам Ісус. Але якщо ви втратили гармонію між собою - невже ви 

думаєте, що зможете зберегти її з природними царствами творіння? (6) Рука людини накликала на 

себе суд. У його мозку вирує буря, в його серці бушує буря, і все це проявляється і в природі. Її 

стихії виходять з-під контролю, пори року стають недобрими, пошесті виникають і множаться, і це 

тому, що ваші гріхи збільшуються і викликають хвороби, і тому, що нерозумна і самовпевнена 

наука не визнає порядку, встановленого Творцем. (7) Якби тільки Я сказав вам це, ви б не повірили. 

Тому необхідно, щоб ви мали можливість помацати руками результат своїх справ, щоб ви не 

розчарувалися в них. Якраз зараз ви досягли того моменту свого життя, коли ви відчуваєте 

результат всього того, що ви посіяли". 

Земля переживає період Божественної Справедливості, в якому людство має пожинати своє зле 

насіння. Через це вона переживає своє очищення, бо має змінитися і віднайти шлях до Бога. 

Поверхня землі зазнає змін, багато людей загине, але планета не загине. 

Після могутньої очисної бурі знову з'явиться веселка миру. Ось ще одне висловлювання Христа 

з цього IV тому: 

У 87, 9: "Люди, залишайтеся постійними в Моєму Вченні, і істинно кажу вам, що через три 

покоління після вас дух ваших нащадків досягне великого одухотворення. Шукайте справжнього 

піднесення, і тоді все людство зробить це, бо ваш світ не приречений бути вічно долиною сліз, 

землею гріха, пеклом блуду і війни. "День Господній" вже з вами, Мій Меч Праведності вразить 

корупцію. Що буде, коли Я знищу зле насіння, порок і гординю? а натомість дати притулок 

насінню миру, злагоди, оновлення та істинної віри в Мене? Світ має змінитися, людина зміниться, 

коли її духовна відданість Богові та її життя стануть кращими". 

Перекладачі  
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Інструкція 83 
1 Настав час, коли, як сповістили вам пророки, кожне око побачить Мене; тепер Я додаю: 

настав час, коли кожне вухо також почує Мене і кожен мозок зрозуміє Мої проповіді. 

2 Дух нині здатний тлумачити багато вчень і проникати в багато таємниць; це вже не те 

немовля перших часів, від якого я повинен був тримати в таємниці багато вчень, щоб воно не 

заплуталося, і якому я повинен був розкривати всі таємниці, що відкривалися йому за допомогою 

символічних образів, щоб воно могло вступити на духовний шлях. 

3 Кожен вік - це світло, новий урок, і якщо Я продовжив нинішній етап розвитку, то лише для 

того, щоб дати можливість величезній кількості духовних істот пройти земний шлях, щоб осягнути 

Моє вчення і слідувати Моїм настановам; таким чином, вони просунуться ще на один крок по 

шляху істинного життя. 

4 Моє нове Слово змусить вас зрозуміти багато чого з вашого минулого, і це розуміння буде 

світильником, що висвітлює ваш духовний шлях. Ось чому Я багато разів говорив вам: "Підніміть 

ваші обличчя і усвідомте час, в якому ви живете"; тільки так ви зможете використати той період 

життя, який Я довірив вам на землі. 

5 У багатьох людей духовні блага, здібності і можливості залишилися не пробудженими, в 

інших вони розвинулися лише тьмяно, але нині прийшло Моє Божественне Світло і розбудило 

духи в їхньому сні, щоб підняти їх до вищого життя, через яке вони зможуть осягнути Мене більш 

досконалим чином. 

Вивчіть Моє вчення і скажіть Мені, чи можна це вчення включити в одну з ваших релігій; Я 

відкрив вам його всеосяжні риси і його універсальний сенс, який не обмежується частиною 

людства або (окремими) народами, але виходить за межі планетарної орбіти вашого світу і включає 

в себе нескінченність з усіма її світами життя, де - як і в цьому світі - також мешкають діти Божі. 

6 Учні: Пробудіться, відкрийте свої духовні очі, почуйте Моє Слово, вникніть в його зміст, а 

потім несіть Добру Новину своїм братам. Але зробіть так, щоб ваше послання завжди було 

позначене правдою і щирістю, з якою я прийшов до вас. Тоді ти ніжно розбудиш від сну всіх тих, 

хто спить, так само, як Я розбудив тебе. 

7 Прийдіть до Мене, любі мої, прийдіть відпочити від земних трудів. Твоє серце 

відкривається, щоб прийняти Мою любов і силу, і Я приймаю тебе і благословляю. 

8 Я хочу, щоб ви жили з бадьорим духом у цей вік матеріалізму, в якому зневажають кожен 

духовний прояв, не пам'ятаючи, що сутнісною частиною людини є дух, і що в цьому житті він 

повинен стати сильним і піднятися завдяки власним заслугам. 

9 Моя Воля, щоб ви, яких Я огорнув Своєю Любов'ю, навчали і пробуджували віру і довіру до 

Мене у ваших братів. Я не буду розглядати їхню байдужість і відсутність любові до Мого Духу. 

Ніхто не зможе розірвати священні узи, що поєднують людину зі Мною, і ніхто не зможе 

перешкодити Мені любити вас. Чому люди, незважаючи на свій біль, не шукали Мене? Їхні слова і 

вчинки ображають Мої батьківські почуття, вони не цінують Моєї любові, не відчувають Моїх 

благословень. 

10 Вирішення всіх проблем, які мучать ваших братів, знаходиться всередині вас. Я дав вам 

ключ до миру, щоб між вами були доброзичливість і любов. Ви всі можете притягнути Мій Дух і 

відчути Мій божественний вплив, коли закликаєте Мене з любов'ю. 

11 Я хочу бачити, як ви задоволено посміхаєтеся після своєї боротьби. Я хочу, щоб ви відчули, 

що я був дуже близький до вас. Не нарікай на Мене, якщо нинішні часи недобрі; якби ти залишався 

доброчесним, біль не ранив би твоє серце, і ти не спіткнувся б. А коли б ти залишився 

доброчесним, то не було б болю. Я послав вас виконати призначення любові, яке ви ще не 

зрозуміли. 

12 Наближається час, коли ви повинні почати працювати в інших країнах. Моліться і 

пильнуйте за всі народи навіть зараз, бо ви пов'язані з ними обов'язками, які ви повинні 

виконувати. Ваша молитва просвітить і врятує душі. 

13 Як можна спокійно дивитися на те, як ваші брати повертаються в духовну долину з глибоко 

закарбованими в них матеріалізмом і болем, які вони накопичили на землі? Багато з них втіляться 
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знову, і тоді ви побачите наслідки страждань, викликаних їхнім непослухом. Тоді ви дізнаєтеся, що 

боротьба душі закінчується тільки тоді, коли вона вдосконалюється. 

14 Довіртеся своєму доброму Вчителеві, щоб він вів вас шляхом істини, де б ви не були. Хто 

на початку шляху, хто в кінці, але всіх вас веду Я. 

15 Мої нові божественні одкровення здивують дух людський в цей час, хоча скажу вам по 

правді, що здивування їх буде невиправданим, бо це найприродніше для духу - отримувати плоди 

свого розвитку потроху на своєму шляху. 

16 Це мені довелося йти за вами тими шляхами, якими ви йшли, щоб врятувати вас від 

небезпеки і не дати вам загинути. Коли ж ви підете за Мною, заохочені тим голосом, що сказав 

Симонові, Андрієві та Іоаннові: "Киньте човни свої і неводи свої, і йдіть за Мною"? 

17 Боротьба оселилася у вашому серці, ви чуєте Мій голос, що торкається вашого духу, що 

говорить вам через вашу совість: йдіть за Мною, в той час як плоть і світ мають великий вплив на 

душу. 

18 Мені добре, що ця внутрішня боротьба існує, бо це означає, що ви зберігаєте любов до 

Мене, незважаючи на спокуси, яким ви піддаєтеся на землі, і вмієте чути голос духу, який вимагає 

від світу і плоті своїх прав. Але горе тому, хто не відчуває в собі цього протистояння, бо серце його 

буде холодним, як могила, в якій лежить мрець! 

19 Все, що відбувається в сьогоденні, було сказано і записано Моїми пророками. Пошукайте ці 

Писання, і ви знайдете очікувану історію всього того, що ви зараз переживаєте у світі. Але я кажу 

вам, що ще прийдуть події, які не були передбачені в ті часи, бо Господь приберіг ці пророцтва для 

того, щоб зробити їх відомими в цей час через людський орган розуміння. 

20 Ви, мабуть, вважаєте, що все вже було передбачено і пророків на землі більше не буде? 

21 Зрозумійте, що Я прийшов, щоб відкрити вам багато пророцтв, які здійсняться завтра, і що 

Я зробив це через істот, чий розум мало освічений і чиї слова не підібрані, щоб дати вам докази 

Моєї сили. Деякі з цих пророцтв, що виходять з таких простих вуст, ви вже бачили, як збуваються, 

і майбутнє людство побачить, як збудуться всі, окрім останнього. 

22 Дорогі учні, освіжіть себе цією атмосферою одухотворення, яка оточує вас в короткі 

періоди Мого проголошення. Насолоджуйтесь цим хлібом і зміцнюйте себе ним, бо скоро ви вже 

не будете чути Моє Слово. Я залишу вас наповненими Моєю благодаттю і Моєю любов'ю, щоб ви 

поспішали поширювати добру новину, яку Я приніс вам в цій Третій Ері. 

23 Слідкуйте за тим, щоб у вашому серці, в цій посудині, завжди була чистота, яку ви повинні 

зберігати такою ж чистою зсередини, як і зовні, бо саме в ній осідає Моя любов, як вода вічного 

життя. 

24 Зберігайте ці ваші зустрічі і робіть з них Святе Причастя. Не думайте, що Мій Дух далеко 

від Моїх учнів, бо ви бачите, як Я відкликаю Своє Слово серед вас. Завжди залишайте місце за 

столом для Учителя, бо Я завжди буду головувати на ваших зборах і роздавати духовний хліб 

кожному з вас; але кажу вам, що це місце буде у вашому серці. 

25 Свідчення, яке ви даєте про Моє повернення, повинно бути голоснішим, тоді ви побачите 

маси людей, що піднімаються з усіх боків, і почуєте, як вони говорять: "Господь знову прийшов 

"на хмарі", як і сповістив нам; Він послав до нас Свій народ, і ми з'єдналися з Ним". 

26 О ви, багато людей, що чуєте Мене в ці хвилини, ви не знаєте, хто з вас буде Моїми 

посланцями завтрашнього дня! Люди будуть слухати їх, але посланці не чекатимуть від них ні 

нагороди, ні лестощів; вони підуть розсіювати Моє насіння по всьому світу, спрямувавши свої 

погляди на Господа. 

27 Моїм посланцям доведеться покладатися не тільки на власні сили, інакше вони незабаром 

зазнали б поразки в бою; вони будуть наділені вищим авторитетом і більшою силою, яка не дасть 

їм виснажитися і зробить їх непереможними. 

28 Посланий Мною ніколи не був один у бою, легіони істот світла супроводжували і захищали 

його. Нехай ніхто не сумнівається і не боїться, коли наближається час проповіді і сіяння, бо Моя 

любов буде з вами, щоб дати вам відвагу, віру і силу. 
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29 Шоста печатка знята, і її світло побачив простий народ, смиренний, чистий серцем. Свічник 

запалений, але людство ще спить, і цей народ тут ще не зрозумів сенсу отриманого ним прояву, 

звідси і його страх донести його до світу. Принаймні, нехай вода цього джерела не каламутніє, щоб 

втомлені і спраглі подорожні, прийшовши до тебе, могли втамувати нею спрагу і визнати, що вона 

чиста. 

30 Ви звикли до тіні цього дерева і боїтеся вийти на стежки, які ведуть вас до інших народів і 

регіонів. Але кажу вам, не чекайте ночі, щоб поділитися радісною звісткою, бо тоді всі будуть 

спати. Ідіть при світлі дня, щоб у ваших роботах не було таємниць. Не поспішайте, але щоразу 

готуйтеся, робіть крок уперед, бо наближається година вашої битви. Хто думає, що він готовий і 

вирушив передчасно, Я зупиню його випробуваннями, які поставлю на його шляху, щоб він 

зрозумів, що він ще не відчуває Мою Справу в своєму серці, що він не вивчив її достатньо, щоб 

проголошувати її, що ні почуття милосердя не виходить з його серця, ні його дух не достатньо 

загартований, щоб протистояти бурям. Серед вас багато прикладів тих, хто вирушив у дорогу за 

власним бажанням і не послухався Моїх заповідей. Вони впали на своїх шляхах, і їхнє повернення 

було сумним. Чому ж тоді ви стаєте невдячними до Моєї турботливої любові? 

31 Коли одні з вас втомилися від життя, інші заблукали на непевних шляхах, а треті потонули в 

багнюці - хто вам допоміг? Можливо, це була людина? Ні, учні, вас підняло це Слово, яке дає 

життя і надію. Те, чим ви були до того, як прийняли Моє Світло, Я вам не приписував. Але за те, 

що ви робите зараз, я повинен притягнути вас до відповідальності. Ви знаєте, що Мій погляд 

виявив того, хто ховав руку, заплямовану братньою кров'ю, того, хто ховав "пелюстки зів'ялих 

троянд", і того, хто прагнув приховати крадіжку або перелюбство в своєму серці: Я бачив усе, і над 

покривалом, яким ви намагалися приховати свої безчестя, Я простягнув завісу Свого милосердя, 

щоб ніхто, крім Мене, не судив вас, і прощенням і любов'ю Я перетворив і очистив вас. 

32 Перед обличчям цього голосу ви повинні були прокинутися, а перед обличчям невидимої 

присутності Того, Хто говорить з вами, ви повинні були повірити. Знову кажу вам: Блаженні ті, що 

увірували, не бачачи. 

33 Серця жінок глибоко зворушувалися на голос своєї Божественної Матері, і кожне слово 

Марії було краплиною роси на тих зів'ялих від страждань серцях. Але молоді дівчата, дружини, 

матері, вдови, а також зів'ялі квіти були приведені до прекрасного саду Діви Марії, і від усіх них 

виходили нові пахощі. 

34 Коли ви будете готові нести отримане вами вчення іншим народам? Усвідомте, що зерно 

любові та одухотворення ще не проросло в серці цього людства. Фанатизм домінує в житті людей - 

релігійний фанатизм, расовий фанатизм, фанатизм заради слави і могутності світу, фанатизм 

заради самого себе. 

35 Необхідно, щоб ви щодня вдосконалювали своє життя, щоб ви стали прикладом і стимулом 

у житті вашого ближнього: виконуйте місію, яку поклав на вас ваш Отець, бо Я дам вам, щоб ви 

побачили ваші найвищі прагнення здійсненими. 

36 Але ви повинні вивчати і осягати Моє вчення; бо якби Я запитав вас про попередній урок - 

чи змогли б ви повторити його? Істинно кажу вам: Ні, але не турбуйтеся, бо Я приношу вам цього 

дня ще один, який нагадає вам про попередній і допоможе вам зрозуміти його. Таким є ваш 

Учитель, зодягнений у терпіння і любов. 

37 У Другій Епосі Божественне Слово стало людиною, щоб Його вчення було почуте на землі; 

у цій Епосі Слово є світлом, що сходить на людський орган розуміння і розквітає у Слові Життя. 

38 Пророк Іоанн сповістив Мій прихід у той час; тепер Ілля готує Мій духовний прояв у цей 

час, відкриваючись людям духовно; але істинно кажу вам, що один і другий провісник - один і той 

самий Дух. 

39 Кожна нова епоха була пов'язана для вас з одкровеннями, які пояснювали минулі події, які 

ви ще не розуміли. Остаточні жнива дадуть вам істинну мудрість. 

40 Поки триватиме Мій прояв через цих глашатаїв, Мене не впізнають у всьому світі; повинен 

пройти певний час, серця Моїх посланців повинні очиститися, тоді це послання зможе дійти до 

людства, вільного від матеріальних впливів. 
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41 Це вчення - шлях до життя вічного; кожен, хто знайде в цьому вченні піднесену силу і 

досконалість, знатиме, як з'єднати його з тим, чому Я навчав вас, коли був на землі, бо суть їх 

однакова. 

42 Ті, хто не знає, як знайти істину, що міститься в Моїх вченнях, зможуть навіть запевнити, 

що ці вчення не ведуть до тієї ж мети, що і вчення Ісуса; душі, засліплені поганими 

інтерпретаціями або заплутані релігійним фанатизмом, не зможуть відразу осягнути істину цих 

одкровень. Їм доведеться пройти шлях випробувань, щоб відмовитися від матеріального способу 

мислення, який заважає їм зрозуміти і виконати Мою заповідь, що вчить вас любити один одного. 

43 Я, Майстер, єдиний, хто може відкрити вам, що в ці самі моменти мільйони і мільйони істот 

проходять цю болісну подорож випробувань, досвіду і пробудження, щоб їх очі могли відкритися і 

шукати горизонти за межами того, що їх серця і розум змогли створити. 

44 "Я спраглий, - кажу вам знову, - спраглий вашого піднесення і вашої любові"; але ніхто не 

подає Моїм Устам води, яка могла б її втамувати; навпаки, Я змушений тримати рану на Моєму 

боці відкритою і свіжою, щоб вона не переставала виливати на світ Воду Життя. 

45 Це час великої битви, описаної пророками в їхніх духовних снах і видіннях; час, коли люди 

протиставлять своє насильство Моєму Закону, коли кожна матеріальна або духовна істота, яка 

носить егоїзм у своєму серці, підніметься на боротьбу проти Моєї справедливості. Мій меч 

готовий, це не зброя, яка карає або вбиває - це меч, який у своїй боротьбі за порятунок того, хто 

гине як жертва самого себе, підніме його з такою силою, що іноді навіть його тіло загине, щоб 

дозволити йому досягти вічного життя духу. 

46 Сприймайте ці вчення правильно, і ви не заплутаєтеся, а навпаки, зрозумієте причину 

багатьох страшних випробувань, які переживає людство і які ви не в змозі пояснити. 

47 Мета Мого прояву - відвести ваш дух від шляху страждань. Я кликав наполегливо, поки ти 

не відчинив двері свого серця; тоді Я зміг дати тобі відчути ніжність Мого благословення і Мого 

миру, і ти вигукнув: Як близько був Господь до мене! 

48 Завтра ви принесете цю благу звістку людству, яке вважало себе далеким від свого Господа, 

бо коли воно говорить про Бога, то робить це як про щось недосяжне, незбагненне і недоступне. 

49 Уявлення людства про Мене - дитяче, бо воно не змогло осягнути одкровень, які Я 

безперестанку дарую йому. Для того, хто вміє підготуватися, Я видимий і відчутний, і присутній 

скрізь; але тому, хто не має чутливості, бо матеріалізм закам'янів, важко збагнути, що Я існую, і він 

відчуває, що Я незмірно далекий, що Мене неможливо ніяк відчути або побачити. 

50 Людина повинна знати, що вона носить Мене в собі, що у своєму дусі і у світлі своєї совісті 

вона володіє чистою присутністю Божественного. 

51 Коли Моє нове послання прийме людство, воно відчує трепет радості, який змусить його 

повернутися до одухотворення, через яке воно відчує себе ближче до свого Господа. 

52 Однією з причин, чому Я зробив Себе чутним матеріально, щоб проявити Себе в цей час, 

було те, щоб ви відчули, що Я не можу бути далеко від жодного з Моїх дітей, і що Духовне Життя 

також не є далеким від вашого. Щоб показати вам це, Я допустив прояв і присутність серед вас 

духовного світу. 

53 Це роботи, які тільки я здатний і мені дозволено робити, незважаючи на судження, які 

формують про них люди. Я знаю, що врешті-решт Мої справи будуть визнані всіма досконалими. 

54 Сукупність проявів, які ви мали за цей час, буде вивчатися з найбільшим інтересом, і в них 

людство знайде великі істини і великі одкровення, бо в Моїй Справі немає нічого дрібного. 

55 Вірте, що це Слово виведе вас на безпечний шлях, бо якщо колись Ісус пройшов повз і 

багато хто не відчув Його, то тепер приготуйте своє серце, щоб прийняти суть життя, яку Я приніс 

людству. Обіцянку повернутися, яку Я дав Своїм апостолам, Я виконав, але у Мене ще є багато 

вчень, якими Я маю поділитися з вами. 

56 Навіщо Я даю про Себе знати серед неосвічених, незграбних і грішних? Воістину, Я 

сповістив вам у ті дні, що Мій прихід відбудеться тоді, коли у світі буде велика корупція.  

57 Вам також було оголошено про велику плутанину, і вона наближається; необхідно, щоб тоді 

з'явився яскравий маяк, який зорієнтував би загублених, щоб вони змогли знайти правильний шлях. 
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Але істинно кажу вам, цей маяк вже запалив своє світло і освітлює світ: це Я наближаюся до серця 

людини, щоб вона почула Мій голос. 

58 Ще раз кажу вам, що той, хто зберігає Моє Слово і слідує Моєму вченню, буде врятований. 

59 Я приходжу не для того, щоб викликати в людях релігійний фанатизм, Моє Вчення дуже 

далеке від викладання хибних речей, Я прагну досконалості, віри, милосердя, одухотворення. 

Фанатизм - це темна пов'язка на очах, це нездорова пристрасть, це темрява. Пильнуйте, щоб це 

погане насіння не потрапило у ваше серце. Пам'ятайте, що фанатизм іноді має вигляд любові. 

60 Зрозумійте, що ця темрява вразила людство в цей час. Усвідомте, що хоча язичницькі 

народи зникли з землі і більшість людства сповідує поклоніння істинному Богові, люди не знають 

Мене і не люблять Мене, бо їхні війни, їхня ненависть і відсутність злагоди є доказом того, що 

вони ще не дозволили Мені жити в їхніх серцях. 

61 Над темрявою цього релігійного фанатизму та ідолопоклонства наближаються великі 

вихори, які очистять духовний культ цього людства. Коли ця робота буде завершена, веселка миру 

засяє в нескінченності. 

62 Тільки Мій голос у своїй Божественній справедливості може сказати вам, що ви не 

виконали своєї місії ні на землі, ні в духовному просторі, коли проходили через нього. 

63 Для Мене немає перешкод, щоб спілкуватися з людьми і доносити до них Свою волю. Ось, 

Мої прояви не потребували праведників, бо Я передав вам Моє Слово через грішників, і в ньому ви 

можете знайти подальші докази Моєї сили і Моєї милості. 

64 Я хочу, щоб кожен, до кого дійде це послання, очистив себе тут, на землі, практикуючи це 

небесне вчення, щоб, коли він повернеться в потойбічний світ, він зробив це вже з чистою душею. 

65 Кожне слово, що виходить від Мене, має життя вічне. Сьогодні ви отримуєте його через 

людину-голосоносця. 

66 Я кажу вам, що це добрий знак, що в цей час ви встановили контакт з Отцем через ваш 

орган розуміння; але ви також повинні знати, що ця форма не є ні метою, ні вершиною 

досконалості; що раніше і в усі часи Господь говорив зі світом устами людей. Але цей прояв тут, 

посеред матеріалістичного людства і світу, нечутливого до духовного, є чудом, яке завтра люди 

пояснять лише любов'ю, яку Бог відчуває до тебе; але це також доказ того, що людський дух 

відчуває імпульс до духовного піднесення. 

67 Це світанок нової епохи, перші промені починають будити людей. Коли ваша віра і духовне 

піднесення осягнуть Мене з більш глибоким розумінням, ніж те, що ви зараз все ще вважаєте 

справедливим, вічним і досконалим, тоді ви побачите Мене в нескінченності, коли Я посилаю Своє 

світло всім істотам. 

68 Моя Божественність буде для вашого духу, як світло опівдні. Як зірка, що освітлює Всесвіт 

і дає йому життя, він буде сяяти у своєму зеніті. І серця, у спілкуванні з Отцем, прийматимуть Його 

божественні промені безпосередньо через досконале спілкування духу з духом, що є метою та 

ідеалом для гармонії між Отцем і дітьми, а також між братами і сестрами. 

69 Я повинен запитати вас, люди: що ви зробили з насінням, яке Я вам довірив? Що ви посіяли 

на своїх полях? Чи розчистили ви шляхи, щоб брати ваші прийшли до Мене? Великий народ, що 

слухає Мене в цей час, але мала та частка, що слідує за Мною в дійсності. Я дивлюся в глибину 

твого серця і кажу тобі: не проси Мене як Суддю, завжди шукай Мене як Батька і як Учителя, тоді 

Я відкрию тобі Свою таємну скарбницю і ти будеш почувати себе в безпеці. 

70 У Моєму новому пришесті, як і в минулі часи, Я залишив Свою скарбницю відкритою, щоб 

відкрити вам багато вчень; бо це приносить Отцеві радість, коли Він відкриває нові вчення Своїм 

дітям. Але горе вам, якщо і ви, отримавши Мої Божественні заповіді, забудете їх або не виконаєте 

через брак любові, бо тоді ви зробите свого Отця суддею! 

71 Як плакала Марія над вашими стражданнями! Як багато ви зобов'язані її ніжності і її 

любові! І тих, хто звертається до неї, і тих, хто не визнає її, вона змушує відчути своє материнське 

тепло і нескінченну насолоду від її ласки. Істинно кажу вам: перш ніж душі досягнуть Мене, вони 

повинні зустріти на своєму шляху Марію, Божественну Матір. 
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72 У цей час ви також маєте пастиря. Як Мойсей вивів вас з Єгипту і привів вас об'єднаними 

через пустелю до підніжжя гори Синай, щоб ви почули голос Отця і прийняли Його Закон, так і 

Ілля обрав вас у цей час з різних точок землі, щоб привести вас шляхом духовної підготовки до 

підніжжя нової гори, з якої ви почуєте Мій Божественний голос і приймете Моє одкровення. 

73 Ось Ілля, якого учні бачили з Мойсеєм та Ісусом у духовному видінні на горі Фавор. 

Прийшов його час. Зміцніть свій дух у теплі Його присутності та пробудьтеся до надії. 

74 Істинно кажу вам, цей час прийняття рішень на Землі є також доленосним для всього 

Всесвіту, і поки Я говорю з вами в цій формі, Я також даю про Себе знати в інших світах і в інших 

сферах. Мій Дух всюдисущий. 

75 Моліться, люди, з духом і думками про мир, щоб перемогти спокуси. Не задовольняйтеся 

спокоєм свого дому чи своєї нації. Працюйте заради миру всіх ваших братів. "Любіть один одного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 84 
1 Я не вважав вас великими чи малими, за цей час Я говорив з усіма вами, як з дітьми, яких 

однаково люблю. Шукайте духовний зміст Мого вчення і поширюйте його, і чим більше ви 

передасте своїм братам, тим більше буде дано вам. 

2 Моє милосердя допомагає вам переносити біль вашої спокути, через яку ви очищаєте свою 

душу. Утримуйте стан духовного піднесення в міру своїх можливостей, щоб не вибухнути 

риданнями заново в Моїй присутності. 

3 З різних місць натовпи людей прийшли шукати Мого Слова; вони приносять переді Мною 

свої печалі та щоденні потреби. Я бачу скорботи і страждання, які переживають народи, і прошу 

Вас послати їм послання миру своєю молитвою, глибоко відчутою і сповненою співчуття. 

Заступайтеся за своїх братів і сестер, "просіть і буде вам дано". 

4 Якщо ви будете мати віру в Мене і довіряти Моєму Слову, війна не прийде в цей народ, і це 

буде ще одним свідченням того, що Мій Божественний Дух зійшов на вас. Чесноти, які ви повинні 

набути, щоб на вашому шляху відбувалися чудеса: (моральне) оновлення, молитва, милосердя, 

добра воля і любов до братів. 

5 Ви, які утворюєте спільноту, призначену для того, щоб дати свідчення і свідчення Моєї 

маніфестації в цей час, не вагайтеся, не дозвольте вашій нації, вашим ринкам і вашим полям бачити 

кров ваших братів, що ллється, і не бачити печалі або голоду у ваших дітей. Я даю вам зброю 

світла, щоб ви могли захиститися від будь-якої пастки. Я також показав вам, як підтримувати 

здоров'я душі і здоров'я тіла, щоб ви були сильними. Так, люди, не продовжуйте кидати виклик 

хворобам, не забувайте, що завжди саме непокора відкриває їм двері. Моліться за себе і за все 

людство. Тим, хто проливає сльози через народи, які переживають важкі випробування, я кажу, що 

мир знову прийде до них. З тих, хто сьогодні вбиває один одного і воює між братами, Я вирощу 

тих, хто завтра буде проповідувати і практикувати любов між собою. Сила Моя велика, не 

сумнівайтеся в цьому. Ви доживете до того, щоб побачити, як Я побудую на руїнах цього людства 

новий світ, де не залишиться і сліду від того, що було гріхом. 

6 Якщо Я назвав багато націй і народів глухими, то тільки тому, що Мій голос стукав у двері 

всіх сердець, а вони не розуміли Мого заклику. Ті, хто впав у безодню пристрастей, цілком можуть 

хулити Мене тут, у світі, але, опинившись у Моїй Присутності, вони повинні будуть визнати, що Я 

був з кожною людиною і з кожним народом вчасно, щоб наставити і застерегти їх. Я не 

налаштовую вас проти когось, я завжди кажу вам, щоб ваші думки блукали над світом як дух миру, 

хоча застерігаю вас, щоб ви не спокусилися ні чужими вченнями, ні фальшивими обіцянками, щоб 

ви не дозволили посіяти у ваших серцях бур'яни, розбрат і егоїзм. Виконуйте своє завдання, а 

решту надайте Мені. 

7 Істинно кажу вам: сили природи готові вирватися на волю, підкоряючись Божественній 

Справедливості. Вони виконають роботу очищення. Але Я також кажу вам: навіть якщо людство 

зникне з землі, Моє Ім'я і Моя Присутність ніколи не можуть бути стерті з духу. 

8 Учні, витримайте знущання і глузування, поки світ не зрозуміє, що ви не помилилися. Я дам 

їй знаки і докази в достатку, які змусять її прокинутися і відкрити очі до світла. Але ви повинні 

докласти зусиль, бо Я не для того послав вас у світ, щоб ви спали. Сьогодні, прокинувшись на 

поклик вашого Вчителя, ви повинні максимально використати час, щоб у підсумку явити Мені 

багатий урожай вашого насіння. 

9 Прийдіть до Мого повчального слова і наповніть свій дух мудрістю. Посеред хаосу, який 

панує у вашому світі, ви знайшли цей оазис миру, де чуєте голос ангелів, які говорять вам: "Мир на 

землі людям доброї волі". 

10 Якщо хтось із ваших співвітчизників набуває знання про ці вчення, нехай робить це. Мої 

нові учні розсіяні серед людства, і якщо невіруючі знущаються над вами і зводять на вас наклепи, 

пробачте їх, Я виправдаю вас. Багато з тих, хто сьогодні вас недооцінює, завтра будуть вас 

благословляти. на своєму шляху завжди пам'ятайте приклад, який Я дав вам у Другу Епоху; він 
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допоможе вам терпляче нести свій хрест Пам'ятайте, що Я був невизнаним, поки жив на землі, і був 

визнаний серед людей лише через багато років після Моєї зміни. 

11 Наберіться терпіння і розуміння, бо не вас визнає людство, а Мою справу, Моє вчення, а це 

вічне. Ваше завдання - донести словом і ділом те послання, яке відкриває людям шлях, щоб 

зробити крок до досконалості. 

12 Я воістину голодний і спраглий вашої любові і розуміння. Ви всі інтуїтивно знаєте, що Я 

існую, але хто Мене знає? Насправді ваше уявлення про Мою Божественність розмито, бо через 

ваші обряди і образи ви обмежили і спотворили Мене. Для того, щоб звільнити вас від цієї 

помилки, Моє Слово невичерпним потоком буде продовжувати сходити на ваш дух до часу, 

призначеного Моєю Волею. У той час як Мої вчення і Мої одкровення розкажуть вам, хто ви є, яке 

ваше походження і яка ваша кінцева мета, пізнаючи себе, ви також краще пізнаєте свого Отця. 

Кажу вам, що того, що Я відкрив вам у цьому Слові, і що ще відкрию вам, не зміг би навчити вас 

жоден учитель світу, яким би мудрим він не був, бо тільки Я можу відкрити незбагненне, коли вам 

потрібно його знати. 

13 Таким чином, Мій прояв у Третій Ері був тим, чого людство не передбачало, бо забуло 

пророцтва, але сьогодні Я прийшов на виконання пророцтв. Мова глашатаїв, через яких Я давав 

про Себе знати людям, була простою, але в суті цього слова містилася Моя любов і Моя мудрість. 

14 Той, хто осягне Моє Духовне Вчення Третьої Епохи і засвідчить його своїми справами, 

охопить своїм духом, серцем і розумом все, що було відкрито Моєю Божественністю в минулі 

часи, і його інтерпретація цих вчень буде правильною. Мій Закон знову підніметься серед людей, 

щоб знищити всю брехню, яку вони створили, щоб прикрити і захистити своє зло. Книга Життя і 

Істини буде відкрита перед усіма народами землі, і ніхто не зможе їх обдурити. 

15 З обличчя фарисеїв спаде маска лицемірства, і їхні уста, які завжди брехали, пропонуючи 

спасіння людству, замовкнуть назавжди; але ви не будете вказувати на них і викривати їх. 

16 Коли книжники привели перелюбницю переді Мною ще в Другу Еру, Я торкнувся духу 

кожного з них, не викриваючи їх публічно, заплутавши їх Своїм судом. Мій вказівний палець 

написав на поросі землі гріхи всіх тих, хто наближався, щоб побачити те, що написав Ісус. Тим з 

вас, хто слухає, не вірячи, кажу сьогодні: помовчіть і подумайте, поки ви чуєте це Слово, щоб 

потім судити, тоді ви зрозумієте, що в цей час Я дав вам Свою любов, щоб крапля за краплею ви 

пили цю силу, яку ви не могли знайти між собою. Мало тих, хто йде за Мною, і Я скористаюся 

ними, щоб поширити насіння Моє. 

17 Я - Бог усіх людей, усіх релігійних громад і всіх сект, Єдиний, і коли Я відкриваю Свою 

таємну скарбницю і рясно роздаю скарби всім - чому б там Мене не впізнати? Ніхто не може жити 

без ідеї Бога, навіть якщо його уявлення про Нього недосконале, як і його поклоніння Богу. Я 

приймаю приношення всіх Своїх дітей, але Отець нині бажає отримати належну данину, гідну 

Його. 

18 Моє вчення нікого не поневолює, воно лише підносить ваше життя по-людськи і духовно. 

Хто бажає бути істинною дитиною Божою через свої справи, той не зможе втримати в собі все, що 

він отримав від Мене. Скільки є таких, які, володіючи великими знаннями, здаються джерелами 

мудрості, а насправді, через свій егоїзм, є лише ямами темряви! 

19 Будьте учнями Ісуса, і ви будете братами людськими. Відчувайте, що ви робите і що 

говорите. Хто не відчуває Моєї любові у своєму серці, той не може говорити про любов, бо він 

чинить неправду. Щоб говорити про любов, він повинен дочекатися, поки Моє насіння проросте в 

його серці. Я дам вам достатньо часу для вашого оснащення, вашого перетворення і тотальної 

трансформації. Пам'ятайте, що багато з вас були невіруючими, коли прийшли сюди, щоб почути це 

Слово. При Моєму прояві одні навіть насміхалися, а інші знущалися над голосоносцями, через 

яких Я говорив з вами в ті моменти. Але Я чекав тебе, говорив з тобою через твою совість, і ти 

потім зі сльозами покаяння просив Мене простити тебе за твої сумніви. Зараз ти йдеш за Мною з 

непохитною вірою, незважаючи на випробування і перешкоди, які часто трапляються на твоєму 

життєвому шляху. Я - сіяч, борець, який ніколи не відпочиває. 

20 Щоб дати вам відчутний доказ Моєї істинності, Я передбачив вам багато подій, які були 

близькі до того, щоб відбутися. Таким чином, ви пережили війну, що спалахнула після того, як Я 
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оголосив вам про неминучу війну, коли скрізь ще був мир. Коли Я говорив вам, що сили природи 

будуть вивільнені, і що вони будуть як друзі для одних, але вороги для інших, як скоро ви відчули 

виконання цього. Але я також виконав обіцянку, дану кожному з вас в усамітненні його життя. І 

якщо ви не бачите, як збуваються багато Моїх пророцтв, то це тому, що вони дані на час, який буде 

через багато поколінь після вас. Але тепер ви знаєте, що буде з цим світом, з людиною і її душею в 

прийдешні часи. Вже в давні часи Я оголосив вам знаки, які будуть провіщати нинішню епоху і 

Моє нове одкровення; провісники також виявилися значущими і ясними, щоб підтвердити Мою 

істину. Вже зараз Я оголошую вам тих, хто передуватиме духовній битві, а після неї настане час 

миру. Світло пророцтва знову серед людей. Моє Слово сповнене пророцтв, люди бачать майбутнє 

через сни, видіння чи передчуття. Стародавні пророки передбачали пророків цього віку. Це не 

міражі, які ви бачите, але ви повинні спрямовувати свої духовні дари на добрі справи, щоб світло 

Святого Духа відбивалося у вас. Ви повинні давати реальні докази людям, тоді багато хто повірить 

через ці докази. До цього народу прийдуть чоловіки і жінки у великій кількості, люди інших рас і 

тих, хто говорить іншими мовами; ви приймете їх усіх. Поправді кажу вам: Оскільки в домі 

Господньому за столом Його немає ні приходьків, ні чужинців, то й ви, діти Господні, не повинні 

відвертатися від тих, хто є вашими братами і сестрами. 

21 Я показую вам ваше завдання. Приймайте життя таким, яким Я вам його даю. Йдіть тихо, 

крок за кроком. Таким чином ви зберете багатий урожай на землі, навіть якщо проживете на ній 

недовго. Тоді ви не будете подібні до тих, хто - хоч і живуть на землі вже давно - приходять в Мою 

присутність такими ж нещасними і голими, якими вони були, коли починали свій життєвий шлях. 

22 Робіть у своєму житті добрі справи, які мають духовний зміст або мету. Робіть багато 

справ, про які не знають і не бачать, тому що вони робляться від серця. 

23 Тримайте перед собою Книгу Моїх Настанов, не пропускайте повчань її повз себе без уваги. 

Істинно кажу вам, прийде момент, коли Я зажадаю від вас підсумку і пояснення всього, що було 

вам відкрито. Життя теж вимагатиме від вас цього уроку через випробування, які воно ставить на 

вашому шляху; але хто є життя, як не Я, що дав світло вашому розуму, чутливість вашому серцю, 

дари і здібності всьому вашому єству, щоб ви могли зрозуміти глибоку і вічну мову вашого буття? 

24 У Своєму навчанні Я вчу вас жити так, щоб навіть у найгірших життєвих ситуаціях ви 

відчували себе щасливими, знаючи, що ви - діти Божі; і Я також вчу вас цінувати все, що вас 

оточує, щоб ваші радощі були здоровими і справжніми. 

25 Світ - це великий сад, в якому Я плекаю серця, але за цей час я побачив, що всі його квіти 

зів'яли. Я приходжу, щоб напоїти вас наново, і не припиню Своїх зусиль віддано плекати їх, доки 

не вдихну пахощів цього духовного саду. Коли чашечки розкриються, будуть чудові знамення і 

одкровення серед людей. 

26 Ці глашатаї, з яких зараз виходить Моє Слово, були рослинами, засохлими під палючим 

сонцем болю; але на них пролився Божественний дощ, і вони розквітли. Краса і нектар речень, які 

лунають з їхніх вуст, подібні до квітів. 

27 Цей народ, який умів вдихнути той аромат і зберегти зерно, так само розквітнув і приніс 

плоди. Це маленький сад, з якого Моя турботлива любов вибирає найбільш плідні рослини, щоб 

підтримувати віру великої кількості людей; бо істинно кажу вам: Я - насіння вічності. Марія - це 

Божественний Дощ. Подивіться, як у Божественному Творець і Мати спостерігають за її роботою. 

28 Мої слова Другої Епохи стали шляхом спасіння для тих, хто їх тримався. Блаженні ті, хто 

поклав надію на Моє вчення. Але не думайте, що всі, хто стверджує, що вірить в Мене, довіряють 

Моєму Слову або практикують Моє Вчення. Я бачу, як люди в момент випробування вагаються 

між прощенням, як вчив Ісус, і захистом, як підказує інстинкт. У глибині душі вони відчувають, що 

вчення Вчителя важко втілити на практиці. Їм Я кажу: доки вони не матимуть віри і любові до 

ближнього, Моє вчення не зможе керувати їхніми серцями. Але Я пошлю народам землі 

доброчесних людей, які доведуть їм силу віри, а також чудеса, які творять прощення, милосердя і 

любов. 

29 Без віри і без виконання Закону Моє Слово подібне до сплячого насіння, яке не проростає 

після посіву, бо те, що робить це насіння плідним, - це чеснота. Коли це Слово дійде до всіх 
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сердець, знайдеться чимало тих, хто вважатиме Господній суд надто суворим. Тому Я говорю вам, 

що ви - світ, який потребує віри для того, щоб мати можливість відчути і осягнути Мене. 

30 Кажу всім вам, хто називає себе частиною християнського світу, що Мій суд прихильний, 

коли ви візьмете до уваги, що минуло двадцять століть відтоді, як Я приніс вам божественне 

послання, щоб з його допомогою ви перемогли світ, плоть, пристрасті і смерть, і все ж Я бачу, що 

ви все ще покладаєтеся в усьому на свої власні сили, на свій спосіб відчуття і мислення. Але якщо 

інстинкти плоті все ще переважають над чеснотами духу, то тільки тому, що в вас все ще більше 

матерії, ніж духу. 

31 Наближається битва, де віра одних буде боротися з сумнівами інших, моральність одних - з 

нечестивістю інших. Але, як і в минулі часи, Моя турботлива любов буде з дітьми, які довіряють 

Мені, і Я буду допомагати їм здійснювати чудові справи, як це може відбуватися тільки тоді, коли 

є справжня віра в Мою Божественність. 

32 Ви повинні зрозуміти, що Я шукаю не тільки тих, хто вірить в Мене, Я приходжу заради 

тих, хто сумнівається в Моєму існуванні. У Другу Еру, коли Я прийшов як обіцяний Месія, Я 

з'явився серед людей, які вірили в невидимого Бога, але Моє послання було не тільки для Ізраїлю, 

але й для всіх язичницьких народів, які не знали Мене. Я прийшов не для того, щоб одних спасти, а 

інших погубити. 

33 Могутнє дерево простягає свої віти, щоб дати притулок усім, і безкорисливо пропонує свої 

плоди. Чи пам'ятаєте ви, що Я коли-небудь називав вас народами, до яких ви не повинні нести Моє 

Слово? Я ніколи не вчив вас шукати причини, щоб відмовити кому-небудь у Моєму Світлі. Чи 

були ви праведними, коли Я зробив вас гідними слухати Моє Слово і приймати Мої дари? Істинно 

кажу вам: Ні. 

34 Я знайшов тебе грішним, і тому (таким, яким ти був) Я обрав тебе, щоб привести тебе до 

джерела оновлення, щоб завтра ти зробив те ж саме з твоїми братами. Це час, коли грішники 

будуть рятувати грішників, і коли "мертві" воскреснуть, щоб воскресити своїх "мертвих". 

Зачерствілі серця, ті, хто бачив, як повз них проходять вдови, сироти, голодні та хворі, і струни 

їхніх сердець не торкалися, тепер пробуджуються до любові, здригаються перед чужим болем і 

руйнують свій егоїзм. Вони навіть забувають про себе, щоб розділити біль своїх братів. 

35 Той, хто не знає болю, не може зрозуміти тих, хто страждає. Ось чому Я використовую тих, 

хто часто пив з чаші страждань, щоб вони могли зрозуміти страждання людей і принести їм 

справжню розраду. 

36 Той, хто згрішив, а потім повернувся на добрий шлях, ніколи не може обурюватися 

проступками своїх ближніх. Натомість він буде прощати і розуміти. 

37 Кожен, хто прокинеться під впливом ясності цього світла, зрозуміє, що для нього настав час 

працювати на благо людства, пошкодувавши кілька миттєвостей часу, який він присвячує світу, 

щоб присвятити їх духовному здійсненню милосердя. Так ви будете любити свого Господа і 

служити своєму братові. 

38 Не будьте серед тих, хто, побачивши все, що відбувається у світі, вигукує: "Це час суду і 

смерті, після якого, можливо, нас чекає пекло!". 

39 Я кажу вам, що це час примирення і воскресіння, і що після цього мир Моїх Небес чекає на 

всіх, хто увірував і поставив собі за мету слідувати Моєму Слову. 

40 Радість в душі Моїй, коли Я бачу Себе оточеним тими, кого Я назвав Своїми учнями в 

цьому часі. Саме вам судилося виконати духовну місію в цій Третій Епосі. 

41 Шлях, який вам довелося пройти, щоб нарешті отримати це одкровення, був довгим. Але ти 

не відчуваєш утоми, бо дух, здатний піднятися над матерією і над пристрастями світу, ніколи не 

втомлюється ні шукати Мене, ні йти за Мною. У цей час Я вилив Свій Дух Любові на кожен дух і 

кожен розум, щоб ви могли відкрити свої духовні очі і побачити істинне життя у всій його повноті. 

"Кожне око побачить Мене", - сказав Я вам про цей час, і справді, кожне око зараз починає бачити 

Мене. 

42 Люди зараз прокидаються і підозрюють правду. Багато вчень будуть відкриті їхньому духу 

безпосередньо, бо не люди будуть навчати їх цьому. Як тільки люди сьогоднішнього дня почують 

Мій голос у глибині свого серця, вони більше не відійдуть від Мене, бо відчують Мою любов і 
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побачать світло Моєї істини. Ви - діти світла, тринітарно-марійні спіритуалісти, бо саме ви 

пережили пришестя Святого Духа і почули Його об'явлення. Хіба правильно, щоб діти світла 

творили темряву серед людей? Ні, діти мої. 

43 Серце ваше тривожиться і каже Мені: "Учителю, чому Ти не маєш віри в нас?". На це я вам 

відповідаю: Я даю вам ці вказівки тому, що цей час світла є також часом брехні, обману і небезпек; 

бо навколо вас грають сили зла, які ведуть людей вниз, і які можуть затьмарити ваше світло, якщо 

ви не будете пильнувати. Це час світла не тому, що його запалила людина, а тому, що Я приніс вам 

Свої одкровення на виконання обітниць. Настав час брехні - але не через Мій прихід до людей, а 

через їхнє зло, яке досягло свого апогею. 

44 Наближається остання битва, але я говорю не про ваші братовбивчі війни, а про битву 

Світла з усім помилковим, нечистим і недосконалим. Усвідомте час, в якому ви живете, щоб 

поспішити запастися зброєю любові і духовної сили. Зрозумійте вже, що в цій битві ви боретеся не 

тільки за власну віру і спасіння, але що, забувши про себе, ви повинні звернутися до тих, кому 

загрожує загибель. 

45 Цей час є часом світла, тому що людський дух накопичив світло завдяки своєму розвитку і 

досвіду в своєму житті. Не плачте більше над своїм минулим, але використовуйте всі його вчення, 

щоб бачити свій шлях все більш освітленим і більше не спотикатися і не сумніватися на 

перехрестях. 

46 Ваше духовне минуле не відоме вашій плоті. Я дозволяю закарбувати її у вашому дусі, щоб 

вона, як відкрита книга, відкрилася вам через совість та інтуїцію. Це Моя справедливість, яка 

замість того, щоб засуджувати вас, дає вам можливість загладити провину або виправити помилку. 

Якби минуле було стерте з вашої пам'яті, вам довелося б пройти через випробування минулого 

знову і знову; але якщо ви почуєте голос свого досвіду і дозволите цьому світлу осяяти вас, ви 

побачите свій шлях ясніше і горизонт яскравіше. 

47 Світ дарує вам багато радощів, одні з яких даровані Мною, а інші створені людиною. Тепер 

ви відчули, що не змогли їх отримати, і це викликало бунт в одних і смуток в інших. Повинен вам 

сказати, що багатьом в цей час не дано заснути або загинути в насолодах і задоволеннях плоті, бо 

їхнє завдання зовсім інше. Істинно кажу вам, що немає жодного духа в людстві, який не пізнав би 

всіх насолод і не скуштував би всіх плодів. Сьогодні твій дух прийшов (на землю), щоб 

насолоджуватися свободою любити Мене, а не бути новим рабом світу, золота, похоті чи 

ідолопоклонства. 

48 Драбина сну Якова представлена перед вашими очима*, щоб ви могли піднятися по ній у 

прагненні до своєї більшої гідності і до своєї досконалості. Мій духовний закон не звільняє вас від 

ваших земних обов'язків. Ви повинні шукати шлях гармонізації обох законів, щоб ваше виконання 

було досконалим перед Моєю Божественністю і перед світом. 
* Мається на увазі символічне зображення драбини Якова в цій та інших залах засідань. 

49 Хороший солдат не повинен тікати з бою, не повинен падати духом через чутки про війну. 

У цій всесвітній битві, яка насувається на вас, ви маєте бути солдатами. Вашою метою має бути 

справедливість, а зброєю - любов, добра воля і діяльне милосердя. Самі того до кінця не 

усвідомлюючи, ви довгий час боролися проти ворога, який є тим злом, що надихає війну і 

ненависть. Ваша зброя бореться не тільки з видимими стихіями, а й з невидимими істотами. Щоб 

допомогти вам у цій боротьбі, Я дав вам дари духовного зору і одкровення, щоб ви могли виявити 

вовка, коли він підстерігає вас. 

50 Я хочу, щоб Мої учні навчилися жити в гармонії з усім творінням, жити відповідно до часу, 

щоб вони досягли місця призначення в потрібну годину, в годину, призначену Мною, щоб ви вже 

були присутні і могли відповісти Мені, коли Я покличу вас до Себе. 

51 У цей момент твій дух підніметься до Мене, щоб просити Моєї допомоги. Воно знає, що Я 

наділив його здібностями, які є вічними і вродженими для нього. Але плоть, як слабке створіння, 

так само піднімає очі до Творця, щоб просити Його, і те, що вона просить, - це лише задоволення, 

що стосуються світу, і багато з них - дрібниці. 

52 Нехай новоприбулий звертається до Мене з проханнями, а ти - що ти можеш просити в 

Мене, чого не маєш? Ти хочеш просити в Мене те, що вже маєш у своєму єстві? Коли ви 
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промовляєте молитву "Отче наш", якої Я вас навчав, відчувайте і розумійте її духовний зміст, а 

потім закінчуйте її з покорою, щоб "на землі, як на небі, так і на небі" була Воля Отця. Проникніть 

у Моє вчення, і ви відкриєте в собі скарби і здібності, якими ви не вірите, що володієте сьогодні. 

53 Необхідно, щоб ви навчилися просити, чекати і отримувати, і щоб ви ніколи не забували 

передавати те, що я вам дарую, що є найбільшою заслугою. Моліться за тих, хто день за днем гине 

на війні. Я дарую тим, хто молиться з чистим серцем, щоб до 1950 року всі, хто поліг на війні, 

піднялися духовно до світла. 

54 Вже приходить дух Іллі і веде заблукалих овець до спокою кошари. Коли ви будете сильні 

духом, ви більше не будете боятися вовка, який загрожує вам своєю кровожерливою пащею. Ви 

зможете спускатися в безодні для порятунку загиблих, не боячись залишитися там. Ви зможете 

переходити вбрід озера з багнюкою, не забруднившись, і зможете перетинати бурхливі моря навіть 

на, здавалося б, тендітному човні, не боячись перекинутися. Ваша віра і доброчесність дадуть вам 

цю силу. Невже ви не вважаєте себе здатними на великі справи в майбутньому? Чи не здається вам, 

що нові покоління дадуть кращу інтерпретацію і реалізацію Моєму вченню? Розумію: Якби це 

було не так, я б не говорив з вами, не радив і не наставляв вас. 

55 Подивіться на людей, народи, нації, як вони віддають своє життя за ідеал. Вони згорають на 

поховальному вогнищі своєї боротьби, мріючи про славу світу, про володіння, про владу. Вони 

гинуть за скороминущу славу землі. Але ви, які починаєте запалювати у своєму дусі божественний 

ідеал, що має на меті досягнення слави, яка буде вічною, хіба ви не віддасте якщо не своє життя, то 

хоча б частину його для виконання своїх обов'язків братів? 

56 Над вами вирує невидима битва, яку можуть усвідомити лише підготовлені. Все зло, що 

виходить від людей в думках, в словах і в справах, весь гріх століть, всі люди і душі потойбічні, що 

заплуталися, всі відхилення, несправедливості, релігійний фанатизм і ідолопоклонство людське, 

нерозумні, честолюбні устремління і неправда об'єдналися в одну силу, яка зриває, захоплює і 

проникає в усе, щоб звернути проти Мене. Це та сила, яка протистоїть Христу. Великі їхні вояки, 

сильна їхня зброя, але не сильні вони проти Мене, а проти людей. Я дам бій цим військам мечем 

Своєї правди і буду воювати з Моїми військами, частиною яких ви станете за Моєю волею. Поки 

ця битва турбує людей, які женуться за задоволеннями, ви, яким Я довірив дар відчувати те, що 

відбувається в потойбічному світі, повинні спостерігати і молитися за своїх братів, бо так ви будете 

спостерігати за собою. 

57 Христос, Княжий Чемпіон, вже витягнув Свій меч, треба, щоб він же вирвав зло, як серп з 

коренем, і своїми променями створив світло у всесвіті. Горе світу і вам, якщо ваші вуста будуть 

мовчати! Ви - духовне насіння Якова, і йому Я обіцяв, що через вас будуть врятовані і 

благословенні народи землі. Я об'єднаю вас в одну сім'ю, щоб ви були сильними. 

58 Який прекрасний приклад гармонії пропонує вам космос! Променисті небесні тіла, що 

вібрують повним життям у просторі, навколо яких обертаються інші небесні тіла. Я - променисте, 

божественне небесне світило, що дарує життя і тепло душам, але як мало рухаються по своїй 

позначеній орбіті, і як багато тих, що кружляють далеко від своєї орбіти! - Ти міг би сказати Мені, 

що матеріальні небесні тіла не мають свободи волі, і що, з іншого боку, саме ця свобода змушує 

людей збиватися зі шляху. Тому я кажу вам: Наскільки гідною буде боротьба кожного духу, 

оскільки, незважаючи на дар свободи волі, він зумів підпорядкувати себе закону гармонії зі своїм 

Творцем. 

59 Битва, яку Я оголошую вам, не буде тривати довго, скоро настане мир, бо світло Моєї 

справедливості осяє всіх Моїх дітей. 

60 Разом з народом, який Я піднімаю і який Я вириваю з темряви і невігластва, Я виконаю 

пророцтва, дані в минулі часи, і перед обличчям Моїх доказів і чудес здригнеться світ, а богослови 

і тлумачі пророцтв спалять свої книги і внутрішньо приготуються до вивчення цього Одкровення. 

Люди титулів, люди науки, люди скіпетра і корони зупиняться, щоб послухати Моє вчення, і багато 

хто скаже: Христос Спаситель прийшов знову! 

61 Учні, докладіть зусиль у вашій підготовці, бо Я ще не сказав вам, як багато Я маю сказати 

вам, а вже наближається 1950 рік. 
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62 Моліться зі справжньою щирістю і об'єднайте свої думки з думками ангелів, щоб принести 

свою жертву перед Моїм Божеством. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 85 
1 Блаженні ті, хто молиться подумки, бо вони відчувають Мою присутність; але істинно кажу 

вам: Я приймаю всі молитви, в якій би формі ви не посилали їх до Мене. Я звертаю увагу на кожен 

заклик і на кожне прохання, не оцінюючи форму, а звертаю увагу тільки на потребу, з якою ви 

Мене шукаєте. 

2 Чому я не повинен вислуховувати тих, хто молиться більш недосконало, адже я знаю, що з 

часом всі будуть практикувати істинну молитву? Поки що Я чую вас у різних формах, в яких ви 

приносите Мені свої прохання, бо головне, що ви шукаєте Мене. Істинно ж кажу вам: немає такої 

молитви, яка не була б вислухана Мною. Для Мене важлива тільки добра воля Моїх дітей. 

3 Я показую вам істину через досконале вчення. Спробуй практикувати це, і ти відчуєш, коли 

молишся, що дивишся на Моє світло і чуєш Мої лагідні поради. 

4 Ви ще далекі від досягнення досконалості, але прагнете до неї, не зупиняючись, мрієте про 

піднесеність своєї місії і робите своїм ідеалом істину. 

5 Люди, ваша місія полягає в тому, щоб зробити прорив до світла і привести до нього натовпи 

людей, які наближаються сьогодні, а також прийдешні покоління. 

6 Нехай ваша совість веде вас на цьому шляху, щоб ви ніколи не дозволяли використовувати 

своє серце як престол для марнославства, бо тоді ви будете працювати марно. 

7 Не дозволяйте своєму погляду відволіктися від осяйної мети, до якої ви прагнете. Не 

зважайте на труднощі, перешкоди і терни на шляху; ці негаразди змусять вас палкіше бажати щастя 

досягти царства миру. - Ти запитуєш Мене: Учителю, чи обов'язково в цьому житті випити чашу 

гіркоти, щоб бажати і заслужити насолоди, які обіцяє нам Твоє Милосердя для Духовного Життя? 

Ні, Боже. 

Діти. Коли це людство у своєму постійному духовному розвитку колись зрозуміє справжню 

цінність людських благ, коли зрозуміє, що земні задоволення і блага - лише бліде відображення 

того, що є блаженство в Духовному Житті, тоді йому більше не потрібно буде страждати на цій 

планеті, щоб досягти духовних насолод і радощів; Бо тоді люди навчаться жити своїми удачами і 

перемогами, не прив'язуючись до минущого, і будуть боротися за те, щоб духовними заслугами 

досягти вищого життя, яке невблаганно чекає на них, життя істинного. 

8 Люди, в цю епоху ви повинні знову зібрати велике багатство віри і надії, яке ви вигнали зі 

своїх сердець, щоб зійти з ним на гору, немовби ви несете в собі палаючий смолоскип, щоб 

освітити свій шлях. 

9 Хто так живе і йде цим шляхом, той буде дитиною Божого народу, і неважливо, яке місце на 

землі він населяє, яка в ньому тече кров чи якою мовою він розмовляє. Він буде Моїм учнем, бо 

буде свідчити про Мою істину. 

10 Ви більше не будете вірити, що ізраїльський народ є народом Божим. Я зробив так, що ця 

раса розсіялася по всьому світу, бо воістину Ізраїль - це не раса, це духовний народ, до якого ви всі 

покликані належати. 

11 Якби Мій народ Ізраїль був від світу цього, невже ви вірите, що Я допустив би його 

вигнання з Юдеї, що Я допустив би, щоб племена його були розсіяні між народами? Невже ви 

вірите, що якби це було правдою, то Я дозволив би зруйнувати і осквернити Храм Соломона, а 

місто Єрусалим зруйнувати і підпалити так, щоб не залишилося каменя на камені? 

12 Подумайте про все це, щоб ви зрозуміли, що Духовне Царство не може мати своїх основ у 

цьому світі. Ось чому Я сказав вам через Ісуса: "Царство Моє не від світу цього". 

13 Діти Божого народу, справжні діти Ізраїлю - це ті, хто любить правду, хто виконує закон, 

хто любить Бога в ближньому своєму. 

14 Вивчайте Моє Слово, випробовуйте його, якщо хочете. Видаліть зерно з колосків і 

розгляньте насіннєвий матеріал. 

15 Невже ви думаєте, що через Мої перші слова в цьому вченні, коли Я сказав вам, що є багато 

тих, хто молиться недосконало, ваші ближні можуть відчути себе ображеними? 

16 Істинно кажу вам, необхідно, щоб ви всі знали істину, а істина ця полягає в тому, що 

культові дії людини по відношенню до Бога пройшли довгу еволюцію і зазнали безперервних змін. 
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Молитва, яка є основою культових дійств, також зазнала трансформацій. Я завжди давав вам 

відчувати Мою присутність, Мою милість і Моє світло протягом усього часу вашого розвитку. 

17 Коли ви стали на коліна перед ідолом і просили в нього хліба насущного, він не дав вам 

нічого, бо не було в ньому життя; але Я почув вас і дав вам хліб. Після цього існування істинного 

Бога стало для вас відомим, і ця віра зміцнилася через Слово, яке Христос залишив людству; але, 

незважаючи на віру в існування Бога як Духа, ваша традиційна схильність представляти 

Божественне матеріально, щоб мати можливість відчути і побачити його зблизька, привела вас до 

формування образу Божого власними руками, представленого в тілесному вигляді розп'ятого 

Христа. Перед цією рукотворною фігурою ти опустився на коліна, щоб помолитися, і втупив свій 

погляд у кривавий образ, щоб він зворушив твоє серце, і ти відчув, що поклоняєшся Мені. 

18 Зараз перед вами час одухотворення, який ви можете назвати "Часом досконалої молитви", 

бо Я прийшов, щоб навчити вас вступати в контакт зі Мною від духу до духу. Для того, щоб ваш 

дух навчився говорити своєю власною мовою, "мовою", яка все ще невідома людям сьогодні, але 

яку Бог і духи добре знають і розуміють, Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви повинні відмовитися від 

усіх зовнішніх культових дій і матеріальних жертвоприношень. Ви вже дозріли для цього, бо 

вмієте слухати Мене зі смиренням і вже не такі, якими були, коли вперше прийшли сюди і 

засуджували це слово як богохульство, хоч і вважали себе християнами. 

19 Сьогодні ви розумієте і стверджуєте Моє вчення, переконані, що ви тільки зараз вчитеся 

бути справжніми християнами, оскільки перебуваєте в процесі розпізнавання способу застосування 

цього вчення у вашому житті, і ви також переживаєте новий час, який приносить вам іскру того ж 

світла, послання одухотворення. 

20 Тоді Я навчив тебе найбільшій чесноті - милосердю, надихнув твоє серце і зробив твої 

почуття чутливими. Зараз Я відкриваю вам дари, якими наділений ваш дух, щоб ви розвивали їх і 

використовували для творення добра серед ваших ближніх. 

21 Знання духовного життя дозволять вам робити справи, подібні до тих, які робив ваш 

Вчитель. Пам'ятаєте, Я говорив вам, що якщо ви будете розвивати свої здібності, то будете творити 

справжні чудеса. 

22 Все, що ви почули, буде записано письмово, щоб можна було зрозуміти в прийдешні часи. Я 

залишу вам книгу, яка буде містити суть усіх Моїх вчень. Ця книга буде складена з аркушів, 

написаних під Мою диктовку Моїми обраними для цієї мети людьми, яких Я називаю "золотими 

перами". 

23 Це перо - перо совісті та істини, перо, яке Я вклав у правицю Мойсея для написання книг 

Перших Часів, - те саме, яке Я вклав у руки Марка, Луки, Матвія та Іоанна для написання Життя і 

Слова Божественного Вчителя, книги, яку ви назвали Новим Заповітом. 

24 Вам, новим учням, які почули Моє Слово в цей час, Я кажу: вам не потрібно намагатися 

об'єднати цей Заповіт або Книгу (яка зараз пишеться) з попередніми, бо це Я об'єднав у цій Книзі 

одкровення і вчення Трьох Часів, почерпнувши з них суть, щоб утворити єдине послання. 

25 Я бачу, як починають готуватися ті, хто хоче врятувати себе від оголошених страждань 

найближчого майбутнього. Я кажу тому, хто хоче спастися: "Візьми Мене за приклад, і якщо ти 

дійсно хочеш бути Моїм образом і подобою, візьми свій хрест і йди за Мною". 

26 Якщо ви не знаєте, що таке цей хрест, скажу вам: це чеснота смирення, послуху, милосердя; 

той, хто приймає свій хрест, знає, що так навчив його Отець, і тому він живе у своєму призначенні. 

27 Підніміть свій дух, виправте своє життя, і ви зможете проповідувати Моє Вчення справами. 

Не думайте тільки про власне спасіння, краще подумайте, як ви можете принести спасіння вашим 

братам. Пильнуйте і моліться, і закиньте свої сіті в море, яке є це людство, і істинно кажу вам, улов 

ваш буде великий. 

28 Не турбуйтеся, якщо Мої речення не залишаться у вашій пам'яті, бо той, хто відчуває любов 

до ближнього, буде володарем невичерпної мови: мови любові, яка буде зрозумілою для всіх його 

братів. 

29 Іноді, коли я так говорю зі слухачами, якесь серце тихо промовляє до Мене: "Отче, якщо ці 

дари, які Ти нам довірив, є справжніми перлинами Твого Царства, то чому Ти віддав їх у грішні 

руки, знаючи, що ми можемо їх осквернити?". На це відповідаю вам, що божественні дари, які Я 
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дав людям, не зміняться у своїй суті; світло завжди буде світлом, істина ніколи не перестане бути 

істиною, те, що вічне, не зможе вмерти. Я знаю, улюблені, що ви Мене розумієте, тому і говорю з 

вами так. 

30 Перед людством розверзлася прірва, і від неї Я хочу вас врятувати в цей час, а для цього 

необхідно, щоб ви відчули Мене близько до свого серця. 

31 Я читаю всі ваші думки і знаю, що хтось із вас зараз думає: якщо Ти дійсно Бог, то що Ти 

робиш тут, серед грішників, Ти, хто завжди повинен бути серед ангелів і праведників? 

32 О серце, нечутливе до божественної любові! Якби ви знали, що Я відчуваю більшу радість, 

коли чую слова покаяння грішника, ніж коли чую молитву праведника. 

33 Пізнавайте Мене тепер, коли Я наблизився до вас. Зрозумійте Мене, коли Я скажу вам: 

Блаженні ви, що прийшли в жадобі Слова Мого, бо воно загоїть рани серця вашого і втамує спрагу 

справедливості, істини і знання. Ви підходите до криниці, наповненої невичерпною водою любові і 

мудрості. Пийте і беріть воду з собою в дорогу, щоб втамувати спрагу ваших братів. 

34 Настали буремні часи, не дозволяйте гріху забруднити воду, яку ви черпаєте з цього 

джерела. Моліться і знайдете спасіння. 

35 Завтра ви вийдете в провінції і села, і там ви знайдете багато спраглих; тоді ви зрозумієте, 

що це Моє Милосердя керувало вами, щоб донести до них Моє Небесне Послання. 

36 Мій шлях не видно, як земні стежки, він позначений Моєю любов'ю у ваших серцях. Якщо 

ви знаєте, як увійти у своє святилище, ви знайдете там світло, яке буде вести вас вічно. 

37 Якщо сьогодні люди представляли Божественне через матеріальні об'єкти, то завтра вони 

будуть шукати Мою Присутність у Нескінченному, у своєму дусі. 

38 Людство підлягає оснащенню і очищенню, немає такого дня, щоб не відбулася подія, яка б 

не стала доказом цього. Потрібно, щоб з життя людей зникла всяка темрява, щоб вони побачили 

світло Святого Духа. 

39 З вершини гори Я запрошую вас піднятися на неї, щоб ви могли досягти Моїх грудей. Цей 

народ, який давно почув голос Господній, що лунає з висоти, наближається непевною і 

спотикаючоюся ходою, але з цілеспрямованою вірою. Одних смертельна година застала, коли вони 

ледь встигли зробити початкові приготування до початку сходження, інших - коли вони тільки 

піднялися на кілька сходинок по схилу гори. Я кажу тим, хто чує Мене ще на землі, щоб вони 

збільшили свою ревність, подвоїли свої зусилля, щоб цей момент суду застав їх зненацька якомога 

ближче до вершини. 

40 Пам'ятайте, що ваш приклад має стати стежкою, по якій майбутні покоління повинні йти 

впевненим і швидким кроком до досконалості. 

41 Істинно кажу вам, що за часів прийдешніх люди будуть ходити духовно дуже близько до 

вершини гори навіть на землі. 

42 У Моєму Творінні немає нічого, що так, як тілесна смерть, підходило б для того, щоб 

показати кожному духу висоту його розвитку, досягнуту за життя, і ніщо так не допомагає, як Моє 

Слово, щоб піднятися до досконалості. Ось чому Мій Закон і Моє Вчення прагнуть постійно і 

невпинно проникати в серця, і чому біль і страждання радять людям відмовитися від тих шляхів, 

які замість того, щоб підносити душу, ведуть її в безодню. 

43 Ласкаво просимо до Мене, ви, що прийшли, не боячись судів людських, у прагненні до 

Мого Слова. Блаженні "перші", бо вони сльозами і кров'ю готують дорогу тим, хто духовно 

підніметься згодом. 

44 Звук божественного дзвону досягнув усіх сердець і всіх духів. Але так само скажу вам, що 

мало хто знав, звідки цей звук доносився. 

45 Коли Отець побачив, що діти не можуть осягнути поклик Його Духа, Він шукав форму, 

більш придатну для людини, щоб об'явити Себе, і Він зробив це через саму людину. Коли в серцях 

поширювався сумнів, чи був чи не був Учитель, що проявив Себе в такому вигляді, Я осипав шлях 

людей чудесами, щоб оживити їхню віру і засвідчити, що Я - серед вас, бо докази, які Я даю вам, 

можу дати тільки Я сам. 

46 Таким чином Я зроблю так, що багато з тих, хто колись не міг слухати Ісуса, тепер 

матимуть можливість освіжити свій дух, почувши Духа Істини. 
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47 Я повідомив вам, що не всі почують Мене в цій формі, бо вона не найдосконаліша; але 

наближається день, коли Мій голос буде почутий усіма людьми через Мій духовний прояв; це буде 

час, передбачений пророками, коли кожне око буде бачити Мене і кожне вухо буде чути Мене. 

48 Якщо ваша молитва, яка є голосом грішника, доходить до Мене, то чому ж чистий і 

всемогутній голос вашого Отця не може дійти до дна людських сердець? 

49 Не забувайте, що Я - Пастир, який буде шукати загублену вівцю навіть у найглибших 

прірвах. О любі люди! Завжди йдіть за Мною з такою ж відвагою і вірою, з якою ви йдете за Мною 

сьогодні, щоб ваш приклад заохочував ті натовпи, які ще прийдуть до вас, щоб примножити народ 

Господній. 

50 У Першу епоху Ізраїль потребував цієї мужності і віри, щоб витримати суворий перехід 

через пустелю. Чоловіки, які відчули в своїх серцях заклик Єгови, втратили страх перед фараоном і 

разом зі своїми сім'ями вирушили в похід до матеріального і духовного визволення. 

51 Подумайте над історією цього народу. Хіба я не говорив вам, що його життя - це книга 

божественних одкровень і людських переживань та прикладів? 

52 У лоні цих натовпів, які зараз збираються, щоб почути Моє нове вчення, є також ті духи, які 

слідували за Мною через пустелю; вони були послані Мною, щоб навчити вас бути сильними і 

вірними вашому Батькові в життєвих перипетіях. 

53 Ви теж пишете свою історію, і я хочу, щоб вона була незгладимою через ті добрі приклади, 

які ви залишаєте для майбутніх поколінь. 

54 Добре витлумачуйте Моє вчення, щоб знати, як правильно застосовувати його на практиці. 

Я не хочу, щоб ті, хто потроху осягає Моє вчення, марнославствували його і відчували свою 

перевагу над тими, хто надто повільно осягає основне. Я не хочу, щоб ті, хто неправильно зрозумів 

Моє Слово, очолили велике Слово, тому що вони думають, що зрозуміли його. Не пан людський 

говорить з вами, не суддя земний судить вас, і не лікар світу цього зцілив вас. 

55 Зрозумійте, що Моє Слово не наповнює ваш розум марними філософіями, воно - суть 

життя. Я не багата людина, яка пропонує вам земні блага. Я - Єдиний Бог, який обіцяє вам Царство 

істинного життя. Я - смиренний Бог, який без показухи наближається до Своїх дітей, щоб Своєю 

ласкою і Своїм чудодійним Словом підняти їх на шлях спокути. 

56 У той час як у світі одні ганяються за фальшивою величчю, інші кажуть, що людина є 

нікчемним створінням перед Богом, а є навіть такі, що порівнюють себе з черв'яком земним. 

Звичайно, твоє матеріальне тіло може здатися тобі маленьким посеред Мого творіння, але для 

Мене воно не таке, бо Я створив його з мудрості й могутності. Але хіба можна судити про велич 

свого єства за розмірами свого тіла? Хіба ви не відчуваєте в ній присутність душі? Вона більша за 

ваше тіло, її існування вічне, її шлях нескінченний, ви не в змозі пізнати кінець її еволюції, так 

само як і її походження. Я не хочу бачити вас маленькими, Я створив вас для того, щоб ви досягли 

величі. Знаєте, коли я вважаю людину маленькою? Коли він втратив себе в гріху, бо тоді він 

втратив своє благородство і свою гідність. 

57 Ви вже давно не прилучилися до Мене, ви вже не знаєте, хто ви є насправді, тому що 

дозволили багатьом якостям, здібностям і дарам, які вклав у вас ваш Творець, бездіяльно лежати у 

вашому єстві. Ви спите щодо духу і совісті, а саме в їхніх духовних якостях і полягає справжня 

велич людини. Ви живете, як істоти цього світу, бо вони народжуються і вмирають у ньому. 

58 Я змусив вас пройти всі шляхи, щоб ви скуштували різні плоди. Але, врешті-решт, я 

покликав вас, і тому кажу вам: Ніхто не є новим у способі життя, нікого Я не підстеріг із Своїми 

одкровеннями непідготовленим. 

59 Ви вже їли духовний хліб, запропонований різними релігійними громадами; ви вже відчули, 

що таке наука; ви вже наслухалися людських теорій, тепер послухайте Мене: якщо, почувши Моє 

останнє слово, Моє вчення не задовольнить вас, то йдіть і шукайте істину іншим шляхом. Тут 

світло, любов і піднесена сила Мого вчення переконають вас, бо Я не хочу рабів духу! 

60 В цей час саме Христос в Дусі дає вам Своє вчення, це не Ілля; як провісник, він підготував 

Мій прихід в цей час, він допомагає вам зрозуміти Моє Слово, яке Я даю вам. 

61 Ти запитуєш Мене, як тобі діяти згідно з Моєю Волею, і Я відповідаю: спочатку досягни 

внутрішньої гармонії, а потім живи в гармонії з усіма Моїми Справами. Я кажу вам це тому, що 
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якби ви чесно судили себе, то виявили б, що ваше серце не в гармонії з вашим розумом, що ваше 

тіло не в гармонії з вашою душею, і що навіть душа не завжди в гармонії з совістю. Але якщо ви 

роз'єднані всередині себе, ви неминуче роз'єднані з іншими і не перебуваєте в гармонії з 

природними законами і божественними законами. Саме це насіння розбрату розплодилося на землі, 

і саме тому людство нині живе в хаосі. Але Моє милосердя допомагає вам очиститися, і воно 

просить вас: Коли ж ви всі впізнаєте в Мені себе? 

62 Вивчайте все, чого Я вас навчаю, щоб не відчувати потреби шукати Мою істину в книгах, 

бо більше користі вам принесе довіра до своєї совісті, ніж до книжок людей. Моє світло завжди в 

совісті, але для того, щоб зрозуміти його вказівки, ви повинні жити як люди доброї волі. 

63 Яким щасливим відчує себе ваш дух у потойбічному світі, коли його совість скаже йому, що 

він посіяв зерно любові на землі! Все минуле постане перед вашими очима, і кожен погляд на те, 

якими були ваші справи, даруватиме вам безмежну насолоду. 

64 Заповіді Моїх законів, які ваша пам'ять не завжди могла зберегти, так само пройдуть повз 

ваш розум, сповнений ясності і світла. Набувайте заслуг, які дозволять вам проникнути в невідоме 

з очима, відкритими для істини. 

65 Існує багато таємниць, які людина марно намагалася розгадати; ні людська інтуїція, ні наука 

не змогли відповісти на багато питань, які люди задавали собі, і це тому, що існують осяяння, які 

призначені тільки для духу, коли він увійшов в духовну долину. Ці несподіванки, які чекають на 

нього, ці чудеса, ці одкровення будуть частиною його нагороди. Але істинно кажу вам, якщо дух 

увійде в Духовний Світ з пов'язкою на очах, то він нічого не побачить, а буде продовжувати бачити 

навколо себе лише таємниці - там, де все повинно бути ясно. 

66 Це Небесне Вчення, яке Я несу вам сьогодні, відкриває вам багато красот і готує вас до того, 

щоб, коли одного разу ви постанете перед правосуддям Вічного духом, ви змогли витримати ту 

дивовижну реальність, яка буде оточувати вас з цього моменту. 

67 Будьте справжніми учнями цієї справи, і ви не спіткнетеся і будете мати повне знання 

істини в найпіднесеніші моменти вашого життя. 

68 Можете собі уявити розгубленість тих, хто відривається від матерії, не знаючи, куди 

звернутися? Ви можете собі уявити біль і відчай тих, хто приходить у духовний світ, обтяжений 

гріхами, кров'ю і помилками? Чи зможуть вони відкрити двері в Таємницю і бути в захваті, коли 

побачать славу Моїх Справ? Той, хто прийде до Мене таким чином, лише пізнає Мою праведність, 

що панує в його совісті, яка подібна до вогню, що обпалює, поглинає і очищає. 

69 Користуйтеся Моїми уроками, розумійте, що Я говорю з вами, учнями, які чують Моє 

Слово через людські вуста Моїх глашатаїв, а Я слухаю ваш голос, що промовляє до Мене з 

найпотаємнішого куточка вашого серця. 

70 Коли ви зможете почути Мій духовний голос у глибині свого єства? Коли є досконалий 

діалог між Отцем і Його дітьми - справжнє спілкування духу з духом. 

71 Зрозумійте, що Божественні настанови не припиняються, час від часу Я даю вам нові уроки, 

які пояснюють і розширюють попередні. Коли ви чуєте Мене в цей час, не поводьтеся, як фарисеї, 

які обурювалися ділами любові Ісуса, коли Він зцілював біснуватих, і привселюдно вигукували, що 

той, хто називає себе Сином Божим, є лжепророк, який проповідує вчення, що суперечить Закону 

Мойсея. - Не кажіть, що вчення, яке зараз дається, суперечить тому, що Ісус залишив вам свого 

часу. 

72 Якщо ти хочеш скласти правильне судження про це вчення, то спочатку очисти своє серце 

від забобонів, від низинних пристрастей, від фанатизму, а потім візьми одне з Моїх вчень, 

неважливо яке, вивчи його, і ти зрозумієш, яке світло воно містить і наскільки воно допомагає тобі 

прийти до Мене. 

73 Я збуджую обраних для Моїх проповідей через їхню совість, щоб вони ні на мить не 

забували про відповідальність за місію, яку Я поклав на них. Від їхньої підготовки залежить сяйво, 

яке отримує Моє проголошення, і від цього залежить враження, яке людина отримує в своєму 

серці. 
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74 Одного разу, коли Мене розпинали, народ кричав Мені: "Якщо Ти справді Син Божий, зійди 

з хреста, і ми увіруємо в Тебе". Сьогодні вони скажуть вам, які передають Моє Слово: Якщо ваші 

уста справді говорять Слово Боже, дайте нам докази, яких ми вимагаємо. 

75 Простіть тих, хто вас випробовує, і тих, хто сумнівається у вашій місії або насміхається з 

вас. Я візьму з твого плеча цей важкий хрест, який ти з усією смиренністю віддаси Мені, а потім 

від усього серця попросиш Отця: "Прости їм, бо не відають, що творять". 

76 Моя милість говорить вам: Духи, які прийшли сюди, з'єднавшись з людським тілом і багато 

боролися і пережили, спочивають тут з Учителем. Для одних життя стало тягарем, для інших - 

ярмом. Як мало тих, хто знає, що життя - це глибокий урок! 

77 Не впадайте у відчай, проникніться Моїм Словом, і після ваших штормів настане мир і 

спокій. Ти називаєш Мене найкращим Лікарем, і Я дійсно виливаю Свій бальзам на твої болі. Але 

не тільки це Я хочу принести вам, але також хочу сказати вам, що Я обрав вас, щоб ви допомагали 

Мені в божественній місії втішати і зцілювати всіх хворих, яких ви зустрічаєте на своєму шляху. 

78 Ви вважаєте себе нездатними виконати ці роботи? Візьміть приклад Моїх апостолів Другої 

Епохи; Я також знайшов їх сумними і хворими, але їхній смуток був у їхньому дусі, вони були 

хворі від туги, тому що вони і їхній народ довго чекали приходу обіцяного Месії, який принесе 

Своє Царство любові і чий хліб втамує такий великий голод по справедливості. 

79 Коли вони вперше побачили Учителя і почули Його голос, то відчули, що вони вже не від 

світу цього, а від того, який покликав їх своїм божественним словом; вони озброїлися 

надприродною силою і пішли за Ним до кінця. 

80 Вам, хто сидів за Моїм столом протягом цього часу, Я кажу: не соромтеся більше 

виконувати завдання розповідати світові про цей небесний бенкет. Докладіть зусиль вже зараз, щоб 

отримати дари Духа, які будуть єдиним, що ви заберете з собою з цього світу. Я не кажу вам 

нехтувати своїми матеріальними обов'язками, але не турбуйтеся про те, як ви будете добувати те, 

що вам потрібно для життя і прожитку. Іншим разом Я говорив вам, що птахи не сіють і не жнуть, 

але їм не бракує ні їжі, ні даху над головою. Неможливо, щоб вам, які мають у своєму єстві 

частинку Бога і які, до того ж, ревно прагнуть до того, чого вимагають ваші потреби, було 

відмовлено в тому, заради чого ви працюєте своїми зусиллями, своєю наукою, а іноді і своїм 

болем. 

81 Вам тільки не вистачає віри в життя, але в те вище життя, яке пропонує вам ваш Небесний 

Отець в цьому слові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 86 
1 Чи любите ви Мене, люди, по-справжньому? Чи віриш ти, що ти справді перебуваєш у Моїй 

присутності? Тоді покажи Мені своє покаяння через щиру рішучість виправитися. Я хочу жити у 

ваших серцях, щоб потім ви могли спілкуватися зі Мною від душі до душі. 

2 Коли на твоєму життєвому шляху все частіше зустрічаються труднощі, ти сприймаєш їх як 

перешкоду для свого духовного поступу, і так кажеш Мені, не усвідомлюючи, що шлях без 

випробувань - це шлях, на якому ти не мав би можливості набути заслуг, щоб домогтися 

відшкодування своїх помилок. 

3 Коли промені сонця обпалять вас, приходьте відпочити під тінь цього божественного 

дерева, щоб відновити сили і набратися мужності. Тут Я відкрию вам силу любові, яка спасає, 

очищає і дарує мир. Любов зближує вас і наближає до Творця, щоб ви стали одним цілим із 

вселенською гармонією. 

4 Подумайте про блаженство, яке відчує ваш дух, коли почує голос свого Отця всередині, де б 

він не знаходився. Цим Я доводжу вам, що Я тільки й чекаю, щоб показати Свою славу кожному, 

хто зі смиренням, народженим любов'ю, підійде до Мене, щоб запитати або попросити. Він буде 

жити в Мені, а Я буду жити в ньому. 

5 Іноді задаєшся питанням, чи можливо взагалі, щоб Дух Божий жив у тобі. На це я вам 

скажу, що вам достатньо спостерігати за тим, як ваше тіло ні на мить не відчуває нестачі в повітрі, 

яким воно дихає для того, щоб жити. Так само і Мій Дух проникає у ваше єство, щоб ви могли 

володіти світлом і силою Отця, які є вічним життям. 

6 Я тут даю про Себе знати і говорю вашими устами. Це ще один доказ того, що Я у вас, а 

також урок для тих, хто сумнівається, що саме Мій Дух дає про Себе знати таким чином. 

7 У Другу Епоху Я сказав фарисеям, які обурювалися, що Я зцілюю хворих у суботу: 

"Господь - Господь над часом, а не час над Ним, тому Він може розпоряджатися часом, як Йому 

завгодно". Відповідно, в нинішній час Я кажу тим, хто не вірить в Моє проголошення за 

допомогою людського органу розуміння: "Я - Господь людини, а не він - Господь Господа; тому Я 

використовую його, як Мені завгодно". 

8 Іноді необхідно втратити те, що ви маєте, щоб усвідомити його цінність. Я кажу вам це, бо 

багато хто буде сумніватися, поки Я даю вам Моє звіщення через вуста людей. Але як тільки цей 

голос замовкне і серця почнуть відчувати голод за цією божественною сутністю, вони зрозуміють, 

що ці вчення дійсно прийшли не від людей, але що світло Отця осяяло вас. 

9 Вже зараз Я попереджаю вас, щоб ви були готові, бо заради цих навчань багато хто піде на 

обман, називаючи себе носіями Мого голосу, тоді як Я вже перестану давати вам знати про Себе 

через людський орган інтелекту. 

10 Під час Мого прояву ніхто не мовчав, і Мій голос не буде мовчати; але якщо після цього 

часу хтось претендує на отримання Божественного Променя Мого Світла, знаючи, що тим самим 

він не є слухняним Отцю і обманює свого брата, він завжди повинен буде побоюватися, що Моя 

справедливість наздожене його, або повинен буде весь час остерігатися, що людська 

справедливість схопить його. 

11 Я хочу від вас послуху, хочу, щоб ви сформували сильний народ через його віру і 

духовність, бо так само, як Я спричинився до розмноження поколінь, що походять від Якова, 

незважаючи на великі труднощі, які спіткали цей народ, так само Я спричинюся до того, щоб ви, 

які носите це насіння у своєму дусі, були наполегливими у своїй боротьбі, щоб ваш народ знову 

розмножився, як зорі на небі і як пісок на морі. 

12 Я дав вам знати, що ви духовно є частиною цього народу Ізраїлю, щоб ви мали повніше 

уявлення про свою долю. Але при цьому я рекомендував вам не проголошувати публічно 

пророцтва з цього приводу до тих пір, поки людство не відкриє їх для себе самостійно. Бо оскільки 

ізраїльський народ ще існує на землі, єврей по плоті, то вони будуть заперечувати вам це ім'я і не 

дадуть його вам, хоча це не є поважною причиною для суперечки. Вони ще нічого не знають про 

вас, тоді як ви багато знаєте про них. Я відкрив вам, що цей народ, який блукає по землі і не має 

душевного спокою, крок за кроком, сам того не знаючи, рухається до Розп'ятого, якого він визнає 
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своїм Господом і в якого попросить прощення за свою велику невдячність і жорстокосердя перед 

обличчям Його любові. 

13 Моє Тіло знято з хреста, але для тих, хто століттями відрікався від Мене, Я залишаюся 

прибитим і продовжую чекати моменту їх пробудження і покаяння, щоб дати їм все те, що Я 

пропонував їм, а вони не захотіли прийняти. 

14 Настав час суду, час віддавати борги. Я не шукав праведників у світі, бо той пошук був би 

марним. Я шукаю тих, хто заблукав, і просвітлюю їхній шлях, щоб вони повернулися на шлях 

добра. 

15 Я довго промовляю до вашого духу, але люди кажуть Мені: "Господи, не тільки наш дух 

потребує Тебе, подивись, наше життя - це важкий хрест". Але я кажу вам: будьте щасливі, що ви 

живете на цьому клаптику землі, куди не дійшли розруха, війна, голод і смерть. Ви не цінуєте Моєї 

милості, і замість того, щоб щодня дякувати Мені за Мої блага, ви вважаєте себе нужденними і 

весь час нарікаєте на Мене. 

16 Зрозумійте своє завдання на землі і осягніть диво, що ви стали свідками весни 

одухотворення, яка зароджується в лоні цього народу. 

17 Я, Христос, є Слово Отця і світло вашого сумління, бо світло Боже, переповнене любов'ю в 

Ісусі, у ваших серцях. 

18 Приходьте під крила Божественного Жайворонка, де є тепло, яке дарує вічне життя тим, хто 

відчуває, що вмирає від холоду. Істинно кажу вам, що в серцях людських є холод, бо любов 

відступила від них. Це як у тих домівках, де згасло священне полум'я любові, чи то між 

подружжям, чи то між батьками і дітьми, чи то між братами і сестрами. Їхні тіла близькі одне до 

одного, але їхні душі далекі одне від одного. Яка велика їхня порожнеча, яка глибока їхня 

самотність і який холод всередині цих домівок! 

19 Якщо Я іноді кажу вам, що бачу, як ви приходите до Мене, тремтячи від холоду, то це тому, 

що Я бачу, що ви відчули від світу тільки байдужість до вашого болю, тому що ви відчули тільки 

егоїзм і невдячність. 

20 Яким самотнім почувається на землі той, хто страждає, яким покинутим хворим! Як 

гніваються люди на того, хто падає, і як гіркий хліб, що залишається бідним! Відчуйте, як тепло 

сяйва, яке Я направляю на вас, проникає навіть у найпотаємніший куточок вашого серця. Несіть її 

людям, стражденним і хворим. Тоді бідні піднесуть свої думки до Творця життя, щоб сказати 

Йому: "Господи, ми вже не покинуті в цій долині, є багато тих, хто проливає сльози за нас, хто 

шукає нас, втішає нас і простягає до нас руку". 

21 І в цей час Я кажу вам: "Просіть, і дасться вам", а тепер додаю: "Учіться давати, бо від вас 

будуть вимагати". 

22 У глибині душі кожної істоти є акорд любові, який, коли його торкаються, вібрує. До неї 

треба йти шляхом ніжності і милосердя, щоб вона пробудила і змусила серце відчути те, що Бог 

відчуває до кожної своєї дитини - любов. 

23 Хто ж будуть ті майстри, які вміють відкрити в кожній людині ту стежину, що веде до цього 

акорду, який люди сьогодні так глибоко ховають? 

24 Учіться у Мене, учні, усвідомлюйте, як Моє просте і зрозуміле Слово зворушило ваше 

єство. Причина в тому, що в його суті закладена божественна любов, яка є теплом і життям для 

серця і для духу. 

25 Сьогодні, коли Учитель з вами, бачте в Ньому Отця всіх істот. Не називайте Мене більше 

Ісусом Назарянином, ані Рабином Галілейським, ані Царем Юдейським, бо Я не з жодного народу і 

не з жодного місця на землі, Я прийшов не як людина, Я прийшов у Дусі, і природа Моя 

Божественна. 

26 Скільки сказано і написано про Моє існування на землі, але як рідко люди виходили за межі 

матеріального. Люди ставали на коліна лише для того, щоб поклонитися місцям і предметам, які 

вказують на Мої сліди у світі, замість того, щоб шукати божественну сутність Моїх слів або Моїх 

справ. Але, як осяйний світанок, для людства настав новий час, в якому ваш дух розпізнає в 

яскравості полудня те, що раніше було для нього таємницею, оповитою непроникною темрявою. 
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27 У цей день люди на кілька хвилин заспокоюють свій розум і підносять до Мене свій дух, 

згадуючи благословенну ніч, в яку прийшов у світ Спаситель. Хтось відчуває спокій Мого Духа, 

тому що в його серці мир, хтось відчуває смуток, бо згадує своє дитинство і улюблених істот, які 

пішли з цього світу. Одні занурюються в духовне споглядання і молитву, а інші профанують 

справжню радість духу мирськими розвагами і святкуваннями. 

28 Але Я питаю бідних, нужденних землі: чому ви плачете? Хіба ви не пам'ятаєте, що прості 

вифлеємські пастухи першими побачили обличчя свого Господа в особі цього Дитятка? 

29 Витріть сльози, підніміть обличчя і побачте світло Моєї Присутності в цьому 

благословенному слові, яке також почули прості люди, коли воно вперше прозвучало в цей час. 

Святкуйте цю ніч з радістю і пам'ятайте ту, в яку Я прийшов до вас, щоб принести вам Моє світло 

на віки вічні. 

30 Я благословляю ваш дім і ваш хліб і кажу вам: Я буду за вашим столом, а поруч зі Мною - 

Марія, ваша ніжна Духовна Мати. 

31 Дбайте про те, щоб ваша душа одягалася в білі шати доброчесності, навіть якщо ви скромно 

прикриваєте своє тіло. Те, що дійсно має значення в людині і що було відсунуте нею на найнижче 

місце, воскресне в цьому віці, який люди назвуть "часом духу". 

32 Подивіться, як блудні вівці збираються на заклик Пастиря, щоб жити в загоні миру. 

33 Племена того народу, які чули заповіді Єгови в Першу Еру, мабуть, зникли з лиця землі. 

Хто з тих духів, розсіяних нині по всій земній кулі і перевтілених в чоловіків і жінок різних рас, 

зміг би впізнати або виявити тих, хто в колишніх втіленнях був пов'язаний з ним кровними узами? 

Тільки Моє далекоглядне, проникливе і справедливе око здатне відкрити те, в чому сьогодні 

людині відмовлено. 

34 Ось я говорю через орган розуму людей, які не знають навіть своєї долі, не кажучи вже про 

долю інших. Я знаю, що багато хто насміхається над цими словами, бо приписує їх уяві або 

фантазії Моїх голосоносців, через яких Я говорю. Але істинно кажу вам, що це матеріалізоване 

людство ще віддасть належне цьому простому слову, вимовленому устами людини. 

35 Перші борозни вже зроблені, насіння впало в їхнє лоно. Сьогодні лише деякі знають, що Я 

був з вами; але завтра світ дізнається, і коли він осягне те, що сталося під час Мого приходу, Мого 

перебування тут і Мого відходу в цей час, він визнає, що Я прийшов не таємно і не мовчки, і що від 

Сходу до Заходу Я давав світові докази і знаки, якими Я свідчив про Моє нове одкровення, 

виконуючи таким чином обіцянку, дану людству в давнину. 

36 У цей день благодаті ваше серце сповнене радості, бо Моя Присутність знову серед вас. 

Коли ви починаєте слухати Моє Божественне Слово настанови, ви відчуваєте себе заплямованими і 

негідними слухати Моє Слово; але коли настанова закінчується, ви відчуваєте себе чистими. Це 

тому, що Моє Слово, яке є рікою благодаті, очищає й очищає кожного, хто занурюється в його 

води. 

37 Ви - люди, які, слухаючи Мене знову і знову, повинні досягти оновлення, а потім і 

одухотворення. Саме в цей час, і ніякий інший, ви досягнете цього очищення, бо без нього ви не 

могли б бути ні гідними носіями Мого Закону, ні посланцями цього Слова. 

38 Усвідомте, що недостатньо сказати: "Я належу до тих, кого позначив Господь", але 

необхідно застосовувати довірені вам духовні дари, свідчачи про істинність Мого вчення своїми 

справами любові. 

39 Серед цих людей є ті, хто визнає, що Моя Присутність серед вас була Небесною 

Благодаттю, ще одним доказом Божественної Любові до тих, хто грішить і страждає. З глибини 

сердець тих, хто так відчуває цю благодать, виринають духовно псалми, що злітають у 

нескінченність, щоб подякувати Мені за те, що Я прийшов до вас. 

40 Народ Божий розсіяний серед різних народів і націй. Я прагнув об'єднати їх, але побачив, 

що вони віддалися насолодам світу, глухі до Мого голосу, нечутливі до Моєї присутності, забули 

про Мою обіцянку повернутися. Я знайшов частину цього народу в цьому куточку землі, тут, і 

бачачи, що їхній дух чекає Мене, що їхнє серце загартувалося в стражданнях і здатне відчувати 

Мою Присутність, Я послав їм Іллю, щоб підготувати їх до того, щоб вони стали Моїми новими 

учнями. 
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41 Коли цей народ зросте чисельно і стане великим і сильним завдяки своєму одухотворенню, 

він увійде до Нового Єрусалиму, сліпучо-білого Духовного Міста, невидимого для матеріальних 

очей, ворота любові якого будуть відкриті, щоб прийняти довгі паломництва, які прийдуть, 

бажаючи цього. 

42 Сліпучо-біла пишність цього дому випливає з духовної гармонії тих, хто виконує Мій 

Закон, і кожен, хто цим шляхом увійде в лоно цього братства, тим самим стане дитиною Божого 

народу. 

43 Не всі слухають Мене тут, хто отримав за цей час духовні дари. Подивіться, скільки 

порожніх місць за столом, тому що багато Моїх малих дітей, отримавши пільги, пішли і ухилилися 

від обов'язків і доручень. О, якби вони ще знали тут, на землі, обітниці, які давав Мені кожний дух 

перед приходом на землю! 

44 Перш ніж страждання знову зруйнують їх, а нещастя знову зроблять їх вигнанцями - 

шукайте їх, скажіть їм, що Моя любов все ще чекає на них, але, щоб не страждати, вони повинні 

повернутися до Отця, перш ніж вони розтратять останнє, що залишилося від їхньої спадщини. 

45 Прийдіть, прийдіть, - каже вам Учитель, - на Моїй дорозі істинний мир, Я - спасіння і життя. 

46 Любіть і прославляйте Отця, який сходить, щоб здивувати вас у вашому земному житті і 

який знає, як проникнути у ваше серце. 

47 Вислухавши Моє Слово як Отця і як Учителя, ви будете мати і Слово Судді цього дня. Я 

вимагатиму від вас звіту за все, що я вам дав для виконання вашого завдання. 

48 У вас є світло, яке веде вас, чесноти і здібності. Я спостерігав за тобою і наставив тебе на 

шлях, яким ти можеш досягти Мене. Зараз, після того, як я вас випробував, я прошу вас: Яка ваша 

данина і які ваші знання? Ти зрозумів, що ти значиш для Мене? Тоді підготуйтеся, прислухайтеся 

до голосу своєї совісті і дайте відповіді на Мої запитання. 

49 Хочеш, щоб Я поніс на Своїх плечах хрест недосконалості світу і взяв на себе твої 

обов'язки, щоб виконати те, що належить тільки тобі? Я зараз заповідаю вам Третій Заповіт, а ви 

навіть не зрозуміли перших двох. Якби ви були готові в цей час, то не було б необхідності, щоб 

Моє Слово було почуте матеріально, бо тоді Я говорив би духовно, а ви відповідали б Мені своєю 

любов'ю. 

50 Коли Мій голос осуду дає про себе знати в тобі, ти шукаєш притулку і розради у своєї 

Матері. Тоді добрий і люблячий голос Марії заступається за вас і стоїть поруч у суді. Вона, у якої 

не залишаються без уваги ваші труди, молитви і прохання, радить вам і просить у Отця нової 

можливості, щоб дитина повернулася на добрий шлях, оновилася і була цілісною. Її доброта 

вкриває тебе, як мантія. 

51 Ілля також з'являється переді Мною, як маяк, світло якого веде людство. Його голос, 

сповнений справедливості, потрясає серця і змушує відчувати докори сумління. Він присягається 

Мені пильнувати чистоту джерела, яке є Моїм творінням, щоб усі, хто наближається до нього, 

могли там втамувати свою спрагу справедливості і любові. Посох, який Я дав людині для опори, - 

це Ілля, невтомний Пастир, який веде і направляє вас до Мене і приведе вас до Мого лона, коли ви 

вдосконалитеся. 

52 Кожен відрізок часу, який Я даю вам, кожне перевтілення - це ще один щабель, якого 

досягає дух, набуваючи з кожним разом все більше світла. 

53 Подумайте, з якою любов'ю Я обдаровував вас дарами, з якою мудрістю давав вам 

настанови і надихав вас, щоб ви досягли успіху у створенні високого і гідного існування на землі, 

щоб, закінчивши свою роботу, ви могли пожинати насіння, і Отець понесе його в Свою житницю. 

54 Улюблені, чи могли ви знехтувати Моїми настановами і відступити після того, як Я говорив 

з вами в цей час і оголосив вам Мою Волю? Не дозволяйте Моєму Слову стати для вас буденністю, 

і тільки тому, що Я прощаю вас, не грішіть знову, не переставайте пильнувати і молитися. 

55 Зараз вириваю бур'яни з коренем. Якщо ви хочете душевного спокою для себе і для тих, хто 

вас оточує, посеред цього всесвітнього очищення, працюйте на благо миру, люблячи своїх 

ближніх. 

56 Пошесті і вивільнені сили природи будуть продовжувати очищати людство, і всі будуть 

мати великі докази і свідчення Мого нового прояву в цей час. Той, хто зробить перші кроки, 
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сповнені ревності і любові, досягне великих чудес і буде першим, а той, хто сьогодні буде першим, 

а потім стане духовно млявим, буде останнім. 

57 Не звинувачуй час у своєму нещасті або у своєму болю; вважай, що коли людство не 

дозволило собі керуватися Моїм Законом, не виробило свого миру, то цілком природно, що воно 

повинно пожинати гіркі плоди, які воно плекало. 

58 Я даю вам нову силу, бо бачу, що ви втомлені. Кожен, хто ступить під тінь цього дерева 

життя, зміцниться. 

59 Отець допомагає вам, бо Він хоче знайти серед вас учнів, а не слабких дітей, які 

залишаються немовлятами впродовж віків. Працюйте над собою і оновлюйтеся, щоб заслужити 

Моє милосердя. У цей час Моя Справедливість знищить нові Содоми і Гоморри, щоб їхній гріх не 

заразив інші народи. Істинно кажу вам, що саме через совість Я зробив так, що Мій голос дійшов 

до всіх людей, і тому ви можете зрозуміти, що якщо світ оповитий темрявою, то причина не в тому, 

що Я відмовив йому в Своєму світлі. 

60 Коли ваші очі побачать загибель народів і ви дізнаєтеся про їхні нещастя, ваше серце буде 

обтяжене болем і скорботою; але коли ті, хто сьогодні сумнівався в Моєму Слові, побачать, що Мої 

пророцтва здійснилися, вони теж заплачуть, бо вони були невірними. Тоді ви побачите, як 

"останній" дасть вам приклад віри, довіри і послуху. 

61 Приготуйтеся до цього року, який принесе відвідування і чудесні події по всьому світу - 

чудеса, яких Я зроблю багато серед вас. 

62 Несіть добру науку в домівки, разом з прикладом вашого оновлення, вашої чесноти і вашого 

миру, щоб, коли натовпи іноземців відвідають вашу країну, вони побачили народ, підготовлений 

серцем і розумом. Пам'ятайте, якщо цього не станеться, доведеться нарікати на те, що вони застали 

вас зненацька уві сні. 

63 Не бійтеся стукати в двері брата, коли намагаєтеся врятувати його від небезпеки, розрадити 

в скорботі або дати пораду в складній ситуації. Дійте, як Ісус, паломник, який стукає раз, два і три 

у двері сердець. Я вклав світло в твій погляд і пообіцяв вкласти слова істини в твої вуста, коли тобі 

потрібно буде говорити. Прагніть зберігати мир і світло, як всередині себе, так і в своїх будинках, 

щоб не дати доступу злим впливам, які виходять від душ темряви, що оточують людство. Ідіть 

завжди дорогами Мого Закону, щоб бачити свій шлях освітленим і щоб ви могли перемогти 

труднощі і хвороби, які зустрічаються вам на шляху, як камені спотикання, що зупиняють вас на 

життєвій дорозі. 

64 Удосконалюйте своє життя, піднімайте дух, не чекайте, коли прийде останній і, зрозумівши 

велич Мого Вчення і Мого Одкровення, скаже вам: "А що ви зробили за всі ці роки божественних 

настанов?" - а потім промовчить. Істинно кажу вам, навіть якщо ви сумніваєтеся в цьому, ви були 

обрані Мною тричі. Серед вас є ті, кого я можу по правді назвати первістками. 

65 Сьогодні, бачачи вас сумними, я прошу вас: Чому я не бачу радості у ваших серцях? Ви 

втомилися від випробувань і життєвих перипетій? Ви втомилися від потрясінь, викликаних війною 

між народами? Чи не втомилися ви також спостерігати і молитися? Люди, ви не приречені на 

смерть. Я сказав вам, що ви будете жити, Я дав вам духовні дари і дав вам час для виконання вашої 

місії. Ви побачили, що книга, в яку ваша совість записує всі ваші вчинки, не чиста, і це засмучує 

вас, бо ви вважаєте себе невдячними. Ти переживаєш у своїй пам'яті дні і місяці, що минули, 

згадуючи одну за одною Мої блага. Ви боїтеся майбутнього, ви боїтеся втратити віру в себе, ви 

боїтеся продовжувати не слухатися Мене і не мати можливості виконати своє завдання. Але я хочу 

наповнити ваш шлях світлом, щоб оживити вашу віру і надію, щоб ви зробили рішучий крок на 

шляху до духовного прогресу. Об'єднайте свої серця в одне ціле, кохані люди. 

66 Я зроблю так, що прапори знищених у війні народів будуть об'єднані, поки не утворять 

один прапор миру. Я говорю так, бо Я - Бог миру, Отець, який хоче радості в серцях Своїх дітей. 

67 Я хочу бачити вас Моїми учнями, яким Я можу відкрити Свою мудрість, даючи вам знати 

майбутнє; але Я бачу вас замисленими в цей день, тому що ви пережили істину Мого Слова і 

виконання Моїх пророцтв, даних через цих глашатаїв. Сьогодні ви почули Моє божественне 

вчення і ви потрясені, бо знаєте, що кожне Моє вчення - це пророцтво і закон. Я говорю вам все це 

для того, щоб ви були сповнені набагато більшого захвату, бо немає жодної релігійної громади або 
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секти, яка могла б сказати, як ви, що вона має Моє божественне, живе і безпосереднє Слово, або 

яка могла б сказати, що Господь відкриває Себе їм. Ви, єдині, хто може запевнити, що Христос дає 

про себе знати і являється цьому народові, покажіть Мені ваші серця, все ж таки схилені болем і 

каяттям за невиконання Моїх Заповідей. Це заважає вам підняти свій голос, щоб засвідчити Мою 

Присутність серед людства, і це тому, що ваша совість змушує вас відчувати Мій суд, той суд, який 

охоплює весь всесвіт і досягає кожного створіння в цей час. 

68 Своїм словом любові Я доводжу вам, яку цінність має для Мене ваш дух. Немає нічого в 

матеріальному творінні більшого за твій дух - ні царська зірка з її світлом, ні земля з усіма її 

чудесами, ні будь-яке інше створіння не є більшим за дух, який Я дав тобі, бо він є божественною 

іскрою, є полум'ям, що вийшло з Божественного Духа. Крім Бога, тільки духи володіють духовним 

розумом, совістю, волею і свободою волі. Над інстинктом і нахилами плоті піднімається світло, 

яким є ваша душа, а над цим світлом - поводир, книга і суддя, яким є совість. 

69 Усе створіння віддає Мені данину, але не з віри і не з любові, а через закон; ваш же дух 

приносить Мені данину з любові. Коли він стає на коліна і поклоняється Мені, то тільки вірою і 

світлом своєї совісті. Час, простори, сили природи, зірки, істоти природи, рослини - все вірно 

слідує встановленій Мною долі. Але якби Я запитав вас, що ви зробили з Моїми духовними і 

матеріальними законами - ви, люди, які керуєте народами землі, і ви, люди, які ведуть людство по 

шляху духу, - вам довелося б показати Мені в більшості своїй кров ваших жертв і багато темних 

справ. 

70 Ви правителі: Що ви зробили з народами? Я бачу тільки біль і страждання. Ти багатий: Як 

може ваш хліб бути смачним для вас і як ви можете насолоджуватися своїм багатством, коли 

знаєте, що багато хто страждає від голоду? Ви станете рабами своєї влади, ваш хліб буде гірким, і 

ви не будете мати спокою. Це ваша праця, це те зерно, яке ви посіяли. 

71 Для того, щоб цей світ знову прийшов до тями, необхідно, щоб біль був дуже великим. Я 

посилаю вам Своє світло, щоб ви могли впізнавати один одного і поважати життя свого ближнього. 

Залиште братовбивчу зброю і поверніться до Отця вашого духу, якого ви давно не відвідували в 

Його святині. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 87 
1 Мені подобається дивувати вас найнесподіванішими способами, щоб перевірити вашу 

сердечну віру. Я хочу випробувати вашу силу духу, щоб ви стали прикладом для своїх братів. У 

вашому дусі живе насіння Якова, якого Я назвав Ізраїлем, що означає "сильний". Цей патріарх був 

підданий Мною тяжким випробуванням для того, щоб дати великий приклад сили духу. Я послав 

йому ангела, щоб він бився з ним, але сильна рука цієї людини не могла бути переможена. З того 

часу я назвав його Ізраїлем, і під цим ім'ям він став відомий нащадкам. Але якби я вас запитав: Що 

ви зробили з тим духовним насінням, яке передав вам Яків? Чи зрозумієш ти Моє запитання і чи 

знатимеш, як на нього відповісти? Мої ангели з'явилися на вашому шляху, щоб боротися з вашими 

помилками, але ви їх не прийняли. Істоти темряви застали вас непідготовленими, і ви виявилися 

слабкими перед ними. 

2 Я знову запитую вас: де меч Якова, його ревність і його сила? 

3 Я дарую вам присутність Істот Світла у вашому земному житті, щоб вони захищали вас, 

допомагали вам і надихали вас. Вони, більш розвинені, ніж ви, спускаються, щоб виконати місію 

любові, місію сіяння благ і цілющого бальзаму серед своїх братів. Істоти темряви або заблудлі душі 

мимоволі виконують завдання випробування людей на віру, доброчесність і наполегливість у 

прагненні до добра. І коли їх остаточно перемагає сила духу і наполегливість у добрі того, кого 

вони спокусили, вони отримують просвітлення і відроджуються до життя і любові. 

4 Учні, Я дав вам чутливість, щоб ви могли відчувати присутність ваших духовних братів. 

Хто не має дару духовного зору, той має дар одкровення, або його мозок здатний приймати 

духовний світ, або, принаймні, він має дар передчуття; але вам не вистачило любові, щоб 

розвинути свої дари. Тому я раджу вам жити пильно, щоб ви могли почути голос пастиря і 

охоронців, які вас оберігають, плач овець або скрегіт вовка, що підстерігає в підліску. 

5 Не спите в цей час засідок і небезпек, прірв і спокус. Зрозумійте, що кожен, хто має 

духовний дар або місію дарувати духовне світло, буде постійно піддаватися облозі і 

переслідуванню. Я приходжу не для того, щоб пробуджувати забобони або марновірство серед 

Моїх людей. Я приходжу, щоб зміцнити вашу віру в існування духовного і відкрити ваші очі на 

вічне. Тоді ви зможете зазирнути далеко за межі матеріального і зрозуміти, що не все, що існує в 

потойбічному світі, оповите світлом, бо навіть у невидимому є темрява, яку треба розчинити, і 

недосконалість, яку треба трансформувати в піднесену духовність. 

6 Вчення, яке Я дав вам, щоб у вашому житті ви зуміли привернути до себе світло, яке 

перетворює темряву на світло, вчить вас молитися і дивитися з вірою і наполегливістю на те, щоб 

творити добро. 

7 Людина, яка впала в гріховне життя, здатна потягнути за собою цілий легіон породжень 

темряви, які змусять її залишати на своєму шляху шлейф нездорових впливів. 

8 Світ зі своєю наукою заблукав настільки, що сьогодні вже не може повернутися з власної 

волі до витоків свого еволюційного шляху, бо не зможе відрізнити істину від брехні через брак 

віри, любові і через те, що не знає сенсу свого існування, і тому Я знову прийшов у світ. Блаженні 

ті, що слухають Мене, бо вони зрозуміють Мене, підуть за Мною і знайдуть спасіння. Я дам їм 

сили відновити все, що вони осквернили або зруйнували. 

9 Люди, залишайтеся постійними в Моєму Вченні, і істинно кажу вам, що через три 

покоління після вас душі ваших нащадків досягнуть великого одухотворення. Шукайте істинного 

піднесення, і тоді все людство зробить це, бо ваш світ не приречений бути вічно долиною сліз, 

землею гріха, пеклом блуду і війни. День Господній вже з вами, Мій меч правди вразить корупцію. 

Що буде, коли Я знищу насіння зла, пороку і гордині, а натомість посію насіння миру, злагоди, 

оновлення та істинної віри в Мене? Світ має змінитися, людина зміниться, коли її духовна 

відданість Богу і її життя стануть кращими. 

10 Прийде час, коли з'являться люди, які по-справжньому полюблять Мій закон, які вмітимуть 

з'єднати духовний закон з мирським, тобто вічну владу з владою тимчасовою. Це відбудеться не 

для того, щоб поневолити духів, як у минулі часи, а для того, щоб вказати їм шлях до світла, яке є 

істинною свободою духу. Тоді мораль повернеться в лоно сім'ї, у ваших звичаях з'являться 
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справжні осередки освіти і духовності. Це буде час, коли совість зробить свій голос чутним і коли 

Мої діти будуть спілкуватися з Моєю Божественністю від духу до духу, коли раси зіллються. Все 

це зумовить зникнення багатьох розбіжностей і суперечок, бо досі, хоча ваш світ такий малий, ви 

не зрозуміли, як жити разом, як одна сім'я, ви не змогли запропонувати Мені єдину форму 

поклоніння. Стародавній Вавилон прирік вас на цей поділ народів і рас, але зведення Мого 

духовного храму в серцях людей звільнить вас від цієї спокути і змусить вас по-справжньому 

любити один одного. 

11 Не думайте, що Я вибрав цей народ тільки в останню годину для Свого нового прояву. Все 

вже було передбачено від вічності. Ця земля, цей рід, ваші душі були підготовлені Мною, так само, 

як і час Моєї Присутності був визначений Моєю Волею. 

12 Я вирішив почати Свої прояви з найбідніших, з тих, хто зберіг чистоту розуму і духу. Тоді Я 

дозволив усім прийти до Мене, бо за Моїм столом немає ні відмінностей, ні фаворитизму. Моє 

Слово, послане цьому народу, було простим і скромним за своєю формою, доступним для вас, але 

його зміст, повний ясності, був глибоким для вашого духу, бо, хоча Я і є вмістилищем усіх знань, Я 

завжди висловлюю і проявляю Себе просто і ясно. Я ні для кого не є таємницею, таємниця і секрет 

- діти вашого невігластва. 

13 Чи є і в цей час Фома з сумнівами в серці? Що ще ви очікуєте побачити і почути, щоб 

повірити? Чи бажаєте ви, щоб Христос знову став людиною і жив серед вас? Поверни Мені тіло, 

принесене в жертву на хресті, яке ти забрав у Мене, і Я обіцяю тобі повернутися людиною. Ви 

можете це зробити? Ні. Я ж застав вас мертвими для світла і віри і воскресив вас духовно. Ти 

втратив своє тіло в землі, і Я дав тобі нове. Тільки Я можу творити ці чудеса, але істинно кажу вам, 

що життя, яке ви вирвали у Ісуса на Голгофі, розлилося, як роса вічного життя, по всьому людству. 

14 Тому Я кажу вам, що ви є Моїм храмом, тим святилищем, яке існує у вашому дусі і де Я 

шукаю вашого поклоніння, де Я хочу, щоб Мій голос знайшов своє відлуння, де Мій жертовник 

підніметься, і Я зможу жити вічно. 

15 Усе Моє вчення і Мій закон є не що інше, як підготовка до входження в духовне життя. 

Скільки з тих, хто почув Мене за цей час, вже живуть у потойбічному світі, сповнені радості в 

душі, бо не відчули жодних труднощів у своєму переході в той нескінченний світ, а багато людей, 

скептично налаштованих у своєму матеріалізмі, іронічно посміхаються, коли з ними говорять про 

духовне життя. Але прийде смертна година, коли не буде ні серця, яке б не боялося, ні духу, який 

би не тремтів перед обличчям неминучої присутності вічності. 

16 Пильнуйте і моліться завжди, щоб це життя, яке вібрує над вами і ворушиться в глибинах 

вашого єства, знайшло вас готовими. 

17 Ніхто, крім Мене, не може зберегти твою душу, бо Я - божественна манна життя. 

18 Людство, прокинься від глибокого сну, в якому ти перебуваєш, і подивися правді в очі, 

скільки людських мрій буде розбито в цей час під впливом Моєї справедливості. Але потім для 

людей засяє зоря нового часу, в якому Я відкрию їм нові вогні, що приведуть їх до пізнання вищої 

істини. 

19 Нові покоління і нові духи прийдуть на землю, щоб виконати високу місію, і якщо вони 

знайдуть на своєму шляху добро і приклад, залишені їм попередниками, то зуміють проростити зі 

своїх сердець чисте насіння, яке стане благословенням для Моїх учнів часу одухотворення і світла. 

20 Народи постраждали від Моєї справедливості, постраждаєте і ви; але істинно кажу вам, 

якщо Мої учні залишаться твердими у вірі і добрі, вони не загинуть, бо своїми молитвами і 

справами любові вони доб'ються прощення для людства. 

21 Світ не зміг і не захотів відчути Мене, поки перебував у спокої, тому він повинен пізнати 

Мене через біль, бо тільки у випробуваннях людина звертається до Творця зі своїми проханнями, 

згадує про Отця і вміє цінувати Його блага і визнавати Його чудеса. 

22 Розумію: Коли Моя справедливість вражає вас, Моя любов одночасно захищає вас. 

23 Необхідно було, щоб духовний хаос спіткав людство, щоб у цій боротьбі ви побачили, як 

проявляються дари, які Я заповідав вашому духу, і щоб ви змогли осягнути і зрозуміти Моє 

божественне вчення. 
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24 Вам, хто почув Мій голос в цей час, Я доручаю бути як охоронці, бути пильними, щоб 

чистота цього божественного натхнення не була осквернена ніким, хто бажає його спотворити. Не 

створюйте навколо цих одкровень обрядів або ідолопоклонницьких культів, бо тоді ви не будете 

приносити Мені духовного поклоніння, якого Я очікую від вас. 

25 Любіть Мене в ближньому своєму і моліться з духом, тільки цього Я прошу від вас, і якщо 

ви будете дотримуватися цих настанов, то своїми справами принесете Мені досконале поклоніння. 

26 Нехай ніхто з тих, хто називає себе учнем цього духовного вчення, не скаржиться Отцеві на 

те, що він бідний у своєму матеріальному житті і не має багатьох зручностей, які інші мають в 

надлишку, або що він страждає від нестатків і позбавлень. Ці нарікання породжені матеріальною 

природою, яка, як відомо, має лише одне існування. Ваш дух не має права так розмовляти зі своїм 

Отцем, не має права показувати себе незадоволеним або нарікати на свою долю, бо всі душі на 

своєму довгому шляху еволюції по землі пройшли всю драбину переживань, насолод і людських 

задоволень. 

27 Одухотворення душ вже давно почалося, і цей біль і злидні, які ваші серця відмовляються 

терпіти і страждати, допомагають вам у цьому. Кожне духовне і матеріальне благо має сенс, який 

ви повинні визнати, щоб не заперечувати цінність того чи іншого. 

28 Добрим духовним людиною буде той, хто, незважаючи на всю бідність матеріальних благ, 

відчуває себе багатим і щасливим, як Господь, бо знає, що Отець любить його, що у нього є брати, 

яких він повинен любити, і що скарби світу вторинні в порівнянні з багатством духу. Добрим 

спіритуалістом буде також той, хто, будучи власником матеріальних благ, вміє використовувати їх 

у добрих цілях і користується ними як засобами, даними йому Богом для виконання важливої місії 

на землі. 

29 Не обов'язково бути бідним, зневаженим або нещасним, щоб бути зарахованим до числа 

тих, хто йде за Мною, так само, як не обов'язково бути серед тих, хто страждає, щоб бути любимим 

Мною. Істинно кажу вам, що згідно з Моєю Волею ви завжди повинні бути сильними, здоровими і 

володарями всього, що Я створив для вас. 

30 Коли ж ви навчитеся бути господарями свого спадку, цінувати кожну благодать і давати 

всьому належне місце в житті? 

31 Бачиш, як далеко відійшли люди від шляху істини, але в Моїй всемогутності є всі засоби, 

щоб змусити їх повернутися на нього. Я виконаю цю роботу в один день, але не в день, подібний до 

того, який сонце визначає ходом свого світла над землею, а в Духовний День, який буде осяяний 

світлом Мого Божественного Духа і в якому Я, Добрий Пастир, продовжуватиму охороняти ваші 

кроки на довгому паломницькому шляху. Чи не вважаєте ви, що Моєму Духові як Отцеві боляче, 

коли ви сходите зі шляху, який Я позначив для вас кров'ю на доказ Моєї безмежної любові? 

Повертайтеся, повертайтеся на шлях, улюблені вівці, бо по ньому ви дійдете до перепони миру. 

32 Приходьте до Мене, натовпи людей, але приходьте об'єднані! Серед Мого народу не 

повинно бути ні поділів, ні розколів, бо ви повинні показати світові приклад братерства і єдності. 

33 "Я можу дати вам більше, ніж ви просите у Мене", - часто говорив Я вам, і запитую вас: чи 

вірите ви, що ті духи, які вперше населяли землю, вже могли уявити собі всі ті чудеса природи, що 

оточували їх у своєму земному існуванні? Ці істоти прагнули пізнавати, творити, усвідомлювати, 

володіти свободою волі, але вони ніколи не уявляли, що це життя несе в собі таку славу. 

34 Тепер, проживши (довгий час) у цьому світі, який ви перетворили з раю в долину сліз, ви 

бажаєте повернутися до Духовного Життя і просите Мене, щоб у цьому потойбічному світі не 

бракувало світла і миру для вашого духу, не враховуючи, що Я не тільки дам вам це, але відкрию 

вам багато таємниць і покажу вам Джерело Життя, звідки ви духовно побачите, зрозумієте і 

полюбите справу Отця вашого. Тоді ви зрозумієте, що матеріальне творіння, з усіма його 

досконалостями, є лише відображенням або емблемою славного і вічного Духовного Життя. 

35 Сьогодні ви просите Мене лише трохи спокою і іскру світла; але коли одного разу ви 

побачите себе оточеними пишнотою духовного життя, після того, як залишите своє тіло на лоні 

землі, ви згадаєте, що Я говорив вам на землі: "Отець може дати Своїм дітям більше, ніж вони 

просять у Нього". Але не забувайте, що ви повинні піднятися по небесних сходах, які ведуть дух до 
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площини досконалості, і що саме ваші зусилля і ваша любов приведуть вас на вершину, де ваші 

заслуги зроблять вас гідними високої нагороди, яку я обіцяю вам. 

36 Моє світло світить в органі розуму носія голосу і стає людським словом. Неслухняна "шия" 

цих органів розуміння, за допомогою яких Я говорю з людьми, тверді їхні серця і незграбні їхні 

вуста, але, коли Моє світло торкається їх, коли Мій промінь світла досягає їхнього розуму, речення, 

які вони вимовляють, є небесною їжею для тих, хто жадає любові і правди, бальзамом і розрадою 

для тих, хто приходить, пронизаний стражданнями, і книгою божественного світла для тих, хто 

любить мудрість. 

37 Їжте і пийте, кажу Я духові вашому; в цей час хліб і вино на столі: хліб - це Моє Слово, а 

вино - його духовний зміст. 

38 Їжте і пийте, бо з кінця 1950 року ви більше не почуєте цього Слова. Використовуйте ці 

роки, в які ви все ще отримуєте Мій прояв, бо коли прийде час, ви більше не почуєте Мене таким 

чином, і ви будете гірко плакати, намагаючись переконати Мене дати вам ще один період 

навчання; але Я кажу вам заздалегідь: Якщо слово царя не береться назад - уявіть собі, наскільки 

більше це стосується слова Бога! 

39 Нехай буде Воля Моя, бо скоріше царське небесне світило перестане сяяти або небо і земля 

зникнуть, ніж Воля Моя перестане виконуватися. 

40 У вас буде багато роботи після того, як Я заберу у вас Моє Слово. Все, що ви не зробили 

зараз або не змогли зробити, вам доведеться зробити в ті дні. 

41 Ваші нужденні брати будуть шукати вас, і ви не повинні ховатися. Твоє серце буде 

джерелом милосердя і співчуття до нужденних, і ти будеш шукати Мене у вищій сфері твого 

розуму, де ти будеш отримувати божественні натхнення. 

42 Ви не будете вільні від випробувань, але вони послужать загартуванню вашого духу і 

покажуть маловірним людям вашу покірність (волі Божій) і ваше духовне піднесення. 

43 Блаженні ті, хто слідує Моїй Волі з лагідністю і покорою, бо в них будуть дари миру, 

мудрості і одухотворення. 

44 Сьогодні я шукаю тих, хто не зрозумів сенсу життя, тих, хто не знає, що таке істина, 

слабких, які зазнають поразки в кожному починанні, в кожному проекті, в кожному кроці. І я кажу 

їм: Приходьте послухати це Слово, і ви відчуєте себе сильними, як ніколи. Віра дасть вам 

непереможну силу, а знання Мого Вчення - світло, яке ніколи не згасне. 

45 Ніхто з тих, хто так прокинеться, не порине знову в летаргію і не зупиниться на шляху 

розвитку. Той, хто побачить це світло, зможе сказати, що Мій голос завжди кликав його і що Моя 

присутність відкривалася йому на кожному кроці життєвого шляху, так що він більше ніколи, 

навіть у критичний момент, не зможе сказати, що йому не вистачало світла. 

46 Блаженні ті, хто, не боячись світу, прагнуть нести це світло своїм братам, поширюючи 

таким чином істину і сіючи мир. Вони пізнають шлях, який веде до Царства Небесного. 

47 Свобода волі, яку ви часто використовували, щоб стати на хибний шлях, буде страждати від 

Моєї справедливості; але прийде час, коли ви повною мірою насолодитеся цим даром, і він буде 

служити вам для того, щоб робити тільки справи, гідні вашого Отця. 

48 Народе, вірте в Мене, і не буде бурі, що розвіє вас. Бо чеснота оберігає тих, хто підносить 

свої помисли до висот небесних. 

49 У потойбічному світі Я маю дім (для вас); перебування в ньому буде подібне до читання 

книги, сповненої невичерпних чудес для духу. Поки ви є гостями на землі, живіть якнайкраще і 

завжди виконуйте заповіді Мого Закону. Будьте чистими і прагніть до досконалості, краси, добра, 

будьте корисними ближньому своєму. Так ви будете збирати цінності, які, коли ви відірветеся від 

матерії, будуть супроводжувати вашу душу в переході у вічність. 

50 Усвідомте свої дари, відкрийте свої сили, зрозумійте свою місію, а потім йдіть без поспіху 

по шляху, поки не досягнете того місця, де на вас чекає Моя любов як Батька, щоб дати вам вашу 

нагороду. 

51 Зараз, коли натовпи людей бажають Мого Слова, як це було в Другу Еру, серед них є деякі 

душі, які чули Моє Слово в обох епохах. Їм може здатися, що воно відрізняється за формою, за 

формулюванням, коли вони будуть порівнювати його з тим, що Я дав через вуста Ісуса; але істинно 
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кажу вам, його зміст той самий і ніколи не зміниться. Моє Слово показує вам шлях, який Я завжди 

пропонував вам - шлях, яким Я хочу, щоб ваш дух сяяв крізь світло, яке посилає ваш Учитель. 

52 Звична течія вашого життя раптом буде збита сильними бурями, але потім, в 

нескінченності, засяє світло зірки, промені якої подарують мир, світло і спокій, які необхідні 

втіленому духу для роздумів про вічність. 

53 Відчуйте Мою Присутність, Я близько, дуже близько, до серця цього людства. Я говорю до 

неї, щоб вона прокинулася від глибокого сну, і наполегливо освітлюю шлях кожної істоти, щоб 

вона вирушила в прагненні до Мого милосердя. 

54 Мої прояви і Мої докази серед людей будуть тоді настільки ясними і променистими, що 

вони вигукнуть: "Це - Господь!". Так само, як і в ті дні, коли Я ходив по землі як людина, люди з 

подивом вигукували на Мої великі справи: "Він - Син Божий!" 

55 Знову німі заговорять, сліпі прозріють, кульгаві ходитимуть, а мертві воскреснуть. Ці 

чудеса будуть відбуватися для одних в духовному, а для інших і в матеріальному плані, Я буду 

дивувати вчених, і коли вони будуть питати тих, хто пережив такі великі чудеса, як вони цього 

досягли, вони будуть відповідати їм кожен раз, що це було через молитву і віру. 

56 Чутки про всі ці чудеса і матеріальні свідчення їхньої істинності стануть відомі з усіх 

куточків світу, як у великих містах, так і в маленьких селах. Тоді зачерствілі серця тих, хто 

нечутливий до духовних проявів, почнуть відчувати Мою присутність, поки не настане момент, 

коли з їхніх сердець вирветься крик віри і радості, бо вони зрозуміють, що Христос повернувся до 

людства і що Він присутній в кожному серці. 

57 Я зробив Себе відомим через ваш орган розуміння, щоб заповісти вам Книгу Моїх Послань і 

Моїх Божественних Одкровень, які ви повинні послати людству в належний час. Бо в цьому 

Небесному Посланні, яке Я посилаю світу через ваше посередництво, люди зможуть знайти 

пояснення багатьом таємницям, які вони не змогли зрозуміти. 

58 Не виступайте посланцями Мого вчення, якщо ви не зрозуміли його ясно і якщо ви не 

можете свідчити про любов до ближніх своїми справами, бо тоді ви не принесете добрих плодів. 

Ви були б подібні до тих учнів, які моляться за мир у всьому світі, але не здатні створити мир у 

власному домі. 

59 Важка місія народів, які почули Слово Господнє в Третю Еру, бо вони повинні нести це 

послання в своїх серцях з тією чистотою, з якою Я дав його, бо їх світло повинно бути для людства, 

як та зірка Сходу, яка привела звіздарів і пастухів в присутність їхнього Господа. 

60 Втамуйте спрагу кришталево чистою водою цього невичерпного джерела, її свіжість 

допоможе вам з терпінням і розумінням нести свій хрест. 

61 Я - життя, яке постійно відкривається твоєму духові; але пам'ятай: як ти носиш у собі життя, 

так і смерть, яка кладе кінець людським шляхам на землі, ходить поруч з кожним людським 

створінням. 

62 Це говорить вам Учитель, щоб ви не пропускали години, дні і роки, не створюючи того, що 

ваш дух зможе пожинати завтра, коли прийде час йому віддати свій урожай. 

63 Велика віра, мужність і присутність духу потрібні людям у цей судний час, щоб не 

піддатися великим випробуванням. Це те, що Я хочу поширювати на землі Своїм вченням, щоб 

живити надію людства. Настав час суду, коли, якби ви вміли спостерігати, то побачили б, як 

посеред болю і гріха сходить світло. 

64 Матеріальні і духовні сили рухають людством, всі вони говорять про судження, і вони 

змушують тремтіти обтяжену і неосвічену людину так само, як викликають жах у вченого. 

65 Легіони душ, що безцільно блукають світом, стукаючи різними способами в двері людських 

сердець, часто є голосами, які хочуть сказати вам, щоб ви прокинулися, відкрили очі на реальність, 

покаялися в своїх помилках і оновилися, щоб потім, коли ви залишите своє тіло на лоні землі, вам 

не довелося, як їм, плакати про свою самотність, своє невігластво і свій матеріалізм. Розпізнайте в 

цьому, як світло виходить навіть з темряви, бо жоден лист на дереві не рухається без Моєї волі; так 

само і ті духовні прояви, які збільшуються з кожним днем, врешті-решт затоплять людей таким 

чином, що врешті-решт вони переможуть скептицизм людства. 
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66 Христос, який змусив земні душі покинути одержимих і який виявив Свою божественну 

силу через їхній послух Йому, завжди перебував у Отці, і звідти Він наказує і здійснює Свою волю 

в кожній з цих істот. Він використовує світло одних, а іноді навіть розгубленість інших, щоб 

здійснювати Свої мудрі настанови в долі Своїх улюблених дітей. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 88 
1 Як приємний Мені спів птахів і пахощі квітів; але істинно кажу вам, що Мій Дух більше 

любить вашу молитву, коли вона приходить до Мене, огорнута гучними думками і з твердою 

рішучістю до покращення. 

2 Ти сумніваєшся, що досягнеш невинності птаха чи краси квітки, бо судиш про себе лише за 

вбогим одягом чи якоюсь фізичною вадою своєї тілесної оболонки; але не бачиш духа, цієї істоти, 

наділеної красою і небесною благодаттю. Дух - це світло, розум, любов, мудрість, гармонія, 

вічність, і всього цього не вистачає птахам і квітам. Шукайте красу духу, вона буде в вас, як 

дзеркало, що вірно відображає обличчя Творця. Не прагніть так сильно до своєї зовнішньої краси, 

хоча Я кажу вам, щоб ви не нехтували нічим у своєму єстві. 

3 Чистота тіла не суперечить духовності, але не варто забувати, що дух передує тілу. 

Згадайте, що Я говорив вам раніше: Утримувати посудину в чистоті зовні і всередині. 

4 Якщо комусь здається, що Моє Слово занадто просте, щоб виходити від Бога, Я кажу йому, 

що він повинен пам'ятати, що саме прості і неосвічені люди прийшли слухати Мене, і Я повинен 

говорити з ними так, щоб вони розуміли Мене. Але якщо ви хочете більш глибоких ідей і пояснень, 

то Я кажу всім тим, хто оцінив Мій прояв як бідний, підготуватися внутрішньо і з'єднатися з Моєю 

Божественністю від духу до духу, чого Я і чекаю від людей. Тоді таке глибоке натхнення досягне 

їхнього розуму, що вони змушені будуть попросити Мене не говорити з ними такими словами, які 

може зрозуміти тільки Бог. Знову кажу вам, як і в Другу Еру: "Я давав вам земні вчення, а ви не 

вірите. Як ви можете вірити, коли Я дав вам небесні? 

5 Коли серце сповнене доброї віри, а розум вільний від упереджень і неясних ідей, людина 

краще цінує життя і ясніше бачить істину. Якщо ж у серці є сумнів або марнославство, а в розумі - 

помилка, то все здається неясним, і навіть світло видається темрявою. 

6 Шукайте правду, вона є життя, але шукайте її з любов'ю, зі смиренням, з наполегливістю і з 

вірою. 

7 Не думайте, що Мені боляче, якщо хтось не повірить в Мою присутність на цьому прояві, 

бо ніщо не вплине на Мою істину. Скільки людей сумнівалися в існуванні Божественної Істоти, яка 

створила всі чудеса Всесвіту, але сонце від цього не перестало дарувати їм своє світло. 

8 Скільки сумнівних шляхів і скільки зайвих багатств довелося залишити позаду, щоб піти 

цією стежкою! Але як скоро ви відчули мир і силу, як компенсацію за ваші зречення. Причина в 

тому, що ви не могли б належати до Моїх посланців, якби не змінили заздалегідь своє життя. 

9 Саме світильники віри освітлюють світ, і я хочу, щоб ви були носіями цього світла. О, якби 

ви розуміли, що з вірою і добрими справами можна досягти всього! 

10 Запасайтеся "зброєю", бо наближаються погані часи. Подивіться, як зло принесло свої 

плоди у світі. Над таким безладом і плутаниною яскраво сяє світло Мого Духа, що пронизує всі 

народи землі. Ніщо не зможе затьмарити Моє світло. Дивіться, як Я переслідую дух людей на 

кожному кроці і показую їм істину як вірний шлях. 

11 Необхідно, щоб ви знали, що це життя дано вам для того, щоб ваш дух зміг зробити крок 

вперед по сходах досконалості і прогресу. Але духу недостатньо знати ці вчення, якщо він не 

знаходить слуху, коли намагається відкрити їх плоті. 

12 В цей час серця - це посушливі поля, де Дух не зміг проростити своє насіння, і тому, 

оскільки Я давно знав, що людство досягне цього рівня матеріалізму, Я дав вам обіцянку 

повернутися - обіцянку, яку Я нині виконую серед людей. 

13 Я прийшов як Божественний Сіяч, щоб знайти вашу душу, яка заблукала під тінню гріха, 

вкласти в неї наново зерно любові і сказати їй, щоб вона сіяла і плекала його у ввіреному їй серці. 

14 Подивіться, як ви жахаєтесь новин, які отримуєте від воюючих народів, і це змушує вас 

молитися. І я кажу вам: добре, що ви молитеся, але крім цього ви повинні прагнути, щоб мир 

увійшов і у ваше серце, щоб з нього витікали любов і милосердя, якщо ви хочете поділитися з 

кимось цими дарами. 

15 Сьогодні перед вами стоїть завдання встановити мир між людьми, привести їх до 

примирення, заохотити до любові один до одного, бо за цією піднесеною місією стоїть давній борг, 
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який ви маєте перед вашим Господом і вашими братами з різних народів землі. Хто знає, що він 

посіяв у минулі часи? Хто знає його твори в минулих життях? 

16 Інтуїтивного знання, якому ваш дух дозволив перетікати у вашу плоть, було недостатньо, 

щоб змусити вас запідозрити і тим самим прийняти ваше завдання відшкодування. Мені довелося 

олюднити Себе і зробити Свій голос чутним для вас через людей, щоб ви могли ясно розпізнати все 

те, що ви абсолютно хотіли вважати таємницею і що так само природно, як і для тіла - 

народжуватися, рости і вмирати. 

17 Якщо ваша наука поступово відкриває вам глибокі таємниці людського життя - чому ж тоді 

вища наука, якою є Моя Божественна Мудрість, не просвітила вас знаннями про Життя Духовне і 

Вічне? 

18 Я почав з того, що розповів вам, ким ви були і ким ви є, щоб дати вам уявлення про те, ким 

ви станете згодом. 

19 "Ростіть і розмножуйтеся", - сказав Я людині, коли створив її на землі. Я говорив подібні 

слова твоєму духу, коли підняв його до світла життя. 

20 Тепер, коли це відомо вам, хто може знати, як далеко може сягнути душа у своїй висхідній 

еволюції? Хто з вас може собі уявити, до чого дійшли у своїй досконалості ті, хто дуже близько 

підійшов до Мене? 

21 Душа - це як зернятко, яке Я вклав у кожну людину. Любіть його, давайте йому рости, 

плекайте його; воно буде розвиватися в вас і множитися в чеснотах і досконалостях, які будуть 

служити вашому щастю і прославленню Того, Хто дав вам буття. 

22 Я приймаю вашу данину любові і благословляю вас. Приходять і ті, хто просить Мене про 

вирішення своїх проблем на землі, ті, хто, втомившись від матеріальних потреб, втратив спокій 

душі. Всі вони приходять, несучи в серці в'язку проблем. Але коли вони відчувають Мою 

присутність, то забувають про свою печаль, бо розуміють, що найкращий цілющий бальзам 

міститься в Божественному Слові. Я приймаю жертву кожного, яка для одних є вірою, а для інших 

- любов'ю. 

23 Тут ви маєте Мене як Батька і як Учителя. Я приходжу духом, але не сумнівайтеся в Моїй 

присутності, бо ваші людські очі Мене не бачать. 

24 Від досконалості Я спускаюся по сходах духовного розвитку, які були показані Якову в 

одкровенні, щоб Мій голос був чутний на всіх площинах буття. 

25 Для того, щоб людство було впевнене, що Я говорю з ним духовно і що це Мій Небесний 

Голос виливає свої вчення на ваш дух, Я дав про Себе знати через орган розуму неосвічених і 

простих людей, таким чином оголошуючи вам Мій діалог Духа з Духом. 

26 Це послання призначене для всього людства, але зараз Я довіряю його цьому народу, щоб 

він міг досягти націй, народів і провінцій як посланець свого Вчителя. Це світло, яке змусить 

людей не йти наосліп назустріч часу битви. 

27 Світові не варто очікувати нового Месії. Коли Я обіцяв прийти знову, Я також дав вам 

зрозуміти, що Мій прихід буде духовним; але люди ніколи не знали, як підготувати себе до того, 

щоб прийняти Мене. 

28 У ті часи люди сумнівалися, що Бог може ховатися в Ісусі, якого вони вважали такою ж 

людиною, як і всі, і таким же нещасним, як і всі. Проте, зважаючи на могутні діяння Христа, люди 

згодом прийшли до віри, що в тій людині, яка народилася, виросла і померла у світі, було Слово 

Боже. Але в нинішній час багато хто прийняв би Мій прихід тільки тоді, коли б Я був людиною, як 

у Другу Еру. Докази того, що Я приходжу в Дусі і таким чином відкриваю Себе людству, не будуть 

визнані всіма, незважаючи на свідчення, бо матеріалізм буде як темна пов'язка на очах у декого. 

29 Скільки людей хотіли б ще раз побачити страждання Христа на землі і отримати від Нього 

чудо, повірити в Його присутність або в Його існування. Поправді ж кажу вам, що вже не буде на 

цій землі ясел, де б Я народився як людина, і не буде іншої Голгофи, де б Я помер. Тепер усі, хто 

піднімається до істинного життя, відчують, як Я народжуюсь у їхніх серцях, так само, як усі, хто 

вперто перебуває у гріху, відчують, як Я помираю у їхніх серцях. 

30 Перенесіть все, що робив Ісус у той час, з матеріального на духовне, з людського на 

божественне, і ви будете мати Його Страсті у своєму житті. 
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31 Деякі з тих, хто палко очікував Мене, не відчули Моєї присутності в той момент, коли Я 

прийшов до них, бо мали упереджене уявлення про природу Мого приходу, і це уявлення не 

відповідало дійсності. Коли Я з'явився тут перед цим народом, вони чекали Мене з передчуттям, 

яке було інтуїтивним відчуттям їхнього духу; але вони ніколи не вирішували, в якій конкретній 

формі Я прийду. Так сталося, що коли Ілля Предтеча сповістив їм Моє Слово - проявляючись через 

орган розуму того, хто був обраний серед перших покликаних того часу, - і надихнув свідків 

перших проявів внутрішньо підготуватися, вони сповнилися захоплення і віри, бо відчули, що 

Господь іде до людей і що форма Його явлення співзвучна тому, що провіщали пророки Перших 

Часів і що пізніше обіцяв Учитель. 

32 Улюблені учні, ви, які чули Мій голос багато разів за час Моє проголошення через 

людський орган розуміння, - освіжіть в пам'яті настанови, які Я даю вам, бо завтра ви повинні 

будете пояснити їх своїм ближнім. 

33 Коли Я час від часу повторюю вам один і той же урок, зауважте, що Я завжди даю його вам 

в іншій формі, щоб ви могли краще його зрозуміти. 

34 Воістину, всі ви - діти світла, оскільки народилися від Мене; але якщо одні з вас 

залишилися непохитними в добрі і піклуються про те, щоб ваше світло не тьмяніло, то інші 

збилися на хибні шляхи, які ведуть душу в темряву. Нижчі пристрасті, егоїзм, зарозумілість, 

матеріалізм, невігластво і всякий порок - це темні сили, які затьмарюють розум, пригнічують 

почуття і збивають людину зі шляху, який вказує голос її совісті. 

35 Як надзвичайно багато душ зійшли з Моїх шляхів і побачили, як згасло їхнє внутрішнє 

світло. Але прийде година, коли вони самі вирушать на пошуки ясності Мого світла, бо втомилися 

блукати в темряві. 

36 З Мого Духа вилітають іскри світла в нескінченній кількості, іскри, які осідають в кожному 

з Моїх дітей, як манна, що живила народ в пустелі. 

37 Все, що ви бачите, що відбувається в цей час, як в духовному, так і в матеріальному, вже 

було оголошено. 

38 У минулому були люди, які передбачали все те, що переживало людство в той час. Ці люди 

були Моїми пророками, дітьми світла, які наставляли народи, щоб вони спрямовували свої кроки 

на шляхи добра. Ці пророки передрікали темряву скорботи і руйнувань внаслідок байдужості 

людства до закликів свого Господа. 

39 Тепер ви, які відчуваєте себе недостойними Моєї милості, можете запитати себе: "Як так 

сталося, що були люди, яким Бог показав Своє світло і яких Він змусив почути Свій голос, коли 

доносив до них Свої послання, а з іншого боку, Він приховав Себе від погляду більшості Своїх 

дітей?". На це Я відповідаю вам, що ті люди, які змогли з'єднатися з Моїм Духом, не користувалися 

ніякими привілеями. Вони лише дбали про те, щоб світло їхнього духу було чистим, щоб думка і 

натхнення Бога могли відображатися в їхньому розумі. 

40 Хіба Я не говорив вам вустами одного з цих просвітлених, що настане час, коли кожне око 

побачить Мене? Зараз Я кажу вам, що той час настане, коли люди підготують свій розум, щоб 

відчути Мою Присутність. Де привілеї небагатьох, коли вони є дарами, що належать кожному 

духу? 

41 Подібно до того, як ви відчули, що ваша людська наука змогла перетворити життя людей, 

так само ви відчуєте, як Моє вчення перетворить ваше існування за короткий час. 

42 Розум, справедливість і любов займуть своє місце в серцях тих, хто прагнув жити без 

чесноти, хоча вона є найсуттєвішим змістом і причиною існування, як духу, так і тіла. 

43 Але як тільки люди будуть жити в істині, ви побачите нове поклоніння Богу, що витікає з 

людських сердець, сповнене простоти і духовності. Релігійний фанатизм, забобони та 

ідолопоклонство впадуть, знищені перед світлом істини, яке випромінюватиме кожне сумління. 

44 Люди будуть великими в чеснотах і смиренними перед Моєю волею і Моїм законом, а тим, 

хто вважав себе богами на землі, бо прагнув тільки до земної влади і зневажав скарби духу, 

доведеться пройти через тяжкі випробування. 

45 Працюйте зі Мною, бо Я дозволю кожному брати участь у Моїй роботі, і таким чином ви 

врешті-решт побачите, як збувається все, що Я оголосив вам. 
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46 Дайте Мені оселю в дусі Своєму. Зрозумійте, що Я шукаю тут нетлінний храм, який ви 

повинні побудувати для Мене. Я хочу жити у вашому серці і відчувати Свою присутність у 

кожному вашому ділі, і прагну, щоб у цій святині горіла незгасима лампада вашої віри. 

47 Учні Третьої Ери: Об'єднайтеся всі в Моєму Слові, щоб у момент відправлення на 

поширення Мого Вчення ви були у всеозброєнні. 

48 Твоя відповідальність переді Мною і перед ближнім незмірна. Зробіть так, щоб правда 

сяяла, живіть заради неї і, якщо потрібно, помріть за неї. 

49 Пам'ятайте, що любов вашого Отця стала людиною в Ісусі, і що це життя було присвячене 

проголошенню та захисту істини. Беріть приклад зі свого Вчителя, але якщо ви відчуваєте себе 

занадто слабкими, щоб слідувати Моїми кроками, дозвольте Мені увійти у ваше серце і жити в 

ньому, і Я запевняю вас, що Моя присутність зміцнить вас у боротьбі. 

50 Чому ви боїтеся бути непотрібним? Зверніть свій погляд у минуле і врахуйте, що в Другу 

Еру, хоча в Юдеї були люди, які вважалися мудрими, і інші, які хвалилися чистотою серця, Я не 

вибрав ні тих, ні інших, щоб сформувати Мою апостольську групу. Було дванадцять бідних, 

неосвічених, простих і смиренних чоловіків, які відгукнулися на Мій заклик, коли Я сказав їм: 

"Ідіть за Мною". 

51 Нині кажу вам, що Я використовую не вчених і не праведників, а смиренних, тих, хто жадає 

миру, любові і світла. Тож виходьте на шляхи землі, не боячись, що люди увінчають вас терням 

своєю невдячністю, своїми насмішками і жорстокістю, і вірте, що прийде час, коли вони 

зрозуміють послання, яке ви принесли їм. 

52 Прощайте образи, які вам можуть нанести люди, кажучи Моїми словами на хресті: "Отче, 

прости їм, бо не відають, що творять", і пам'ятайте, що люди несуть такий важкий хрест і такий 

болісний вінець, який ніхто з вас не може собі уявити. 

53 Несіть у своєму слові, а також у своєму погляді і в своєму серці світанок, який провіщає 

настання часу справедливості для тих, хто страждає. 

54 Раніше твоє серце було гробницею, в якій ти тримав Моє Ім'я як щось безжиттєве. Сьогодні 

ця могила перетворилася на вівтар, на якому горить факел віри. Чому б завтра цей жертовник не 

перетворитися на духовну драбину, по якій ти піднімешся і приведеш до Мене всіх, кого ти 

врятував? 

55 Час вашої проповіді наближається, і коли ви ввійдете в нього підготовленими, як на те є 

Моя воля, ви будете здивовані, коли почуєте, що говорите про події, які ви ніколи не переживали, 

про які не думали і про які не чули. 

56 Все це станеться тоді, коли ваші кроки на шляху істинного життя почнуть ставати 

впевненими, і на миті ви відчуєте, що перебуваєте в Царстві Божому. 

57 Я бачу, що так багато Моїх учнів одухотворені надією і твердо вірять, що сила Моєї любові 

і переконливість істини повинні перетворити це людство. 

58 Інші, однак, виявляють скептицизм, бо не розуміють того світу, який Я вам зараз відкриваю 

- з людьми і народами, які люблять один одного, і з людством, яке вміє приносити своєму Господу 

духовне поклоніння, вільне від усякого самообману. 

59 Якщо ви вірите в Мене, ви можете вірити, що Моя сила нескінченно більша, ніж сила 

людського гріха, і що тому людина і її життя повинні змінитися, як тільки гріх поступиться місцем 

світлу істини і праведності. 

60 Чи можете ви уявити собі життя в цьому світі, коли люди будуть виконувати волю Божу? 

61 Думайте, думайте про все це, щоб у ваших серцях поступово формувалося бажання, щоб 

цей час настав, навіть якщо тими, хто його переживете, будете не ви, а діти майбутніх поколінь. 

62 Я вам ще раз кажу, що ви не повинні ухилятися від конфронтації. Тож розповідайте своїм 

ближнім з найбільшою природністю про те, що до вас прийшов Господь. 

63 Розкажіть їм, що Той, хто помер на хресті, був Ісус, Тіло, в якому Христос сховався, Живий 

Храм, в якому жило Слово Боже; але Христос, Божественна Любов, живе і приходить в Дусі до 

Своїх дітей, щоб навчити їх шляху, який приведе їх в Його Духовне Царство. 

64 Якщо вас запитають, де Я був, поки не настала Година Мого Приходу, скажіть їм, що Я був 

у кожному дусі, чекаючи, коли серця людей захочуть Мене і коли їхній голос покличе Мене. 
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65 Так, люди, ви будете говорити, ви будете говорити так, щоб глухий почув, і ви будете 

говорити всім, що Я прийшов сьогодні не як людина, і тому прекрасна Марія не прийшла в цей час 

на землю, щоб служити Мені як Мати. Якщо вас запитають про неї, скажіть, що її Дух перебуває у 

Святилищі Вічного, звідки вона посилає випромінювання своєї безмежної материнської любові 

всім своїм дітям. 

66 Я читаю у вашому серці, і якщо одні кажуть, що Я не можу прийти до вас, вважаючи, що 

ваші гріхи роблять вас недостойними такої великої благодаті, то інші думають, що саме ці 

проступки є причиною Моєї присутності серед вас. Мені приємно, що ви роздумуєте і що ви не 

пропускаєте Моє Слово недбало, бо від вашого роздуму і від вашого вивчення буде залежати ваш 

прогрес. 

67 Ви помітили, як Я прочитав ваші серця? Тому Я кажу вам, що вії знаходяться далі від ваших 

очей, ніж Моя Присутність від вас. Тому нехай той, хто соромиться своїх гріхів, знає, що Я 

прощаю, і очиститься за Моїм Словом. 

68 Цінуйте цінність кожного Мого вчення, слухайте Мене уважно, пробуджуйтеся. Пам'ятайте, 

що Я вказав 1950 рік як рік Свого від'їзду. Але чи хочете ви, щоб Я закінчив Своє Слово раніше 

цього часу через відсутність у вас любові і інтересу до нього? Цей рік вже наближається, і що ви 

запропонуєте Мені тоді? невже ви знову відречетесь від Мене і розіп'єте Мене? Пильнуйте і 

моліться, і коли прийде ця година, ви будете сильними. 

69 Якби Я відкликав Своє Слово раніше призначеного Мною часу, ви мали б підстави відчути 

себе сиротами. Але якщо Я закінчу його в 1950 році, то ви не зможете виправдати ніякого 

невдоволення, оскільки ви отримали все за час Мого прояву. 

70 Горе тим, хто забуде Моє Слово, навіть якщо вони чули його, бо вони будуть проливати 

сльози в прагненні до свого Господа і знайдуть на своєму шляху лише лжехристів, які будуть 

говорити з ними так само, як Я давав про Себе знати, але словом без суті життя і без істини, що 

приведе їх в замішання. чи не було б вам боляче, якби фальшиве світло змусило вас збитися зі 

шляху, який Моє Слово проклало для вас з такою любов'ю? Ось чому Я часто говорю з вами, щоб 

ви залишалися сповненими Моїм Словом і розпізнавали його суть. 

71 Ви всі грішні, але Я прийняв вас як учнів. Бо все було Моїм повчанням, і все, що Я чув, - 

скарги людей доходять до Мене. З однаковою любов'ю Я приймаю і вислуховую в їхніх потребах 

багатого скнару, могутнього, монарха, правителя, а також братовбивцю чи злодія, смиренного і 

спраглого справедливості. Я відповідав на молитви кожного з них, ніколи не зупиняючись, щоб 

судити їхню релігію чи віросповідання, бо це теж належить до свободи волі, якою наділений кожен 

дух. 

72 Тому Я посилаю Своє світло всім, бо кожен, хто любить свою релігію або плекає духовний 

ідеал, перебуває в пошуках істини і вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 89 
1 Ти несеш свій хрест на спині, життєві проблеми лягли тягарем на твою душу, але духовний 

хрест, який є у твоїй долі, ти ще не взяв на себе, щоб іти за Мною. 

2 Настав час, коли люди повинні піднятися, щоб все більше і більше переживати свою 

духовну пристрасть і нести свій хрест. 

3 Вислів, якого Я навчив вас і який Я запечатав Своєю Кров'ю на Голгофі: "Любіть один 

одного", врешті-решт розквітне в серці людства. 

4 Моя любов до вас не могла допустити, щоб ви загубилися, і тому Я дав вам Слово з вічною 

цінністю в Ісусі, Який повинен був надавати вам Свою допомогу в усі часи, щоб ви могли досягти 

спасіння. Божественне Слово стало людиною, щоб спасти вас. Чи не знаєте ви, що ваш дух не 

втілився в цей час, щоб врятувати своїх братів і сестер? 

5 Ісус був "Словом" Божим на цій землі, про Нього говорило все - не тільки Його слова, але й 

Його діла, Його вигляд, Його думки. Ваш Учитель говорить вам це, тому що ви можете наслідувати 

цей приклад. Для цього вам не бракує здібностей, достатньо, щоб ви любили і щоб ваше серце було 

наповнене доброю волею, щоб ці здібності, що дрімають у вашому єстві, прокинулися і проявили 

себе. 

6 Візьми свій хрест і йди за Мною в смиренні. Повірте, що поки ви когось втішаєте, даруєте 

спокій серцю або світло духу, Я буду уважний до всього, що пов'язано з вашим матеріальним 

життям, і нічим не залишу без уваги. 

7 Повір, що коли Я говорю з твоїм духом, Я також заглядаю у твоє серце, щоб відкрити в 

ньому його турботи, його потреби і його бажання. 

8 Новий світанок осяює людей, його світло запалить віру в людських серцях. 

9 Улюблені учні, не звикайте до Мого Слова, щоб кожного разу, коли ви чуєте його, ваше 

серце відчувало, що це божественне насіння потрапило в його найглибшу чуттєвість. 

10 Ви, душі, що шукають світла, прийдіть до Мене і почуйте це Слово. Ви, засмучені серця, 

нехай Мій голос поверне вам надію. Ви, тіла, зігнуті важким життєвим шляхом, шукайте сили в 

Мені і випрямляйтеся знову. 

11 О душі, що чують Мене, не дозволяйте проблемам земного життя накласти на вас свій 

відбиток, а тим більше - зігнути вас. Шукайте світло, яке містить у собі кожне випробування, щоб 

воно допомогло вам стати сильними і поміркованими. 

12 Якщо душа не зуміє підкорити тіло, то останнє підкорить її і буде панувати над нею, через 

що душі стають слабкими і вважають, що вмирають разом з плоттю. 

13 Зараз Я шукаю душі, так само, як колись шукав серця, щоб вони любили одне одного. 

14 Сьогодні Я прийшов, щоб навчити вас любові, яка виходить за межі людського, любові, яка 

об'єднає всі світи. 

15 Моє Слово відкриває вам, що ваше призначення не обмежується земним життям, але що ви 

повинні продовжувати свою місію в духовному. 

16 Я формую народ, який підніметься, як велике військо, на чолі зі ста сорока чотирма 

тисячами, позначеними Моїм світлом, як смолоскипами, що освітлюють шлях. 

17 Воїни миру сформують цей народ, пророки і провидці сповістять про те, що прийде; лікарі 

без людської науки зцілять хворих бальзамом милосердя і любові; радники, натхненні Моїм 

світлом, будуть говорити про божественні вчення, і їх слід у світі буде свідчити про відновлення, 

оновлення і духовність. 

18 Цей народ буде складатися не тільки з людей, його частиною будуть також великі армії 

духів світла, чия невидима зброя буде допомагати тим, хто бореться на землі. 

19 Ви хочете бути частиною цього народу? Почуйте Мій голос, моліться, відкиньте неміч тіла і 

почніть застосовувати Моє вчення серед своїх ближніх. 

20 Як той, хто відчуває втому, може передати силу? Як хворі могли зцілювати своїх ближніх, 

які втратили здоров'я? Зміцнюйте і живіть себе Мною, щоб ви могли нести свій хрест з радістю. 

21 Улюблені, Я простягаю Свій покров любові над усіма серцями. 
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22 Я зараз випромінюю Своє світло з нескінченності і готую вас, щоб завтра ви змогли 

зрозуміти Моє Слово, бо ваша віра ще не є справжньою. Як часто ви запитували себе, чи є сяйво 

Ісуса в цьому світі і в цьому часі реальністю. Ви пробуджуєте в собі боротьбу, в якій, в той час як 

Дух говорить вам, що Моє одкровення реальне, непокірна плоть, з її серцем і її маленьким мозком, 

сумнівається, коливається і часто заперечує Мою Присутність в цій формі. 

23 Не бійтеся, бо Я благословляю вас і тоді, коли ви вірите і любите Мене, і тоді, коли ви 

сумніваєтеся в Мені і збиваєтеся зі шляху. Я нікому не надаю переваги і не виділяю нікого, Я 

приходжу лише для того, щоб дати людству світло, щоб всі могли пізнати істину. 

24 Це послання, яке Я послав вам, коли настала Третя Ера, принесе вам ясність і впевненість 

про те, що містить Моя божественна любов, і про те, чого ви можете очікувати від Моєї досконалої 

справедливості. 

25 Я - Сіяч Світла і точно знаю найкращий час для того, щоб сіяти і пожинати. Після того, як 

вітри похитнули дерева і висушили землю, настав час сіяти, і сьогодні якраз той час, коли вітри 

шмагають світ і обсипають дерева. Це час болю, коли ви починаєте випивати свою чашу 

страждань. Наближається битва між матерією і духом, битва добра зі злом, світла з темрявою, 

правди з брехнею. 

26 З давніх-давен було написано, що коли людство буде на вершині розбещеності, коли світ 

впаде в гріх, ваш Бог прийде, щоб дати вам Своє світло. 

27 Поки люди тріумфують у цьому вбивстві часу, я буду тріумфувати, даруючи їм життя. Моє 

божественне завдання - рятувати душі, ви ще не змогли осягнути, що означає "Спаситель світу". 

28 Життя б'ється у ваших серцях, але ви не відчуваєте Мене там, і все ж дивуєтеся, що Мій Дух 

осяває ваш розум. Що для вас дивного в тому, що Спаситель шукає загублені душі? Чи 

замислювалися ви над тим, коли пастух вирушає на пошуки загубленої вівці? 

29 Ще до твого створення Я знав, що ти не послухаєшся Мене і що Я врятую тебе любов'ю. Я 

знала, що Мені доведеться втілити Свою Божественну Любов в Ісусі, якому люди принесуть хрест 

на трон. 

30 Я був в Ісусі, щоб навчити вас силі любові, яка не має меж, і яку Я постійно проливаю 

словами, зціленнями, Моєю Кров'ю і Моїм прощенням. Ця любов пробудила Лазаря і простила 

Магдалину. Але ви думаєте, що неможливо, щоб Я повернувся у світ, бо ви дали Мені смерть у 

ньому. Але Я повернулася в лоно Отця, а ви не зрозуміли, що ви не повинні більше відчувати і 

уявляти Мене як людину, а тільки як Любов. 

31 Це правда, що в ті часи Божественна Любов говорила чистими вустами, якими були вуста 

Ісуса, і що зараз вона проявляється вустами грішників, через яких Я проголошую вам Моє Слово, 

щоб передати вам Моє Вчення. Але Я повинен також сказати вам, що суть одна і та ж в обох 

випадках, і що Моя любов проявляється в більш досконалій формі в цей час, оскільки Я роблю вас 

самими Моїми рупорами, тим самим даючи вам доказ того, що ваші недоліки не можуть змусити 

Мене зневажати вас. 

32 Якщо дехто стверджує, що люди, через яких Я проявляю Себе, - богохульники, то Я кажу 

вам: вони - жайворонки, які своєю піснею сповіщають про прихід нового дня. 

33 Вже на багатьох уроках Я просвітив тебе про Моє духовне сяйво над людьми, а ти все ще 

сумніваєшся. Ви хотіли б, щоб Я дав вам матеріальні докази, подібні до тих, які Я давав вам у 

Другу Еру, і які вимагали люди маловірні, щоб вони повірили в Мене. 

34 Якщо сонце випромінює життєве світло на всю природу і на всіх істот, і якщо зірки також 

випромінюють світло на землю, - то чому б Божественному Духу не випромінювати світло на дух 

людини? 

35 Зараз Я кажу вам: люди, ідіть всередину себе, нехай світло справедливості, яке бере свій 

початок в любові, пошириться по всьому світу. Нехай Моя істина переконає вас, що без справжньої 

любові ви не досягнете спасіння для ваших душ. 

36 Ви знаєте, що я прийшов зробити заново. Тож дотримуйтесь Моїх настанов, які нагадують 

вам про правильний шлях. Поки світ не досягне істинної духовності, Я не перестану наближатися 

до людей, використовуючи всі матеріальні і людські засоби для спілкування з ними. Я чекаю на 

ваше натхнення і ваш висхідний розвиток, а також ваше прибуття у вічність. 
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37 Ви можете досягти духовного піднесення вже тут, у цьому світі, який здається вам таким 

ворожим, а насправді є підходящим і сприятливим місцем для тих, хто вміє користуватися 

доброчесністю і любов'ю. 

38 Є багато душ, які страждають, багато матерів, які плачуть, і багато сердець, сповнених 

скорботи. Світ сповнений крові, хвороб і горя. Допомагайте людству, облагороджуйте свої 

почуття, практикуйте більше милосердя. Простягніть руку допомоги ближньому, як своїм дітям, 

вислухайте їх, як своїх братів і сестер, тоді ви подаруєте любов світові, і в глибині свого серця 

відчуєте відблиск любові Отця як ласку, що сходить на вас, щоб заохотити вас до подальшої 

боротьби. 

39 Крок за кроком, мить за миттю наближається час, коли Я прийду оселитися в Своєму 

святилищі, яке досі було закрите в серцях людей. 

40 Той, хто думає, що для того, щоб наблизитися до Мене, він повинен присвятити своє життя 

тільки тому, щоб віддавати, не очікуючи нічого натомість, або що він повинен жертвувати собою 

без негайної винагороди, помиляється; бо оскільки ви є такими, якими ви є - недосконалими і 

грішними, - той, хто шукає вас, щоб попросити вас про щось, буде тим, хто зробить вам послугу. 

Бо, потребуючи вас, Він дає вам можливість наблизитися до Отця дорогою милосердя. 

41 Отже, учні, ідіть у світ і скажіть своїм ближнім, що в цей час, якщо вони будуть чекати 

Мого пришестя, вони не побачать Мене як людину. Якщо вони чекають приходу Вчителя на 

землю, щоб привести до Нього сліпих, паралізованих, невиліковних і одержимих, як у Другу 

Епоху, то вони не побачать Мене як людину, бо Моя присутність серед людей - суто духовна. Але 

вони можуть доручити Мені своїх хворих, розповісти Мені про свої печалі і страждання, бо Я 

поруч і присутній при всіх Своїх дітях. 

42 Це світло, це Слово, через яке Я передаю вам Своє вчення в цей час, покаже вам духовний і 

простий спосіб, яким ви можете зцілювати один одного, втішати один одного і допомагати один 

одному на життєвому шляху. Це буде тоді, коли хворі досягнуть свого зцілення через любов один 

до одного. 

43 Так, людство, ви розпалили вогонь пристрастей, а потім волали до Неба, просячи, щоб Він 

вас не карав, не будучи в змозі зрозуміти, внаслідок своєї сліпоти, що Отець вас не карає. Це ви не 

зрозуміли, як знайти спосіб погасити вогонь вашої ненависті і ваших воєн кришталевими водами 

відшкодування і доброчесності. Бо ви не мали в собі цієї чесноти, і тепер ви повинні почати гасити 

вогонь своїми сльозами і навіть кров'ю. 

44 Я - Той, Хто хотів, щоб ви не плакали, не відчували болю. Я - Той, Хто хоче, щоб ви 

піднялися і перемогли самих себе. 

45 Зробіть смирення одним з ваших найкращих союзників для досягнення духовного 

піднесення. Бо брама небесна, що є Царством Духа, для зарозумілих зовсім зачинена. Він ніколи не 

проходив через них, і йому ніколи не вдасться це зробити, але якщо він стане смиренним, Я 

перший прославлю його, і саме Моє милосердя відкриє йому двері у вічність. 

46 Говорячи з вами таким чином через органи інтелекту, які не здатні надихати самі себе, Я 

даю вам найкращий доказ Моєї присутності і істинності Мого випромінювання. Навіщо ж ви 

вимагаєте від Мене доказів з нечесними намірами? Бачите, Я тільки що говорив вам, що тільки 

смиренні увійдуть у Моє Царство. Будьте смиренні, і ви зрозумієте любов і милосердя, які містить 

Моє Слово. 

47 Не кидай Мені виклик, бо тоді Я запитаю тебе, яке ти мав право, коли Я бачив, як ти 

відмовив у милосерді тому, хто просив тебе про нього. 

48 Нехай Моє Слово розквітне у ваших серцях; ви ще не знаєте, скільки з вас стануть Моїми 

сіячами. Відкиньте страх, який ви відчуваєте перед забобонами людей, бо ті, хто повинен відчувати 

такий страх, не будуть служити Мені, щоб посіяти це насіння в серцях своїх братів. Страх - це 

лише слабкість матеріальної природи, тоді як довіра і віра - це якості духу. 

49 Вважайте, що ви були дуже холодні до любові Христа, вашого Учителя і Господа, але я 

прошу вас: Що стало причиною такої холодності почуттів? 
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50 Я говорив вам у Другу Еру: "Лисиці мають нори, птахи - гнізда, а Син Божий не має де 

прихилити голову"; а сьогодні, коли Я стукаю у двері ваших сердець, ви не хочете Мені відчинити. 

Але Я всіх вас зроблю Своїми учнями, бо любов Моя ніколи не переможе. 

51 Ця планета, яку Отець приготував як образ Духовного Життя, щоб люди могли жити серед 

його чудес, поклоняючись і прославляючи свого Творця, згодом була перетворена людиною на 

долину сліз і крові. З тих пір цей світ залишається долиною спокути для тих істот, яким довелося 

пройти через вогняне митарство випробувань і очищень. І все ж - скільки людей ще бачать на цій 

землі Царство Небесне і вічність! 

52 Тут людське марнославство звело свої палаци і свої престоли, тут людина коронувала себе 

царем і в своїй сліпоті дозволила поклонятися собі, вважаючи себе Богом. Я не перешкоджав його 

бажанням і ніколи не позбавляв його дару свободи волі. Я хотів, щоб він відкрив у собі світло 

істини і пізнав суть життя. 

53 Моя Сила ніколи не створювала світ, дім або місце спокути, щоб покарати дітей, які 

грішать. Якщо земля є горнилом болю і гіркоти, то це справа рук людських. 

54 Ще раз кажу вам, що цей світ, з його миром, з його чудесами і одкровеннями, зберіг на 

початку подібність до Царства Духовного. 

55 Знаєте, що Я хотів сказати вам, коли говорив з вами про відшкодування? Повернути душі і 

цьому світу його чистоту, щоб він був для Моїх дітей тим, що Я призначив вам від вічності: Світ 

братерства між людьми, де сповідується культ гармонії з усім створеним і духовне поклоніння 

Господу. 

56 Я вам суддя чи ні? Так, людство, Мій суд над тобою нещадний і суворий, але він 

породжений любов'ю Того, Хто є Творцем життя. Я міг би знищити всіх тих, хто оскверняв, грішив 

проти Моїх Законів або не підкорявся їм, але що б це дало, якби Я переміг вас смертю? Невже 

правда і любов не мають сили? 

57 Я не хочу мертвих, не хочу вічно чути плач тих, хто плаче про спокуту. 

58 У присутніх Я приймаю тих, кого немає; завтра, коли це слово вже не буде чути, воно буде 

передано вустами Моїх свідків тим, хто його не чув. Любіть один одного, учні, щоб серце ваше 

було, як рятівна шлюпка для братів ваших. 

59 Добра Новина цього часу дійде до кожного серця і до кожного куточка землі. Послання, яке 

Я дав вам у Другій Ері через Ісуса, вже стало сукупністю знань людства. На це благословенне 

насіння впаде плідний дощ Спіритизму, щоб висвітлити і пояснити послання минулих століть. 

60 Не шукайте тільки тих, хто живе щасливо, хто мало знає гріха і болю; приходьте до 

прокаженого, до душогуба, до богохульника і до того, хто заплутався у своєму житті. Не 

відвертайтеся від страждань, які ця істота представляє вам зовні, згадайте відразу, що в цій людині 

живе дух, що в цій істоті живе дитя Господнє, один з ваших братів і сестер, з'єднаний з вами 

вічними і божественними узами. Завжди зберігайте Моє Слово живим у собі, щоб не дозволити 

болю пройти повз вас, не відчувши його і не пом'якшивши. 

61 Хто відчуває біль ближнього, хто внутрішньо переживає випробування брата, тому буде 

даровано, що його молитвою і його словами буде знята важка спокута, яка лежить на тих, для кого 

він використовує себе або з ким він страждає. 

62 Подбайте про те, щоб нужденні не застали вас неготовими, коли постукають у ваші двері, 

бо тоді ваш дух не зможе свідчити про Того, Хто послав його на землю для виконання такої 

нелегкої місії. 

63 Ваш дух повинен створити нове людство, а для цього він повинен боротися зі злом, яке 

охоплює світ. Бережіть дітей, зміцнюйте добро в молоді, бо нові покоління будуть продовжувачами 

Вашої благородної справи. 

64 Невже ви думаєте, що Мій погляд не відкриває прірви, в які падають ті, хто починає жити, і 

небезпеки, які підстерігають тих, хто не має зброї, щоб захистити себе? 

65 Люди, не звикайте більше до розпусти, боріться з нею, не вихваляючись чистотою, і не 

обурюйтеся гріхами своїх ближніх. Будьте тактовними, точними і доброзичливими у своєму 

мовленні і у своїх діях, тоді світ дослухається до вас і також зверне увагу на ваші повчальні слова. 
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Чи потрібно вам ще раз повторювати, що перш ніж передавати це вчення, ви повинні прожити 

його? 

66 Вивчайте Моє Слово, учні, щоб пізнати його суть. Я роблю вас першими хранителями цього 

одкровення, про яке ви завтра повідомите світові. 

67 Здається, в цьому одкровенні немає нічого великого, але ви побачите в майбутньому, яке 

значення воно матиме серед людства. 

68 Серед цього народу є учні різного ґатунку: одні здогадуються про велич цієї справи і вже 

відчувають потрясіння, яке викличе її поява у світі; інші задовольняються тим, що вірять, що це 

добрий шлях, а є й такі, хто не може відкрити для себе велич цього вчення і сумнівається в його 

перемозі і входженні в серця людей. Кажу вам, що це коштовність, яку Я довірив вам, і 

божественні промені світла якої ви не захотіли розпізнати, бо не осягнули Моє вчення. 

69 Не забуваймо, що і в Його часи були сумніви щодо слова Христового, бо люди судили про 

Ісуса за Його походженням та одягом, а коли дізналися, що Він був сином теслі з Назарету та 

бідної жінки - то згодом вирушив у дорогу в товаристві бідних галілейських рибалок, 

проповідувати вчення, яке здавалося їм дивним - вони не могли повірити, що цей мандрівний 

проповідник, який ходив від села до села, демонструючи убогість свого одягу, і є той Цар, якого 

Господь обіцяв народу Ізраїлю. 

70 Я даю вам ці вказівки тому, що люди шукають зовнішньої пишноти, яка засліплює чуття, 

щоб мати можливість повірити у велич того, що можна побачити і відчути лише духом. 

71 Мені довелося пролити Свою кров, віддати життя і воскреснути, щоб люди відкрили очі. 

Яку чашу вип'є тепер Дух Мій, щоб ви увірували в Мене? Людство: Чого б я тільки не зробив, щоб 

побачити тебе врятованим? 

72 Залишилося ще небагато часу, щоб поговорити з вами. Я знаю, що ті, хто ще не звернув 

уваги на Мої прояви, згодом прийдуть до розуміння цього, а потім приймуть свою місію з 

непохитною вірою. 

73 Я приходжу, озброєний терпінням; Я - Учитель для того, хто приходить заради Мого 

вчення; Я - Лікар для того, хто шукає в Мені тільки здоров'я; Я - милостивий Суддя для того, хто 

багато згрішив і після цього приходить перед Моїм Обличчям зі смиренно схиленою головою 

просити прощення. Завтра, коли вони побачать, що їхнє бажання здійснилося, самі їхні вуста 

заговорять, щоб повчати невігласів. Вони прийдуть до Божественного Лікаря, але тільки для того, 

щоб попросити бальзам і розраду для страждань ближнього, а також звернуться до Мого 

Правосуддя, щоб Я заступився за того, хто їх скривдив. 

74 Я говорив вам, що для того, щоб стати майстрами, ви повинні спочатку бути учнями і 

підмайстрами. 

75 Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 90 
1 Я - мандрівник, який стукає у двері ваших сердець. Я стукаю, а ви не знаєте, хто там; ви 

відчиняєте і не впізнаєте Мене. Я подібний до мандрівника, який приходить у село і не має нікого, 

хто б його знав, подібний до іноземця, який потрапляє на чужу землю і не розуміє своєї мови. Так я 

відчуваю себе серед вас! Коли ви відчуєте Мою присутність? О люди, коли ви визнаєте Мене, як 

свого часу Йосип був визнаний своїми братами в Єгипті? 

2 Йосип, син Якова, був проданий своїми рідними братами купцям, які прямували до Єгипту. 

Йосип був ще малим, але вже дав свідчення великого дару пророцтва. Заздрість охопила його 

братів, які позбулися його, думаючи, що більше його не побачать. Але Господь, що пильнував раба 

Свого, захистив його і зробив його великим у фараона єгипетського. Багато років по тому, коли 

світ потерпав від посухи та голоду, Єгипет, керуючись порадами та натхненнями Йосипа, створив 

достатню кількість запасів, щоб витримати цей візит. Тоді сталося, що сини Якова прийшли до 

Єгипту в пошуках їжі. Великим був їхній переляк, коли вони зрозуміли, що їхній брат Йосип став 

міністром і радником фараона. Побачивши його, вони впали навколішки біля його ніг, каючись за 

свій гріх, і зрозуміли, що пророцтва їхнього брата збулися. Той, кого вони вважали мертвим, був 

тут, перед ними, сповнений сили, чесноти і мудрості. Пророк, якого вони продали, довів їм 

істинність пророцтва, яке Господь вклав у його вуста ще в дитинстві. Брат, якого вони мучили і 

продали, простив їх. Ви розумієте, люди? Тепер ви знаєте, чому Я говорив вам про цей день: Коли 

ж ви впізнаєте Мене, як Йосип впізнав своїх братів? 

3 Я теж колись давав вам пророцтва, теж був проданий і відданий на смерть. Але пам'ятайте, 

що Я говорив вам, що прийду знову. Так чому ж ви не приймаєте Мене тепер, коли Я стукаю у 

ваші двері? Невже потрібно, щоб на землі з'явилися посуха і голод, як того разу, щоб ви шукали 

Мене, нарешті? 

4 Скільки Я говорив з вами і давав вам від початку часів, щоб врятувати вас від зла і привести 

до досконалості. Але вам ще потрібен час, щоб досягти вершини гори, де Я чекаю на вас, щоб 

охороняти вас, як коштовності, що виникли з Моєї любові і повертаються до Мене. 

5 Всі люди знають, що Я - Отець усього створеного і що доля істот - у Мені. Але я не отримав 

ні уваги, ні поваги з їхнього боку. Вони теж творять, теж господарі, теж вважають, що мають владу 

над долями своїх ближніх, - так чого ж переді Мною схилятися? 

6 Так людина випробувала Моє терпіння і кинула виклик Моїй справедливості. Я дав йому 

час, щоб він знайшов істину, але він не захотів нічого прийняти від Мене. Я прийшов як Батько, і 

Мене не любили; потім Я прийшов як Учитель, і Мене не розуміли; але оскільки необхідно 

врятувати людство, Я прийшов як Суддя. Я знаю, що людина повстане проти Моєї справедливості, 

бо вона не зрозуміє Мене навіть як Суддю і скаже, що Бог помстився. 

7 Я хотів би, щоб кожен зрозумів, що Бог не може мати почуття помсти, бо Його любов 

досконала. Я також не можу послати біль, ви самі притягуєте його своїми гріхами. Моя 

Божественна Справедливість вище твоїх страждань і навіть твоєї смерті. Біль, перешкоди, невдачі - 

це ті випробування, які людина постійно ставить перед собою, а плоди свого посіву - це те, що вона 

потроху пожинає. Мені достатньо, щоб у кожній з цих життєвих криз Моє світло досягало твого 

духу, щоб він міг досягти свого спасіння. 

8 Багато людей кажуть, що не розуміють вчення Христа, що не знають, від чого відвернутися 

і куди спрямувати свої кроки. Але я запитую їх: чи не здаються вам ці вчення занадто високими? 

Тоді послухайте Мене зараз, і ви зрозумієте їх. 

9 Я знав, що повинен повернутися, щоб пояснити вам усі ці вчення. Саме тому Я говорив вам, 

що прийде Дух Істини і пояснить вам усі таємниці, щоб ви зрозуміли те, чого ви не розуміли. Це 

час, коли Дух Істини витає над кожною плоттю і над кожним духом. Вам достатньо зосередитися 

на найпотаємнішій частині своєї совісті, щоб почути Мій голос. Але Я хотів дати вам, як перші 

плоди цього часу, Моє проголошення за допомогою людського органу інтелекту, щоб це послання 

стало насінням, яке дасть вам твердість і віру на шляху вашого розвитку. 

10 У цей час Я дарую вам любов, мир і духовні настанови, а ваше серце - бідне і потребуюче 

всього цього - очищається, щоб прийняти божественний дар. 
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11 Те, що відкинули сильні світу цього і великі мужі, приймають смиренні, і те, що зневажали 

в розкішних палацах, доходить до бідних халуп і приймається з радістю. 

12 Ви, хто втомився від довгого очікування і стількох страждань, приходьте до Мене. Я все 

підготував і все готове до цього моменту. Я наділив вітер пахощами, щоб ви дихали Моїм 

живильним диханням, бо Я хочу наблизитися до вас з безмежною любов'ю. 

13 Сини сильних кажуть Мені, коли чують Мій поклик у свої двері: "Прийди завтра, бо 

сьогодні немає для тебе місця", а люди простого розуму кажуть Мені: "Прийди до нас, Учителю, 

прийди і освяти нашу хатину Своєю Присутністю". Не дивіться на наші плями ганьби. Ти, що 

відвідала дім грішниці Магдалини, даруй нам щастя бачити Тебе". 

14 Коли цей нагальний, але смиренний заклик доходить до Мене, Я наближаюся і входжу в ці 

серця, приготовані до цієї години, як у святилище. 

15 Я відкриваю серед вас помазаних сльозами болю, тих, хто зазнав переслідувань, хто переніс 

приниження. 

16 Я прийшов тому, що ви покликали Мене в тиші вашої (внутрішньої) боротьби і ваших 

розчарувань; але ви оціните, що Я прийшов на ваш заклик без зволікання, як пастух поспішає, коли 

чує мекання овець, що заблукали або знаходяться в небезпеці. 

17 Ви кликали Мене з великою вірою, ви шукали Мене невтомно, і істинно кажу вам, віра ваша 

не могла обдурити вас. 

18 Знайте, що Я виливаю Свої благословення, як потік любові, на всіх тих, хто вмів вірити і 

чекати. Прислухайтеся до Мого голосу, який приходить до вас, як пісня любові, що змушує забути 

страждання і прощає вам все, що було таким гірким і що ваше серце збирало потроху на життєвому 

шляху. 

19 Ви зараз вчитеся відчувати Мою духовну присутність у ваших серцях, і це знання стало для 

одних перепочинком, для інших - оазисом. Я шукаю всіх, але спочатку Я поспішив заявити про 

Себе серед тих, хто, почувши Мене, не відрікся від Мене, хто вмів терпіти знущання своїх братів і 

сестер, бо вони зі Мною. 

20 Будьте терплячі у випробуваннях, і ви будете свідчити про Мою Роботу; але Я також буду 

свідчити про Моїх вірних учнів, щоб людство зрозуміло, що вони стоять в Істині. 

21 Не тільки ви будете свідками Моєї Справи, не тільки чоловіки і жінки Мого народу будуть 

свідками Мого пришестя, але все буде говорити про Моє пришестя і свідчити про Мою Істину, як 

це сталося в той Другий Час, коли в годину смерті на хресті саме сонце було приховано, земля 

здригнулася і весь Єрусалим був спустошений і сумний. 

22 Улюблені учні, не плачте більше за Мною, ваші сльози перетворяться на блаженство, бо ви 

ще будете плакати від безмежної радості, коли відчуєте перемогу Мого вчення на землі, і ніхто не 

зможе відняти у вас цього блаженства. А поки що продовжуйте займати своє місце на цьому 

духовному бенкеті і споживати солодкий хліб життя. 

23 Насолоджуйся цим святом, яке відображає твій дух, щоб у мить, коли ти досягнеш 

спілкування зі Мною, ти забув про свої негаразди. Рани ваші загояться, і ви відпочинете від трудів 

ваших. Ваше серце, коли настануть ці хвилини, засяє, як дім, прикрашений до свята, і навіть 

найцарственіші палаци землі не матимуть тієї пишноти, яка сяятиме у вашій душі в цю годину. 

24 Блаженні лагідні серцем, бо їхнє Царство Небесне. 

25 Блаженні ті, хто глибоко страждає, коли Пастиря ображають. Але не бійтеся за Мене, 

бійтеся за себе, яких біль дійсно може пригнітити, а спокуса перемогти. 

26 Ви оновлюєтеся, коли слухаєте Мене і запитуєте: "Учителю, чому Ти обрав нас, таких 

малих і слабких?". Але я відповідаю вам: ваш Господь ніколи не помиляється. 

27 Усвідомте, що ще до того, як ви вперше почули Мене, коли ви нічого не знали про Мій 

прихід, ваше серце вже вказувало вам на те, що Вчитель ось-ось пошле Своє Світло у світ, як маяк, 

що вказує шлях покинутим посеред шторму. 

28 Я покликав вас, щоб зробити вас Моїми працівниками і послати вас у дорогу, щоб 

проголошувати цю Добру Новину. Але спочатку я очікую, що ви навчитеся прощати своїх ворогів, 

всіх тих, хто надягав на вас тернові вінки, всіх тих, хто напував вас жовчю і оцтом, щоб ви могли 

сказати, що тепер ви досить сильні, щоб вийти і розсіяти насіння одухотворення. 
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29 Коли це станеться, ви вирушите сіяти, і хоча на вашому вузькому шляху духовних 

місіонерів ви зустрінетеся зі стражданнями і гіркотою, ви також матимете великі радощі, які 

компенсують вас. Коли ви йдете сіяти Моє насіння любові, моліться і майте віру. Іноді ви будете 

плакати, але, з іншого боку, буде багато речей, які принесуть вам радість, якщо ви будете 

виконувати Мій Закон. 

30 Ви зустрінете сльози і радощі у своїй щоденній роботі, поки не досягнете кінця своєї 

спокутної подорожі і не прибудете в Обітовану Землю, де панує мир, гармонія і досконале щастя. 

31 Чаша твоя буде часом повна меду, часом - гіркоти, але ще раз кажу тобі, що той, хто 

молиться, пильнує і покладається на Мене, не піддасться слабкості, бо серце його буде сповнене 

віри, і він ніколи не зможе відректися від Мене, бо уста його будуть непохитно проголошувати 

Мою Істину на землі. 

32 Сумний і далекий шлях, але Моя любов втамує спрагу твого серця. Пам'ятайте, що Я завжди 

приходив до людей, коли бачив, що вони близькі до загибелі від голоду або спраги. 

33 Той, Хто завжди приходив до вашого спасіння, говорить до вас у цю мить: Христос, 

Божественна Обіцянка, що зробила людину в Ісусі в Другій Ері, Божественне Слово, що зробило 

людину Словом; Дух Любові, Світла, Мудрості, обмежений променем, який торкається духу і 

розуму людини через совість, щоб навчити його передавати Мої думки. 

34 Деякі кажуть Мені в серці: "Господи, як Ти міг так зійти до наших сердець?". - О, діти мої! 

Хіба ви не бачили, як мати йде в брудну частину міста, де хтось із її дітей зітхає і благає її, гниючи 

в бруді та злиднях? 

35 Тільки ці матері могли б розповісти, як вони відчували биття серця загубленої дитини, яка 

кликала їх, благала про свою присутність і материнську любов, сподіваючись отримати прощення. 

36 І я, Той, Хто є втіленням усієї любові, в Кому любов усіх батьків і всіх матерів, повинен 

залишатися нечутливим до поклику твого духу? Чи повинен я утриматися від того, щоб не 

поспішати туди - яким би воно не було - де хтось із Моїх дітей перебуває у владі загибелі і кличе 

Мене? Як мало ви знаєте про Мене, хоча Я виявляв Свою любов до вас у стількох і таких 

безмежних формах! 

37 Хіба ви не пам'ятаєте, скільки разів Я виявляв Свою любов не тільки до тих, хто повірив у 

Мене, але й до того, хто зрадив Мене, і до тих, хто переслідував і судив Мене? Тепер ти можеш 

запитати Мене, що ж змусило Мене допустити всі ці знущання. Але Я відповідаю тобі: це було 

необхідно, щоб Я залишив їм повну свободу думки і дії, щоб були відповідні можливості виявити 

Себе, і щоб всі відчули на собі милосердя і любов, яким Я вчив світ. 

38 Я не спонукав серце Юди зрадити Мене, він був знаряддям злого помислу, коли його серце 

було наповнене темрявою. Але перед обличчям невірності цього учня Я виявив Своє прощення. 

39 Мені не потрібно було б, щоб хтось із Моїх людей зрадив Мене, щоб дати вам цей приклад 

смиренності. Учитель демонстрував це за будь-якої нагоди, яку Йому пропонували люди. Саме 

цьому учневі випало бути інструментом, через який Учитель показав світові Своє Божественне 

смирення, і навіть якщо ви подумали, що саме слабкість цієї людини призвела до смерті Ісуса, кажу 

вам, що ви помиляєтеся, бо Я прийшов, щоб повністю віддати Себе вам, і якби це не було так, 

можете бути впевнені, що це було б інакше. Тому ви не маєте права проклинати або судити того, 

хто є вашим братом, якому в хвилину темряви не вистачило любові і вірності, які він був 

зобов'язаний своєму Вчителю. Якщо ви звинувачуєте його в Моїй смерті, то чому не 

благословляєте його, знаючи, що Моя Кров була пролита за спасіння всіх людей? Краще було б вам 

молитися і просити, щоб ніхто з вас не впав у спокусу, бо лицемірство книжників і фарисеїв ще 

існує в цьому світі. 

40 Вам належить молитися і пильнувати, щоб завжди бути знаряддям світла і ніколи не 

служити темряві. У Мене завжди буде можливість показати цьому невіруючому і 

матеріалістичному людству істинність усього того, що Я йому відкрив. 

41 Як і в минулому, так і сьогодні Я залишаю людині свободу власного волевиявлення, щоб 

вона скористалася даром своєї волі і прийшла до Мене за власним бажанням. 

42 Я створив вас вільними - не для зла, а вільними, як плин води, як ріст рослин, як спів птахів. 
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43 Я не спокушав тоді людей кликати Мене або шукати Мене, і не опирався, коли вони 

відкидали Мене. Я дозволив їм творити свою волю, щоб потім творити Мою волю над усім 

створеним. Цим Я хочу сказати вам, що Я дозволю вам прийти до Мене, використовуючи вашу 

волю. Бо якщо спробувати цю чудову силу, яка тримає людство в русі, спрямувати в інший бік, то 

досконалості не досягти. Тож переконайтеся, що ваша воля - Моя, і ви досягнете кінцевого пункту 

шляху, яким є Серце Мого Отця. 

44 Я кликатиму вас, як завжди, не втомлюючись, і Мій Голос з любов'ю повторюватиме день у 

день: "Прийди до Мене". Але щоб ви почули Мої 

Почувши цей заклик, ви повинні очистити своє серце, щоб зловісні сили, які протистоять чесноті, 

чистоті і добру, не знайшли в вас спорідненості і, хоч і спокушатимуть вас, але не звели вас на 

манівці. 

45 Ворота Мого Царства відкриті, крізь них виливаються великі потоки світла, і їхнє сяйво 

досягає цього світу в пошуках сердець, умів і духів, щоб оселитися в них. 

46 Я попереджаю вас заздалегідь про все, бо Я вже говорив вам, що буде боротьба і що з Моїм 

Вченням будуть боротися багатьма способами. Багато знайдеться тих, хто буде прагнути до того, 

щоб воно зникло з землі; але перш ніж зникне Моє Вчення, повинна була б зникнути остання з 

душ, тобто остання людина в цьому світі. 

47 Не бійтеся, якщо вас назвуть богохульниками, коли ви скажете, що Той, Хто говорив з вами 

в Дусі, був Сам Христос. Навіть коли Ісус сказав у Другій Ері, що Він Син Божий, люди обурилися. 

Я пробачу їхню недовірливість і дозволю їм називати Мене так, як їм більше подобається. 

48 Багато хто буде заперечувати, що Я говорив до вас устами грішних людей. Але тоді Я скажу 

їм: не зосереджуйтеся на посудині, оцінюйте зміст, і тоді Я виллю чистоту Свого вчення на серце 

Моїх заперечувачів. Вони впізнають Мене, бо Я маю знак, щоб кликати овець Моїх, і вони 

впізнають голос Пастиря свого. 

49 Вони прийдуть і будуть випробовувати Мене, бо хочуть довести вам, що ви помиляєтеся. 

Якщо Я не скажу їм Свого імені, вони скажуть, що Я - не Я, а якщо відповім на їхні запитання, 

поставлені з поганими намірами, вони будуть відректися від Мене з ще більшим завзяттям. 

50 Тоді Я скажу їм: Хто хоче увійти в Царство Світла, нехай шукає його серцем своїм. Але той, 

хто захоче жити, не визнаючи Мене, утаїть божественне знання від власного духу і тим самим 

зробить таємницею і таємницею для себе все, що є ясним і світлим одкровенням. 

51 Я дарую вам Свій мир, не той, який обіцяє світ, бо це неправда, а лише той, який Я даю вам 

відчути. Несіть Мій мир з собою, бо шлях, яким ви йдете, встелений терням, Я знаю. Людство 

пливе в океані страждань. Гріх розв'язався і у вас не вистачає сил боротися з усіма цими 

негараздами. Саме тому я прийшов, щоб дати вам силу і вивести вас з цього хаосу. Кожного разу, 

коли ви збиваєтеся з дороги і відчуваєте неспокій, ви запитуєте себе в глибокій розгубленості, чи 

це Мій шлях; але Я відповідаю вам, що Я завжди вказую вам правильний шлях. 

52 Якесь невіруюче серце запитує Мене в цей день: "Це Ти, Учителю, говориш з нами?". А Я 

відповідаю йому: Це Я, в дусі і правді, смиренно показую Себе вам у межах вашого розуміння, щоб 

ви пізнали Мене і просвітилися цим світлом, щоб воно очистило вас і приготувало ваше серце, 

ожививши його і показавши йому духовне життя, яке чекає на нього. 

53 Я відкриваю зараз Книгу Моїх Настанов. Я хочу, щоб вона залишалася відкритою перед 

вашими серцями і ви невтомно запам'ятовували її вчення. Я даю вам вказівки, бо настав час, 

вказаний Моєю любов'ю, коли Я зроблю вас володарями мудрості, яка є вашою. 

54 Чистими ви вийшли з Мене, але з плином часу заплямували свою душу, і після очищень і 

випробувань ви приходите до Мене, і Я повертаю вам втрачену цінність і благодать. Я позначаю 

вас печаткою світла, щоб вас могли впізнати ваші ближні. Я назвав вас учнями і хочу, щоб ви 

наслідували учнів Другої Епохи. Ви не згодні з тим, що Я обрав вас? - Ти мовчки кажеш Мені: 

"Нехай буде воля Твоя". Я поки що не можу дозволити вам зайняти Моє місце, і ви недостатньо 

підготовлені для того, щоб навчати. Що міг би передати голосоносець, навіть маючи дар Слова, 

якби Мій Промінь не просвітив його? Вони ще незграбні і тільки готові приймати Моє натхнення і 

передавати його; але їхнє серце ще не є джерелом милосердя і любові через недосвідченість. 
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Блаженні ті, хто відчув віру, почувши Моє Слово, і хто, без того, щоб Я дав їм великі докази, 

приносить Мені свою вдячність. 

55 Ніхто не прийшов випадково, Я привів вас сюди. Але якщо ви говорили зі Мною, то ви 

зобов'язані визнати Мене і полюбити Мене. - Чоловіки і жінки, які до сьогоднішнього дня жили в 

розкішних оселях, чи хочете ви піти за Мною? Хіба ви не знаєте, що ви позначені як Мої обранці, і 

це Моя Воля, щоб ви служили в Моїй Справі? Навіть якщо ви дуже любили світ, сьогодні ви 

повинні любити духовне життя, служити своїм братам і сестрам і на цьому будувати свою радість 

життя. Але якщо заради цього духовного вдосконалення тебе неправильно оцінюють твої рідні та 

близькі, не відчувай болю, будь сильною і бери Мене за взірець. 

56 Коли Я жив серед вас у Другу Еру, Я побачив, що Мої діти стали зарозумілими через свої 

знання і владу. Я хотів, щоб Моє Слово увійшло в їхні серця, а вони виявилися байдужими до дарів 

Духа. Але не тому я звернув з їхнього шляху. Щоб допомогти їм перетворити їхні зачерствілі 

серця, Я підготував випробування для їхнього просвітлення. 

57 Одного разу один з тих, хто почув Моє Слово, прийшов, не повіривши йому. Він прийшов 

сповнений страху, а на його обличчі відбивався розпач, бо не міг знайти кошти, щоб повернути 

здоров'я своїй дружині, яка помирала. Змучений болем, він звернувся до Мене, після того як, марно 

порадившись зі своєю наукою, не знайшовши ліків від хвороби, яка ось-ось мала обірвати життя 

його товариша, і сказав: "Ти - Той, Хто зцілює?". І я відповів йому: "Що миле твоєму серцю, 

чоловіче добрий?". Потім він виступив з промовою і благав про одужання для своєї дружини. Я 

сказав йому: "Можливо, Мої знання марні, а сила, якою Я наділений, неефективна?". Але я пішов 

по його слідах і дійшов до табору невиліковно хворих і доторкнувся до її чола. Чоловік з подивом 

дивився на те, як вона одужує. Дружина встала, і їй стало добре, і в повному усвідомленні вона 

заплакала від радості, кинулася на землю і сказала Мені: "Учителю, Ти - Божественний Лікар, наш 

Бог. Чому вони не визнають Тебе і не йдуть за Тобою, хоча Ти твориш такі чудеса?". "Почекай, 

жінко, - відповів Я їй, - треба, щоб Я пішов від тебе, щоб Мене зрозуміли; але ті, хто вже визнає 

Мою Істину, - обрані". 

58 Так буде і в Третій Епосі. Багато з тих, хто безпосередньо бачив Мої прояви і чудеса, не 

увірували. Але пройде час і події, які будуть відбуватися, будуть говорити і свідчити про всі ці 

чудеса, і навіть тоді вони все одно будуть вимагати нових доказів. Інші пішли за Мною з першої 

миті і перебувають зі Мною. Це ті, хто живе більше для свого духу, ніж для тіла, і хто не чекав, 

поки Я перестану говорити, щоб зрозуміти, Хто їх навчив. 

59 Якщо ви, Мої учні, вирушите з невеликою вірою і будете працювати для людства, ви будете 

творити чудеса, бо Я буду використовувати вас, щоб давати свідчення згідно з Моєю волею тим, 

хто просить про це. 

60 Коли прийде час, в руках Моїх обранців не буде книг, бо їхня віра і добрі справи приведуть 

їх до виконання свого призначення. 

61 Нехай ніхто, хто хоче йти за Мною, не боїться суду своїх братів і сестер. Багато боязких 

кажуть Мені: "Як я можу йти за Тобою? Якщо мої батьки, мої родичі, мої друзі дізнаються, що я 

чую це слово, вони перестануть мене знати, вони виженуть мене зі свого середовища". Учитель 

говорить з цими серцями і промовляє до них: Не всі, хто зі Мною, перебувають у мирі зі своїми; 

щоб слідувати за Мною, вони пройшли шлях страждань. Але я прошу тих, хто заподіяв їм муки: 

Яке зло зробили вам ці істоти? Чому ти змусив їх плакати? 

62 Настає час більшої справедливості та суворості. Я хочу, щоб до того часу ви посіяли добро і 

діла правди у ваших ближніх, щоб ви могли пожинати їхні плоди. Не чекайте, що світ заплатить за 

ваші діла милосердя. Дозвольте Мені винагородити вашу любов до людей Моїм благословенням. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 91 
1 Хто прийшов сюди, бажаючи духовної поживи, підходьте ближче, а якщо ви втомилися, 

залишайтеся під тінню цього дерева, щоб підкріпитися. Коли вам сумно, послухайте, як соловейко 

співає в альтанці на дереві, і, слухаючи його, ви відчуєте солодку втіху в ваших серцях. 

2 Якщо когось із вас охопить невір'я, Я не докорятиму йому за це, не засуджуватиму 

світогляд або віросповідання, яке він запропонує Мені в глибині свого серця. 

3 Мій голос досягає вашого духу, щоб сказати вам, щоб ви йшли вперед і йшли з вірою через 

величезну пустелю життя, завжди одухотворені Божественною обіцянкою досягти істинної землі 

обітниці, яка є Духовним Царством. 

4 Слухайте і закарбовуйте Моє Слово у своєму серці, щоб пам'ять про нього була 

незгладимою. Я запевняю вас, що коли настане призначена Мною година, в яку Мій голос більше 

не буде чути в цій формі, настане остання інструкція, яку Я дам вам через носія голосу. Тому ви 

повинні берегти його, як найцінніший скарб. Коли ця година проб'є - урочиста для Вчителя і для 

учнів - ваш підготовлений дух повинен залишатися спокійним, зануреним у споглядання і молитву, 

бо саме в ці моменти він осягає спосіб, у який згодом отримає духовні натхнення. 

5 Я хочу, щоб ви, ще до того, як закінчиться це проголошення в тій формі, в якій Я дала вам 

знати про Себе в цей час, зрозуміли його глибинний зміст і його зовнішню форму, щоб завтра ви 

могли пояснити його тим, хто не почув Мене. Ваше свідчення буде вважатися правдивим, якщо ви 

підтвердите його справами любові до братів. 

6 Підготуйте себе так, щоб, коли Мої прояви будуть пояснені, ви могли сказати, що Моєму 

Духу не було необхідності спускатися у всій Своїй повноті на розум глашатая, бо Він 

нескінченний. Достатньо було променя Мого світла, щоб донести до його свідомості натхнення. Не 

слід також забувати про те, що протягом короткого часу Мого прояву Мої глашатаї мали дар 

духовного піднесення - дар, що дозволив їм стати знаряддями і передавачами Мого Слова. 

7 Це був - коротко і просто - спосіб, яким Мої носії голосу передавали Моє духовне послання 

людству впродовж цього часу. 

8 Але щоб ви не впали в фанатизм і вперто трималися думки, що Я говорю з людьми цього 

часу тільки через посередництво глашатаїв, хочу, щоб ви знали, що кожна людська істота, яка має 

завдання вести за собою натовпи, народи або нації, є засобом, який Я використовую для того, щоб 

говорити з людством. 

9 Моя любов вища за відмінності релігій, доктрин, мов і культур, бо Мені достатньо знайти 

духовну підготовку в тому, хто готується звернутися з посланням до своїх ближніх. Тоді Моя 

турботлива любов використовує його як посередника, щоб через нього зробити Мою істину 

відомою. 

10 Коли ви чуєте з вуст оратора слова, які мають глибокий зміст або які змушують тремтіти 

потаємні струни серця його слухачів, ви маєте тут доказ того, що з боку того, хто говорив, була 

духовна підготовка і добрий талант. Але, перш за все, у вас є доказ того, що він був натхненний 

Мною. Якщо ж ви чуєте, як оратори вимовляють слова, що містять неправду, - якими б блискучими 

і милозвучними вони не були за формою, - будьте певні: тут не було ні духовної підготовки, ні 

Мого натхнення. 

11 Я незабаром припиню передавати вам це послання, яке, коли прийде його час, принесе 

духовне пробудження народів, навчивши людей відрізняти духовне від суто людського, і 

відокремлювати гучніше, вище, чистіше і світліше від усього того, що містить лише 

недосконалість, нечесність або брехню. 

12 У всі часи Моя любов як Учитель дбала про те, щоб дати людям необхідні настанови, і Я 

завжди говорив з ними відповідно до їхньої духовної зрілості та інтелектуального розвитку. 

13 Я прийшов до вас, бо побачив, що слово людське і створені вами вчення не втамовують 

пекучої спраги вашого духу - спраги світла, спраги істини, спраги вічності і любові. Саме тому Я 

помістився з вами і служу смиренним, неосвіченим і неосвіченим людям, приводячи їх у захват 

розуму і духу, щоб послання Третьої Епохи вилилося з їхніх вуст. Щоб бути гідними приймати і 

передавати Мої божественні думки, їм доводилося боротися з матеріалізацією і спокусами світу. 
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Таким чином, відкинувши власну особистість і покаравши своє марнославство, вони досягли 

повного підкорення свого єства за ті короткі проміжки часу, протягом яких вони віддавали свій 

орган розуму Божественному натхненню, що дозволило з їхніх вуст злетіти слову, сповненому 

мудрості, ніжності, справедливості, бальзаму і миру. 

14 Завжди будуть ті, хто не в змозі збагнути, як це виходить, що носії голосу можуть 

висловити стільки знань у словах і вилити стільки життєвої суті на уми безлічі слухачів без того, 

щоб Дух Мій сходив на ці уми, і тільки промінь Мого світла висвітлював їх. На це я скажу вам, що 

навіть царській зірці - як ви називаєте Сонце - немає необхідності сходити на Землю, щоб освітити 

її, оскільки світла, яке вона посилає на вашу планету здалеку, достатньо, щоб огорнути її світлом, 

теплом і життям. 

15 Так само і Дух Отця, як сонце нескінченного сяйва, освітлює і оживляє все через світло, яке 

Він посилає на всі створіння, як духовні, так і матеріальні. 

16 Зрозумійте ж, що там, де Моє світло, там присутній і Мій Дух. 

17 Зберігайте ці пояснення в пам'яті, бо завтра саме вам доведеться використовувати ці 

приклади для того, щоб донести до ваших ближніх природу Мого прояву через людський орган 

розуміння. 

18 Таким чином, вони легко зрозуміють, як Мій Дух, не сходячи в надлишку на жоден з цих 

органів інтелекту, робить Свою присутність відчутною через духовні вібрації, які Я посилаю на 

Моїх глашатаїв. 

19 Це Моя Батьківська любов приходить до вас у цей час і перетворюється на людське слово, 

коли торкається розуму носія голосу. 

20 Відкрий ворота храму, яким ти володієш у глибині свого єства, і побачиш невидиме. Радійте 

знанням, що Я наблизив до вас духовне, яке ви вважали таким далеким. 

21 О люди, сформовані з безлічі учнів цього духовного вчення, скільки ви освіжаєтеся на 

сторінках Книги Моєї Премудрості, так і не дійшовши до кінця! 

22 Саме мудрість є даром і найбільшою спадщиною Духа, яка утверджує Його вічну славу і 

блаженство. 

23 Подібно до того, як Я створив для вашого людського розуму світ невичерпних настанов, Я 

створив для вашого духу небеса вічної і нескінченної мудрості. 

24 Перед вашими очима відкривається нова частина шляху, який ви повинні пройти, і Я 

залишаю вам Свої настанови в достатку, щоб ви вступили на цей шлях твердим кроком, який 

приведе вас у вічність. 

25 Я добре знаю, що не всі люди одночасно усвідомлюють істинність цього послання; бо в той 

час, як одні будуть вірити, що для них настав правильний час прийняти Мене, інші будуть 

сумніватися в Моєму посланні, коли вони дізнаються, яким чином воно було прийнято. Вони 

скажуть, що, по правді кажучи, дуже дивно, що Божественний Дух міг дати про Себе знати через 

людський розум. Після цього запитайте їх, чи не вважають вони дивовижним те, що Слово Боже 

стало людиною в Ісусі - факт, який вони завжди вважали найвищою істиною. 

26 Ви побачите, що як тільки вони подумають про це, вони зрозуміють, що Я дав вам 

найбільший доказ Моєї любові до вас, коли Я став людиною в Другу Еру, і що коли Я проявив 

Себе зараз через людський орган розуму, це було для того, щоб привести вас до діалогу дух до 

духу, який буде досконалою формою, в якій діти зможуть спілкуватися зі своїм Небесним Отцем. 

27 До вас промовляє Слово, те саме, що промовляло в Ісусі в Другій Ері, бо Слово Боже вічне і 

всемогутнє. Я говорив до вас як устами Ісуса, так і устами пророків і апостолів, як говорю до вас 

зараз через посередництво цих голосоносців, і як буду говорити безпосередньо до вашого духу, 

коли ви ввійдете в час духовного піднесення. 

28 Це був Христос, Слово Боже, яке промовляло устами Ісуса, Чистого і Громовержця. 

29 Людина Ісус народилася, жила і померла, а Христос не народився, не зростав у світі і не 

помер, бо Він є Голос Любові, Дух Любові, Божественне Слово, вираження Премудрості Творця, 

яка завжди перебувала в Отці. 

30 Коли Христос говорив в Ісусі, Його голос було чути всюди, бо це говорило Вічне Слово, 

голос вашого Отця. Все це ви повинні осягнути і обміркувати, щоб кожного разу, коли ви думаєте 
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про Христа або навіть згадуєте Його ім'я, ви робили це з думкою про свого Небесного Отця, але 

ніколи не так, як про іншу істоту, відмінну від Мого Духа. 

31 Моє Слово, явлене в цей час, як меч, знищить усю фальш, якою люди намагалися приховати 

Мою істину; але воно також буде рятувальним човном для всіх покинутих, які, сповнені страху, 

шукають світла одухотворення. 

32 Учні, Христос є найвищим проявом Божественної Любові, є світлом, яке є життям в 

областях духу, світлом, яке прориває темряву і відкриває істину перед кожним духовним поглядом, 

розчиняє таємниці, відчиняє двері і вказує шлях до мудрості, вічності і досконалості душ. 

33 У Другу Епоху Христос - той самий, що говорить з вами в цю мить, - став людиною і 

оселився на землі. Але нині Він перебуває з вами духом, виконуючи обіцянку, яку Він дав людству: 

обіцянку знову прийти в нову епоху, щоб принести вам найвищу розраду і світло істини, 

висвітливши і пояснивши все, що було відкрито людям. 

34 Споглядайте в Божественному єдиного Духа, який являв Себе вам у різних фазах прояву, 

але який завжди виявляв Свою справедливість, силу і досконалість. 

35 Ніколи не намагайтеся укласти в межі свого людського розуму знання, які призначені 

тільки для духу, бо тоді ви побачите перед собою Бога, применшеного і позбавленого досконалості. 

36 Добре, що ви розумієте Мене як Вищу Любов, як Абсолют, як Творця, як Всевишнього. Але 

зрозумійте, що ви повинні шукати духовного натхнення, щоб знайти більш глибокі вирази, коли 

говорите про свого Господа. Істинно кажу вам: Моя сила, Моя мудрість і Моя любов 

перевершують усе, що може уявити людський розум, бо все це за межами того, що ви знаєте, і за 

межами того, що ви пізнаєте. 

37 Я нині готую майбутнє вашої душі, тому полова* нині спалюється у вогні Божественної 

Справедливості, бо для вас є лише два шляхи: один - одухотворення, інший - очищення. 
* Це означає, що бажання і пороки все ще чіпляються за душу. 

38 У цей час той, хто не готовий до оновлення, повинен буде пізнати найбільшу гіркоту і буде 

забраний із землі, втративши дорогоцінну можливість спокутувати свої гріхи і примиритися з 

Законом, Істиною і Життям. 

39 З іншого боку, ті, хто переходять з цього матеріального життя до Духовного Дому з миром і 

задоволенням, яке дає виконаний обов'язок, відчують себе просвітленими Моїм Світлом, і якщо 

вони серед тих, хто повинен перевтілитися, Я підготую їх перед поверненням до людського життя, 

щоб вони могли піднятися до нього чистими, одухотвореними і з більшою мудрістю. 

40 Ви більше не будете настільки легковажними, щоб забути свої обітниці залишатися на 

шляху добра. Ти завжди будеш зберігати пам'ять про цей духовний заповіт, який ти уклав зі Мною, 

не збиваючись зі шляху добра - незважаючи на випробування і спокуси, що зустрічаються на 

твоєму шляху. 

41 Хто хоче йти за Мною, нехай візьме свій хрест і йде Моїми стежками. Я чекаю на людей 

доброї волі, які прагнуть миру, спасіння та добробуту свого ближнього. Я візьму під Свій покров 

любові тих, хто шукає Мене з цим благородним ідеалом, і пошлю їх на всі шляхи світу, щоб вони 

перетворювали Мої думки на слова, а Мої слова - на справи, і таким чином поширювали через них 

Моє вчення. Хтось буде говорити простими словами, в інших Слово розквітне і з їхніх вуст потече 

потік духовної води, щоб втамувати спрагу людей до істини. 

42 Не бійтеся говорити, коли ви перебуваєте в рядах Моїх посланців і апостолів, і не тіште себе 

думкою, що це послання не зрозуміле людям. 

43 Я приходжу, щоб просвітлити ваші уми, звільнити вас від матеріалізму, вказати вам шлях до 

істинного щастя. Це добра новина, яку ви повинні нести всюди. 

44 Готуйтеся до бою, всі, хто має добру волю, щоб у потрібний час прийти до своїх братів. Про 

цей правильний час Я наводжу вам приклад, коли Я приходжу в той самий момент, коли ви Мене 

потребуєте. Чи буде справедливо, якщо Спаситель прийде надто пізно, навіть якщо Він бачить, що 

людство котиться у прірву? 

45 Почуйте Мене, люди, і вникніть в суть цього слова, знаючи, що ви мало скористалися ним, 

бо мало вірили і багато разів сумніви входили у ваше серце. Але прийде час, коли маловірні 
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побачать дозрівання посіяних Мною плодів, і по всьому світу з'являться посвячені в 

одухотворення. 

46 Тоді ви почуєте Мій голос, що промовлятиме до них: "Улюблені учні, посіємо любов по 

всьому світу, і Я дам насіння Моє ввійти в серця через ваші діла. Сійте своїм прикладом, і 

незабаром ви побачите, як Моє вчення принесе свої плоди. 

47 Подібно до того, як Іоанн, провісник Мого пришестя в Другу Еру, сказав народу: 

"Єрусалиме, Єрусалиме, готуйся пізнати свого Царя", так і ви, Мої нові провісники, повинні 

сказати світові: "Приготуйтеся прийняти у своєму дусі присутність Божественного Духа, Який 

бажає дати вам відчути славу Свого Царства". - Іноді ви кажете: "Треба бути богословом, щоб 

проникнути в глибину цієї мудрості, яку нам відкриває Господь. Треба бути вченим, щоб зрозуміти 

ті дива, які приховує життя". На це Я відповідаю, що якби ви вивчали ці науки, то не зрозуміли б 

Моє одкровення. 

48 Я підготував твій розум так, щоб він міг зрозуміти Мене в межах свого скромного 

розуміння. Бо таким чином, необтяжений і вільний від будь-якого впливу, чужого Моєму вченню, 

він може легше проникнути в Моє вчення. Я довірю тобі книгу, в якій твій дух навчиться читати і 

пізнавати духовну мудрість. Даремно ви шукаєте цю мудрість у книгах земних, бо насіння, яке 

містять книги людські, більше не проросте в вас. Ваше завдання відрізняється від завдання тих, хто 

приходить на Землю досліджувати таємниці Природи. Ви є тим народом, доля якого - нести світло 

духу у світ. 

49 Хіба ви не чули про сім печаток? Для того, щоб ви могли зрозуміти, уявіть собі книгу, що 

складається з семи розділів, книгу, яка містить знання життя і духовну мудрість, і яка була відкрита 

перед людством. Шість з цих семи печаток були зняті, тому ви зараз підійшли до шостої печатки і 

отримуєте від неї світло і одкровення. 

50 Блаженний, хто з любов'ю, смиренням і повагою прийде до розуміння цього символу Моєї 

мудрості, бо він стане світлом у його розумі. Книга Семи Печаток подібна до святилища, в якому 

ваш дух знайде сходи, що ведуть до дому миру і досконалості. Це Книга Моєї Мудрості, яка 

дається людям у сім етапів. 

51 Мова, якою написана ця Книга, є божественною, бо це Дух вашого Вічного Отця написав її 

для Своїх дітей. "Моє Слово" переклало його для вас людською мовою, щоб людина знала його і 

жила ним з перших сторінок. 

52 Нині я вводжу вас у вивчення цього одкровення. Завтра, коли Голосоносець замовкне, ваш 

дух почне готуватися до отримання продовження божественного вчення безпосередньо від Отця. 

53 Це Моя Воля, щоб, коли Сьома Печатка буде знята, людство почало спілкуватися з духом 

духу, щоб вони могли бути в спілкуванні зі своїм Господом. 

54 Поміркуйте над цим вченням, учні, і ви відчуєте велич цього одкровення. 

55 Ласкаво просимо людей, які прийшли прийняти свого Господа. Ласкаво просимо до них, бо 

вони зрозуміли, що живуть у час здійснення пророцтв і обіцянок, які Я дав людству в іншому часі. 

56 Мій новий прояв знайшов світ без миру. Сьогодні народи знищують один одного, не 

бажаючи зрозуміти, що ви всі - брати і сестри. 

57 Коли ревні християни перших часів дізналися, що їхній Господь повернеться у світ у часи 

воєн і ненависті, вони не могли зрозуміти, як люди можуть не любити один одного після того, як це 

піднесене вчення (Ісуса) передавалося з вуст в уста і з серця в серце. 

58 О, якби вони тільки знали, що християнські народи повстануть один проти одного, щоб 

знищити один одного, і що серце людей перетвориться на величезну могилу, в якій будуть 

поховані всі чесноти, яким навчало їх Моє Вчення! Людство подібне до душі, замкненої в темряві, 

гнилі і самотності, як мрець у своїй поховальній камері. Але Мій голос пробудив цього мерця в 

його могилі до істини, до любові, до світла. Мій голос, що звучить в його дусі, говорить йому: Не 

спи, це Третій День, коли ти воскреснеш, Третій Час, призначений для духу для його 

відшкодування і піднесення, при якому кожен борг сплачується назавжди, і його місія на землі 

завершена. 
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59 Я побачив, що ваші релігійні громади не мають ні необхідної сили, щоб зупинити стільки 

зла, ні достатньо світла, щоб просвітити ваш розум, і це тому, що вони віддалилися від суті Мого 

Вчення, яке призначене, перш за все, для духу. 

60 Для багатьох людей Ісус є постаттю красивої і древньої легенди, чиї взірцеві справи 

неможливо осмислити і втілити на практиці в наш час матеріалізму. На це я вам скажу, що слово і 

діла Ісуса не минулі, і ніколи не будуть минулими, бо вони не належать ні епосі, ні нації, бо суттю 

Його діл у світі були любов і смирення, і людство потребує Його вчення для свого духовного 

поступу. 

61 Коли мертві - з точки зору любові - воскреснуть до істинного життя, ви побачите, як Моє 

Ім'я і Моє Слово знову з'являться у світі, і ви почуєте, як багато вуст промовлятимуть: "Христос 

воскрес із мертвих!" Але тоді Я скажу їм, що Я завжди був присутній і що Я ніколи не був мертвий, 

а відчути Мене не дозволяло духовне відвернення людства від Мене. 

62 Учні, сьогодні Я відчуваю втому у ваших тілах і неспокій у ваших душах, а причиною цього 

є те, що ваші ближні кривдять вас за те, що ви взяли на себе цей хрест. Але у вас є прагнення до 

Мого Слова, і в ньому ви знаходите мир і розраду. 

63 У Першу епоху люди молилися в пустелі, щоб їм була послана манна. Сьогодні ви 

підносите свій дух, щоб почути голос Господній, який є їжею і життям вічним. 

64 Багато разів Ви бажали, щоб це слово прозвучало в усьому світі. На це Учитель говорить 

вам: Лише невелика кількість почує Мене через орган розуму, але згодом всі отримають це 

послання. Світло Моє виливається на всякий дух і всяку плоть, або, що те ж саме, земля готується 

до того, щоб насіння проникло в неї і принесло плід. 

65 Лише ті, хто упирається в гріх, не відчувають Моєї Присутності. Але Я дам світові 

зрозуміти, що Я прийшов для всіх і що Я показав Себе всім. 

66 На горизонті з'явилося світло нового дня і перед вашими очима відкрилася книга. Моє 

духовне вчення буде боротися за те, щоб розчинити тіні, і врешті-решт його істина переможе. 

67 Ви не повинні хвалитися духовними дарами, які Я довірив вам, і благодаттю, яку ви 

отримали, щоб слухати Мене. Саме ваші справи повинні говорити і свідчити про вчення любові, 

яке ви отримали. 

68 Люди будуть випробовувати вас на міцність, але потім ви з вірою довіритеся Моїй волі, і Я 

допоможу вам пройти через це. 

69 Вони приведуть до тебе невиліковно хворого, щоб ти зцілив його, вони покличуть тебе до 

вмираючого, щоб ти повернув його до життя, і вони приведуть до тебе того, хто втратив розум, або 

того, хто одержимий, щоб ти дав світло його духу і свободу його розуму. 

70 Не бійся доказів (свого цілительського дару), вір у нього, будь смиренним до ближніх, а Я 

зроблю все інше. Я покажу людям, що я дійсно наділив вас повноваженнями. Вони будуть 

зачеплені, і багато хто з них навернеться. Але ті, хто бажав вам зла, відчують себе переможеними 

вашою любов'ю, що допомагає. 

71 Настав час боротьби і справжнього одухотворення. З храмів, церков і синагог вийдуть ті, 

хто, віддані зовнішнім культам, прокинуться від сну і шукатимуть ниви Господні, де праця, сівба і 

боротьба. 

72 Відкиньте надмірну любов до свого тіла і змилуйтеся над своєю душею, допоможіть їй 

очиститися і піднестися. Коли ви досягнете цього, ви відчуєте, наскільки ви станете сильними 

душею і тілом. 

73 Пам'ятайте: якщо душа хвора - який може бути мир у серці? А якщо в душі є докори 

сумління - чи може вона насолоджуватися спокоєм? 

74 Приготуйтеся, бо істинно кажу вам, що є вже багато тих, хто очікує Духа Святого. Писання 

і пророцтва шукають і вивчають люди, і в них вони знаходять, що події цього часу вказують на те, 

що знаки, які Я дав щодо Мого приходу, зараз збуваються. Але більша частина людства все ще 

спить. Якби всі народи чекали Мене і пророцтва були витлумачені правильно, люди вже вийшли б 

на шлях до зірки, яка відкрила б їм діалог духу з духом. 

75 Ви, що слухаєте Моє Слово, були суддями тих, через кого Я відкриваю Себе. А того, хто 

був найсуворішим і найнесправедливішим, Я покликав і наділив таким же духовним даром, щоб, 
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коли він також опиниться перед суддями і невіруючими, він усвідомлював, яке важке і тяжке 

завдання лежить на глашатаї. 

76 Просувайтеся вперед, учні, не чекайте, поки прийдуть "останні", щоб навчити вас, що таке 

віра, слухняність і ревність у Моїй Справі, бо ви зобов'язані чекати їх з відкритими дверима, 

приготованим домом і накритим столом. 

77 Я приймаю всіх, хто приходить з бажанням Слова Мого - і тих, хто заздалегідь готується і 

відвертає свій розум від усякої непотрібності, і тих, хто приходить слухати Мене лише за звичкою. 

Як ти думаєш, хто з них краще скористається Моїм вченням? Як ви думаєте, хто з них виявиться 

сильнішим, коли прийде година Мого відходу, коли Я перестану давати вам знати про Себе через 

цього посередника? Це, звичайно ж, ті, хто дійсно готують себе до сприйняття Мого вчення. Тому 

слухай Мене духом, зроби свій розум неупередженим, а серце - зворушеним, і тоді ти відчуєш, як 

Моє Слово проникне в глибини твого єства і наповнить тебе благородними почуттями. 

78 Ті, хто не присутні при цьому слові, ближче до Моєї присутності, ніж багато хто з тих, хто 

займає місце при цьому прояві, і це тому, що повчальне слово Вчителя приходить до духу, а не до 

плоті. О, душі, заражені пристрастями світу, якби ви знали, що в моменти, коли ви чуєте це слово, 

Я пропоную вам разом з ним човен, щоб врятувати вас, і сітку, щоб врятувати ваших братів і 

сестер, які знаходяться в небезпеці! 

79 Нарешті Я з вами, як і обіцяв вам, нарешті Я прибув, і не буде дня, коли Я не дам вам 

доказів Моєї присутності і Моєї праведності багатьма способами. 

80 Час, коли люди використовували вільну волю для того, щоб присвятити її насолодам, ницим 

пристрастям, ворожнечі та помсті, добігає кінця. Моя справедливість перекриває шляхи гріха і 

натомість відкриває шлях примирення та оновлення, щоб люди могли знайти дорогу миру, яку 

вони марно шукали іншими способами. 

81 Ви називаєте себе братами і сестрами між собою, але були ними лише в рідкісних випадках! 

Ось чому Я сказав вам цього дня, щоб ви підготувалися до прийняття Мого Слова. Бо в ній ви 

почуєте Мій ніжний і люблячий голос, який дасть вам змогу відчути себе справжніми братами і 

сестрами в Бозі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 92 
1 Для вас цей день - свято, коли ви чуєте Моє Слово. Ви, хто має віру, освіжаєтесь, а ви, хто 

має сумніви, мучитеся, бо хочете бачити Мене людиною, щоб мати абсолютну впевненість у Моїй 

присутності. 

2 Але не хвилюйся, - каже тобі Учитель, - бо навіть не бачачи Мене і не торкаючись Мене, ти 

все одно увіруєш. Поки Моє Слово переконує вас, воно також чутливо реагує на всі духовні 

волокна вашого єства, і врешті-решт ви відчуєте духовні одкровення близько до вас, коли мир 

стукає у ваші двері або любов наближається до вашого серця, коли смерть переслідує вас або 

спокуса підстерігає вас. Найкращою спадщиною, яку Я залишу вам, буде це вчення, бо той, хто 

вміє його тлумачити і практикувати відповідно до його вимог, досягне найвищого душевного 

спокою. Але той, хто фальсифікує його в тлумаченні або в застосуванні, повинен буде гірко 

плакати. Але вони не зможуть звинуватити Мене, бо їхня совість підкаже їм, що цей біль є доказом 

того, що вони були поза Законом. 

3 І на землі ваші батьки залишають вам у спадок настанови та поради, і ті, хто їх наслідує та 

дослухається до них, незмінно пожинають добрі плоди на своєму життєвому шляху. Але ті, хто не 

прислухається до їхніх слів і забуває їх, хто більше цінує матеріальні блага, які отримує у спадок, 

ніж отримані уроки любові, приречені на падіння і мінливу долю. Запитайте себе: Чи буде 

справедливо для цих дітей, які помилилися, говорити, що це їхній Батько карає їх, коли вони 

відчувають труднощі і страждання, які є наслідками їхнього непослуху? Ні, діти Мої, це ваші 

справи завжди приносять вам нагороду або покарання. 

4 Улюблені учні, Я зараз дарую вам Моє Вчення Любові. Посеред цієї мізерності, де 

відбуваються Мої прояви, - Моє святилище, цей духовний храм, де не відправляються обряди, де 

не засліплює фальшивий гламур літургій, де ти чуєш лише голос, часом люблячий і втішний, часом 

глибоко мудрий, а часом суворий і справедливий. 

5 Ось чому ти ніколи не втомлюєшся слухати його і завжди відчуваєш себе підкореним ним; 

бо, хоча Мої вчення мають зовнішню схожість одне з одним, ти виявив, що вони різні за змістом і 

поступово приводять тебе до духовного усвідомлення Моєї істини. 

6 Ви приїхали з різних куточків Землі, щоб почути Мене, і Я називаю вас представниками. 

Якщо ви є батьком або матір'ю родини, я приймаю вас як представників дому; якщо ви є дитиною, 

я приймаю вас як представників сім'ї. Якщо ви приїхали з певного регіону, я приймаю вас як його 

представників, а якщо ви приїхали з далекої країни, я називаю вас представниками вашого народу. 

Для Мене ви всі - Мої діти, Мої улюблені учні, яких Я навчаю безкорисливо. 

7 Тим, хто сумнівається в Моєму Слові, Я кажу, щоб вони почекали, щоб вони тримали 

сумнів у своєму серці і закрили свої вуста, але щоб вони відкрили свої вуха, свій розум і своє серце, 

бо зараз настав час несподіванок і чудес, які тільки ті, хто оснащений, зможуть сприйняти і 

підтвердити. 

8 Вже йде остання битва, і необхідно, щоб у вас була зброя, якою ви будете боротися, і щит, 

яким ви будете захищатися. Але оскільки цей суд не такий, як очікував світ, то він не усвідомив, 

що вже перебуває в тому самому. Нехай кожен пробуджений, якщо він жаліє своїх ближніх, 

застерігає їх і свідчить про Добру Новину серед них. Серед цього народу Я бачу багатьох, які 

мовчать, хоча могли б говорити, щоб свідчити; інші ж, не зрозумівши Моє вчення, безперестанку 

говорять про нього, не знаючи його сенсу і значення, і тим самим часто впадають у 

безвідповідальну брехню. Цим Я кажу, щоб вони заздалегідь вчилися і готувалися, щоб не було 

приводу нікому заплутатися або погано судити про Мою роботу. 

9 Я також вказую вам, що не може називати себе Моїм учнем той, хто використовує Моє 

Слово як меч, щоб поранити свого ближнього, або як скіпетр, щоб принизити його. Так само не 

може той, хто, говорячи про це Вчення, хвилюється і втрачає спокій, бо він не посіє жодного зерна 

віри. 

10 Підготовленим учнем буде той, хто, коли побачить, що на його віру, найсвятіше з його 

переконань, нападають, вміє зберігати спокій, бо він буде як маяк посеред бурі. 



U 92 

61 

11 Слухайте Мене невпинно, щоб віра ваша зростала і ви могли задовольнити прагнення до 

піднесення вашої душі. 

12 У цей час Я зроблю так, що вчення, яке Я дав вам у Другій Ері, яке багато хто не зрозумів, а 

інші забули, буде зрозумілим для всіх, і, більше того, буде виконуватися завдяки Моїм новим 

вченням. 

13 Вам, хто отримав ці одкровення, судилося сповістити людству Мій новий прояв через 

людський орган розуміння. Хто дасть це свідчення, як не ви? Якщо ви очікуєте, що цю Добру 

Новину донесуть до людства високопосадовці чи священнослужителі релігійних громад, то ви 

помиляєтесь. Бо істинно кажу вам: навіть якби вони побачили Мене, то не відкрили б вуст своїх, 

щоб сказати людству: "Дивіться, ось Христос, ідіть до Нього!". Ні, учні, не вони Мене звіщатимуть, 

не вони прокладатимуть нові стежки для людей цього віку. Вас же Моє Слово невпинно готує, щоб 

ви могли вірно говорити про те, що ви бачили і чули, і, перш за все, щоб ви могли підтвердити це 

своїм поклонінням Богові і справами любові до ближніх своїх. 

14 Нехай Моє Слово наповнить вас силою, щоб ви не були слабкими у випробуваннях. 

Пам'ятайте, що шлях чеснот іноді засіяний терням і спокусами. 

15 Зрозумійте, улюблені учні, наскільки делікатна ця робота, а також все те, що ви повинні 

осягнути і врахувати, щоб не впасти в помилку і не посіяти розбрат серед братів ваших. 

16 Зберігайте Моє Слово, і ви будете сильними, бо Я збудую храми, які витримають 

найсильніші бурі. 

17 Ніхто не скаже Мені, що він відчуває себе занадто втомленим, щоб виконати сьогоднішню 

роботу, бо так буде говорити не дух, а плоть. Кажу вам, що досить трохи відірватися від 

матеріального світу, в якому ви живете, щоб відчути себе вільними від обтяжливих тягарів. Зрілий 

дух не відчуває втоми, це тіло втомлюється в матеріальній боротьбі. Ця духовна місія, яку ви 

несете з любов'ю, не обтяжує вас і не втомлює, а навпаки, полегшує труднощі вашого життя і 

зміцнює тіло і дух. 

18 Поправді кажу вам, учні, що той, хто відчуває любов до ближнього, не знає втоми. Невже ти 

думаєш, що якби Я не любив тебе так, як люблю, то прийняв би суд і жертовну смерть, на яку ти 

Мене тоді піддав? Але Моя любов до людства дала силу Ісусу, і в Ньому Я здійснив Свою справу 

відкуплення. Зрозумійте: якою буде ваша любов до ближнього, такою буде і сила, з якою ви 

зможете зносити його образи і труднощі, які може завдати вам ваша місія. 

19 Моліться, зміцнюйтеся в добрі, щоб з кожним днем усунути свої недосконалості і відчувати 

себе все більш гідними Моєї любові. 

20 У цю благословенну годину Мій Божественний Промінь торкнувся розуму Моїх глашатаїв в 

різних місцях зборів, освячених для цього прояву, і це світло було перетворено в слова життя для 

духу Мого народу. Цей прояв подібний до того, коли манна впала на голодний народ і нагодувала 

його в дні лихоліття в пустелі. Нехай ніхто не боїться бути покинутим, бо ви відчули, що Я завжди 

давав вам свідчення Моєї присутності. 

21 Хіба ти не відчуваєш Моєї турботливої любові, що поступово відвертає тебе від усього 

марного і шкідливого? Це тому, що Мені приємно, щоб ви очищали себе в джерелі чистої води, яке 

пропонує вам Моє вчення, щоб ви могли бути гідними Моїх одкровень, очищеними таким чином. 

22 Слухайте, учні: Передвіщений час, коли Дух Мій зіллється на всякий дух і на всяку плоть, 

коли людство буде мати духовні видіння і символічні та пророчі сни, настав. Зверніть увагу на те, 

як духовні дари дають про себе знати серед людей з різних конфесійних спільнот. Але серед усіх є 

один - невідомий і непомітний - у якого духовні прояви були чіткими, точними і правильними. В 

ній Я озвучив Свій голос Учителя, розкрив кінцеву мету цих духовних дарів і вказав їй вірний 

шлях для виконання її місії. 

23 Це - Мій народ, (Духовний Ізраїль), на який зійдуть Мої одкровення, спадкоємець того 

древнього народу, який в Першу Еру називався Ізраїлем і який нині знову воскресає в світі, несучи 

з собою в своєму дусі завдання донести Мою істину до людства. 

24 Цей народ чує Мій голос у цей час і живиться від Мене, як гілка від Вічної Лози. Всі його 

діти дадуть світові плід дерева, з якого вони взяли життя. Моє Слово зробить їх плідними, як 

зрошення найчистішою водою, і облаштує їх так, що вони ніколи не будуть политі нечистою 
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водою, бо тоді смак і сік духовного плоду цього народу вже не буде смаком і соком Божественного 

Древа. 

25 У ці часи матеріалізму Моє вчення про любов було забуте через темряву, яка огортає 

людство. Але Я кажу вам шукати їх у вашому дусі, з якого вони не можуть бути стерті, бо там всі 

ваші дари залишаються таємно, як невгасимий світильник, який освітлює шлях, яким ви повинні 

йти, поки ви не досягнете нагороди, яку Я обіцяв вам. 

26 Зараз Я збираю Свій народ, щоб передати йому Свою мудрість. Тільки Я можу виявити тих, 

хто повинен служити Мені. Протягом трьох віків Я шукав учнів, щоб дати їм Мої настанови і 

підготувати їх як Моїх посланців. У кожну з цих епох Я давав про Себе знати в різних формах, і 

Моя Присутність заставала людей зненацька, бо вони не знали, як підготуватися до очікування 

Мене, хоча і знали, що прийшов час для цих подій. Коли Я зіткнувся з ними, вони не впізнали 

Мене, хоча Моє Слово завжди пропонувало їм ту ж саму суть, бо мета Мого вчення завжди була 

однаковою. Я кажу вам: У якій би формі Я не відкривався тобі, ти можеш впізнати Мене, бо Я 

завжди виявляю тобі Свою любов. Форми, які Я використовував, щоб представити Себе людям, не 

були маскою, щоб приховати Мене від їхнього погляду, але засобом обмежити Себе, щоб бути 

зрозумілим, щоб випробувати їхню віру і вселити в них довіру до Мене. 

27 Хто не впевнений у цьому проголошенні - мовчіть, поки не переконаєтеся через певний час. 

28 Багато ваших сумнівів виникли від того, що ви бачите в цих голосоносцях недосконалі 

істоти, і це наводить вас на думку: Чи можливо, що Божественний Дух промовляє до нас через ці 

засоби? Але я прошу вас: Де чисті серцем і праведні, щоб Я в них виявив Себе? Я не знаходжу їх на 

землі ні серед старих, ні серед незайманих, ні навіть серед дітей, а тим більше серед філософів, ні 

серед учених, ні серед духовенства різних релігійних спільнот. Тому Я шукав серед простих людей 

тих, хто, крім нерозвиненого інтелекту, мав достатній духовний розвиток, і вони служили Мені зі 

справжньою любов'ю. 

29 Якщо Я даю вам Своє Слово через людські вуста, не роблячи Себе видимим, то це для того, 

щоб дати вам можливість заслужити і повторити те Слово, яке Я дав вам в Другу Еру, коли сказав 

вам: "Блаженні ті, хто не бачать і вірять". 

30 Коли ці часи Мого прояву минуть, ви зрозумієте, що Я вибрав вас як найдостойніший засіб - 

оскільки ви Мої діти - щоб виразити через ваш орган інтелекту Мою любов і Моє бажання підняти 

вас до Мене. 

31 Не сумнівайся в тій цінності, яку ти представляєш для Мене. Я довів Свою любов до вас з 

того моменту, як послав вас до раю Мого творіння. Там Я дав вам усе необхідне для вашого 

відпочинку і прожитку, а також для вашого духовного розвитку. У цьому прекрасному саду ви 

можете пізнати і полюбити свого Творця, відкриваючи у своєму дусі здібності і якості Того, Хто 

дав вам існування. 

32 Людина на землі - це князь, якому Моя любов і Моя справедливість дали цей титул, і місія, 

яку він отримав від початку, - правити землею. 

33 Над божественним даром його свободи волі Я поставив сяючий маяк, який має освітлювати 

його життєвий шлях: совість. 

34 Свобода діяти і світло совісті, щоб відрізняти добро від зла, - це два найбільші дари, які 

любов Мого Отця заповідала вашому духу. Вони є в людині ще до її народження, а також після її 

смерті. Совість веде його і не розлучається з ним ні у відчаї, ні у втраті розуму, ні в агонії смерті, 

бо вона глибоко з'єднана з духом. 

35 Коли ви зрозумієте все, чому Я вчу вас, невже ви все ще вважаєте, що Мій Дух не гідний 

того, щоб давати Себе знати людству через Моїх власних дітей? Як погано ви знаєте свого Отця і 

як мало знаєте самих себе! 

36 Це час несподіванок, знамень і чудес, і ви повинні бути пильними, щоб Мої одкровення не 

пройшли повз вас непоміченими. Спостерігайте, відчувайте і думайте. Не тільки Божественне 

Слово промовляє до вас - все творіння також невпинно говорить до вас своєю мовою і вказує вам 

шлях ваших обов'язків. 
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37 Я знаходжу вас здатними в цей час зрозуміти Книгу Духовної Мудрості і досягти великого 

прогресу, якщо ви знаєте, як зосередитися в найпотаємнішій частині вашого єства і дозволити 

вашому духу запалити світло своєї віри і тим самим висвітлити свій шлях розвитку. 

38 Якщо Я колись сказав вам слухати Моє вчення і мовчати про нього, то тільки тому, що 

вчора людство вбило Моїх пророків і навіть Ісуса, вашого Вчителя. Але не минуло багато часу, як 

люди побачили, що всі ті одкровення і пророцтва, які вони заповідали їм, збулися. Ви, хто вже має 

такий досвід, - чи посмієте ви ще раз відкинути Моє пророче слово і тим самим заподіяти духовну 

смерть Моїм новим рупорам? 

39 Шукайте в свідченнях Моїх пророків минулих часів оголошення цього проголошення через 

людський орган розуміння, і істинно кажу вам, ви знайдете його там. Якщо люди досі не знайшли 

цих пророцтв, то тільки тому, що читали їх, не розуміючи і не тлумачачи Божественного Слова. 

40 Я приймаю всіх, хто бажає почути Моє вчення - і тих, хто приховує сумніви і навіть 

насмішки, і тих, хто готовий віддати життя за те, щоб підтвердити, що це проголошення є істиною. 

Але Я не просив цієї жертви від Моїх учнів, тільки їхньої наполегливості, якщо ви називаєте факт 

любові і наполегливості в добрі жертвою. 

41 Вже наближається день Мого відходу, і ви повинні готуватися. Пам'ятайте, що Я не залишу 

вам матеріальних благ, Моя спадщина - мудрість, любов і сила. Я залишаю вам Книгу Мого Слова, 

в якій містяться всі настанови, якими ви повинні правильно керуватися у своїх життях. 

42 Нехай віра супроводжує вас скрізь, куди б ви не пішли. Якщо раніше ви забували Мене в 

години радості, то тепер згадуйте Мене, коли у ваших серцях радість і мир, і дякуйте Мені. Навіть 

у години болю ви шукаєте Мене на самоті, в інтимному зверненні свого єства до Мене, щоб 

довірити Мені всі свої нарікання в бажанні отримати необхідну вам силу. 

43 Ви завжди повинні поважати віру або релігійні переконання своїх ближніх і пам'ятати, що 

серце людини - це Мій храм. Якщо ви хочете проникнути в його нутро, то робіть це з любов'ю і 

молитвою, перш ніж піднімати завісу цієї святині. 

44 Не чиніть так, як ті, що без благоговіння і поваги переступають пороги цієї святині, якою є 

душа, гасять її світильник, спустошують приношення і руйнують жертовник, бо тоді ви станете 

осквернителями і осквернителями Мого храму. 

45 У багатьох серцях ви знайдете вівтарі фанатизму, на яких височіє ідол. Це не повинно вас 

бентежити, ви зрозумієте, що підношення добре, що воно щире, і що воно йде від щирого серця, 

зверненого до Мене. - Таким чином Я навчаю вас поваги і милосердя, єдиного ключа, яким ви 

можете відкрити серця. 

46 Пам'ятайте, що Я відкрив вам зараз і на всі часи, в якій формі ви повинні поклонятися 

вашому Отцеві. Багатьох з вас цьому вчили, але коли ви подумаєте про те, як різні релігійні 

громади і секти ускладнили поклоніння Богу, подумайте про боротьбу, яка повинна виникнути в 

людстві, щоб ідеал одухотворення утвердився в світі і боровся за простоту і чистоту. 

47 Це правда, що фанатизм до традицій, фальшива релігійність та ідолопоклонство пустили 

глибоке коріння в серцях народів, але не сумуйте при думці про битву, яка чекає на вас, бо ваша 

віра залишиться непохитною. Пам'ятайте Моє Слово, що Я запрошую кожне серце піднятися і 

наблизитися до Мене, і що Мої учні будуть захищені і укріплені Моєю любов'ю в цій битві, яка 

чекає на них по всьому світу. Ніхто не буде відчувати себе залежним від власних сил, а його віра 

приведе його до перемоги. 

48 Зрозумійте, чому Я даю вам знати про Себе з такою наполегливою ретельністю. Я не хочу, 

щоб ви спали або були сповнені страху перед уявними небезпеками. Шукайте духовного розвитку 

в цьому світі і не майте іншої думки, окрім того, що ви шукаєте братів і сестер, а не ворогів - братів 

і сестер, яким ви повинні нести послання братерства і одухотворення. - О учні, боязкі і слабкі у вірі 

вашій, кажу вам: ви повинні зрозуміти Моє вчення і черпати з нього силу, щоб відчути себе 

сильними і не боятися битви, яка наближається. 

49 Щоб допомогти вам у вашому завданні, Я готую ваш дух і вашу плоть, щоб ви могли з 

мужністю, спокоєм і вірою протистояти заплутаним обставинам, які зустрічаються на вашому 

шляху. 



U 92 

64 

50 Не бійтеся неприйняття ваших рідних і близьких, не падайте духом, якщо вони будуть 

зневажати вас за цю справу. Загартовуйте своє серце вже зараз у Моєму вченні, яке є найкращим 

ковадлом. 

51 Будьте смиренні в цих випробуваннях, поводьтеся гідно і боріться зі смиренням, щоб ви 

могли прощати кожну образу, якщо хочете, щоб Моє насіння, посіяне у вас, принесло плоди 

любові і проросло у ворожому і посушливому ґрунті людського серця. Якщо ви хочете взяти Мене 

в Ісусі за приклад, пам'ятайте, що як людина Я був неправильно оцінений, переслідуваний, 

відкинутий і висміяний від Свого народження і до кінця Свого шляху, яким був хрест. Навіть у 

годину Моїх страждань багато хто радів Моїм болям і святкував Мою смерть. 

52 Але це нагадування не повинно вас знеохотити, вам не повинно здаватися важким 

практикувати Моє вчення. Моїм тодішнім учням теж було важко, але вони виконали свою місію. 

Вони бачили, як їхній Учитель восторжествував над світом, переміг смерть, звершив на Своєму 

шляху справу спасіння, і тому змогли піти Його слідами після Його відходу, зробили любов до 

ближнього своїм законом, а любов до ближніх - своїм справжнім життям. 

53 Вони - прекрасний приклад для вас, учнів Третьої Епохи, яким Я кажу: "Прийдіть до Мене, 

хворі тілом і душею, бо Я не відкину вас через вашу неміч. Слухайте Моє Слово, і воно буде як 

бальзам, що зцілює ваші рани. 

54 Як багато з вас дивуються, коли, почувши Моє Слово, бачать на своїх очах сльози 

переповнених почуттів, тоді як ще мить тому ви віддавалися суєті цього світу! 

55 Я вже давно даю вам цю настанову, і Я ще не бачу, щоб учні перетворилися на учнів, але Я 

буду продовжувати давати вам Моє слово, поки не зроблю з вас добрих господарів. Мені було 

завгодно обрати для пізнання цього світу невмілих, бо їхній розум має ту простоту і ясність, якою 

необхідно володіти, щоб осягнути духовну мудрість. Я обрав бідних, бо коли вони відчули себе 

одягненими в Мою благодать, вони у своєму смиренні оцінили цінність духовних дарів, якими Я їх 

наділив. Але багаті, які прагнуть лише до земної влади, - якими незначними здаються їм дані Богом 

здібності, і як мало хто звертається до Мене в бажанні отримати благословення і дари для свого 

духу. Але Я завжди готовий вилити Свої таємні скарби на кожну Свою дитину в момент її 

підготовки. 

56 Цих бідних, яких Я прикрасив, Я навчаю, що вони повинні не тільки зберігати цей скарб для 

себе, але й ділитися ним зі своїми братами. 

57 Дух, знаючи, що має в собі дари, дані йому Господом, радіє і бореться за їх збереження. Він 

володіє знаннями про їх розвиток і прагне, щоб ця коштовність, яку йому довірили, сяяла. 

58 Пам'ятай же, що той, хто сходить з Мого шляху, отримавши спадщину, невдячний не 

стільки своєму Господу, скільки самому собі, бо кожна сходинка розвитку, якої він досяг, 

коштувала йому зусиль, страждань або відшкодування. 

59 Хіба ви не знаєте, що той, хто ходить поза законом, позбавляє себе чеснот і духовних дарів? 

Саме тому Я допомагав вам в цей час повернути вашому духу все те, що він втратив і через що 

відчував себе слабким і потребуючим допомоги. Ви усі отримаєте світло, не буде того, хто не 

відчує пробудження свого духу і прагнення піднятися над людським. "Рослини", які були 

паразитами, перетворяться на квітучі і плодоносні. Тому що Я вас люблю, Я завжди дам вам 

можливість врятуватися. Але ви повинні пам'ятати, що кожна не використана вами можливість 

зробить ваше повернення на шлях спасіння більш сумним. 

60 Сьогодні Я приходжу, щоб відокремити вас від пануючої корупції, щоб ви могли спокійно 

слухати Моє Слово і водночас роздумувати та осмислювати його. Знайте, що спрагу душі втамовує 

лише чиста вода любові і милосердя. 

61 Якщо у вас були слуги у світі і вам надавали почесті, ви повинні відректися від усього цього 

і стати корисними, працьовитими і смиренними слугами своїх ближніх. Ви часто служили світові, 

але тепер ви повинні служити Богові, підкоряючись Моїм настановам. Світ дарував вам радості, 

але тепер настав час готувати душу до входження в духовний світ, де ви будете мати повне 

задоволення, якщо жили у виконанні Мого закону любові. 

62 Використовуйте своє перебування на землі для того, щоб любити і дарувати добро, а не 

гіркоту. Зверніть увагу на цих істот тут, через яких Я даю вам Моє Слово, і ви побачите, як, 



U 92 

65 

незважаючи на прикрощі, які вони пожинають у своєму житті, вони мають люблячі слова для вас у 

моменти Мого прояву. Можете собі уявити, яку життєдайну силу мало тоді вчення Ісуса, і який 

захват викликало у натовпу, що слухав Його? Це був голос Царства Небесного, перед яким 

схилилися душі учнів. Щоразу, коли відкривалися вуста Божественного Вчителя, Його слова 

падали бальзамом на зболені серця і зцілювали багато ран. Але чи був шлях, яким йшов Ісус, 

усіяний квітами? Ні, учні, Його шлях страждань на Голгофу розпочався в яслах у Вифлеємі. Тому 

те Слово, яке було голосом Того, Хто постраждав за ваше спасіння, породило в багатьох серцях 

тверді рішення про виправлення і таким чином змінило існування багатьох людей, які жили в 

темряві, а згодом відчули себе просвітленими вогнем любові Його Слова. 

63 Ті, хто був мертвий для життя благодаті, воскресли до нового життя, сповнені надії та віри, 

а ті, хто мав егоїстичні, черстві та жорстокі серця, плакали від покаяння і відчували поклик творити 

добро і любити тих, на кого раніше дивилися з байдужістю і навіть презирством. Багато з цих чудес 

навернення Я бачив на власні очі, бо багато Моїх учнів залишалися непоміченими. І зараз, у цей 

час, це диво відбувається знову, коли приймається життєва суть цього Слова. Я знаходжу серед 

натовпів, які Мене слухають, людей, які погрузли в пороках, і які змінюють своє життя і 

перебудовують себе, практикуючи чесноти, якими вони раніше нехтували. Я бачу сім'ї, які 

об'єднуються, щоб іти Моїм слідом, і шлюби, які зміцнюють свої узи в ідеалі одухотворення, який 

дало їм Моє Вчення. 

64 Я також бачу серед Моїх працівників тих, хто колись був вигнанцем на землі і рабом гріха, 

а сьогодні звільнився від нього, бачу тих, хто ніс на собі тягар страждань, а сьогодні має мир у 

серці і вміє ділитися ним зі своїми братами і сестрами. 

65 Причина в тому, що Моє Слово через людський розум має таку ж силу, суть і 

переконливість, як і те, що Я дав в Ісусі, хоча настанова, яку Я даю вам сьогодні, виходить з уст, 

що грішать і оскверняють. Яким буде Моє спілкування з вашим духом, коли ви досягнете більшої 

чистоти? Учні, докладайте зусиль, розвивайте в собі дари смирення і діяльного милосердя, так ви 

дасте своїй душі можливість очиститися і піднестися! Тримайтеся Мене, щоб жити вічно. 

66 Я бачив, як багато з вас блукали зі смертю в серці, не знаходячи руки, яка вказала б вам 

шлях чесноти і миру, поки до вас не дійшло відлуння Мого Слова, і його голос не покликав вас, не 

змусив пробудитися до нового життя і відчути радість повернення до Мене. 

67 Ваша душа залишалася сліпою, німою і глухою до всякої духовної діяльності, але в своїй 

суті вона прагнула до цих знань і сподівалася на них. Ваш інтелект не розумів цієї внутрішньої 

боротьби, і тому ви не знаходили пояснення відсутності миру і радості, в якій ви жили. 

68 І сталося так, що Моя Присутність, як маяк, засяяла в темряві твоєї душі, і ти відразу ж 

упізнав Мене і сказав Мені: "Господи, Ти - Той, Кого я так довго чекав". І з того часу Я прийняв 

вас як Своїх учнів і навчив вас вимовляти перші склади цієї книги, яка день за днем відкривала вам 

зміст її сторінок. 

69 Я обрав вас за смиренність ваших сердець, щоб ви, віддані Мені, несли Моє Вчення всюди і 

в цей час розтління і страждань сіяли Моє насіння любові в серцях ваших ближніх, яке є належним 

полем для зміни серця і чесноти. 

70 Я прийшов, щоб повернути до життя всі душі, які померли для благодаті, і навчити вас 

тому, чого ви не можете знайти ні в науках, ні в філософії: одухотворення. 

71 Релігії спали багатовіковим сном рутини і застою, а істина залишалася прихованою. Але ті, 

хто знають заповіді Єгови і Слово Божественного Вчителя, повинні розпізнати в цьому голосі, який 

говорить до вас в цей час, голос Духа Істини, обіцяного для цих часів. 

72 Людство вимагає надприродних доказів, щоб повірити в Моє існування і в безсмертя душі, і 

істинно кажу вам, Я дам їм ці докази в цей час великих подій і звершень. 

73 Нові покоління не почують Моє Слово в такій формі, бо для них Я передбачив діалог від 

духу до духу. 

74 Я чекаю від вас виконання Моїх наказів. Я буду говорити з вами через носіїв голосу до 1950 

року, до часу, коли я вважатиму цю епоху закінченою. Але я не хочу, щоб ви були слабкими в той 

день праведності, бо тоді ви розділитеся і впадете в оману. Екіпіруйтеся так, щоб чути голос совісті 

і відчувати відповідальність за всі свої доручення. 
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75 Бережіть здоров'я свого організму, дбайте про його збереження та життєздатність. Моє 

вчення радить вам з любов'ю піклуватися про свою душу і про своє тіло, бо вони доповнюють одне 

одного і потребують одне одного в нелегкому духовному завданні, покладеному на них. 

76 Мій шлях вузький, але безпечний. Не робіть більше марних покаянних вправ і не приносьте 

безплідних жертв. Беріть від природи те, що необхідно для вашого матеріального життя, і 

піднімайтеся до Мене в бажанні духовної поживи. 

77 Улюблені, носіть мир у собі, щоб так само, як ви були втішені в цей скорботний час, ви 

знали, як утішити тих, хто знемагає під тягарем великих життєвих випробувань. 

78 Ви, які зцілилися і отримали від Отця дари і благодаті, завтра будете називатися людьми 

духовно багатими. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 93 
1 Ласкаво просимо, ви, серця голодні і спраглі світла. Перебувайте зі Мною, і ви ніколи не 

помрете, бо Я є Життя. 

2 Раніше ви відчували, що вмираєте, бо втратили надію і віру. У ваших серцях не було світла, 

яке б наставило вас на шлях істинного життя, не було голосу, який би з любов'ю сказав вам: 

"Наблизьтеся, це шлях миру", поки ви не почули Моє Слово, яке завжди сповнене любові і 

розради, і його світло не відновило ваш спокій. 

3 Ваша сліпота була осяяна світлом вашого сумління, і це завжди спонукає вас до молитви, 

діяльної любові до ближнього і виправлення. Так ти увійшов у Мою Присутність, і Моє Слово було 

як сяючий і рятівний маяк, що висвітлював твій шлях. З того моменту ти зрозуміла, що це світло 

може йти тільки від Мене, і сказала Мені: "Господи, це Тебе я так чекала. Сьогодні я знаю, що 

любив Тебе і потребував Тебе, Учителю". 

4 Так, учні, Я тут, допомагаю вам зробити перші кроки на шляху вгору, поки Я не споряджу 

вас як істинних учнів Мого вчення і Моїх одкровень, щоб потім послати вас в провінції і народи 

для поширення цієї віри. 

5 Конфлікт припаде на час найбільшого гріха, труднощів і болю, і у вас не буде іншого 

засобу, окрім вашої духовності, і іншої зброї, окрім правди. Я вибрав вас бідними, неосвіченими і 

смиренними, як неродючу землю, але придатними для того, щоб ви стали плодовитими і прийняли 

духовне насіння. 

6 Я шукав не філософів, не богословів, не вчених, а простих людей, які завжди чекали Мене і 

поспішають на Мій заклик повернути їхньому духу забуту або погано використану спадщину. 

7 Людство так і не змогло проникнути в суть одкровень перших двох разів. Але в цьому, 

Третьому, Моє Слово змусить вас зрозуміти, витлумачити і застосувати на практиці Мої колишні 

вчення, і ви з'єднаєте їх з нинішніми. 

8 У цей час я народився не для світу. Я прийшов до вас у світлі Свого Духа, що став 

людським словом, і в цьому дарую вам Свою життєву сутність, щоб воскресити віру у ваших 

серцях. 

9 Я дарую вам нове життя, пробуджую вас і змушую ваші очі, засліплені темрявою цього 

світу, побачити вічну істину. 

10 Я відкриваю вам те, чого не може навчити вас учений, бо не знає цього. Він заснув у своїй 

земній величі і не піднявся до Мене в бажанні Моєї мудрості. 

11 Закрилися серця священнослужителів, які в різних сектах і релігійних громадах повинні 

навчати духовним знанням, які є величчю і багатством для духу. 

12 Я побачив, що закон і вчення, які Я заповідав людству в минулі часи, приховані і замінені 

обрядами, зовнішніми культами і традиціями. 

13 Але ви, які глибоко усвідомлюєте, що суть цього слова така ж, як і того, яке Ізраїль отримав 

на горі Синай і яке натовпи людей у Другу Епоху чули з вуст Ісуса, повинні своїм поклонінням 

Богу і своїми справами вчити, що Божественний Закон не повинен бути забутий заради слідування 

нерозумним традиціям, які не сприяють Духу. 

14 Учіться у Мене, учні, не залишайтеся більше в таємниці, готуйте себе духом і душею, щоб 

незабаром вийти на світло і Моє послання стало відомим. Одухотворяйте себе, щоб Я міг об'явити 

вам Мою Волю за допомогою вашого дару натхнення. 

15 Я хочу, щоб світло Мого Духа сяяло у вашому розумі і слова, які виходять з ваших вуст, 

були від Духа. Не намагайтеся говорити про цю роботу, якщо ви недостатньо підготовлені, щоб 

відчути свої слова. Дух, серце і розум повинні бути об'єднані у вашому єстві, якщо ви хочете 

служити посередниками для передачі Мого Слова. 

16 Нові покоління більше не почують Мене в тій формі, в якій ви зараз спостерігаєте, бо 

наближається дата, вказана Мною, з якої Я більше не буду проявляти Себе таким чином; це 1950 

рік. До останнього дня того року Я даватиму вам Своє Слово. Я буду говорити з вами невтомно, 

підбадьорювати вас, і Мій благодатний голос, сповнений життєдайної сили і світла, потоком зійде 

на Мій народ. 
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17 Ті, хто слухатимуть Мене до кінця, будуть сильними і назавжди стануть прикладом 

слухняних учнів. Вони не ослабнуть у випробуваннях, не стоятимуть на місці і не розділяться. 

18 Що станеться з цим народом, якщо одні будуть боротися за духовність, а інші будуть 

нудитися в старих і відсталих обрядах і нікому не потрібних традиціях? Боротися треба разом, щоб 

не втомлюватися у щоденній праці, а пильнувати - щоб чітко чути голос совісті. 

19 Живіть пильно, щоб бути не слабкими істотами, а сильними духом. Спрямовуйте свої кроки 

по шляху милосердя, любові та справедливості. Не позбавляйте себе того, що я передбачив для 

вашої здорової фізичної підживлення. Також кажу вам, щоб ви не мучили свою душу, відмовляючи 

їй у тому, що їй належить, щоб і тіло, і душа утворювали єдину волю, а за нею спостерігала совість, 

яка є Моїм Божественним Світлом. 

20 Я не хочу, щоб світ втягнув вас у пастку свого матеріалізму і позбавив вас благодаті, яку Я 

вам довірив, бо тоді ви повернулися б до свого життя, сповненого страждань і болю, від якого Я 

вас врятував. 

21 Не забувайте, що Я прийшов для вашого спасіння і допоміг вам подолати вашу слабкість і 

розірвати ланцюги, які вас сковують, щоб ви нарешті відчули задоволення від того, що звільнилися 

від слабкостей, хвороб і поневірянь. 

22 Кожен, хто вирушає і йде Моєю стежкою, знайде в Мені силу і помічника, який буде 

супроводжувати його до кінця життєвого шляху. Хто голодний і спраглий світла і спасіння, той 

знайде в Моїй роботі хліб і воду життя вічного. 

23 Зміцніть свій дух для важких кризових часів до такої міри, щоб, якщо вас кинуть у в'язницю 

за те, що ви йдете Моїм слідом, ви відчули зміцнення в пам'яті про страждання вашого Вчителя, 

знаючи, що Я буду з вами в цей час випробування. Коли ти бачиш близьку людину, яка кинута на 

ложе болю і близька до того, щоб зробити останній подих, зверни свої думки до Мене і з 

готовністю дозволь Моїй Волі здійснитися. Тоді ви побачите, як станеться диво в нагороду за вашу 

покору і віру в Мої поради. Тим, хто залишається самотнім на своєму життєвому шляху, варто 

згадати, як Ісус йшов до Голгофи, далеко від своєї Матері та учнів, за Ним йшов натовп, але 

самотній у своєму серці. 

24 Кожного разу, коли ти усвідомлюєш цей образ пам'яті, ти відчуватимеш солодку втіху від 

думки, що Я обіцяв бути поруч з тобою в твоїх скорботах і відвернути твою чашу страждань. 

25 Біль очистить вас, і тоді, коли час ваших скорбот закінчиться, ви вважатимете себе 

щасливчиками, що мали можливість жити після свого Вчителя, і відчуєте, що ви - володарі 

духовного спадку. 

26 Уважно вивчайте Моє вчення, і ви побачите, як одне Моє вчення підтверджує попереднє, 

так само, як Моє Слово цього часу підтверджує все, що Я говорив вам у минулому. 

27 Мало хто з людей розпізнає ознаки того, що настала нова епоха і що Я зараз духовно 

відкриваю Себе людству. Більшість з них присвячують своє життя і зусилля матеріальному 

прогресу, і в цій нещадній, а часом і кривавій боротьбі за досягнення своїх цілей вони живуть як 

сліпці, втрачають орієнтир, вже не знають, до чого прагнуть, не бачать яскравого сяйва нового 

світанку, не сприймають знаків і далекі від пізнання Моїх одкровень. 

28 Це людство більше вірило у вчення і слова людей, ніж в одкровення, які Я дарував йому 

протягом століть. Чи чекаєте ви, що Отець у Своїй праведності пошле вам ще більші знамення, ніж 

ті, які ви бачите на кожному кроці, щоб ви відчули і повірили, що настав час, передвіщений для 

Мого прояву як Духа Істини? О люди маловірні! Тепер ви зрозумієте, учні, чому Я іноді кажу вам, 

що Мій голос волає в пустелі, бо немає нікого, хто б почув і по-справжньому прислухався до нього. 

29 Прокиньтеся, люди, щоб ви відчули, як ви тремтите від цього голосу справедливості, щоб 

ви відчули поклик проголосити своїм ближнім, що закон, світло, суд, а з ним і спасіння людства, 

прийшли у світ. 

30 Не сприймайте виконання свого завдання в цій боротьбі як щось неможливе. Навіть зараз я 

передбачаю, що не ти один будеш спасати це людство або перетворювати життя народів; ці справи 

буду робити Я, тому що вони надлюдські. Я лише хочу, щоб ви виконали завдання, яке випало на 

вашу долю, і дозволили новим поколінням нести Моє насіння далі, ніж ви змогли досягти. 
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31 Чи можете ви уявити собі блаженство того, хто повернувся до Духовного Життя і виконав 

на землі те призначення, яке визначив йому Отець? Його задоволення і спокій нескінченно 

перевищують всі задоволення, які душа може отримати в людському житті. 

32 І я пропоную вам цю можливість, щоб ви були серед тих, хто радіє, повертаючись до свого 

Царства, а не серед тих, хто страждає і плаче у своєму глибокому жаху чи каятті. 

33 Я поспішаю почути ваші крики про допомогу, коли ви зазнаєте корабельної аварії і боретеся 

з бурхливими хвилями цього моря пристрастей, в якому пливе людство цього часу. Ваше благання 

доходить до Мене, і Моє милосердя поширюється, як мантія миру, як колись, коли Я, 

супроводжуваний Своїми учнями, плив по Галілейському морю, і хвилі, що здіймалися, 

загрожували потопити човен. Налякані учні, сповнені страху, просили Мене врятувати їх, бо 

відчували, що загинуть, і Я довів їм, що той, хто зі Мною і довіряє Мені, ніколи не загине. 

34 У цей час човен - це Моя робота, море - життя, шторм - пристрасті, відвідини, 

випробування. 

35 Блаженний, хто буде в цьому човні під час бурі, бо він буде врятований! 

36 Перейти це море і плисти з абсолютною вірою до іншого берега, знаючи, що на його березі 

досконалий мир. Хто міг би заблукати в цьому переході, якби керувався компасом своєї совісті? 

37 Якщо хтось відчуває себе знесиленим, нехай покличе Мене. Якщо хтось інший відчуває, що 

його віра похитнулася, він молиться, і я одразу ж опиняюся поруч, щоб допомогти йому. Але нехай 

ніхто не прагне повернутися до вихідної точки або змиритися із загибеллю, потрапивши у хвилі 

шторму. 

38 Удосконалюйте свою молитву, бо ви повинні пізнати духовну силу, яку вона несе. Це - 

драбина до небес, по якій ви підніметеся до Мене в істинному спілкуванні духів. 

39 Як темніє шлях того, хто гасить свою віру або втрачає довіру до Мене! Хто не спить - 

моліться за світ, який спить. 

40 Вам не здається дивним, що Я з такою ревністю піклуюся про вас? Це відбувається тільки 

тому, що ви не маєте справжнього знання про те, в чому полягає Моя любов до вас, і про те, що ви 

для Мене значите, тому що у вас склалося дуже погане уявлення про вашого Отця, оскільки деякі з 

вас відчувають себе богами на землі, а інші серед вас, навпаки, не відчувають себе гідними Моєї 

любові. Кажу вам, що якщо матеріальна природа була дивовижною і прекрасною для людей, то 

духовне життя ще більш чудове і прекрасне, і для вашого блаженства і насолоди ви пізнаєте, що ви 

належите до обох планів буття. - Так Моє Слово навчає вас усьому, що вам необхідно знати про 

Мене і про себе для вашого висхідного розвитку. 

41 У цей день Моя воля - відкрити вам, що до 1950 року сто сорок чотири тисячі духів, 

позначених і визначених Мною, будуть завершені, щоб принести Моє насіння любові у світ. Одні 

будуть втілені, а інші - в Духовному Домі. Всі вони не спатимуть під світлом Мого натхнення, і 

кожен з них буде факелом, який висвітлює шлях великим натовпам і веде їх до Духовного Царства. 

42 У часи, коли Ізраїль перетинав пустелю в пошуках Землі Обітованої, саме коліно Левія 

навчало народ поклоніння Богу, нагадувало йому про Божественний Закон і допомагало його 

зрозуміти. Потім, коли племена оселилися на землі, яку вони завоювали завдяки своїй вірі та 

наполегливості, коліно Левія продовжувало бути тим, хто стоїть на сторожі Закону. Але минули 

часи, душа людини еволюціонувала, і божественне насіння, яке Я довірив Ізраїлю, дійшло до 

багатьох народів, і нині воно розсіяне по всьому людству. 

43 Цей народ Божий знову воскрес на землі, сповнений світла, щоб прийняти у своєму дусі 

нові об'явлення, які він повинен нести народам. Усвідомте, що тепер не тільки племені Левія 

доручено стояти на сторожі Закону, але й великій кількості душ, до яких приєднаються всі, хто 

прокинеться з бажанням бути частиною Божого народу. 

44 Тут, зворушені Моїм Словом, багато з тих, хто в ті дні впав у страху, почувши Всемогутній 

Голос Єгови на Синаї, багато з тих, хто залишив полон, сльози і приниження, щоб відправитися на 

пошуки землі благословення і миру. Їхні очі тепер відкрилися до нового світла, яке дозволяє їм 

чітко бачити шлях, пройдений їхнім духом з того часу. 

45 Цей народ тут також буде боротися за звільнення від нового фараона в особі світу, який 

живить його ідолопоклонство, страждання і спокуси. Він також перетне пустелю, в якій буде 
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відчувати себе покинутим і відкинутим іншими людьми, протистояти багатьом своїм побратимам, 

які намагатимуться перешкодити його просуванню. Але як тільки вона досягне необхідного 

одухотворення, вона почує в глибині свого єства божественний голос, який промовляє до неї про 

закон справедливості і любові. Але це буде не серце, на яке зійде це світло, а воно досягне 

безпосередньо духу. 

46 Якщо люди будуть застосовувати це вчення на практиці, то кожна їхня справа буде служити 

будівництву Духовного Храму в людині. 

47 Всі ви, хто бажає бути частиною цього народу - розгляньте себе внутрішньо, наповніть себе 

вірою, щоб ви були сильними в боротьбі і щоб ви стали гідними того, щоб Я назвав вас Ізраїлем, 

так само, як в Першу Епоху Я назвав Якова "сильним" в добрі, любові, прощенні; сильним в 

ревності до закону і в чесноті, сильним перед обличчям гріха, болю, наклепу або страждання. 

48 Після того, як Я дам вам цю настанову, Мій погляд буде стежити за вашими кроками, щоб 

побачити, як ви втілюєте Мої вказівки в життя, і щоб судити про ваші справи істинної любові. 

49 Я дам вам можливість працювати, привівши до вас сироту, вдову, переможеного в життєвій 

боротьбі, переможеного пороком, спраглого світла, спраглого правди. Не списуйте на випадковість 

події, з якими ви постійно стикаєтеся, пам'ятайте, що це ваш Учитель стукає у двері ваших сердець. 

Істинно кажу вам, ви перебуваєте в тому часі, коли ваш дух повинен виправдати своє існування на 

землі діяльністю любові. 

50 Мій голос буде постійно досягати твого духу і питати тебе, що ти робиш, для чого ти 

використовуєш своє життя і чи виконуєш ти свою місію. 

51 Зрозумійте, що на вас чекає велика робота, робота, яка накопичилася за довгий період 

занедбаності. Не думайте, що це я звалюю на вас важкий тягар. Я лише хочу, щоб ви сплатили свій 

борг і виконали свою місію на землі - місію, яка не обмежується виконанням обов'язків перед 

вашими сім'ями. На додаток до цих обов'язків ви маєте обов'язки любити один одного без 

прихильності і служити, не дозволяючи різниці у віросповіданні, мові чи класі перешкоджати вам у 

цьому. 

52 Моє вчення знищить насіння егоїзму і тим самим дасть вашому духу безмежне поле 

діяльності, в якому ви зможете виконати своє завдання любити. 

53 День за днем Я даватиму знаки людям, щоб вони пробудилися: одним Я говоритиму в їхніх 

молитвах, іншим Я дам інтуїцію, щоб вони сприйняли Мій голос. Тим, хто живе далеко від 

одухотворення, Я даватиму одкровенні, пророчі сни; а з матеріалізованими Я говоритиму за 

допомогою сил природи, бо вони вірять лише в те, що бачать, або в те, що можуть довести своєю 

наукою. 

54 Але якщо вони залишаться сплячими або глухими, незважаючи на ці попереджувальні 

крики, Я дам їм відчути Мою силу і Мою справедливість, яку вони так сильно оскаржували. 

55 Я говорю вам про праведність, бо прийшов час, коли серп Мій зрізає стигле зерно. Я зберу 

плід, який породило добро, золоту пшеницю, яку породила любов. Все інше буде знищено: Плоди 

гріха і бур'яни егоїзму, ненависті і гордині впадуть під невблаганне вістря серпа Моєї 

справедливості. 

56 Я приходжу в потрібний час косити. Пам'ятаєте, я колись говорив вам, що зерно не можна 

косити передчасно, а треба дати пшениці і бур'янам разом вирости і дозріти, а потім вже косити. 

57 Хіба це не саме те, що я зараз роблю? Дивіться, як Мої сьогоднішні справи підтверджують 

Моє вчення про Другу Епоху! 

58 Я говорю з вами за допомогою розуму глашатая, чий орган розуму Я просвітлив, і вклав у 

його вуста слова мудрості, щоб люди отримали це послання як поживу для свого духу. 

59 Я бачу ваше здивування перед обличчям цього прояву, і тому Я хочу сказати вам негайно, 

що, як би це не було чудово, це все ж не остання вказівка, яку Я маю дати вам, і не найвищий вираз 

Мого зв'язку з людьми. Розглядайте цей прояв лише як сторінку книги духовної мудрості, яка є 

обіцянкою нового одкровення, яке Я дам вам. Книга лежить розкрита перед твоїм духом, це - Моя 

мудрість, і з цієї книги виходять потоки світла, що заливають твоє єство. 
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60 Ви не зможете зі справжньою силою душі йти в бій доти, доки не переконаєтеся в суті і 

значущості цієї роботи. З цієї причини Я обдаровую вас Своїми доказами любові в кожному Моєму 

прояві, щоб Мій народ був переконаний, що він рухається безпечним шляхом. 

61 Прийміть з любов'ю цю книгу, в якій написана ваша місія; але не лягайте спати в цей час 

світла. Яку нагороду ви можете отримати завтра, якщо не маєте ніяких заслуг? Не забувайте, що 

кінцевою метою всіх ваших зусиль є досягнення світла, миру і духовної досконалості. Нехай усі 

знають, що для досягнення цієї досконалості вам був вказаний правильний шлях, який вказувала 

вам ваша совість з того часу, як ви з'явилися на світ. Але щоб ви не збилися зі шляху, втілюючись 

на землі, Я залишив на ній Свій слід. 

62 Шукайте цей слід у кожній минулій і теперішній миті, і незабаром ви його знайдете. 

63 Я завжди шукав тебе, бо твоя душа, втілившись, пішла багатьма шляхами, на більшості з 

яких збилася з дороги. Ах ви, слабкі створіння, які впали через власні вольові рішення, а потім 

звинувачували Мене, кажучи, що шлях дітей Божих сповнений спокус! Кажу вам, що там, де вам 

здавалося, що ви бачите багато шляхів, ви повинні були йти лише одним: тим, що веде до Мене; що 

там, де ви бачили спокуси, вони були лише плодами, які потрібно було прийняти зі знанням і 

благоговінням. Чи можеш ти уявити, щоб твій Батько створив щось, що мало б на меті спокусити 

тебе до гріха? 

64 Завтра, коли людина звільниться від тягаря невігластва і матеріалізму, вона виявить, що те, 

що вона вважала перешкодою, було лише сходинкою для її душі, щоб піднятися і набути досвіду; а 

те, що вона вважала прірвою, було нічим іншим, як випробуванням для її зміцнення. Тоді він 

виявить, що те, що людина вважала причиною своїх падінь і помилок, є інструментами, які 

допомагають їй у її вдосконаленні. Перед обличчям цього знання з людського серця зникнуть усі 

забобонні уявлення, які воно створило щодо зла. 

65 Яку силу і яку красу відкриє для себе людина, як тільки відкриє очі на світло цього життя! 

Все те, що його невігластво змусило його неправильно витлумачити, так що він впав в оману і 

звинуватив Того, Хто створив все суще, зникне з розуму людини. 

66 До тих пір, поки люди не розуміють або не залучені до істинного духовного закону, вони 

впадають в релігійний фанатизм, їх чекає життя, повне підводних каменів, невизначеностей і тіней. 

67 Коли ж ви візьметеся за вивчення Мого Вчення, що подібне до божественного сонця, яке 

висвітлює душу і ніколи не ховається? Ви вважаєте, що це неможливо, але я кажу вам, що це світло 

незабаром осяє всіх людей. 

68 Голос Того, Кого ви називали "Раббі з Галілеї", - це той самий голос, який ви чуєте в цю 

мить. І якщо тоді Я говорив вам: "Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом Божим", то 

звертаюся до вас зараз, щоб сказати, що людина повинна харчуватися не тільки наукою чи 

людськими знаннями, але й Божественним джерелом, бо в ній живе Дух, який живиться тільки 

любов'ю, мудрістю і миром. Живіть і зміцнюйте себе, учні Мої, щоб мати в собі істинне життя. 

69 Часи боротьби і гіркоти наступають на вас, і ви повинні бути готові, щоб свідчити про Моє 

вчення своєю вірою і непохитністю у виконанні Моїх вказівок. 

70 Іноді Мої невіруючі учні хочуть, щоб Я показав їм тіло, яке мав у Другій Ері, - проколоті і 

закривавлені руки, щоб вони повірили, що Я знову серед Свого народу. І в серці вони кажуть Мені: 

"Як ми будемо свідчити про Тебе, якщо ми Тебе не бачили?" Але Я запитую вас: чи знаєте ви Мої 

слова того часу, якими Я сповістив вам, що прийду знову? Коли Я оголосив вам, що прийду як 

чоловік? Ви повинні бачити, щоб вірити, тому що ви матеріалізувалися. З іншого боку, є ті, хто, не 

знаючи пророцтв, відчувають Мою Присутність і розуміють Істину. Це ті, чиї розум і серце чисті. 

71 Дух обдарований вищим зором, ніж у людини, так що саме він відкриває істину і бачить у 

ній обличчя свого Отця. Як ти пізнаєш божественне своїми чуттями, якщо твій дух спочатку не 

пізнає його? Ці слова не є докором через вашу маловірність, і я не відкидаю вас через те, що ви 

сумніваєтеся. Навпаки, Я шукаю ці самі світильники, які згасли, щоб запалити їх вогнем любові 

Мого Духа. 

72 Деякі тремтять від блаженства, коли чують це слово; це ті, хто відчуває Мою присутність. 

Завтра, коли Я вже не буду проявляти Себе в цьому вигляді, ті, хто не зміг зрозуміти Мене або 

засумнівався, почувши Мене, будуть нарікати на себе в процесі свого одухотворення, коли 
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згадають, що вони були присутні при Моєму прояві і не повірили. Я скупаю їх у Своєму Світлі, і 

вони почують Мій Голос усередині себе, що говорить: не бійтеся, шукайте Мене в глибинах свого 

серця, там ви знайдете багато Моїх Слів, збережених на той час, коли вони вам знадобляться. 

73 Прийдіть до Мене, народи і нації світу. Прийдіть, люди всіх рас, Мій Закон чекає на вас у 

Царстві миру, щоб ви склали один народ - народ Божий. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 94 
1 Моє Слово відкрилося вам, сповнене любові. Це був бальзам на душу, коли ви приходили 

до Мене в сльозах, і Мені доводилося по-батьківськи виправляти вас. Коли наблизиться день, коли 

Я замовкну це слово на вустах Моїх голосоносців, ви відчуєте, що воно виходить від судді, хоча за 

своєю любов'ю і ніжністю воно завжди буде однаковим. Але в ньому буде стільки світла, що ви 

відкриєте навіть найпотаємніші вади і найпотаємніші місця, які ви маєте про себе. 

2 Ви ніколи не зможете сказати про Мене, що Я не вказував вам на ваші недосконалості або 

що Я давав вам оманливі вчення у Своєму Вченні. Завтра, коли ви виявите свої помилки і оціните 

велич цього одкровення, ви зможете відновити справедливість перед вашим Отцем. 

3 Ви ще не розумієте цієї істини. Спочатку темрява наклала темну пов'язку на ваші очі, потім 

прийшло світло Мого Слова, але ви були засліплені ним. Неминуче, що кілька миттєвостей ви 

перебуватимете в темряві, поки не звикнете до цього світла і не зможете бачити все, що вас оточує. 

До того часу ви повинні бути обережними зі своєю критикою, зі своїми словами і своїми діями, бо 

ви ще не можете робити впевнені кроки на шляху і говорити про істину, як належить. 

4 Істина єдина і вічна, а проте - подивіться на людей, які сурмлять про різні істини! Скільки 

Моє вчення потоптано на землі! 

5 З тих пір, як Христос говорив вам про істину, скільки людей намагалися говорити про неї! 

Але я прошу вас: Чи взяли вони також Мене за приклад у любові, в послуху і в люблячій 

діяльності? Я один знаю, хто був Моїми справжніми учнями і апостолами в усі часи. 

6 Якщо завтра, оцінюючи це проголошення, люди засумніваються в його істинності через те, 

що воно прозвучало через гріховні рупори, Я дам їм зрозуміти, що гріх не відштовхує Мене, 

навпаки, він наблизив Мене до того, хто заблудився. 

7 Ще одним доказом Моєї могутності, який визнають люди, є те, що тільки Я міг змусити 

уста грішників говорити чистотою, богохульні вуста - вимовляти божественні вчення, а 

ненавчений розум - передавати вчення і одкровення, сповнені мудрості. 

8 Хто ж будуть ті, хто вийде в цей час у відкритий простір як істинні апостоли Мого Слова? 

Хто з вас покаже красу Мого вчення своїм ближнім? 

9 Ваша праця необхідна, необхідне живе свідчення цього народу, який почув Моє Слово. 

10 Вчення, яке Я приніс вам, подібне до незмірно великого факела, навколо якого повинні 

зібратися натовпи - люди, які жадають істини і спраглі справедливості, а також заблудлі душі, 

допитливі, охоплені прагненням до світла. 

11 Приготуйтеся до того часу, коли великі натовпи ваших співвітчизників підуть на пошуки 

оазису миру, але зробіть це смиренно. Накопичуйте у своїй душі чесноти, які Я приніс вам у 

Своєму Слові. Не намагайтеся вразити своїх ближніх марнославством або несуттєвими вченнями. 

Вони приходять до вас у втечі саме від цього. 

12 Не тільки ті, хто почув Моє Слово через людський орган розуміння, будуть називатися 

дітьми цього народу. Кожен, хто бере свій хрест, кожен, хто любить цей закон і поширює це 

насіння, буде називатися робітником у Моєму винограднику, апостолом Моєї справи і дитиною 

цього народу, навіть якщо він не почув Мене через це проголошення. 

13 Знову кажу вам, не шукайте зовнішніх форм, щоб зробити Мою Роботу відомою, бо тоді ви 

представите багато вразливих місць, через які вам будуть протистояти секти і релігійні спільноти. 

14 Якщо ви прагнете морального вдосконалення, чистоти у своєму житті, одухотворення у 

своєму богослужінні, то ніяка зброя, ідеї чи доктрини не зможуть вас перемогти. Будуйте на дусі і 

все збережеться і витримає всі випробування і битви, бо дух незнищенний. Якщо ви будуєте на 

матеріальному фундаменті, ви дієте як дурень, який зводить будівлю на піску, що має 

зруйнуватися від найменшого струсу. 

15 Зробіть зі своїх сердець скарбницю, щоб зберігати в ній Моє вчення як найцінніший скарб, 

який отримав ваш дух до цього часу. 

16 Я відкриваю Себе вам у цей час духовної боротьби, бо ви послані у світ, щоб говорити про 

цей Закон. Ви вже звільнилися, ви вже відвернулися від непотрібного, тепер ідіть далі по шляху як 

справжні працівники, яких любить Ісус. 
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17 Я послав вас у цей час у світ, щоб ви говорили про Мене і щоб ваш дух передавав свій 

досвід іншим. 

18 Коли Я відкрив вам, що ви - Ізраїль, це було для того, щоб ви знали, що вже давно йдете 

Моїм шляхом на землі, а також для того, щоб ви замислилися над своїми обов'язками. Чи не 

вважаєте ви справедливим, що я іноді докоряю вам за брак віри, ревності чи милосердя? 

19 Один Бог промовляв до вас від початку часів; одного Бога ви повинні визнати і любити. 

Більше того, Я хочу, щоб ви запропонували Мені один вид поклоніння. 

20 Саме люди створили багато різновидів богів, кожен відчуває, поклоняється і уявляє його по-

своєму. - Я тримаю цей народ подалі від усякого релігійного впливу, щоб тут, на самоті, у своєму 

усамітненні, він почув і зрозумів Мене, щоб нарешті віддав Мені поклоніння, гідне свого Творця. Я 

робив те ж саме в ті часи, коли Ізраїль століттями перебував у полоні під ярмом і бичем фараонів 

Єгипту. Це був Мій 

Воля використати Мойсея як посланця і вирвати з рабства той народ, якому судилося отримати 

Закон і Світло, що осяє людство. Порівняйте події того часу з сьогоднішніми і ви зрозумієте, з яким 

наміром Учитель говорив вам про ці події. 

21 Ваш дух підказує Мені, що в цю епоху людство також пережило матеріальне рабство, 

скорботи і бичування, і що воно пройшло через рабство духу. 

22 Тому Я знову приходжу до вас, щоб сказати вам: любіть один одного, як Я вчив вас у 

Другій Ері, щоб ваш шлях був стерпним. Майте духовність, порядок, слухняність, віру і милосердя, 

і ви відчуєте себе сильними в бою і будете прикладом для всіх народів землі. 

23 Багато хто запитає вас, яким шляхом ви йдете і куди прямуєте, і коли вони побачать, що 

ваша хода скромна, але сповнена впевненості і твердості, вони підуть за вами з серцем, сповненим 

довіри і віри. 

24 Сьогодні ваш дух бажає їжі, серце прагне спокою, розум жадає світла. Але Учитель 

говорить вам: На початку вашої еволюції ви володіли всім цим, навіть не заслуживши того, щоб 

отримати це. Однак тепер ви повинні досягти всього своїми справами в рамках Закону, який вчить 

вас любити один одного. 

25 Вам нічого не коштувало в ті часи мати здоров'я, силу, мир і достаток, тому ви з легкістю 

все втратили. Нині кажу вам, що коли ви зусиллям, працею і жертвою повернете розгортання тих 

дарів, які ви не оцінили в повній мірі, ви більше не втратите їх, бо тоді ви будете користуватися 

тим, що маєте, і ніколи не забудете, чого вам коштувало це отримати. Ви хоч уявляєте, наскільки 

це людство має еволюціонувати, щоб прокинутися від глибокого сну і вирушити з метою 

повернути (ці дари) і розвиватися? Але ви повинні вести їх за собою і вчити їх шляху до їхнього 

духовного розвитку. Тепер, коли ви чуєте це слово і вже утворюєте спільноту, Я кажу вам, щоб ви 

мали чистоту в душі і наполегливо працювали над своїм оснащенням, щоб ви могли проявити Мою 

роботу в повній ясності. Я хочу, щоб ви з чистотою виконали завдання, яке я на вас поклав. - 

Заспокойтеся, бо ви не зробите всього, Моя турботлива любов допоможе вам. 

26 З багатьох точок Землі окремі люди, групи і натовпи вийдуть вперед і говоритимуть з 

людством про новий час, про одухотворення і працюватимуть для звільнення і братерства людей. 

За це я кажу вам, що зроблю все інше. 

27 Є роботи, які можу виконати тільки я. Одне з них - врятувати це людство від прірви, яку 

воно саме собі створило. Але Отець безмежно радіє, коли бачить підтримку у виконанні Своїх 

божественних завдань і обов'язків з боку Своїх улюблених дітей. Тому я звертаюся із закликом до 

всіх людей. Я пояснюю їм мету Мого прояву, а потім вибираю серця доброї волі, щоб підготувати 

їх як воїнів і посланців Моєї божественної справи. 

28 Я хочу бачити цей народ незабаром розсіяним, як воїнство, на дорогах, серед народів і 

націй, несучи Добру Новину і свідчення Мого Слова і світло Моїх обітниць. Якщо ви дійсно 

об'єднаєтесь, ви побачите, як з вашого розуму з'являться великі натхнення, які стануть ключем, що 

відчинить двері, які сьогодні ще закриті на ваш стукіт. 

29 У цей час Я сказав вам: "Невже вплив світу досяг у вас такого ступеня, що ви стерли всі 

сліди Моїх колишніх слів вчення? Ось чому я приїхав. Хто з мешканців землі міг би дати вам 
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зрозуміти всі багатства досвіду і світла, якими володіє ваш дух, хоча він і не проявляє їх, бо впливи 

світу не дають йому цього зробити? 

30 Серед людства є ті, хто свого часу, слідуючи Божественній обітниці, перейшов пустелю і 

почув голос Господній на горі. Я також відкриваю інших, які жили за часів Ісуса, які бачили Його 

діла і чули Його слово, які йшли за Мною в пустелю і їли хліб і рибу, які Я давав натовпу після 

того, як вони піднімалися на гору, щоб почути цей голос; і я також бачу тих, хто в день Моєго 

розп'яття біг з криком разом з натовпом. Навіть тут, серед натовпу людей, які прийшли послухати 

той самий Небесний концерт (як і за часів Ісуса), який тепер став для них новим, я відкриваю ці 

душі. 

31 Ті, хто плачуть, ті, хто тремтять, коли чують Мене і впізнають голос, що говорить до них, - 

це ті, чий дух ще зберігає відлуння Моїх слів. 

32 Чи помічаєте ви, як багато з тих, хто приходять на цей прояв, залишаються на цьому шляху 

назавжди і присвячують себе цим завданням тут, і немає ніякої людської сили, яка могла б 

перешкодити їм прийти сюди, щоб почути Моє Слово? Це ті, хто ще винен Богові борг любові з 

іншого часу і хто не мав можливості віддати себе Йому, але хто пообіцяв собі чекати Мене, щоб 

слідувати за Мною і служити Мені до кінця. 

33 Сьогодні я нагадую їм про події, які вони вже пережили. 

34 У ті дні Мої учні, дізнавшись, що Я незабаром відійду від них, запитували Мене: "Господи, 

коли ми знову побачимо Тебе?". Потім Я сказав їм, через який час Я повернуся і які ознаки Свого 

повернення подам. 

35 Нині кажу новим учням: Настав час провіщений, знамення сповнилися, не пропустивши 

жодного. 

36 Ви знаєте, що і цьому прояву за допомогою людського органу розуміння прийде кінець, і 

так само, як і вони, запитуєте: "Господи, коли Твоє Слово більше не буде чути - невже ми більше 

не матимемо щастя відчувати Твій прояв будь-яким чином?". На це я вам відповідаю: Після цього 

настане час вашого одухотворення, час безпосереднього спілкування з вашим Господом, в якому 

ви будете відчувати Мене вічно присутнім. Як тільки ви досягнете цього ступеня піднесення, ви 

більше ніколи не будете говорити, що Отець приходить або що Він пішов, бо тоді ви зрозумієте, 

що Я завжди з вами. Тоді ви згадаєте, що Я говорив вам через Ісуса: "Царство Боже всередині вас". 

37 Несіть Добру Новину народам. Поширюйте це повідомлення всюди. Врахуй, що багато хто 

з тих, хто чекає Мене, вірить, що Я з'явлюся на землі в образі людини. Але Я ніколи цього не 

говорив, натомість давав вам зрозуміти, що Мій прихід буде духовним, що Я прийду "на хмарі". 

38 Я вже говорив вам, що буду відвідувати церкви і секти, щоб розбудити їх від летаргії. Тоді 

вони розпізнають світло цього часу і живитимуть ідеал одухотворення. Але необхідно, щоб ви 

виконали ту частину, яку я вам доручаю. Бо це зерно тільки й чекає, щоб впасти в землю, щоб 

прорости і принести плоди мудрості і духовного прогресу серед людства. 

39 Приклад цього простого народу тут, який йде своїм шляхом без духовенства, яке веде його, 

і який пропонує Мені поклоніння без церемоній і символів, буде закликом, який пробудить тих, хто 

все ще спить у своїй багатовіковій ночі, і буде стимулом для оновлення і очищення багатьох Моїх 

дітей. 

40 Не намагайтеся ігнорувати свою відповідальність у цій роботі. Не забувайте, що Я послав 

вас на Землю як першопрохідців і пророків Третьої Епохи. 

41 Істинно кажу вам: якби Я з'явився в цю годину в тому ж тілі, в якому ви бачили Мене тоді, 

ви побачили б Мої рани свіжими, а Обличчя Моє - все ще затаврованим знаком жертовної смерті. 

Але це був би постійний докір людству, і Я вважаю за краще приховувати від вас Свої рани і 

показувати вам тільки Своє Світло. Чому багато хто хоче бачити Мене людиною в образі Ісуса? 

Невже ви не розумієте, що я більше, ніж форма? Це правда, що Я дозволив бачити Себе в образі 

Ісуса і в цьому часі, і в тому часі. Але ця благодать була не для всіх; не обов'язково, щоб усі бачили 

Мене таким чином. Знову кажу вам: "Блаженні ті, які увірували, не бачачи". 

42 Коли люди відкинуть зовнішні релігійні звичаї і замість того, щоб шукати Мене в образах, 

які є справою рук людських, одухотворять себе, вони зрозуміють Мене настільки великим і 
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всемогутнім, що не погодяться бачити Мене обмеженим і не матимуть бажання бачити Мене в 

образі Ісуса - навіть духовно. 

43 Як важко виконувати завдання провидця в цей час. Йому недостатньо мати дар духовного 

зору, якщо він не має внутрішнього просвітлення. Хто міг би направити його, як не совість, і хто 

міг би вберегти від помилок, як не молитва і духовна пильність? 

44 У Першу епоху Ізраїль мав сім великих пророків. Вони говорили і писали про майбутнє 

людства, про відвідини, які прийдуть на народи, а також сповіщали про божественні одкровення, 

якими Господь обдарує людей. Вони були великими не тому, що багато говорили, а тому, що 

духовно піднімалися в прагненні до Мого світла. 

45 Отець зараз хоче того ж від нових пророків, а саме, щоб вони запропонували людству 

єдиний образ духовного, який, однак, сповнений істини і про який Я сказав Своїм працівникам: 

Принесіть Мені як урожай вашого насіння хоча б три зерна, але вони повинні бути здатні до 

проростання, а не сніп, в якому переважає солома і полова. Не забувайте, що саме ваші справи 

готують вам дорогу у вічність. 

46 Тепер, коли Мій Божественний Дух відкриває Себе вам, Я посилаю вам промінь світла, 

який торкається розуму носія голосу, і він передає вам Моє світло, що стало Словом. 

47 Ось, ось "Слово" серед вас, те саме, що говорило з вами в Другу Еру. Це те ж саме Вчення і 

та ж сама сутність, але сьогодні Я не одягнений у людське тіло. Тоді Мої ноги торкалися пороху 

світу, сьогодні ж тільки Світло Моє відкривається вашому духу. Приготуйте свої серця, щоб 

відчувати Мене і живити себе Моїм Словом, бо ви знаєте істинно, що не хлібом єдиним живе 

людина. Я дам вам Моє Тіло і Мою Кров, які Я колись дарував у вигляді хліба і вина. Тепер, 

духовно, це буде Моє Слово, яке замінить хліб, що є Моїм Тілом, а духовна сутність Мого Слова 

буде вином, яке ви будете пити як Мою Кров. 

48 Душа народу тремтить від блаженства в Моїй присутності. Вчитель також благословенний 

присутністю нових учнів. А тепер послухайте, як Учитель говорить до Своїх апостолів Другої 

Ери*: 
* Вони подумки присутні на мітингу. 

49 "Улюблений Іоанне, що поставив свій храм проти Мого Серця, ти хочеш, щоб усі, хто 

слухає Мене, стали гідними спертися на Мене, відчути Мій Мир, наблизитися до Джерела Життя. 

Твоя боротьба не закінчена, твій дух невпинно молиться і посилає своє світло серед людства 

Третьої Ери, якому ти пророкував багато чудових речей. У цьому віці, дорогий Іоанне, ти зараз 

переживаєш виконання тих проявів, які ти бачив у своїх видіннях і захопленні, і значення яких ти 

не знав, і не знав, коли вони здійсняться. Молитовно спостерігайте за світом". 

50 "Юдо Іскаріот, апостоле Мій, сьогодні смирення в твоїй душі, бо спокута була гіркою, дуже 

гіркою. Однак сьогодні ваш вплив благотворно впливає на людство. Ви незримо пропонуєте себе 

як порадника чоловікам. Я дав тобі Свій Мир, учень, чому ж ти не відчуваєш його повною мірою у 

своїй душі? ви багато плакали, хоча Я ніколи не відмовляв вам у Моїй розраді та Моєму прощенні; 

причина в тому, що ви чекали цього Причина в тому, що ви чекаєте, коли спасеться останній з 

Моїх дітей, щоб сказати Мені: "Господи, зійди зі Свого Хреста, тепер я умиротворений, тепер я 

гідний отримати Твоє прощення". 

51 "Поки ти бачиш, як людство з кожним днем все більше і більше занурюється в гріх, хулить, 

зраджує і розпинає Мене через нього, твоя душа зазнає мук, яких світ не може собі уявити, і кожен 

гріх, що ранить Мене, ти відчуваєш так, ніби це ти Мене раниш. 

52 Сину, учень, візьми з Мого столу хліб і вино, які ти залишив тієї ночі, коли Я востаннє 

бачився з тобою як з людиною. Я кажу вам: Їжте і пийте, сьогодні я пропоную вам те, чого ви не 

отримали на тій трапезі і що отримали всі інші. Я знімаю твою нужду і твої страждання, і заради 

смирення, яке ти сьогодні маєш як плід великого покаяння, - прийми Мій Мир у собі і знайди в 

ньому Моє Тіло і Мою Кров". 

53 Дивіться, люди, це - Мої нові уроки любові. Роби з ближнім твоїм так, як бачиш, як Я роблю 

з тобою. Що ви будете робити з Моїми напрацюваннями за цей час? Я бачу перед собою нову 

Голгофу і Хрест. Мій шлях страждань не закінчився, Мої Страсті не закінчилися на Голгофі, Мої 

кроки ще залишають свій кривавий слід. 



U 94 

77 

54 Люди Мої, людство, ідіть Моїм шляхом, і Я перетворять вашу жертву на вічне життя, ваш 

біль - на радість, і коли ви досягнете вершини гори, ви побачите Мою Любов, що чекає на вас. Світ 

теж чекає Мене, він голодує і жадає Моєї любові. Але Я прийду до всіх, бо такою була Моя 

обіцянка. Одного дня, коли народи будуть в мирі, і гріх буде викорінений, і люди будуть любити 

один одного як брати, Я покажу вам меч, яким Я переміг вас: любов. 

55 Яким же смиренним є цей прояв для того, хто бачить його очима плоті! Але як глибоко і 

велично для того, хто бачить це серцем і духом! 

56 Так само, як ви зараз знаходитесь навколо Мене, так було і в той останній вечір Другої Ери. 

Сонце саме сідало, коли Ісус востаннє говорив зі Своїми учнями в тій кімнаті. Це були слова 

вмираючого батька до своїх улюблених дітей. Сум був і в Ісуса, і в учнів, які ще не знали, що чекає 

на них через кілька годин, на Того, Хто їх навчав і так сильно любив. Їхній Господь збирався 

відходити, але вони ще не знали як. Петро плакав, притискаючи чашу до серця, Іоанн сльозами 

своїми змочував груди Учителя, Матвій і Варфоломій були у нестямі від Моїх далекоглядних слів. 

Пилип і Тома приховували свою гіркоту, коли їли. Яків молодший і старший, Фаддей, Андрій і 

Симон були німі від болю, але вони багато говорили до Мене серцем своїм. Юда Іскаріот також ніс 

у своєму серці біль, але також страх і каяття. Але повернутися назад він вже не міг, бо ним 

заволоділа темрява. 

57 Наближалася мученицька хресна смерть, з якої Христос залишив Свою Матір, немов 

жайворонка, який зігріватиме тих малих дітей, а світло Святого Духа зійде, щоб просвітити тих 

людей. Незабаром, після моментів слабкості, вони відчують себе досить сильними, щоб розсіятися 

по всьому світу, проповідуючи Добру Новину і сповіщаючи Царство Небесне язичницьким і 

ідолопоклонницьким народам. 

58 Коли Ісус ділився своїми останніми словами та настановами, учні залилися сльозами. Але 

одного з них вже не було, його душа не змогла отримати стільки любові, побачити стільки світла, і 

тому він пішов, бо це слово обпекло його серце. 

59 Віруючі цього часу, нові учні: Я допустив зраду учня в Моєму апостольстві Другої Ери, щоб 

дати вам великий урок в ньому. Не ставайте суддями того, кого Я судив з любов'ю і кого Я також 

простив. Скоріше, сприймайте його як відкриту книгу і символ. Скільки з вас, хто зараз засуджує 

його, носить у своєму серці Юду? 

60 У ці хвилини, коли я говорю з вами і нагадую вам про ті події, царська зірка також ховає 

себе. Це те ж саме сонце, що осяяло тодішній рід людський. Але зараз, коли я говорю з вами, плач 

народів і гуркіт ваших воєн піднімаються до висот небесних. 

61 Скільки страждань Я бачу у вашому світі, і яка глибока скорбота в Моєму дусі! 

62 Блаженні ті, хто з болем у серці згадує той день, коли Ісус став перед суддівським 

престолом, з якого піднявся на Голгофу, а за Ним ішов натовп. 

63 Сьогодні Мій Дух відчуває себе серед вас у новій в'язниці, але вона зроблена з любові, це 

в'язниця вашого серця, в якому ви хочете Мене ув'язнити, бо починаєте Мене любити. Я також 

бачу новий хрест, на якому ви Мене возвеличите. Але це не та, на якій ви дозволили Мені померти; 

сьогодні це та ваша духовність, яка прагне Моїх розкритих обіймів і яка жадає потоку Моєї 

божественної Крові, яка є Життям. Сьогодні ви не звинувачуєте Мене, навпаки, ви - Мої 

захисники, тому що тепер знаєте про Мою невинність. 

64 Я не можу сказати те ж саме про всіх, бо люди накопичили в світі стільки недосконалостей і 

стільки гріхів, що це теж як новий хрест болю для Мене, який вони приготували для цього часу. 

65 Ви всі звільнені Моїм прикладом і не зможете загинути. Проте необхідно, щоб Я врятував 

вас від темряви, яка огортає вас і не дозволяє вам розпізнати істинне життя. 

66 Скільки суперечливих емоцій ворушиться у вашому серці, коли ви чуєте Моє Слово, любі 

мої! Цей скорботний тон, в якому я говорю з вами про ті години гіркоти, зворушує більшість тих, 

хто багато страждав; бо це життя - шлях страждань і є Голгофою. 

67 Тоді судили Мене три судді: Анна, Пилат і Ірод, і народ виконав вирок над Мною. Нині 

кажу вам, що багато суддів Моїх, а ще більше число тих, хто завдасть Мені болю в цей час. Але 

чим більше люди ненавидять Мій Закон і Моє Вчення - коли воно буде найбільш переслідуваним і 
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відкинутим, голос людей віри пролунає, бо не станеться те ж саме, що і в Другу Еру; тепер Я не 

буду самотнім. 

68 "Сліпий", якому Ісус повернув зір, буде кричати на все горло, що він побачив світло. 

"Мертві" воскреснуть і будуть свідчити про Мою правду. Жіноче чутливе серце буде вірне Мені, а 

чоловіки з сильною душею стануть Моїми новими помічниками в несенні хреста. 

69 Марія не буде відсутня, не буде далека від жодного Мого кроку, і її Небесний Дух буде 

слідувати за Мною скрізь, бо Христос і Марія вже були єдині з Отцем ще до того, як прийшли на 

землю. 

70 Людство, людство, сьогодні я не можу сказати, як тоді: "Отче, прости їм, бо не відають, що 

творять", бо немає жодного, хто не пив би Крові Агнця, що є Світло, Істина і Життя. 

71 Дімасу вистачило однієї миті, щоб знайти порятунок, і вона стала останньою в його житті. 

Він говорив зі Мною з хреста, і хоча бачив, що Ісус, якого називали Сином Божим, перебуває в 

муках смерті, він відчував, що це Месія, Спаситель, і віддавався Йому з усім каяттям серця і всім 

смиренням душі своєї. Тому я пообіцяв йому рай саме на цей день. 

72 Кажу вам: Я зроблю так, що кожен, хто грішить несвідомо, але звертається до Мене 

наприкінці свого життя з серцем, повним смирення і віри, відчує ніжність Моєї милосердної 

любові, яка підніме його від тягот земних, щоб він пізнав блаженство благородного і піднесеного 

життя. 

73 Я залишив тебе, Маріє, біля підніжжя хреста, на тій горі, яка прийняла Мою Кров і сльози 

Матері. Там вона залишилася чекати на своїх дітей, бо саме вона зніме хрест з їхніх плечей і вкаже 

їм дорогу до неба. 

74 "Я хочу пити", - сказав Я натовпу, який не зрозумів Моїх слів і бенкетував на Моїх 

передсмертних муках. Що Я можу сказати сьогодні, коли бачу, що не тільки натовп, але й увесь 

світ, не усвідомлюючи Мого болю, знущається над Моїм Духом? 

75 Моя спрага нескінченна, немислимо велика, і тільки твоя любов зможе її втамувати. Чому 

замість любові ви пропонуєте Мені зовнішній культ? Хіба ви не знаєте, що коли Я прошу у вас 

води, ви пропонуєте Мені жовч і оцет? 

76 Хоча Моя чаша зараз така гірка, Мій хрест такий кривавий і Моя самотність така велика, ви 

не почуєте Моєго вигуку: "Боже мій, Боже мій, чому Ти покинув Мене?" Бо того доказу, який дав 

вам Ісус, відкрито показавши, що Його біль був людським і справжнім, я не дам вам сьогодні, бо я 

приходжу в Дусі. 

77 Христос - Учитель, і Він навчав вас до останньої миті. Коли прийшов цей час і Він побачив, 

що Його справа закінчена, Він смиренно передав її Отцю зі словами: 

"Все зроблено". 

78 Коли Ісус, який був Дорогою, Істиною і Життям, закінчив Свою місію молитвою з семи 

слів, промовивши наостанок до Отця: "В руки Твої віддаю Духа Мого", подумайте, чи ви, учні 

цього Вчителя, можете залишити це життя, не віддавши його Отцеві як данину послуху і смирення, 

і чи можете заплющити очі на цей світ, не просячи Господа про Його захист, бо відкриєте їх знову 

лише в інших краях. 

79 Все життя Ісуса було жертвою любові до Отця. Години, які тривали Його хресні муки, були 

молитвою любові, заступництва і прощення. 

80 Це той шлях, який Я показав вам, людство. Живіть, слідуючи за своїм Учителем, і Я обіцяю 

привести вас до Свого лона, яке є джерелом усякого блаженства. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 95 
1 Чого б ви могли просити у Того, Хто створив вас, чого б Він не дав вам, якщо те, чого ви 

просите, - для блага вашого тіла або вашої душі? Але ви повинні навчитися погоджуватися з Моєю 

Волею. Ви живете в час відшкодування, коли ви не повинні бунтувати проти своїх випробувань. 

2 Любіть, бо ваша любов допоможе вам загладити свою провину. Своєю діяльністю любові 

знищуйте весь егоїзм. 

3 Земля, по якій ви ходите, швидкоплинна, ваші мандри тут короткі, після них ви ввійдете у 

життя вічне. І все ж Я хочу, щоб ви знали шлях з цієї долини сліз, який позначений заповідями 

Мого Закону. 

4 Не занепадайте ні у вірі, ні в надії. Завжди майте на увазі, що кінець цього життєвого шляху 

прийде. Не забувайте, що ваше походження було в Мені і що кінцевий пункт призначення також 

буде в Мені, а цей пункт призначення - вічність, бо немає смерті душі. 

5 Майте вічність як ідеал своїх прагнень і не падайте духом у життєвих злетах і падіннях. Чи 

знаєте ви, що це ваше останнє втілення на землі? Хто вам скаже, що в цьому тілі, яке ви маєте 

сьогодні, ви віддасте всі борги, які ви наробили перед Моїм правосуддям? Тому я кажу вам: 

Використовуйте час, але не поспішайте. Якщо ви з вірою приймете свої страждання, змиритеся і з 

терпінням спорожните чашу, то істинно кажу вам, що ваші заслуги не будуть безплідними. 

6 Переконайтеся, що дух завжди рухається вперед, щоб ви ніколи, ніколи не переставали 

вдосконалювати себе. 

7 Це Я ставлю випробування на твоєму шляху, щоб зупинити твою душу, коли вона зійде зі 

шляху Мого Закону і захоче жити на самоті за власним бажанням. Досліджуйте причину 

випробувань, Я дозволяю вам це зробити, щоб ви могли підтвердити, що кожне з них - як долото, 

яке обробляє ваше серце. Це одна з причин, чому біль наближає вас до Мене. 

8 Але людина завжди прагнула насолод, прагнула влади і пишноти, щоб возвеличити себе як 

пана на землі і бути володарем над своїми братами. Оскільки Я створив вас усіх з однаковою 

любов'ю - чому ж тоді завжди знаходилися ті, хто видавав себе за когось вищого? Чому з'явилися 

ті, хто керує людьми батогом під приниженням? Чому з'явилися ті, хто відкидає смиренних і чиї 

серця залишаються незворушними, коли вони завдають болю своєму ближньому? Тому що це 

душі, які ще не визнали Мене ні як Отця, що любить усі Свої творіння, ні як єдиного Господа всіх 

живих істот. Саме тому з'являються люди, які захоплюють владу і нехтують освяченими правами 

людини. Вони служать Мені як знаряддя Моєї справедливості, і хоча вони вважають себе великими 

володарями і царями, вони - лише слуги. Простіть їх! 

9 Я вже втретє даю вам урок, який полягає в тому, щоб духовно об'єднати людство. Бо на те 

Моя Воля, щоб мови, раси, різні ідеології більше не були перешкодою на шляху до їхнього 

об'єднання. Духовна сутність, з якої Я створив дух, однакова, якою володіють усі, і речовини, з 

яких складається кров, що тече по жилах людини, однакові у всіх. Тому всі рівні і гідні Мене, і для 

всіх Я прийшов заново. 

10 Я прийшов, бо побачив, що ваші душі бідні на чесноти, і хочу зробити їх багатими. А 

багатств земних не просіть у Мене, бо Я дав їх вам у спадок від початку. Просіть Мене і 

домагайтеся очищення душі, якої ви ще не маєте. Зрозумійте, що Мій Закон все ще не виконується. 

11 Пройшли століття і віки, але людство так і не пробудилося по-справжньому до життя світла 

і правди. Тому кожного разу, коли ви скидаєте тілесну оболонку, ви повертаєтеся у світ духовний 

голими і нужденними, голодними і спраглими. Ще не з'явилася в серці людини така велика віра і 

воля, щоб вона захотіла йти за Мною дорогою, яку Отець ваш позначив слідами крові і любові. 

12 Так от, саме біль з усією силою пригнічує людину і змушує її усвідомити, що вона зійшла з 

правильного шляху, і закликає шукати Отця, як це зробив блудний син у Моїй Божественній 

притчі. Яке значення має те, що ви приходите до Моїх воріт голі або в лахмітті, плачучи і сповнені 

сорому, коли є Моя Воля, щоб ви шукали Мене, щоб ви стукали в Мої двері, щоб ви пам'ятали про 

Мене? Тоді Мої люблячі руки розкриються, повні прощення і милосердя, обіймуть вас і повернуть 

вам втрачену і розтрачену спадщину, посадять вас за Мій стіл, щоб ви насолоджувалися їжею і 

плодами вічного життя. 
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13 Нехай Моя любов проникне у ваші серця, втішить і зцілить вас, нехай вона врятує вас 

наново, нехай вона звільнить вас і розірве кайдани, що зв'язують вас з пристрастями, стражданнями 

і невіглаством. Я хочу, щоб Царство Небесне прийшло в серця людей і щоб ваші пристрасті не 

встановлювали свого царства в цьому світі. 

14 Учні, зрозумійте, що Я послав вас у світ, щоб ви любили своїх ближніх, виявляли до них 

своє милосердя, молилися за них, жили для них. Але не чекайте, що вони повернуть вам любов за 

любов (отриману), скоріше озбройтеся, щоб протистояти черствості людського серця, невдячності, 

егоїзму. Будьте готові до наклепів і зради, але не падайте духом через це і заздалегідь пробачте їх 

від щирого серця. 

15 Якщо ти відчуваєш себе самотнім, якщо тобі потрібна любов, якщо на землі немає голосу 

друга, який би тебе втішив, і немає нікого, хто б поділився з тобою своїм хлібом, шукай Мене. 

Зверніться до Того, Хто любить навіть тоді, коли Його не люблять, до Того, Хто по правді прощає 

всіх грішників, зцілює і утішає їх. 

16 Не всі будуть невдячними і нечутливими до вашої праці, часом вас буде підбадьорювати 

розуміння, милосердя і доброта ваших ближніх. 

17 Я хочу, щоб ви були побожними у своїй простоті і відкривали Мої благословення у своїй 

бідності. У той час як світ потребує Мого миру, спотикається і падає, незважаючи на всю свою 

науку і фальшивий гламур, ви, бідні, володієте скарбом миру. Чому б вам не розстелити цей мир 

над людством своїми молитвами, справами і словами, як мантію любові і милосердя, як покров 

любові і милосердя? 

18 Ви усі володієте дарами духу, які починають розкриватися в цій Третій Ері через розвиток, 

якого досягли душі. Інтуїція, духовний лик, одкровення, пророцтво, натхнення явно проявляють 

себе серед людей, і це - звістка нового часу, це - світло Книги Семи печаток, відкритої в цей час на 

шостому її розділі. Але ви, хто знає, для чого ці прояви, і розуміє час, в якому живете, - спрямуйте 

свої духовні дари на шлях любові. Завжди будьте готові запропонувати свою люблячу допомогу, і 

ви будете у відповідності з Моїм законом і будете служити прикладом для ваших ближніх. Тоді ви 

будете Моїми учнями і будете визнані такими. 

19 Якщо ви вмієте користуватися Моєю Роботою з істинним милосердям, то вона стане для вас 

рятувальною шлюпкою у вашому житті. Вона прийме тебе, як мати, коли ти зі сльозами на очах 

заблудишся на життєвих стежках. 

20 Ви просите Мене, щоб не припинялося проголошення Мого Слова, просите Мене, щоб час 

цього одкровення серед вас був продовжений. Але кажу вам: Закони Мої непорушні, Воля Моя 

незворотна. Ніщо не зможе зробити людина, щоб змінити Мою постанову. Ні сльози, ні клятви не 

змусять Мене продовжити цей час. Сказано і написано, що Моє Слово більше не буде чути з 1950 

року. Хто ж тоді залишиться зі Мною? Ви не знаєте, що Я готую за три роки до Свого відходу, але 

ви повинні бути пильними. 

21 У Царстві Отця є буття, сповнене благодаті, ніжності і тепла. Це Марія, ваша Мати, вона 

завжди з вами. Навчіться гідно приймати її у свої серця, відчувайте її ніжну ласку. Зрозумійте, що 

для неї ви завжди її діти. Марія допоможе тобі дійти до Мене. Ви, хворі тілом і душею, Я не 

відкину вас через вашу бідність. Слухайте Моє Слово, бо воно буде як бальзам на ваші рани. 

22 Скільки з вас дивується, що в ці хвилини ви слухаєте Мене зі сльозами любові, радості, 

покаяння на очах, хоча ще кілька годин тому ви віддали себе пристрастям світу. 

23 Я даю вам Моє вчення, щоб ви з цікавістю вивчали його і з любов'ю застосовували завтра. 

24 Я вже давно даю вам Свої настанови, але не знаходжу серед великої кількості учнів тих, які 

завтра стануть майстрами. Але Я продовжуватиму давати вам Свої настанови до тих пір, поки у 

вашому дусі не прокинеться прагнення до розвитку. 

25 Я вибрав тих, хто не придатний до наук земних, бо вони не придатні для вчення Духа. Я 

обрав бідного, бо з атомом Моєї благодаті, яку Я дарую йому, він відчуває себе піднесеним і 

вшанованим. Не так, як багач, який ніколи не буває задоволений, скільки б я йому не давав. Але 

бідняка, якого прикрасило знання духовних дарів, якими він володіє, Я вчу не тримати свій скарб 

для себе, а ділитися ним зі своїми братами і сестрами. Якщо усвідомлення того, що він має в собі ці 

духовні дари, радує дух, то це тому, що він усвідомив їхню цінність. 
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26 Той, хто з усіх сил намагається триматися на шляху (Закону), робить це тому, що пам'ятає 

про все, що йому довелося вистраждати, щоб досягти того, чим він зараз володіє. Зрозумійте, що 

той, хто зійшов зі шляху, невдячний не стільки своєму Господу, скільки самому собі. 

27 Хіба ви не знаєте, що той, хто живе всупереч Моєму Закону, позбавляє себе чеснот і 

духовних дарів? 

28 Саме в цей час Я повертаю людям весь їхній спадок, який вони розтринькали. Ніхто не 

залишиться без світла Мого Духа. Навіть до 1950 року, який - як Я оголосив вам - буде роком Мого 

відходу, ніхто не буде відчувати себе нужденним, слабким або неосвіченим. 

29 Рослини-паразити будуть цвісти і приносити плоди, але оскільки Я - Сила, то Мені завжди 

буде достатньо часу, щоб врятувати ваші душі. Але для вас кожна пропущена (невикористана) 

можливість і кожен крок, зроблений вами вниз, зробить ваше повернення на правильний шлях 

більш скорботним. 

30 Сьогодні Я прийшов, щоб відвернути вас від великих пороків, щоб ви почули Мене на 

шляху миру, щоб ви обміркували і зрозуміли настанови, які Я вам даю. 

31 Навчіться, що тільки кришталево чиста вода втамовує спрагу духу, тому ніколи не вживайте 

каламутну і забруднену воду. 

32 Якщо у світі ти завжди мав когось, хто тобі служив, і зазнавав почестей, то на Моєму шляху 

ти не матимеш ні слуг, ні марної слави. Ви будете Моїми рабами, які служать своїм ближнім. 

33 Я зробив так, що ви досягли бажаної вершини, і коли ви опинилися на ній, то почули голос 

Господа, який говорив вам: "Ви давно віддали данину "імператору", тепер віддайте Мені те, що 

належить Мені. Ви вже вдосталь насолодилися задоволеннями світу, і тепер настав час вам 

готувати свою подорож у вічність, бо ніхто не знає, чи повинен він повернутися в цей світ, чи ні. 

34 Кажу вам: будьте благословенні, бо ви прославили ім'я Марії, яка приготувала вас, 

сповнених любові, до прийняття Моїх настанов, і тому, що ви показуєте Мені свою радість і 

готовність йти вперед. Моє бажання - бачити вас спасенними, і в Моєму Дусі є біль, бо мало тих, 

хто йде за Мною, і багато тих, хто не чув Мого Слова і чий дух все ще залишається байдужим і 

глухим до Моїх натхнень. 

35 Я даю життя і їжу всім істотам і піклуюся про їхнє благополуччя, а ви ще не зрозуміли, що 

ваше призначення - любити і служити. Ось чому Я говорив з вами багато разів, і Мої повчання 

будуть повторюватися до тих пір, поки ви не переконаєтеся у своїх обов'язках і не будете 

підкорятися законам, які були дані вам від початку часів. 

36 Я даю вам ще одну можливість творити справи милосердя, щоб ви примножили свій урожай 

і зберегли його в Моїй житниці, де ваші заслуги не пропадуть, а примножаться. Покажи Мені тих, 

кого Ти перетворив з поганого насіння на добре, скорботних, яких Ти втішив, тих, кого Ти змусив 

вийти з темряви пороку і кого Ти вивів у безпечне місце. Це те, про що я вас прошу. Не забувайте 

про свої духовні обов'язки перед тими, хто ще матеріалізується. Пам'ятаєте, я говорив вам, щоб ви 

не турбувалися про завтрашній день. Все передбачено і дано Мною, ви повинні лише довіритися 

своїй справі, яка завжди буде благословенна Отцем. Ви не повинні жити тільки в духовному згідно 

з Моєю Волею. Я дав вам два закони для дотримання: один керує духом і прищеплює вам високі 

почуття і думки; інший тримає вас у гармонії з матеріальною природою, і обидва роблять вас 

єдиним зі Мною в їхній досконалій гармонії. 

37 Об'єднайтеся в одній думці і довіртеся Мені. Я любив тебе ще до того, як послав тебе у світ, 

і де б ти не був, Я захищав тебе. Я був невтомний у Своєму завзятті озброїти вас. Хто з вас 

долучиться до Моєї Справи і побачить початок відновлення в цьому світі? Істинно кажу вам: про 

те, що ви бачили і чули від Мене, будуть говорити діти ваших дітей. Але коли ви досягнете великої 

зрілості і матимете великі духовні видіння, які вказують на майбутнє для людства, наскільки ви 

будете щасливі, тому що ви зможете виявити, наскільки великі дари, даровані вам любов'ю Божою. 

38 Як тільки всі Мої діти дізнаються, що Я відкрив Себе ще раз, коли Моє Слово буде осягнуте 

і Мої інструкції будуть виконані, світло Шостої Печатки освітить кожне створіння і ви всі будете 

пробуджені. У той час припиняться безладдя і нечестя, закінчаться війни, і життя людини буде 

огорнуте Моєю любов'ю і Моєю благодаттю. Тільки любов, милосердя і прощення будуть живі в 
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серцях. Інтуїція стане даром всіх, а совість заговорить з повною ясністю, і її голос буде почутий і 

послуханий. 

39 Віруйте в Мене, щоб ви могли творити духовні справи; бо якщо ви не маєте віри, ви не 

зможете зцілювати і будете почувати себе нещасними і нужденними, хоча ви маєте Мою владу. 

Але я вам ще скажу ось що: Коли ви приходите на допомогу своїм братам і сестрам, не принижуйте 

їх, не зводьте тронів, не шукайте васалів. Будьте смиренні, любіть їх і працюйте з самозреченням у 

колі доручених вам людей. Що ви зробите для братів ваших, те зробите для себе. Подумайте, як 

будете судимі, якщо чинитимете діла всупереч Моєму Закону, кажучи, що ви Мої учні. 

40 Я отримую ваш урожай в цьому світі, де ви боролися і страждали за Мою Справу. Серце 

каже Мені: "Зерно моє мале, але я примножу його, бо мною рухають Твоя Любов і Твоє 

Божественне Терпіння". 

41 Від вашого духовного піднесення залежить ваш внутрішній спокій. Я можу дати вам 

більше, ніж ви можете попросити у Мене. Коли ви присвячуєте себе духовній праці, робіть це з 

усіма силами свого єства, а коли ви звертаєтеся до світу, щоб здобути хліб для тіла, працюйте з 

любов'ю, щоб виконати закони, які вами керують. 

42 Якщо ви були хорошими дітьми, а потім хорошими батьками, не бійтеся постати переді 

Мною. Якщо ви пережили, що вас не послухалися, і ви не можете виправити свою дитину, яка 

вчинила проступок, і тому у вас глибока рана в серці, згадайте, що Я тисячі і тисячі разів приймав 

невдячність і неповагу Моїх дітей, і тоді беріть Мене за приклад. Я один суджу справи всіх істот. 

Батьки дадуть Мені звіт за своїх дітей, а вони за своїх батьків. Я вселив у вас чесноти, щоб ви стали 

основою здорового і сильного світу, і коли я запитую вас про істот, яких я послав у лоно вашої 

родини, ви уявляєте їх запашними трояндами і свіжими ліліями в саду, який ви доглядаєте. 

43 Моє Слово несе мир тим, хто його потребує, але не всі змогли його прийняти. Багатьох не 

зворушують Мої зусилля, і вони не відчувають Мого болю через брак любові. 

44 Я хочу бачити у вас силу віри, бо прийде час гонінь, коли вас будуть допитувати і судити. 

Коли ви будете підготовлені, Я буду говорити через вас і виявляти Себе у ваших справах любові до 

ближніх. 

45 Будьте милосердними, і ви отримаєте милосердя від ваших ближніх. Слухайся Моїх 

натхнень і відкидай небезпеки і спокуси. Ті, хто оточує Мене сьогодні, не є праведниками, але вони 

знаходяться на шляху до того, щоб стати такими і досягти спасіння. 

46 Все, що ви попросите у Мене зі смиренням і добрим наміром, Я дам вам. Все, що ви 

попросите в ім'я Марії на благо вашого духовного розвитку, буде вам дано. Просіть за всіх, бо ви - 

одна дитина в Моїх очах, яку Я люблю і хочу спасти. 

47 Ви прийшли на землю по Моїй Волі, тому Я і відкрив вам Себе. Я свідомо вибрав жорстокі 

серця, щоб дати вам доказ сили Мого Слова, коли Я досягну їх оновлення. Долото Моєї любові 

згладило їх, Моя доброта перемогла їх. 

48 Душі почули Мій голос через свою совість, яка змусила людину усвідомити свої гріхи. 

Серця визнали свою провину перед Отцем від душі до душі, і в Його присутності відкрили багато 

гріхів, про які самі не знали. 

49 Скільки говорять Мені в тиші свого серця, слухаючи Мене: "Отче, Твій погляд проникає 

всередину мене - що я можу від Тебе приховати?" Багато з них плачуть, бо усвідомлюють біль, 

який вони заподіяли своїм ближнім, що стало причиною їхнього повернення в інший світ раніше 

призначеного для цього часу. 

50 Мій Дух радіє, бачачи вас, Мій народ, що приходять натовпами, і Я кажу вам: приходьте, 

приходьте, ще не пізно вам йти на Мої поля і ставати працівниками, і не пізно вам прийняти 

рішення про реформування. Потім, коли ви відчуєте тепло кошари і відновите сили, не будьте 

невдячні Пастирю, який вас врятував, бо ви не знаєте, як дорого вам буде коштувати те, що Він 

знову вас шукатиме. 

51 Чого ви шукаєте на непевних шляхах, адже ви походите від них? Навіщо наражати себе на 

нові обмани, якщо ви ще пам'ятаєте свій біль від підступних шляхів світу? Виходьте на стежки, так, 

повертайтеся на них, говорить вам Учитель, але робіть це тільки тоді, коли відчуваєте силу і ваше 

повернення має на меті простягнути руку допомоги занепалому або відшукати загублене. 
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Необхідно, щоб ви мали повне знання того місця, звідки ви прийшли сюди, щоб ви могли 

зрозуміти красу шляху, на якому ви зараз перебуваєте. 

52 Якщо ти не знаєш цієї настанови через те, що не приділяв достатньої уваги Моїм урокам, 

або через те, що замислювався над нею надто мало, то зійдеш зі шляху добра, і навіть легке 

спотикання призведе до того, що ти зіб'єшся зі шляху. 

53 Дивіться і моліться, слухайте і думайте, тоді у вас буде достатньо сил, щоб втілити в життя 

Мої Божественні настанови. 

54 Ви вчитеся просити, любити, а також страждати. Це світ болю, де ви повинні навчитися 

поважати Мою Волю. Любов, яку ви маєте до Отця, допоможе вам терпляче і з покорою 

переносити випробування. 

55 Була Моя воля, щоб ви вже в цьому світі знали шлях, який веде в Моє Царство, виконуючи 

заповіді Мого Закону. Виконайте своє завдання на землі, не пропустіть цю можливість. Хто може з 

упевненістю сказати вам, що Отець дарує вам перевтілення, в якому ви зможете виправити свої 

помилки і надолужити згаяний час? У Слові Своєму Я сказав вам: Будьте старанні, але не дійте 

поспішно. Віддайте належне духовному і людському. Об'єднайте всі свої сили і почуття в одну 

волю. 

56 Біль, перенесений у терпінні, не є безплідним, бо він примножує віру, підносить і очищає. 

Це ніколи не буде перешкодою, а лише стимулом на шляху висхідного розвитку та відшкодування 

збитків. 

57 Будьте смиренні духом, тоді у вас буде справжнє милосердя до ближніх, тоді ви будете 

достатньо сильні, щоб протистояти спокусам світу. Чому одні мріють про земні втіхи, інші - про 

багатство, а треті отримують владу, щоб принижувати слабких? Тому що вони занадто слабкі, щоб 

встояти в добрі, і вони піддаються перед спокусою. 

58 Я дав про Себе знати в цій точці на землі і залишу Своє Слово як дар для всіх людей. Цей 

дар усуне духовну бідність людства. 

59 Я наповнюю вас мужністю, щоб ви розірвали ланцюги, які вас зв'язують, і ви були вільні 

слідувати за Мною. Спокуса встановила своє царство на землі і поневолила людей. Але цим буде 

дана сила перемагати гріх, порок, плоть. Ви, хто слідує за Мною, - практикуєте діяльність любові у 

всіх її проявах, тоді ви істинно любите. Але не чекайте подяки від чоловіків. Ви не отримаєте 

любові за любов, світ вас не втішить, а часом і зрадить. Але не хвилюйтеся: якщо вам потрібна 

розрада, любов, мир, цілющий бальзам, звертайтеся до Того, Хто дав вам докази Своєї любові 

Своїм Словом і Своєю Кров'ю. Але що ви могли просити в Мене в ті критичні моменти, чого Я не 

міг вам дати? 

60 Про абсолютний і досконалий спокій, яким буде насолоджуватися ваша душа в 

потойбічному світі, Я вже даю вам частку тут; але цьому світу не вистачає того спокою, не 

вистачає віри, він блукає в темряві і падає в глибокі прірви. Насправді вона не знає, куди йде, бо 

немає руки, яка б її вела. 

61 Для цього Я готую людей, які передаватимуть Моє Слово своїми устами, щоб воно несло 

світло в уми людей і мир народам землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 96 
1 Живіть Моїм Словом, яке є Хлібом Духа. Але для того, щоб цей хліб дійсно дійшов до 

ваших сердець, необхідно, щоб ви звільнилися - хоча б на кілька миттєвостей - від усього, що 

прив'язує вас до цього світу. Ви всі знаєте, як піднятися до Мене, і все ж Я часто бачу, як ви 

плачете, бо відчуваєте себе недостойними, не знаючи, що цей плач очищає і готує вас до того, щоб 

досягти Мене. 

2 У Моєму Слові ви знайдете вічне життя для своєї душі. Осягніть його, і ви відкриєте в 

ньому божественну сутність, любов і силу, яку Я випромінюю у всесвіт. 

3 Учні та учениці, усвідомте, наскільки Я близький до вас. Але якщо ви знаєте це, то чому ж 

тоді бувають випадки, коли ви волаєте до Мене з відчаєм, бо вважаєте, що Я не чую вас? Ваше 

нерозуміння є причиною того, що Я змушений повторювати вам Мої вчення. 

4 Я хочу, щоб ви вже зараз досягли необхідного одухотворення, щоб відчути Мою 

присутність, і коли ви перестанете чути Мене на цьому шляху посередництва і знайдете ці місця, 

де ви зустрічаєтеся, здавалося б, порожні і безлюдні, моліться в тиші, піднесення вашого духу буде 

достатньо, щоб ви відчули Мою присутність і наповнилися Моїм духом. 

5 Блаженні ті, хто навчиться підніматися до Мене, бо вони отримають з нескінченності 

натхнення, яке поведе їх по шляху, позначеному Моїм вченням. З якою радістю відкриються уста 

натхненних, щоб свідчити про Мою Присутність своїм братам. 

6 Коли Моє Слово більше не можна буде почути через людський орган інтелекту, голос 

вивільнених сил природи заговорить до людей і засвідчить подію, яка ознаменувала цей 

божественний прояв. 

7 І тоді, коли Мій промінь світла повинен був зійти на людський орган розуміння, Природа 

здригнулася, і вивільнена стихія змусила здригнутися людей, пробудила народи і здивувала 

вчених. 

8 Не забувайте Моїх вказівок, щоб у дні вашої підготовки ви не злякалися випробувань, яким 

буде піддано людство. Ваше завдання - молитися, інтеріоризувати себе і практикувати любов і 

доброту - єдині чесноти, завдяки яким цей народ врятує себе від бурі, а через його справи любові 

інші народи отримають розраду. 

9 Хоча Моє Слово пестить ваш дух, воно не присипляє вас, навпаки, воно пробуджує вас до 

вищого життя. Наближайтеся до Мене чистими помислами, не дозволяйте плоті спокусити вас на 

живлення чуттєвими насолодами або розвагами, і тоді ви зробите твердий крок до одухотворення. 

10 Я багато говорив у пустелі ваших сердець, але голос Мій не знаходив відлуння в дусі 

народу Мого. Тепер, коли Я говорю з вами через цих носіїв голосу, ви повинні прислухатися до 

слова, яке виходить з їхніх вуст, якщо ви вірите в Мене і бажаєте досягти миру. 

11 Ніхто не дивується, що Я шукаю його, коли він заблукає, і що Я йду його слідами на шляхах 

світу, бо ви належите Мені, ви - витвір Мого натхнення як Отця. Хіба ви вже не уявляєте, як це 

буде прекрасно, коли діти одного разу шукатимуть і любитимуть свого Отця так само, як Він 

любить їх? Як зміниться тоді твоє життя, і як близько ти відчуєш Мене до свого серця! 

12 Моє Слово завжди було люблячим, незмінним у прощенні і милосерді, яке Я вам дарував. Я 

знаю, що ви підніметеся з твердою рішучістю оновити себе і що ви повернете Мені все, що Я 

довірив вам, з тією чистотою, з якою ви це отримали. Саме тому Я дозволяю вам чути Моє Слово 

Боже і даю вам незліченні знаки Моєї любові до вас. 

13 Час праведності, в якому ви живете, відповідає болю, який вказує на початок вашого 

очищення. 

14 Пам'ятайте, що Я пророкував вам війну релігійних громад, і що Я оголосив вам битву 

доктрин. Істинно кажу вам, що битва вже почалася. Які з них досягнуть своєї мети? Ніхто не знає, 

але я вам кажу, що переможе не людина, в цій битві переможе правда. Я хочу, щоб ви підготували 

себе як хороші солдати, щоб ви знали, як захищати цю Мою Справу. 

15 Сьогодні ви прийшли в пошуках поживи для духу, і ви прагнете, щоб плоть скорилася і 

відмовилася від марних задоволень. Ви приходите, як добрі і уважні учні, і тому втихомирюєте свої 
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почуття і дозволяєте духу піднятися до Мене в любовній і благоговійній молитві. Я приймаю вас, 

втішаю і відроджую. 

16 Тут багато тих, хто в інші часи був викладачем права чи науковцем. Зараз їхній розум 

пробуджується до духовного пізнання і вони переконуються, що не знайдуть вищої істини в 

обмеженому людському знанні. 

17 Тут є ті, хто колись були могутніми і багатими на землі, а тепер пізнали злидні і ницість. Я 

благословляю їх за відданість і прагнення до досконалості. Це - доказ Моєї люблячої 

справедливості, бо Я дозволив їм знову прийти на землю, щоб показати їм ще одну сторінку Книги 

Вічної Мудрості. 

18 Людство живе в хаосі, від якого не може звільнитися. Їй потрібна допомога, і я завжди 

готовий її надати. Я чекаю від неї лише слова, короткої молитви або миті покаяння, тоді Я 

освітлюю її шлях і перетворюю цей світ темряви в долину миру, в якій людина відчуває себе 

господарем життя, дарованого їй Мною. 

19 Ваше завдання не обмежується спасінням своєї душі. Ви повинні допомогти тим, хто 

заблукав, знову знайти свій шлях. При кожній нагоді нагадую вам про це завдання. Коли ви 

почнете одухотворяти себе? Коли ж ви будете виконувати Мою Волю? Якщо ви скористаєтеся цим 

часом і понесете Моє Слово у своїх серцях, не домішуючи до своїх переконань чужорідних ідей, 

якщо підніметеся до Мене з чистотою, то явно отримаєте духовне натхнення, яке буде живити вас, 

і призведе до того, що всі, хто вас оточує, досягнуть благодаті і миру в своїх серцях. 

20 1950 рік дуже близький, і істинно кажу вам, життя Моїх учнів буде перетворено. Після цієї 

дати ви побачите, як вивільняться сили природи і люди повстануть у війнах ідей, наук і доктрин. 

Коли це станеться, сум'яття і біль стануть настільки великими, що ви побажаєте, щоб Моє Слово 

знову було почуте через людський орган розуміння; але Я вже говорив вам, що цей прояв не 

повториться. Ваше завдання - підготуватися до прийдешніх випробувань і підбадьорити своїх 

ближніх. 

21 Будьте пильні, бо в той час з'являться фальшиві Христи, фальшиві Іллі та пророки, і 

довірливі будуть у небезпеці, бо не вміють відрізнити правду від обману. Саме тоді ви будете 

говорити не стримуючись і підтверджувати Мої слова, і доведете, що ви - діти людей, яких Я 

навчив у цю Третю Епоху. 

22 До цієї нації чоловіки і жінки прийдуть з усіх куточків землі, бажаючи отримати свідчення 

про Моє друге пришестя, і Моя Справа, втілена в Моїх учнях, прийме їх, як любляча матір. 

23 Вчіться у Мене якнайбільше, щоб завтра стати вчителями для своїх ближніх. Ваші вчинки 

любові і безкорисливості будуть найкращим нагадуванням про Мене і найкращим свідченням 

Моєму Слову. Зміцнюйте свій дух у Моєму вченні, і ви побачите, що поки є віра, не може бути 

втоми, страху або зневіри. Успіхи та зусилля будуть вашою підтримкою. 

24 У Другу Епоху Я обрав дванадцять учнів, і вони, не питаючи, хто кличе їх слідувати за Ним, 

відчули поклик своїм духом і, залишивши все, пішли Моїм шляхом. Так само Я обрав вас, щоб ви 

підготувалися і закликали інших через ваше посередництво. 

25 Слідкуйте за тим, щоб ваші справи зробили вас гідними і щоб ви відчували себе здатними 

вести за собою своїх ближніх. Не забувайте, що сліпий не може вести іншого сліпого. Якщо люди 

потребують світла, дайте їм його і ведіть їх за руку, як молодших братів і сестер. Зцілюйте один 

одного, щоб потім ви могли зцілити своїх ближніх. Будьте сильними у своїй боротьбі і діліться 

силою зі слабкими. 

26 Даю вам час, необхідний для виконання роботи, яку я вам доручаю. Чоловіки і жінки, 

працюйте для духовного піднесення людства. Кожна думка твоя, кожна справа твоя залишиться 

записаною, і Я зроблю так, щоб кожне зерно любові принесло плід. Надайте Мені судити ваші 

справи, і не афішуйте діяльність любові, яку ви здійснюєте, якщо хочете отримати винагороду. Не 

шукайте ні почестей, ні васалів, ні будь-якої плати. Будьте смиренними, милосердними і 

безкорисливими, і Я прославлю вас. 

27 Якщо Моя воля зробити вас власниками земних благ, Я дарую їх вам, щоб ви ділилися ними 

зі своїми нужденними братами і сестрами, з тими, хто не має ні статків, ні підтримки, зі слабкими і 



U 96 

86 

хворими. Однак багато з тих, хто не має нічого на землі, можуть дозволити вам поділитися своїми 

духовними благами. 

28 Якщо ви, що прийняли Моє Слово, не будете говорити про цю істину, то заговорять прості і 

неосвічені. Знайте, що це вчення було довірено вам для того, щоб ви могли духовно принести 

спасіння багатьом людям, які піддалися тягарю зневіри і гіркоти, залишеному в них війною або 

битвою, яку кожна людина веде внутрішньо. 

29 Моліться істинно, любі люди, не задовольняйтеся тим, що вихваляєте Мою Божественність 

красивими словами. Любіть своїх ближніх і ставайте на захист миру між народами. 

30 Цей народ, який Я навчав споконвіку, не може обійтися без своєї духовної місії. Це бути 

лідером, пророком і посланцем серед людей. Я відкрив їй досконале поклоніння Мені, і сьогодні 

вона має можливість завершити зведення храму, яке їй було доручено від початку. 

31 Я вилучив її з-під будь-якого розбещуючого впливу, щоб вона могла прийняти Моє 

божественне одкровення в усій його чистоті. Тільки настанови Вчителя і солодкий голос Марії 

будуть чути в святилищі, яке Мій народ нині будує в найпотаємніших частинах свого духу. 

32 У всі часи Я дарував духовні одкровення Своїм дітям. У кожному віці Я проявляла Себе в 

різних формах, і в кожному з цих віків Я також знаходила людей різного духовного рівня. Сьогодні 

Я здивував їх, коли вони були поневолені матеріальним, егоїстичним і науковим існуванням, а їхні 

душі матеріалізувалися, не усвідомлюючи цінності духовних дарів. 

33 Людина цього часу веде в собі найбільшу духовну битву, яку коли-небудь переживала 

людина, тому що її науковий прогрес і її інтелектуальний розвиток знаходяться в суперечності з 

тим розвитком, якого досяг її дух. Вони відмовляються чути голос своєї совісті і намагаються 

придушити свої пориви до визволення, не усвідомлюючи, що живуть у час спокути і суду. 

34 Відкрийте очі, любі люди, і зрозумійте, що Я призначив вам бути світлом світу, а тому ви не 

повинні дозволити керувати собою пристрастям, якими підкорені інші, не повинні загубитися 

серед натовпу, що йде наосліп по життю. 

35 Ти говориш Мені, що важко досягти одухотворення в такий час, в такому житті, як нинішнє. 

Але я кажу вам, що це не є неможливим, і що зусилля, які ви докладаєте, щоб звільнитися від зла і 

присвятити себе розсудливому і піднесеному життю, є дуже гідними. 

36 У цій битві переможуть ті, хто викине зі свого серця страх перед чужим осудом і критикою, 

а ті, хто забуде про себе заради служіння ближньому, піднімуться духовно. 

37 Я, Учитель, Отець, зійшов через це світло до вашого духу, і з цієї причини ви назвали це 

одкровення спіритизмом. Отже, коли вас запитають, що таке спіритизм, скажіть, що це вчення, яке 

було відкрите в Третю Еру через Божественного Вчителя: вчення про одухотворення. 

38 Але якщо вас запитають, що таке одухотворення, скажіть, що це - піднесеність помислів, 

чистота в справах і в словах, піднесене і високе життя. 

39 Ви, як учні цього вчення, повинні часто запитувати себе, чи докладаєте ви зусиль, щоб по 

праву називати себе спіритуалістами. Щоб допомогти вам у цій роботі, Я дав вам Своє світло, бо 

саме вам доручено будувати духовний храм Моєму Божеству. Своєю співпрацею ви будете 

формувати храм: Одні своєю стійкістю будуть фундаментом, ті, що досягнуть більшої зрілості, - 

стінами, інші - діяльністю любові - сходинками храму, а ще інші - даром Слова - будуть подібні до 

дзвонів, що скликають людей своїм дзвоном. Хтось, за своїм натхненням, символізуватиме високі 

вежі та куполоподібні дахи місць зустрічей; а хтось, за своєю любов'ю до людей, буде подібний до 

воріт, які завжди відчинені для нужденних, спраглих, хворих, незрозумілих. 

40 Цей храм буде завершений, коли єдність між Моїми учнями стане істиною. Його основа 

буде на землі, а куполи торкатимуться небес. Після того, як вона міцно встановиться, ви знайдете її 

по всьому всесвіту. Вірити в цю справу і працювати, не покладаючи рук. 

41 Нехай ніхто не відокремлює себе від покладеного на нього завдання, щоб його святині не 

бракувало міцності. Ви всі повинні прагнути досягти такого ж усвідомлення, щоб цей храм міг 

бути побудований з вашим одухотворенням. 

42 Дивіться і моліться. Любіть один одного в правді, щоб гордість не заволоділа вашими 

серцями, бо це насіння, яке знищує смирення і милосердя. Стережіться, щоб з вами не сталося того, 

що сталося з будівничими Вавилону, яких погубила їхня гординя. Пам'ятайте, що саме погане 
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насіння стало причиною розділення тих людей. Вежа залишилася недобудованою, а плутанина 

племен була настільки великою, що вони розділилися на народи, які і сьогодні живуть окремо. 

43 На вас впало єдине світло - світло Мого Духа, який є як сяючий маяк і перший імпульс для 

вашого єднання і вашої гармонії. 

44 Візьміть за світло для своєї поведінки досвід перших народів. Поміркуйте над їхніми 

випробуваннями та скористайтеся їхнім прикладом. Будуйте і працюйте, сьогодні по плоті, а завтра 

по духу, і продовжуйте так, поки ви всі не ввійдете через браму любові в храм істини. 

45 Ніхто не захоче навіть на крок відхилитися від шляху, накресленого Моїм Законом, бо ви 

будете гірко оплакувати кожну втрачену мить, кожне спотикання, кожну помилку. 

46 Учитель очікує, що Його учні Третьої Епохи підуть по Його стопах так само, як і ті, хто 

свідчив про Мене в минулому. Тим, хто слухає Мене, Я кажу: не чекайте, поки ви наберетеся духу, 

щоб приступити до виконання свого завдання. Оскільки Я говорив з вами зараз, коли ви живете на 

землі, це знак того, що у вас є призначення, яке ви повинні виконати на цьому будинку. У цьому 

виконанні ваша найбільша боротьба буде з самими собою. Але якщо ви використовуєте свої 

здібності, ви подолаєте свої слабкості, і все інше буде даватися вам легко. 

47 Коли цей народ буде об'єднаний і озброєний, Ілля сповістить людству про воскресіння 

Господнього народу. Подумайте зараз, якою великою буде ваша боротьба за те, щоб ваше життя 

стало повчанням і уроком для людства. Тому Я кажу вам, щоб ви досліджували свої роботи, щоб ви 

мали знання про те, що ви робите. Але якщо виникають дії або думки, які ви не в змозі розрізнити, 

чи є вони в межах закону, чи поза ним, піднесіть свій дух в істинному духовному сповіданні Мені, 

тоді Мій голос покаже вам істину, проявившись через просвітлення ваших думок і в мирі ваших 

сердець. 

48 Таке спілкування не повинно здатися вам неможливим, бо воно є тим самим, що Я 

відкривав вам від початку існування людства. У нинішній час, коли як ніколи раніше панує 

матеріалізм, Я надихаю вас на досконалу молитву, в той самий час, коли світ, розділений на секти і 

релігійні громади, марно намагається живити свій дух обрядами і традиціями, забуваючи про 

істинну молитву, яка витікає з глибини вашого єства, щоб піднятися до Мене дорогою любові. 

49 Все в цей час промовляє до людини про суд, але її жорстоке серце залишається 

незворушним. Сили природи, пошесті, дивні хвороби, щоденні події в різних куточках землі - це 

знаки, які сповіщають про Божественну справедливість. Але ніхто по-справжньому не молиться, і 

дуже мало хто вивчає слова, залишені Моїми пророками. 

50 З найдавніших часів все, що ви бачите сьогодні, було передбачено, і також в нинішньому 

часі Я пророкував вустами перших глашатаїв події, які дуже скоро збулися. 

51 Хто з тих, хто нині чує Моє Слово, відвернеться від Мене? Я один знаю. 

52 Ті, хто шукав Ісуса в ті дні в надії отримати багатства світу і земні блага, відчували 

розчарування, коли бачили, що Цар, про якого їхні предки сповіщали їм, що Він врятує Свій народ, 

був без корони, без скіпетра і без трону - з порожніми руками і босими ногами. Вони не змогли 

розпізнати в Ісусі обіцяного Месію. Подумайте тепер про всі шляхи, які довелося пройти цим 

душам, щоб повернути собі мир і дари благодаті, якими вони не скористалися. Сьогодні вони серед 

вас. 

53 Зрозумій, що душа твоя народилася не одночасно з тілом, але що вона жила в різних епохах, 

і сьогодні, відчуваючи Мою присутність, вона жадібно приходить до Мене і просить дозволити їй 

почути Моє Слово до завершення Мого прояву. Вона відчуває, що в інший час не захотіла Мене 

почути і навіть відкинула, а тепер хоче виправити свою помилку. 

54 Ви зрозуміли, що жоден проступок не залишається прихованим від Мене, що кожна 

провина повинна бути виправлена і кожен борг сплачений; але ви також розумієте, що ця 

справедливість випливає з божественної любові, яка бажає, щоб ви були досконалими, бо ви - її 

діти. 

55 Я не знищую жодного з Моїх дітей, як би вони Мене не ображали, Я зберігаю їх і даю їм 

можливість спокутувати свою провину і повернутися на шлях, з якого вони зійшли. Але хоча Я 

простив їх, вони стоять перед плодами своїх справ, і саме вони судять їх і вказують їм правильний 

шлях. 



U 96 

88 

56 Великі нації цього світу хочуть війни, вимагають крові; а ті, хто відчуває себе 

скривдженими, закликають до помсти, не розуміючи, що всі вони невблаганно котяться до однієї і 

тієї ж прірви. Вони не хочуть зрозуміти, що влада, за якою вони так завзято женуться, скоро 

перетвориться на чашу, вмістом якої будуть біль, відчай і смерть. Але потім, коли ті, хто жадають 

величі, ті, хто жадають помсти, опиняться в тій безодні, коли вони будуть в найбільшій своїй 

скорботі, вони зможуть почути Мій голос, який скаже їм: "Мир Мій з вами!". У цей момент стане 

світло в усіх душах і совість заговорить чистим голосом і буде почута усіма. Усередині людини 

розгориться битва духу проти матеріалізму, і в Моєму вченні вона знайде світло, необхідне для 

перемоги. 

57 Ви були розчаровані, бо Я не приношу матеріальних цінностей і багатств, щоб підлеститися 

до вас і тим самим спонукати вас іти за Мною. Навпаки, деякі з вас повинні будуть залишити свій 

високий рівень життя, щоб спуститися до смиренності цих натовпів, які слухають Мене, і це тому, 

що вони визнали Мене і готуються відмовитися від свого марного життя, щоб присвятити себе 

завданню роздумів над Моїм вченням, а потім і практиці його. 

58 Якби серед вас з'явилися перші мешканці цього світу, які жили в чеснотах, вони б дали вам 

свідчення про мир, невинність і блаженство, які оточували людство тих часів. Вони також могли б 

розповісти вам, що не існує болю, і що земля подібна до лона і обличчя матері, що між істотами, 

які її населяють, існує лише дружба і братерство. Воістину, ця планета була прикрашена, як 

небесний дім. 

59 Хоча Я відправив душі на підставі Свого рішення жити на цьому тимчасовому місці 

призначення, Я все ж хотів оточити їхнє існування чудесами як доказом Своєї любові, щоб дитина 

не забувала свого Батька і впізнавала, а також любила Його в кожному Його діянні. Але нічого не 

залишилося від того світу, від того багатства, від тієї чистоти, з якою Я дарував землю людині. Це 

святилище було осквернене, завдаючи болю незліченними способами. Усвідомте, що ви зробили з 

того царства, яке Господь дав вам, щоб ви були в ньому як князі, які мали б у спадок Його мудрість 

і Його любов, як володарі світу, якого, незважаючи на всю вашу вченість, ви ще не знаєте. 

60 Не звинувачуйте нікого в тому, що ми втратили благодать і мир, які оточували це життя на 

початку. Не нарікайте на своїх предків, бо ви проходили випробування в кожному віці і поколінні, 

і майже завжди ви падали. Але Моя любов і Моє милосердя завжди були присутні у вашому житті. 

61 Хтось каже в душі: "Господи, якщо грішили наші предки - чому ми повинні нести за це 

відповідальність?". Але я кажу вам: Що ви знаєте про гріхи перших мешканців землі? Хто вам 

сказав, що ви не належите до тих, хто формував перші покоління? Прокиньтеся зараз, дивіться і 

моліться, зрозумійте, що не ваша любов, а ваш біль очистить людство і поверне йому гідність. На 

підготовленому ґрунті Я розсію насіння Мого Вчення, яке нині відкриваю смиренному народові, 

що зумів розпізнати Мене по суті Мого Слова і здатному в потрібний момент передати Добру 

Новину людству. 

62 Я хочу, щоб пам'ять про Моє Слово була незгладимою у вас, щоб воно жило, тривало і 

завжди було присутнє у вашій пам'яті, і щоб ви свідчили про нього своїм ближнім ділами любові. 

63 Я приготував вас у час справедливості, щоб ви мали докази Моєї любові і не скаржилися 

потім, кажучи, що нічого не знали про те, що на вас чекає. Мій суд відчує кожна душа, жодна з них 

не уникне цього закону, а Моя вічна любов переможе будь-яку помилку і впертість у злі. Темрява 

буде розсіяна, і тільки світло залишиться в кожному створінні. 

64 Уважно вивчіть цю інструкцію, і ви врешті-решт зрозумієте, що ніхто не втрачений 

назавжди, що ніхто не залишається далеко від Мене, і що всі ваші скорботи дійдуть до Мого Духа, і 

всі ваші справи будуть судимі. Але я вам скажу: Побачивши Мене зблизька як Суддю, ви пізнаєте 

Мене як Батька і по-справжньому полюбите Мене. 

65 У Другу Епоху Я позначив вам шлях Своєю Кров'ю; тепер ви маєте божественну сутність 

Мого Слова, і через це ви врятуєте себе і досягнете Мене. 

66 Тоді люди з закам'янілими серцями не вірили в Мене, хоча й були безпосередніми свідками 

Моїх діянь. Що станеться з нинішніми жорстокосердими, коли Мої прояви стануть менш 

значущими? 
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67 Очистіть посудину свого серця зсередини і ззовні, щоб з ваших уст виходило тільки 

необхідне життя і правда, і виливайте її вміст своїм братам і сестрам безмежно. Не будьте скупими, 

а поступайте так, як Я, який, як власник всього, даю вам все. Будьте Моїми посередниками по 

відношенню до своїх ближніх і невтомно працюйте над справою всесвітньої духовної 

реконструкції. 

68 Вас дивує, що Господь так турбується про вас, ще недосконалих? Причина в тому, що ви 

належите Мені. Я люблю вас, і тому прийшов у прагненні до вас. 

69 Ви запитуєте Мене, чому ваша плоть завдає вам болю, а в ваших серцях - смуток, коли Я 

говорю вам, що люблю вас. На це я вам відповідаю: Оскільки в Другу Еру Я страждав заради вас, 

хоча і невинних, щоб зробити вас гідними бути зі Мною, то ви не можете знати в даний час, чи не 

страждаєте ви, щоб допомогти своїми заслугами іншим душам, які не змогли звільнитися від гріха. 

Беріть Мене за приклад у своїх випробуваннях, не думаючи про винагороду або нагороду, яку ви 

можете отримати. Вважайте, що ви ще не маєте достатньо заслуг, щоб інші отримали прощення 

заради вас. Тому Я дарую вам нові можливості для еволюції вгору, щоб ви врешті-решт отримали 

те, що було обіцяно вам від початку часів: спокій душі. 

70 Чому ви боїтеся світу і працюєте таємно, хоча Моя робота голосніше і вона тільки надихає 

любов'ю і вчить милосердю? Ви повинні відчувати себе щасливими, тому що Я вибрав вас, щоб 

дати вам цю духовну місію. Не чекайте часу ще більших скорбот, щоб підтвердити Мої пророцтва, 

і не присвячуйте себе виконанню свого завдання лише зі страху перед покаранням, бо в такому 

випадку ви не були б апостолами любові і віри. 

71 Істинно кажу вам: ті, хто любив Мене і виконував Мої настанови, зі Мною. Це означає, що 

вони зробили себе гідними жити в Обителі Миру. 

72 Внутрішньо ви говорите Мені, що зміст Мого Слова вам відомий, що це той самий закон по 

суті, який Я давав вам у всі часи, і істинно кажу вам: це Слово, яке ви чуєте через Мої голоси, 

походить з того ж джерела, що і те Слово, яке Я змусив вас почути через вуста Ісуса. 

73 Уважно слухайте вчення, яке було розпочато в попередні часи. 

74 "Слово" - це книга, яка відкрилася на початку вашого духовного розвитку і яка ніколи не 

буде закрита. 

75 Ідіть за Мною в битві, розумійте Мою справу і витримуйте до кінця, вірячи, що Моя 

турботлива любов буде супроводжувати вас всюди, куди б ви не пішли. Я хочу бачити вас 

об'єднаними і оснащеними, бо Я візьму на службу кожного, хто став сильним, щоб зробити його 

посланцем Мого вчення. 

76 Кожне слово, що виходить з вуст цих носіїв голосу, збудеться, і кожне пророцтво Моїх 

обранців, які спостерігали і молилися, залишиться записаним і збудеться в свій час як доказ 

духовних дарів, якими Я наділив цей народ, і як свідчення істинності Мого послання до людства. 

77 Відкрийте книгу минулого, там ваша історія. Прочитайте її, просвітлені світлом совісті, і ви 

глибоко відчуєте істину Нової Епохи. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 97 
1 Моя, Учителя, любов і материнський цілющий бальзам Марії сходять на твої рани. Мати 

завжди зі Мною, щоб з'єднати свої ніжні настанови з навчанням, яке Я даю вам, і вона простягає 

свій захисний покров над цим людством, яке йде далеко від шляху, який Я позначив Своїм 

прикладом на хресті. 

2 З якою любов'ю Я повертаюся до вас після того, як був розіп'ятий і відкинутий у Другу 

Епоху. Я приходжу як Батько, як Брат, як Учитель, як Друг. 

3 Тепер це ти плачеш, бо твій дух тремтить від Моїх слів прощення. Але цей плач очищає вас 

і наставляє на шлях, яким вам доведеться йти завтра як Моїм учням. 

4 Істинно кажу вам: мало знайдеться таких, хто почув Мене в цей час і не відчув, як 

зворушилося їхнє серце. Тому в той час, як одні присвячують себе служінню Мені з повною 

віддачею і безкорисливістю, інші продовжують слухати Мене, очікуючи, що Я призначу їм їхнє 

завдання. Одні благословляють Моє ім'я навіть у найважчих випробуваннях, інші звертаються до 

Мене лише тоді, коли потребують Мене. Але я ставлюся до них усіх як до улюблених учнів. Деякі 

використовують My 

вчення до останнього, коли вони зрозуміють сенс цього послання. Це будуть сильні, коли Моє 

Слово більше не буде чути в такій формі. Є й такі, для яких Моє проголошення не мало більшого 

значення, і вони задовольняються тим, що слухають Мене, і з цієї причини недбало пропускають 

повз себе сенс Моїх настанов. Вони будуть серед тих, хто жадатиме Моїх дарів благодаті в цей час 

завтра і серед яких з'являться ті, хто намагатиметься відродити Мої проголошення, забуваючи, що 

час, який Я встановив для Моїх одкровень, завжди мав тимчасову межу. 

5 Кажу вам, що навіть божественні вчення мають кінець. Хіба Мойсей не пішов, як тільки 

відкрив Мій Закон своєму народові? Хіба ви не пам'ятаєте, що в Ісусі Я пішов на небо посеред 

людей, коли завершив Свою місію Вчителя і Відкупителя, сказавши вам: "Усе звершилося"? Так 

само і в цей час: коли Моє Одкровення буде передано і підготовлені уми перестануть 

проголошувати Моє Послання, і коли ті, кого Я назвав "золотим пером", запишуть Моє Слово і Мій 

Духовний Світ передасть своє Послання, тоді Я теж скажу вам: "все звершилося". Тоді цей голос 

замовкне і перед учнями постане нова епоха: епоха діалогу духу з духом. 

6 Нехай ніхто не знехтує днем, призначеним Моєю Волею для того, щоб це сталося. Тому 

будьте свідомі того, що цей час наближається. Їжте і пийте хліб і вино істинного життя, щоб завтра 

в дорозі не терпіти голоду і спраги. 

7 Це час світла для цього народу, якого я закликаю з різних куточків землі. Серед людей Я 

відкриваю тих, хто піде за Мною. Одні мають переді Мною борги, іншим обіцяний спадок. Це 

душі, яких Я послав жити на землю, щоб вони втілилися у плоть як чоловік або як жінка, і в ці 

моменти Я знаходжу їх у віці дітей, дорослих і старих людей. 

8 Я шукаю душі, з яких Я буду формувати Свій народ, щоб об'єднати його і дати йому нові 

вчення, які змусять його зробити крок вперед на своєму шляху розвитку. 

9 Кожного разу Я показував Себе Своєму народові по-різному, щоб перевірити його духовну 

чутливість. Таким чином, у цей час, коли Я даю про Себе знати через людський орган розуміння, Я 

випробовую їх у їхній вірі і духовності, коли кажу їм: "Ось Я з вами в дусі, як і обіцяв вам". 

10 Також і в Другу Еру Я випробовував віру тих людей, коли говорив їм через Ісуса: "Я 

походив від Отця; а хто знає Сина, той знає Отця". Багато століть тому, на вершині Синаю, Я 

сказав людям: "Я - Єгова, Бог твій". 

11 У всі часи ви чекали на Мене, і все ж, коли б Я не був з вами, ви не впізнавали Мене через 

свою недостатню оснащеність і одухотвореність. Я кажу вам: Яку б форму не приймала Моя 

Присутність, вона завжди буде містити в собі істину і божественну життєву сутність. 

12 Я говорив вам, що використовував різні форми, щоб зробити Себе відомим світові. Але це 

були маски не для того, щоб приховати від вас Мій Дух, а для того, щоб олюднити Мене, обмежити 

Мене і таким чином зробити Мене чутним і відчутним для людей. Зараз я кажу вам, що перш ніж 

виносити своє судження, ви повинні спочатку почути цей голос, поки не настане момент вашого 

переконання або просвітлення, коли стане світло на душі. 
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13 Я знаю, що ви судите носіїв голосу, через яких Я даю вам Своє Слово, і що ви судите їх як 

нечистих, грішних і недосконалих. Але Я кажу вам, що Я не шукав чоловіків і жінок, щоб вони 

були чистими, навпаки, Я шукав грішників, щоб підняти їх через Свій прояв. Невже ви думаєте, що 

існують чисті серцем, тілом і духом люди, через посередництво яких Я повинен був би дати про 

Себе знати? Я вам скажу, я б їх не знайшов навіть серед дітей! 

14 Якщо Я відкрив Себе людям через орган розуму деяких з них, то лише тому, що людина 

являє собою найбільший витвір з усього, що Я здійснив на землі, - з огляду на те, що Я наділив її 

духом. Якого кращого перекладача, ніж він, міг би знайти Мій Дух, щоб говорити з людством? Ось 

чому в усі часи людина була Моїм найкращим засобом донесення до вас Моїх Божественних 

думок. 

15 Так Я з безмежною любов'ю і турботою піклувався про людський дух, щоб підняти його до 

областей Вічного і Досконалого. 

16 Людина була поміщена посеред раю Мого творіння, щоб вона насолоджувалася творінням 

свого Отця, сповнювалася мудрості і, як духовно зріла особистість, брала участь у Моєму 

Божественному Концерті. Я зробив улюблене дитя князем на землі, давши йому владу над 

підвладними йому істотами. Весь його шлях був осяяний світлом Мого Духа, світлом, яке ви 

називаєте совістю. 

17 На своєму довгому шляху розвитку людина пережила чудеса, але навряд чи вона 

знаходиться на його початку, бо їй ще багато чому треба навчитися. Зрозумійте, що коли Я говорю 

з вами про чудеса, то маю на увазі не тільки ті, які ви ще відкриєте на шляхах науки, але й духовні 

одкровення. 

18 Цей час, в якому ви живете, повний несподіванок і просвітлень для вашого духу - час, в 

якому усі здібності і чутливості вашого духу пробудяться в найпотаємнішій частині вашої істоти. 

Слухайте, роздумуйте, піднімайтеся від дітей-учнів до учнів, навчаючись у книзі, яку відкриває вам 

Моє Слово. Вивчайте природу і споглядайте Всесвіт, який також говорить до вас голосом Учителя, 

бо Я присутній у всьому. Спостерігайте з любов'ю, або хоча б з цікавістю, і ви побачите, що все 

вказує шлях до істини. Ви ніколи не були готові так, як сьогодні, зрозуміти, що все свідчить про 

Мене і що в усьому є Мій слід, як незнищенна печатка Творця Життя. 

19 Матеріалознавство відкрило вам багато таємниць. Однак ніколи не чекайте, що ваша наука 

відкриє вам все, що вам потрібно знати. Наука людей того часу також мала своїх пророків, над 

якими люди сміялися і вважали божевільними. Але потім, коли те, що вони проголошували, 

виявилося правдою, ви були вражені. 

20 Якщо таким чином збулося слово пророків науки - тих, хто передбачив тлінність плодів 

людської науки, - то яким же буде виконання пророцтв Божих провидців, коли вони сповістять вам 

про встановлення Царства миру, яке буде нетлінним у серцях людей? 

21 Зараз провидці сповіщають про новий світ. Вони - пророки, послані Мною, щоб ви слухали, 

і якби ви були підготовлені через вивчення Моїх слів і обітниць минулих часів, ніщо з того, що Я 

відкрив вам у сьогоденні, не здивувало б вас. Але Я знайшов вас втомленими, хворими і 

заклопотаними справами вашого людського життя, і тому, перш ніж відкрити вам великі вчення 

мудрості, Я повинен був зцілити вас, утішити і надихнути на вдосконалення і оновлення, щоб 

змусити вас стати на шлях миру, який був єдиним шляхом, на якому ви були б здатні замислитися 

над духовним життям. 

22 Лише кілька років залишилося Мені бути з вами за допомогою цього проголошення, і ви 

повинні використовувати Мої вказівки. Час не минає для Мого духу, але він минає для людини. 

Тому використовуйте ці роки, які зараз здаються вам такими довгими, але які короткі для вашого 

духу. Я обіцяю вилити на ваш розум ріки мудрості, яка буде єдиним, що Я залишу вам після Свого 

відходу. Ні золота, ні імен, ні титулів, ні звань Я не залишу вам, а тільки вчення Моє. 

23 Це насіння вже починає приносити свої плоди серед вас, бо якщо раніше ви виражали своє 

шанування Мене в матеріальній формі, то сьогодні намагаєтеся натомість одухотворити себе, щоб 

наблизитися до істини. 
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24 Через горнило болю довелося пройти вашій душі, щоб ви змогли зробити крок вперед на 

шляху одухотворення і стати майстрами смирення і терпіння, сили і віри. Від вашого духу я очікую 

розуміння і поваги до інших. 

25 Не судіть своїх ближніх за те, як вони поклоняються. Істинно кажу вам: Я один знаю, як 

відкрити в серцях квіти віри і любові, пахощі яких Я приймаю як найкращу жертву духу. Не 

відкидайте і тих, хто не визнає в Марії Божественного материнства, яка стала жінкою, щоб у її 

дівочому лоні Слово прийняло людську подобу. Вона і вас навчала в ці часи, бо навіть у серці 

Матері немає таємниць для дітей. Істинно кажу вам, її голос як Матері буде почутий усім людством 

цього часу. В Мені ти можеш знайти всі види любові, бо, з одного боку, Я дозволяю тобі відчути 

Мою присутність і Мою силу як Батька, з іншого боку, Я дозволяю материнському подиху прийти 

до твого єства, або дарую твоєму духу насолоду чути Мене як Вчителя. 

26 Дозвольте цьому зерну прорости у вас, щоб із серцевини вашого єства проросли всі почуття, 

які може і повинен виявляти дух - як до свого Небесного Отця, так і до своїх ближніх, люблячи 

один одного. 

27 Уявляєте, яка радість буде в духовному світі, коли всі ті, хто дожив до гріха, сварки і 

насильства, нарешті полюблять один одного? Ви не можете собі уявити ні радості вашого Отця, ні 

тієї радості, яка буде тоді в Духовному Світі. Мій Дух створив вас, щоб ви були поруч зі Мною, бо 

Я був самотній. Але Я призначив вам любити один одного і своєю любов'ю наповнювати Мене 

щастям. 

28 Я - Отець ваш, і Я голодний і спраглий вашої любові, бо ви зійшли зі шляху, вказаного 

совістю. Я створив вас, щоб любити вас, але ви ще не до кінця бачите це світло. Ви зіпсовані 

вашими земними амбіціями, і навіть якщо іноді ви звертаєте свої думки до Мене і вдячні за Мої 

блага, ви не зрозуміли, що найкраще вшанування, яке ваша вдячність може Мені піднести, - це та 

любов між братами і сестрами, про яку так багато говорить вам Моє Вчення. 

29 Улюблені учні, коли ви чуєте, як Я говорю це, вам здається, що вам важко або неможливо 

бути догоджаючим Мені; але цей сумнів походить не від вашого духу, а від плоті, тому що вона 

немічна. Дух же був створений для великих справ, гідних Того, Хто дав йому життя. 

30 Я приношу вам це вчення, щоб піднести вас до істинного життя. Однак пам'ятайте, що 

спасіння людей не відбудеться в одну мить. Бо так само, як їм потрібен був час, щоб духовно 

занепасти, так само їм потрібен буде час, щоб піднятися знову. Цей час, який Я один можу 

виділити їм, Я дам їм для того, щоб вони могли здійснити своє оновлення, своє очищення і 

відновити все те, що вони зруйнували в собі і в своєму ближньому. 

31 І хоча за цей час лише невелика частина людства почула Моє Слово, нехай ніхто не думає, 

що ці люди були обрані як праведники, бо Я знайшов їх грішними, як і весь рід людський. Але так 

було призначено в Моїх порадах. 

32 завтра, коли суть цього Слова досягне всіх сердець, ви дізнаєтеся, що Мій Заповіт був даний 

всім Моїм дітям, і ви відкриєте, що в кожній Моїй думці і в кожному Моєму вченні була ласка до 

тих, до кого дійшло Моє послання. 

33 Ваші рани загоїлися, Мій бальзам був у ваших серцях. Слухайте Мене зараз, бо незабаром 

ви вирушите до тих, хто також має біль в душі і в плоті. Хто може зрозуміти їхні страждання 

краще, ніж ви, що пережили їх? 

34 Учительське життя робить з учнів учителів, щоб вони могли своїм світлом, знаннями і 

досвідом бути порадниками і провідниками для своїх ближніх. 

35 Моє вчення разом з уроками життя призводить до того, що душа осяюється сяючим маяком 

совісті, а кроки людини стають легкими. До тих пір, поки це світло не буде відбиватися назовні 

через добрі справи, піднесені думки і слова з духовним змістом, людина буде приховувати в собі 

почуття слабкості, страху, егоїзму і недовіри. Але коли це світло почне долати темряву його 

розуму, почне розкривати його сутність, тоді в серце прийде мир, з'явиться віра і довіра до життя і 

зробить душу сильною, щоб вона могла з незворушністю долати важкі години, великі 

випробування, які містить в собі кожна доля. 

36 Моє Слово - це Шлях, це Божественний Закон, який веде вас до досконалості, це світло, яке 

підносить душу, але яке згасло, коли плоть заявила про себе своєю непримиренністю і не 



U 97 

93 

прислухалася до внутрішнього поклику своєї совісті. Горе тій душі, яка піддалася пориву плоті і 

дозволила підкорити себе впливу світу, що її оточує, промінявши своє становище лідера на 

становище беззахисної істоти, яку людські пристрасті і слабкості ганяють, як безплідне листя, коли 

його безладно кидає вітер. Людина, яка найбільше любить свободу, боїться підкоритися 

Божественній Волі, побоюючись, що Його Дух врешті-решт підкорить її і позбавить багатьох 

людських задоволень, які, як вона знає, є шкідливими для неї, і тому вона відмовляється від шляху, 

який веде її до істинного життя. 

37 Плоть боїться битви з духом і шукає способу спокусити його через насолоди світу, щоб не 

допустити його свободи або хоча б затримати її. Подивіться, як людина має в собі власного 

спокусника! Саме тому я сказав, що коли він перемагає себе, він виграв битву. 

38 Багато з того, що я говорю вам в цьому зверненні, інтуїтивно сприймається нескінченною 

кількістю людей, бо нині той час, коли життя своїми уроками запалило світло в багатьох душах, 

змусило їх замислитися і навчитися слухати голос совісті. Вони на шляху до істини і розуміють, що 

саме цей шлях веде до миру, до справжньої свободи і до найвищого блаженства, яке дарує життя в 

гармонії з Тим, Хто тебе створив. 

39 Ретельно вивчайте Моє вчення, учні, бо як ви бачили виконання всього того, що сповістили 

вам пророки Першої Епохи, так і ви побачите виконання всього того, що Я сповістив вам вустами 

цих глашатаїв. На кожному кроці і день за днем одне з Моїх слів збувається так, що ви навіть не 

підозрюєте про це. 

40 Моє Слово повинно виходити з вашого народу, щоб йому повірили і послухалися, як це 

сталося з Ісусом, який мусив покинути село Назарет, де пройшло Його дитинство, щоб знайти віру 

в інших землях. 

41 Після 1950 року Я більше не даватиму вам Моє Слово через цих носіїв голосу, але воно 

збережеться в серцях, де воно живить віру, і вони понесуть його іншим народам. 

42 Я буду використовувати людей доброї волі і сердець, які прагнуть до чистоти Мого вчення, 

щоб це послання любові і прощення досягло людства. Ті, хто виходять посланцями, повинні 

свідчити про добро у своїх словах і справах, але ніколи не повинні приносити гіркоту. Їхні очі 

проллють сльози від чужого болю, а скроні побіліють, бо вони страждають за своїх ближніх. Вони 

житимуть і помруть, люблячи, прощаючи і благословляючи, і дійдуть до кінця свого шляху без 

гіркоти, втоми чи розчарування. 

43 Учень Третьої Епохи повинен у своєму житті усвідомлювати, що плід духовного насіння не 

пожинається на землі. Чому ж тоді багато хто з тих, хто називає себе Моїми учнями, падає духом 

перед обличчям людської невдячності або байдужості? 

44 Я вклав у Своє Слово нескінченну доброту, щоб вона супроводжувала вас протягом усього 

життя, бо Моє Слово у вашому дусі - це сила, мужність, радість у любові та служінні. Доброму 

учневі не буде чого боятися і він бадьоро пройде важкі шляхи і болючі випробування. Його очі, 

завжди пильні через молитву, відкриють пастки, які вороги розставляють перед його ногами. 

45 Я залишу ці слова записаними, і вони дійдуть до Моїх учнів майбутнього, і, вивчаючи їх, 

вони знайдуть їх свіжими, живими, і їхній дух здригнеться від захвату, бо вони відчують, що це 

їхній Учитель говорить з ними в цю мить. 

46 Невже ви думаєте, що все, що Я сказав вам, призначене тільки для тих, хто слухав Мене? 

Ні, любі, словом Моїм Я говорю за тих, хто є, і за тих, кого немає, сьогодні, завтра і на віки віків; за 

тих, хто помирає, за тих, хто живе, і за тих, хто ще не народився. 

47 Ви говорите, що Моє Слово і Моя Справа дуже великі, нескінченні, але ви поставили собі за 

мету обмежити їх своїми справами. О, якби ви могли озброїти себе, подолавши свою 

матеріалізацію і піднісши свою душу добрим прагненням до знань і праведного життя, то які б 

дива ви побачили! 

48 Вам здається смішним, що Я іноді даю вам через вуста глашатая вчення, звернені до всього 

людства, бо ви вважаєте свій світ нескінченним, а кількість людей, які не знають Моєї звістки, - 

незмірною. У відповідь кажу вам, що коли я звертаюся до людства, то роблю це не тільки для тих, 

хто тут присутній, але й для тих, хто чекає того часу, коли він нарешті заживе на землі. Але знай, 
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що твій світ в Моїх очах - як атом, і кількість людей, які його населяють, мізерно мала в порівнянні 

з усіма духовними створіннями, що складають Моє Царство. 

49 Чи не здаються вам часом занадто бідними засоби, які Я обрав, щоб дати про Себе знати? 

Це не перший випадок, коли Я, як Отець, використовую людський розум, щоб ви могли почути 

Моє Слово, Мої доручення і Мої одкровення. Це засіб, який Я використовував у всі часи, щоб 

говорити з людиною, і ви повинні знати, що Божественне Слово завжди приходило через 

скромних, простих і, здавалося б, неосвічених передавачів. 

50 Учіться і працюйте, учні. Пам'ятайте, що Я наполегливо стукав у двері ваших сердець, поки 

ви не відчинили їх Мені. Я іноді говорю з Вами образно, але завжди роблю це з тією ж простотою, 

з якою говорите Ви. Це тому, що Моє Слово тепер пояснює те, що Я колись давав вам у притчах, і 

що ви тому не могли зрозуміти в його істинному значенні. Навіщо ходити темними стежками, коли 

Я вказав вам світлий шлях Своїм Словом? 

51 Тим, хто слухає Мене, Я кажу, щоб вони відкрили свої очі на світло цього вчення, щоб вони 

могли дивуватися його величі. 

52 Коли це проголошення почалося через розум перших глашатаїв, і Я говорив першим учням 

про прогрес, який буде досягнутий тими, хто прийде після них, кажучи їм, що Моє Слово буде 

досконалим на вустах нових глашатаїв, ті натовпи зітхали і заздрили тим, хто прийде після них до 

столу Вчителя, щоб насолодитися стиглими плодами. Істинно кажу вам, що той зрілий плід, про 

який Я провістив, є той самий плід, яким ви зараз насолоджуєтесь. Бо ви знатимете, що Моє Слово 

зараз досягає свого апогею в цьому способі прояву до вас. Лише кілька років залишилося до 1950 

року, і наприкінці цього року Майстер попрощається з вами. 

53 Надалі Я за допомогою цього вчення зроблю так, щоб Моє послання дійшло до тих, хто 

свого часу не почув Мене. Одні отримають її через свідчення тих, хто слухав Мене, інші - через 

стенограми, треті - через дари інтуїції і натхнення. Таким чином, збудеться пророцтво, що Мій Дух 

виллється в цей час на всякий дух і всяку плоть. 

54 Ваше завдання - прокладати шлях, усуваючи перешкоди і труднощі, залишаючи слід 

милосердя і любові для тих, хто згодом піде цим шляхом у прагненні до одухотворення. 

55 Духовне пробудження людства вже близько. Не впадайте у відчай, коли бачите, що роки 

йдуть без змін на краще в моральності людей. Дивіться, вчіться, працюйте і вмійте чекати. Чи 

вірите ви в Моє Слово? Не забувайте, що Я сказав вам, що кожне око побачить Мене, кожен розум 

зрозуміє Мене, і кожні уста будуть говорити про Слово Моє. 

56 Цей час наближається, але необхідно, щоб люди, які слухали Мене, були чисті від гріха і 

сильні у вірі, щоб вони могли свідчити про Мене, як Я свідчив про вас, коли відкрив Себе через 

ваш орган розуміння. 

57 Мої слова записані в "Золоту книгу" для того, щоб після 1950 року ніхто не сказав, що йому 

не вистачає Мого прояву. У Своїх вченнях, які на всі часи, Я залишаю вам мудрість, накази, 

пророцтва, духовну поживу і цілющий бальзам. 

58 Ви повинні навчитися читати в книзі Моїх навчань так, щоб, коли ви читаєте своїм ближнім, 

ці слова були пронизані божественною сутністю, а ті, хто слухає, переживали і відчували те, що 

переживали і відчували ви, коли чули Мене через носія голосу. 

59 Учні, вилучіть свої турботи зі своїх сердець, слухаючи Моє вчення. Відчуйте Божественне 

помазання і зберігайте Мою силу в своєму єстві. Я хочу бачити тебе здоровою, ніколи не хворою, 

не плачучою і не слабкою. 

60 Часто ви вважаєте, що Я караю вас, коли біль наносить рани. Але Я тільки вчу вас, це ви 

самі накликаєте на себе страждання. Колись давно ви були покликані виконати велике завдання і 

не послухали Мого голосу. Але зараз Я даю вам знати, що той мир, який ви часто шукали, не 

знаходячи його, буде дано вам через виконання Моїх Законів. Подивіться, як ті, хто виконав своє 

завдання, цілісні, вільні від ударів долі. 

61 Я говорив вам, що ви приходили на Землю не один раз, а ваша душа приймала тілесні 

оболонки стільки разів, скільки було необхідно для її розвитку і вдосконалення. Тепер маю додати, 

що від вас також залежить, чи буде час досягнення мети коротшим або довшим, залежно від 

вашого бажання. 



U 97 

95 

62 Моє світло світить у всіх місцях, де живуть Мої діти. Тож земля також оточена цим сяйвом. 

Ще раз кажу вам, що це пророцтво нині збувається, що кожне око побачить Мене, кожен розум 

зрозуміє Мене, і кожні уста вимовлять Моє Божественне Слово, як тільки душа підготується. Про 

це Я сповістив вам, і тепер настав час, коли слова Мої здійсняться. 

63 Скільки учнів і скільки по-дитячому віруючих душ Другої Епохи відчули бажання бути 

присутніми при виконанні Моїх обітниць, пережити і безпосередньо стати свідками того, що 

відбувається сьогодні. Прагнення відчути це спонукало їх до внутрішньої підготовки та досягнення 

більшого піднесення. Проте, в той час їм не було надано можливості побачити деякі з пророцтв, що 

збулися, оскільки для цього була відведена інша епоха. 

64 Я повинен був прийти, коли світ буде на вершині матеріалізму, щоб виявити Себе в дусі і 

говорити з вами через чоловіків, жінок і дітей і навчити вас досконалому спілкуванню з Моєю 

Божественністю. 

65 Я хочу зробити вас сіячами правди, і це буде проявлятися у ваших словах і у ваших справах. 

Кожному з вас буде доручено певні завдання, так що ви всі будете брати участь в духовній місії, 

яку повинна виконати Моя Робота. 

66 Я пообіцяв цій нації, що в ній не буде війни, якщо Мої учні будуть слідувати Моєму 

вченню. Коли вони споглядають розруху в інших країнах, викликану розбратом і ненавистю, вони 

просять Мене, щоб на цій землі не пролилася кров. Я прошу їх лише молитися і дивитися, щоб 

вони стали гідними того, щоб ця обітниця була виконана. Я не хочу бачити твоїх сліз. Якщо панує 

несправедливість і ви страждаєте від тиранії і жорстокості тих, хто вами керує, не звинувачуйте 

Мене. Я наділив вас силою творити великі справи, які перетворять вашу батьківщину на долину 

миру. 

67 Пророчо оголошено, що багато народів зникнуть. Ця сім'я, яка представляє людство, 

побачить, як її б'ють сильні шторми, і в цьому відвідуванні, завдяки своїй живій вірі в Мене, 

виживуть ті, хто "пильнував" і готував свої душі через любов. 

68 Використовуйте цей час, бо наближається судна година, а 1950 рік вже близько. На той час 

багато з вас будуть уже в дусі, а інші ще в плоті; але всі ви будете судимі. 

69 Це буде початком того, що всі люди підуть різними шляхами до одухотворення. Вчені 

визнають Мене і стануть радниками для людей. Перед ними відкриється Книга Мудрості, з якої 

вони отримають дуже великі одкровення. Тільки тоді дух відкриє людському розуму шлях до 

істинного знання, а совість унормує вчинки людей. 

70 Земля буде чистою, і ті, що виживуть, підуть за Мною з таким же запалом, як Мої учні 

Другої Ери. Але ви будете тими, в кого Я залишу перші зерна одухотворення. 

71 Як Вселенський Пастир, Я невтомно шукаю Своїх овець. На землі керувати людством 

будуть ті, хто досягне найбільшої духовної зрілості через любов і смирення. Істинний мудрець - 

той, хто знає Мої закони і виконує Мою волю. Так, з нескінченним терпінням, Я буду навчати 

Своїх учнів у Третій Ері. Я люблю вас і тому хочу бачити всіх вас великими духом. 

72 Не забувайте Моїх Слів; але якщо ви не в змозі утримати в пам'яті все, що Я сказав вам, то 

там будуть книги, в яких записані Мої вчення, Мої одкровення цього часу і діяння Моїх учнів. 

73 Відчувайте і слухайтеся натхнення, яке Я посилаю вам, бо кожен, хто підніметься до Мене з 

чистим серцем, отримає Мою розраду, матиме радість у своєму серці, і Моє Божественне Слово 

розквітне на його вустах. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 98 
1 Я даю вам плід виноградної лози, щоб ви живилися Моєю любов'ю, забуваючи болі і 

страждання, відчуваючи, що, даючи вам Моє Слово, ви перебуваєте зі Мною в домі миру. Відчуйте 

Мою Присутність, люди, скористайтеся цим часом, і якщо за цей час ви захочете виправити свої 

проступки, то вчіться у Мене, бо Я даю вам зараз можливість духовно піднятися. 

2 Ви, люди зрілого віку, і ви, старі, не нарікайте на час, який ви змарнували, не почувши 

Мене; сьогодні ви зі Мною. Якщо ви любите Мене, то за короткий час пізнаєте Моє вчення і 

зможете ним користуватися. Ви вже на шляху і можете приступити до свого завдання, а вашим 

провідником буде голос вашої совісті. Я піду перед вами, і не буде ніякого випробування, яким би 

важким воно не було, що розлучить вас зі Мною. Якщо ви любите Мене, не повертайтеся назад, бо 

ваша віра засяє, як нова зоря, і ви будете знати шлях, яким ви підете, осяяні світлом. 

3 Чи готовий ти йти за Мною, навіть якщо доведеться страждати? Якби вас запитали ті, хто 

вас оточує, чи відповіли б ви і сказали, що ви - Мої учні і що ви йдете за Мною через свою віру? Чи 

вистачило б у вас мужності дати це свідчення (віри)? Подумайте над цим і пам'ятайте, що якщо ви 

Мої учні, то повинні вдосконалюватися, щоб давати істинне свідчення Моєму вченню. 

4 Я пошлю Своє послання всім народам. Все підготовлено для того, щоб Мої цілі стали 

реальністю, але найбільшим доказом Моєї сили і Моєї любові, який Я дам людям, буде зміна їх 

егоїзму на щиру любов один до одного. 

5 Через любов вони здійснять великі справи. Без розрізнення раси або роду, я буду закликати 

всіх, щоб дати вам завдання в цій роботі. 

6 Тим, хто прагне знань і одухотворення, кажу: почуйте Моє Слово і пізнайте його суть. 

Читайте велику Книгу Життя і вчіться, бо там є урок для кожного з Моїх учнів. 

7 Але остерігайтеся читати книги, в яких Моє Слово або пророцтва спотворені, а також ті, в 

яких божественним одкровенням дається викривлене тлумачення. Не дозволяйте фальшивому 

світлу проникнути у ваш розум. Якщо ви бажаєте пізнати істину, підготуйте себе внутрішньо, і 

ваша інтуїція і чутливість вашого духу, керована совістю, завжди відкриє вам істину. 

8 Цю книгу Я пишу для вас у Третю Еру - користуйтеся нею і правильно інтерпретуйте її 

вчення, і ви відчуєте, що її світло розсіює тіні і що кожна таємниця прояснюється. Тоді ви відчуєте 

Мою присутність і почуєте Мій голос на дні вашої душі, що промовляє до вас і наставляє вас. 

9 Пам'ятайте, що ви не можете приховати жодної роботи або жодної думки, про яку я не знаю. 

Але якщо ви часто піддаєтеся спокусам світу, який вабить вас і заковує в кайдани, іноді не маючи 

сили відкинути зло, то шукайте притулку в Мені, щоб навчитися з Моїх повчань використовувати 

ту владу, яку Я дав вам над світом і над плоттю; і коли ви переможете і повернете собі мир у серці, 

можете продовжувати свою справу. 

10 Якщо вам не вистачає прикладів для наслідування, зверніться до Мене і шукайте в Мені те, 

що вам потрібно, і Я дам вам сили, щоб ви досягли тієї мети, яку Я вказав вам. З якою 

Батьківською радістю Я буду дивитися на дитину, яка бере Мене за приклад і прославляє Мене 

своїми справами! Безупинно працюйте для людей, а після того, як зробите все добро, на яке ви 

здатні, не думайте про нагороди і не чекайте ніякої винагороди в світі. Пам'ятайте, що тільки Я 

знаю ваші справи і знаю, як їх оцінити, щоб віддати вам справедливу винагороду. Таким чином, 

завдяки великій праці і справжнім заслугам, ви досягнете того місця, яке Я приготував для вашого 

духу. 

11 До вас прийдуть чоловіки і жінки з далеких країн і стануть Моїми учнями. Але коли вони 

відчують себе наповненими Моїм світлом, вони повернуться до своїх народів, до своїх націй, щоб 

нести Моє вчення своїм братам. Так було і в Другу Епоху, коли багато іноземців наближалися до 

Мене, приваблені чутками про чудеса Ісуса, і, почувши Моє Слово і побачивши Мої Діла, 

переконувалися в Моїй Істині і, повертаючись у свої країни, сповідували, що Я - Месія. 

12 У наш час більшість людей приходять до Мене, тому що біль змушує їх шукати ліки, яке 

вони можуть знайти тільки в Моїй силі. Вони скаржаться на свою бідність, не знаючи всього того, 

чим володіють у своєму дусі. Єдина їхня бідність полягає в тому, що вони не усвідомили, що 

несуть з собою, і в невіданні духовних дарів, якими володіють. Мало тих, хто просить у Мене 
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світла для свого духу, більшість шукає Мене, щоб просити у Мене дрібниць, які належать до 

людського життя, - тих, які Я завжди дарую зверху, після того, як переповню їхній дух Своєю 

Отцівською любов'ю. 

13 Одне за одним ви отримуєте знання, які відкривають вам світло, яке, хоча і знаходиться 

всередині вас, але ви його не бачили. Це світло - ваша совість. Той, хто здатен відкрити його і 

подивитися на себе в це внутрішнє дзеркало, стає смиренним і відразу відчуває той зв'язок, який 

поєднує його зі своїм Творцем. 

14 Деякі думають, що знають себе; бо, знаючи багато дарів, якими володіє людина в своєму 

дусі, вони пишаються перед неосвіченими, уявляють собі щось про власну велич, стають 

панівними і, нарешті, гинуть від темряви своєї зарозумілості. Вони не розуміють, що в совісті душа 

володіє таємною скарбницею Божою, і входити в неї можна тільки з благоговінням. 

15 Навіть тут, серед Моїх працівників, - скільки є таких, які, не зрозумівши Мого вчення, 

вважали себе вищими істотами, гідними захоплення і шанування, коли знали, що обдаровані 

духовним даром. На це я запитую вас, чи можете ви схвалити вищий дух, який пишається своїми 

дарами, коли смиренність і милосердя є основними якостями, якими він повинен володіти. 

16 У тиші і в простоті свого життя застосовуй кожне з Моїх повчань, і ти побачиш, як у твоїй 

душі з'явиться те світло, якого ти ще не знаєш, тому що завіса матерії і поверховість, що оточує 

тебе, не дозволили йому виконати те завдання, яке належить йому в людському житті. 

17 Вивчайте Моє вчення і не збивайтеся зі шляху, щоб не стати жертвою нового фанатизму в 

спробах знайти істину. 

18 Я - шлях, який запрошує того, хто забув його, йти ним. На нього вилилося світло Мого 

Слова, щоб завтра ви могли навчати його і свідчити про нього. Мине час, і багато хто прийде в 

пошуках простих будинків, де Я об'явив Себе, щоб ти пояснив їм форму, в якій Я явив Себе Моїм 

новим учням, і чудеса, які Я творив серед вас; Я не зможу розповісти тобі, як Я це робив, але скажу 

тобі, як Я це робив... Тільки пам'ять про Моє Слово залишиться у ваших умах і тільки відлуння 

Моїх божественних порад у ваших серцях; але письмена для нащадків також збережуться. Я вже 

готую тих, хто не чув Мого Слова, до того, щоб вони знайшли стежки, які приведуть їх у Мої учні і 

свідки. Скільки буде плачу через те, що не почули Мене! Але так само і я кажу вам: Скільки з тих, 

хто почув Мене, заплачуть, бо не працювали над собою! І коли вони побачать, що Моє Слово 

більше не проявляється, вони звернуть свій погляд на те місце, де займав своє місце глашатай, щоб 

вимовляти Божественне Слово, і тоді вони побачать лише порожнечу. 

19 Роки минають швидко, і незабаром ви перестанете Мене чути. Тому кажу вам: Дозвольте 

Мені зцілити вас, приголубити вас і втішити вас, дозвольте Мені навчити вас. Я прийшов, щоб 

залишити вас у всеозброєнні. Але якщо ви залишаєтеся слабкими у вірі і в волі, ви завжди будете 

відчувати себе хворими - і хто тоді зцілить вас і навчить так, як це робив Я? 

20 Через Своє Слово Я дедалі більше наближаюся до вас і водночас веду вас до досконалого 

сопричастя з Моїм Духом. Поміркуйте над Моїми проявами в минулому, і ви відкриєте, що Я 

завжди шукав форму, щоб зробити Себе відомим вашому духу і послати йому Мої послання як 

свідчення божественної любові вашого Отця до вас. 

21 Ви зараз переживаєте нову форму духовного прояву, хоча вона дуже схожа на ту, яку Я 

використовував в минулі епохи. Зараз ви перебуваєте в чудовому часі світла, в якому людина може 

почути голос Мого Духа через багато духовних дарів і здібностей, якими вона володіє. 

22 Істинно кажу вам: і в захопленні, і через молитву, і навіть через тілесний сон ви можете 

отримувати одкровення і послання духовного царства, якщо знаєте, як зробити себе 

сприйнятливими до них. Але вам не вистачало підготовки і віри, щоб використовувати ці дари, і 

тому Мені довелося підготувати провидців і пророків, які сповіщають вам майбутнє, які не дають 

вам спати і застерігають вас, щоб ви пильнували і молилися. 

23 Чи вірите ви, що цей чоловік, через якого Я даю про Себе знати, є тим, хто дає вам Слово? 

Розкрийте його значення, і ви зрозумієте, що це ваш Учитель говорить з вами. Як ви думаєте, чи 

входить Дух Божий у глашатая, коли він говорить? Це також не відповідає дійсності. Я говорив 

вам, що Мені достатньо променя Мого Світла, щоб освітити і надихнути ці уми, вклавши в їхні 

вуста невичерпний потік слів глибокого змісту як доказ Моєї Присутності і Моєї Істини, заради 
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невіруючих. Уважно слухайте Мене в цей час, і ви будете укріплені для майбутніх часів і 

випробувань. 

24 Приготуйте своє серце, зберіться з духом і зробіть свій розум сприйнятливим, щоб чути і 

зберігати Моє Слово. 

25 Подивіться, як Книга Духовних Настанов відкриває свої сторінки, щоб показати вам нове 

вчення. Усвідомте спочатку прості уроки, щоб завтра ви могли застосувати великі уроки на 

практиці. Ви повинні розуміти, що для того, щоб стати майстром, треба спочатку бути учнем. 

26 Сьогодні ви вивчаєте перші слова, і через них ви поступово розумієте це вчення, бо в 

молитві ви маєте духовне спілкування зі Мною, коли говорите Мені: "Учителю, ми йдемо Твоїм 

шляхом і просимо Тебе супроводжувати нас на нашому шляху, захищати нас від небезпеки, бо на 

кожному кроці нас підстерігають спокуси світу". А Я кажу вам, учням: будьте сильні, 

використовуйте свою владу, щоб панувати над плоттю. 

27 Я хочу сформувати з вас міцну і доброчесну сім'ю, сповнену послуху, яку Я буду 

обдаровувати Своєю благодаттю і Своїми благами. 

28 Прийде година вашого свідчення про Мій прояв, і люди, невіруючі за своєю природою, 

зажадають від Мене доказів, щоб увірувати. І тоді скажу їм: Ось учні Мої, яких Я вчинив, щоб вони 

входили в нове життя. Вони є доказом сили Моїх настанов. Моє Слово сформувало їхній розум, і 

сьогодні вони готові нести Моє вчення народам землі. Чи хочеш ти бути серед тих, кого Я можу 

використати як свідків Моєї Істини? Тоді готуйтеся, дорогі трудящі. Я вірю в тебе. Я буду 

використовувати твою любов, щоб творити чудеса для тих, про кого ти Мене попросиш, і заради 

іскри віри, яку Я бачу в тобі, буду творити дивовижні справи. 

29 За цей час ви спорожнили чашу страждань, але це не пішло вам на шкоду, цей біль був як 

благодатний дощ, який зробив Моє насіння плідним у ваших серцях і відкрив вам якісь приховані 

струни в глибині вашого єства. 

30 Я говорив вам, що ви проходите через важке спокутування в цей час, тому що у вас є борг 

переді Мною і перед вашими ближніми, який ви зараз виплачуєте. Ось чому ви мовчите і з любов'ю 

приймаєте свою чашу, задовольняючись лише тим, що просите в Мене сили, щоб була виконана 

Моя Воля. 

31 У світі ви не знайдете розуміння, якого потребуєте у вашій боротьбі, у злетах і падіннях 

ваших життів, бо в серцях ще немає справжньої любові і милосердя. Але ви, укріплені в Мені, 

пройдете через терни з посмішкою на устах і миром у серці. 

32 Чому Учитель так багато говорить вам про біль? Тому що час, який ви переживаєте, - це час 

суду, і всі людські створіння несуть важкий хрест. Погляньте на народи, які страждають від війни; 

в них немає серця, яке б уникло страждань, бо навіть нужденні діти у своїй вразливості не уникли 

Божественного правосуддя, яке допомагає людям спокутувати свої гріхи і змити свої плями. 

33 У всі часи Я сіяв Своє насіння в серцях людей і плекав його. Мій посів у цю Третю Епоху не 

буде марним, бо насіння розквітне в серцях. 

34 Заради невеликої кількості сердець, які озброюються, Я виллю Свою благодать рясно, щоб 

закласти підвалини нового світу. Я підніму твій дух, щоб ти зрозумів, у чому полягає твоя 

подібність до Моєї Божественності. 

35 Я, Господь світів і всіх духовних домів, Якому підкоряється все створене, кажу вам у ці 

хвилини, що ви, люди, жили не за Моїми законами, і це призвело до того, що ви завмерли духовно. 

Але Мій Дух з безмежним терпінням чекає вашого повернення на істинний шлях і вашої 

досконалості. Не дозволяйте Мені одному боротися за ваше спасіння, не дозволяйте духовному 

світові трудитися без вашої участі. Не робіть добрих справ лише на вигляд, докладайте зусиль, щоб 

у ваших вчинках були правдивість і любов. 

36 Оскільки ви отримуєте любов з моменту свого створення, ви повинні дарувати любов. 

Якщо Мій приклад вам імпонує, то і ви наслідуйте Мене! 

37 У нинішньому віці до вас промовляє Слово Боже, яке є вічним, щоб привести вас до Світла. 

Я знаю душу, яка прихована в кожному з вас, і тому тільки Я можу відкрити вам те, що в інші часи 

ви вже були свідками Моїх проявів людству. 
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38 Чи не так, що ви вже не повинні бути початківцями в Моєму вченні? Хіба ваш Отець не має 

для цього підстав, коли Він називає вас Своїми свідками та учнями і готує вас нести цю звістку 

людству? 

39 Бачиш, як все минає, окрім Мого Слова. Погляньте на людські покоління, які сьогодні 

населяють землю, а завтра зникнуть. Погляньте на нації, які піднімаються сьогодні, сповнені 

пишноти, яка, здається, триватиме вічно, але незабаром ви станете свідками їхнього занепаду і 

краху. Все людське минає і перестає бути. Тільки Мій непорушний і вічний Закон продовжує сяяти 

в кожній совісті. 

40 Ви називаєте цей час Епохою Світла, але це не тому, що Моє Світло тільки зараз осяяло дух 

або розум людини - воно завжди світило в кожному дусі. Я - Божественна Зірка, яка ніколи не 

ховається. Але якщо ви бачите сьогодні, що духовне світло сяє в людях, як ніколи раніше, то це 

тому, що завдяки своєму розвитку вони тепер можуть сприймати присутність духовного життя з 

більшою ясністю, ніж у минулі часи. 

41 Якби люди завжди жили за Моїми законами, то нові Мої одкровення ніколи б їх не 

здивували. Зауважте, що кожного разу, коли Я приїжджав з новим духовним уроком, його 

обговорювали, проти нього боролися або відкидали. 

42 Але наближається година пробудження, і тоді скрізь з'являться групи людей, які 

говоритимуть про нове одкровення. Їх будуть розслідувати і судити сусіди, які остаточно скажуть, 

що у світі спалахнула пошесть дивних і невідомих сект. Саме тоді ви повинні молитися за всіх них 

і одночасно дякувати за виконання Мого Слова, бо завдяки вченню, яке Я відкрив вам, ви будете в 

числі тих, хто зрозуміє причину всіх цих проявів. Але ви також будете серед тих, хто несе 

найбільшу відповідальність перед людством. 

43 Подумайте, улюблені учні, до якої міри ви повинні підготувати себе духовно, щоб ваші 

посланці, які повинні нести світло Моїх одкровень, змогли досягти всіх тих місць, де з'явилися 

люди, які вразили своїх ближніх своїми духовними здібностями. 

44 Великою буде боротьба за вас, бо ви не обмежитеся молитвою, духовним спогляданням і 

добрими побажаннями, але й будете творити діла милосердя. 

45 Вам недостатньо буде сказати: "Я вірю". Цього недостатньо. Хоча віра абсолютно 

необхідна, інші здібності, якими ви володієте, повинні розвиватися і вдосконалюватися, щоб ви 

несли Моє Слово не тільки вустами, але й у своїх справах. Щоб Моє вчення засяяло у вчинках 

вашого життя, ви повинні присвятити частину свого часу вивченню і розвитку своїх духовних 

дарів. Таким чином, ви будете терпляче переносити випробування, що зустрічаються на вашому 

шляху, і застосовувати Моє вчення до кожного з них. Коли ви будете готові, ви пожнете плоди 

ваших зусиль і вашого прагнення до духовного оновлення, і цією нагородою буде загартування, яке 

ви отримаєте для боротьби, для панування над собою і для любові до ближніх. 

46 Не спіть більше, учні, зрозумійте, що людство ось-ось духовно прокинеться і не знайде вас 

недостатньо підготовленими. Я також не хочу, щоб ви вирушали в дорогу, не набувши спочатку 

всього необхідного, щоб стати одним з Моїх істинних воїнів. Використовуйте ці моменти миру, в 

які ви отримуєте Мої настанови, і завжди йдіть під захистом того, чого ви навчилися в них. 

Прагніть все більше проникати в розкриті вчення, але не намагайтеся розгадати те, що вам досі не 

було сказано. 

47 Коли дух Іллі надихнув розум Роке Рохаса, перші свідки тих проявів не мали уявлення про 

благодать, яка буде дана наступним поколінням, які почують Моє Слово, і не розуміли, що для 

людства настає нова духовна епоха. Саме ваш Учитель у ході Свого вчення відкрив народам велич 

цієї справи. Саме Він дав їм зрозуміти, що починається новий час, сповнений світла і величі. 

48 Дух людський, приведений пристрастями в хаос, думає, що тільки божественне чудо може 

врятувати людей, з сердець яких втік мир, оскільки вони втратили надію і віру в любов, в 

справедливість і в людський розум. 

49 Я хочу заповнити цю внутрішню порожнечу, яку люди показують Мені у своїх душах, 

світлом цього вчення, яке здається новим, але насправді є вічним. Це вчення несе світло духам і 

серцям, бо воно розкриває весь зміст тієї заповіді, якої Я навчав Своїх апостолів: любити один 

одного. Я зараз пояснюю вам сенс того найвищого правила життя, сенс якого не осягнув ваш 
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інтелект, і це тому, що Слово Христове для багатьох людей в цей час було мертвим словом. Але 

вони не знають, що вона живе у свідомості всіх людей, і що у свій час вона повстане у всій своїй 

величі з глибин тих самих сердець, які раніше були для неї могилою. 

50 Чи вірите ви, що виконуєте Мою заповідь про любов один до одного, коли егоїстично 

обмежуєте свою любов до сім'ї? Чи вважають релігійні громади, що вони виконують ту найвищу 

заповідь, коли визнають тільки своїх віруючих і відкидають тих, хто належить до іншої секти? 

Великі народи світу, які вихваляються цивілізацією і прогресом, чи можуть вони стверджувати, що 

досягли духовного прогресу і виконали заповідь Ісуса, коли всі їхні зусилля спрямовані на 

підготовку до братовбивчої війни? 

51 Ах ви, люди, ніколи не цінували цінності Мого Слова, ніколи не хотіли сідати за Господній 

стіл, бо він здавався вам надто скромним! Але Мій стіл продовжує чекати на вас з хлібом і вином 

життя для вашого духу. 

52 Ніхто не зможе сказати, що Я закликав вас до відповіді за Мою смерть. Не встигнеш 

усвідомити, що ще не розкаявся по-справжньому у своїх гріхах, а вже Моя Рука, та сама, яку ти 

пронизав на хресті, знову стукає у твої двері. Зрозумійте, учні, що це Моя любов кличе ваш дух. 

53 Моя любов повинна завоювати вас, іншої зброї у мене немає. Якщо ви вважаєте, що Я також 

використовую біль, щоб зігнути вас і подолати, то ви помиляєтеся. Ви створюєте біль і через нього 

судите про себе. Я - Той, Хто рятує вас від страждань і смерті. 

54 Учні, Я залишаю вас ще з одним Моїм повчанням. Але той, хто вміє підготувати себе 

внутрішньо, буде тим, хто глибше відчує Мою Присутність, хоча благодать Моя виливається на 

всіх однаково. Тих, хто не відчув одухотворення, слухаючи Моє Слово, Я закликаю підготуватися, 

щоб насолодитися божественною сутністю і використати це послання до того, як закінчиться Мій 

прояв серед вас. Пам'ятайте: якщо ця година настане, а ваше серце не буде по-справжньому 

бенкетувати і живитися, ваша віра не буде великою в битві, і ваша любов не зможе горіти, коли ви 

будете свідчити про Мою істину. 

55 Істинно кажу вам: Я не хочу болю у ваших серцях і не хочу чути від вас слів покаяння. Я 

бажаю, щоб, коли Я востаннє передам вам Моє Слово через цей рупор, ви могли сказати Мені: 

"Учителю, ось ми тут, нехай буде з нами по волі Твоїй". 

56 Нікому не бракує Мого світла. Крім Моїх навчань, Я говорю з вами через ваші сни, які ви 

називаєте одкровеннями, бо знаєте, що в них Я відкриваю вам глибокі вчення, які ви не могли б 

пізнати ніяким іншим способом. Але зрозумійте, учні, що всі знання, які приходять до вас від 

Мене, - це одкровення. Не надавайте значення засобам або формі, в якій Я передаю вам Свої 

послання. 

57 Справедливо Я назвав вас дітьми світла; але більшість з вас хоче йти своєю дорогою 

абсолютно сліпо - не тому, що шлях темний, а тому, що ви хочете тримати очі закритими на істину. 

Ви хочете чекати, поки інші, які навіть не чули цього Слова, прокинуться раніше за тих, хто почув 

Мій голос? Було б сумно, якби вони звільнили Моїх нових учнів від їхніх помилок. 

58 Я зараз знайомлю пророків Третьої Епохи з їхніми духовними дарами, щоб вони могли 

звіщати цю Благу Звістку людству. Але вони повинні знати, що для того, щоб ці дари проявилися в 

них, вони повинні досягти одухотворення. 

59 Слухайте Мої настанови, учні, носіть їх у своїх серцях, і коли ви перебуваєте вдома, 

вивчайте і осмислюйте їх, щоб наступного дня, коли ви повернетеся до своєї життєвої боротьби, ви 

могли застосувати Мої настанови на практиці. 

60 Немає жодної миті вашого існування, яка б не давала вам підходящої можливості виконати 

Мій закон. Не чекайте тільки великих можливостей, щоб мати можливість застосувати Моє вчення 

любові. 

61 Подумайте: якщо ваше зосередження, коли ви слухаєте це Слово, не настільки інтенсивне, 

як того вимагає воно, і якщо вашому розуму бракує уваги, яку він повинен приділяти Моєму 

вченню, то ваше серце не зможе зібрати насіння, яке воно має посіяти завтра і плоди якого ви 

будете пожинати у вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 99 
1 Ласкаво просимо, учні, до Небесного столу. Насолоджуйтесь смачною їжею, яку Я приношу 

вам у Своєму Слові. Як злодій у сплячу кімнату, Я увійшов у ваше серце і виявив, що ви жадаєте 

духовних знань. 

2 Нікого не повинна дивувати Моя присутність. Вже через Ісуса Я вказував вам на події, які 

будуть провіщати Моє проявлення як Духа Істини. Я також говорив вам, що Мій прихід буде в 

Дусі, щоб ніхто не очікував матеріальних проявів, які ніколи не настануть. Подивіться на 

єврейський народ, як вони досі чекають Месію, але Він не прийшов у тому вигляді, в якому вони 

очікують, бо істинний вже був з ними, а вони Його не впізнали. Людство, невже ви не хочете 

визнати Моє нове проявлення, щоб продовжувати очікувати Мене згідно з вашими переконаннями, 

а не згідно з тим, що Я вам обіцяв? 

3 Прокиньтеся від сну і станьте дітьми світла, бо Я несу вам божественне насіння, яке дасть 

вам мир і життя, і Я хочу, щоб ви почали його сіяти. 

4 Не чекайте більше - вірте в Мій заклик. Вважайте, що у великій битві, яка оголошена вам, 

суд дасть про себе знати. Я хочу, щоб ви були добре озброєними воїнами в цій битві, готовими 

нести віру в слабкі серця своїми ділами любові. 

5 Люди, проженіть геть страх перед думкою ваших ближніх, бо не вони дадуть вам мир, не 

вони приведуть вас до Землі Обітованої. Не бійтеся люди, йдіть за Мною наполегливо на цьому 

шляху. Бо в годину суду для людства ви будете плакати від усього серця, що не були вірними, не 

підбадьорили себе Моїми настановами, не навчилися вирішувати великі випробування згідно з 

Моїм Законом. Перемога буде за наполегливими і вірними. 

6 Мій рятівний човен з'явився найглибшої штормової ночі. Приходьте до Нього всі, хто 

боїться потонути в гріху, як вигнанці, що збилися зі шляху. 

7 Затьмарення розуму, відсутність віри, незнання істини - це темрява для духу, і саме тому 

людство сьогодні перебуває на хибному шляху. Як розмножилися люди, які живуть, не знаючи і не 

бажаючи знати, куди вони йдуть! 

8 Я знав, що для людей настане такий час, сповнений болю, розгубленості, невпевненості та 

недовіри. Я обіцяв врятувати вас від цієї темряви, і ось Я тут: Я - Дух Істини. Навіщо Я вам знову 

потрібен як людина? Хіба ви не пам'ятаєте, що Я помер як людина і сказав вам, що буду чекати вас 

у Моєму Царстві? Цим Я дав вам зрозуміти, що душа вічна, безсмертна. 

9 Це був Божественний Дух, який говорив устами Ісуса і який запечатав ціну вашого спасіння 

Своєю кров'ю. Який був вирок? Дожити до того, щоб побачити, як Я прийду як світло потім по 

дорозі над вашою совістю. Я дав вам докази Свого безсмертя і огорнув вас Своєю мантією 

прощення, щоб ви зрозуміли, що та Кров, пролита на Голгофі, була найпіднесенішим уроком 

виконання місії любові для досягнення миру у вічності. Тому Я кажу вам, що ви повинні досягти 

свого власного блаженства. 

10 Я назвав вас "ізраїльтянами", бо ваш дух походить від того насіння, яке Я довірив 

засновникам народу, що отримав назву "народ Божий". 

11 "Ізраїль" - це ім'я, яке Я дав Якову та його насінню. Чому ця назва згодом була використана 

для позначення раси, хоча вона відноситься тільки до духовних місій? 

Я надихав патріархів і пророків називати цей народ народом Божим. А знаєте чому? Тому що серед 

усіх інших народів землі вони принесли з собою у світ духовну місію. Якщо одні народи тримали в 

руках науку, інші - мистецтво, треті - людські закони, то цей народ прийшов з Духовним Законом, 

Вченням Серця, Світлом Вічності. Якщо інші народи дали світові філософів і вчених, то цей - 

пророків, які донесли до людства божественні послання, патріархів, які своїм життям навчали 

шляху до Бога, апостолів, які жили і померли як свідки істини, і перш за все Божественного 

Вчителя, який став людиною в лоні народу Ізраїлю і приніс людству найпіднесеніше послання 

Небес. 

12 Саме тому той народ називався народом Божим, хоча Я кажу вам, що всі народи Мої, і Я 

люблю їх усіх однаково, але кожен приносить на землю свою місію. 
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13 Це духовне насіння, яке Я викликаю до життя у світі в цей час. Він з'явиться розсіяним серед 

людства - не як раса і не у вигляді племен, а у всіх расах, бо Ізраїль заснований в дусі, а духовне 

вище за людське. 

14 Знову з'явиться Мій народ з місією нести світло духу. Його духовні здібності, як і в усі часи, 

вливатимуться в людське життя. Мої пророки, посланці та учні (завжди) несли людям світло і мир. 

15 Ви, хто Мене чує, безумовно, розумієте ці вчення. Але не задовольняйтеся їх розумінням, а 

йдіть далі, виконуючи своє одвічне призначення - освітлювати духовний шлях своїх ближніх. 

Виконуйте свою місію, і в вас знову засяє світло, яке завжди має бути присутнім у народі Божому. 

16 Подивіться, як ваш дух передбачив час, в якому він зараз перебуває, і поспішив у бажанні 

виконання Моїх обітниць. Твоє серце нічого не знало про Мій прихід, бо в ці часи людство майже 

не надає значення Моїм пророцтвам; але дух зберіг це Слово у своїй найглибшій глибині. 

17 Ваше серце спало, але з тих пір, як ви почули Моє перше Слово або Моє перше вчення, 

воно прокинулося, і коли воно зрозуміло істину, воно відразу ж усвідомило, що душі прийшли на 

землю для виконання божественної місії, а не для того, щоб кожна діяла по своїй волі. Той, хто 

пережив це пробудження, крок за кроком слідує за Мною і будує в собі святилище. 

18 Моє слово любові дається всьому обраному народові. Освіжіться нею, учні. Якщо я іноді 

виправляю вас і навіть засуджую, то добре подумайте над цими повчаннями, щоб кожен взяв до 

серця те, що його стосується. Не радійте, коли Я докоряю вам за гріх, якого ви не вчинили б, хоча й 

знаєте тих, хто його вчинив. Бо в той момент твоя совість нагадає тобі те вчення, в якому Я сказав 

тобі: "Не бачиш колоди в оці брата твого, не розпізнавши спочатку промінь, який ти тягнеш за 

собою". 

19 Пам'ятайте, що ви всі складаєте Мою групу апостолів, яких Я пошлю завтра, щоб свідчити 

Моє Слово, і що ви повинні почати любити один одного вже зараз. Чи не вважаєте ви, що Моє 

проголошення через ваш орган розуміння має величезне значення? Чи ви думаєте, що це одна з 

багатьох сект, які виникають сьогодні і проголошують спасіння світу, а потім знову зникають, не 

залишивши жодних слідів Мого миру? 

20 Подивіться, як це зернятко, хоч як ви погано за ним доглядали, не гине, подивіться, як воно 

перемогло темряву і пастки, перешкоди і випробування, і продовжує проростати і розвиватися день 

за днем. Чому це насіння не вмирає? Тому що правда безсмертна, вічна. Ось чому ви побачите, що 

коли це вчення часом здається, що воно зникає, то саме тоді проростають нові і пишні пагони, які 

допомагають людям зробити ще один крок вперед на шляху до одухотворення. 

21 Не думайте, що це сталося тільки в цій Третій Епосі, ні, навіть у Другій Епосі, після того, як 

Учитель і Його учні полили Своєю Кров'ю насіння, яке вони посіяли в серцях людей, були 

моменти, коли здавалося, що вчення Христа зникло зі світу. Скільки людей у наш час остаточно 

похитнулися у своїй вірі і засумнівалися в тій істині, яка раніше була їхнім маяком і законом, 

вважаючи жертовну смерть Ісуса і тих, хто пішов за Ним, непотрібною. Тоді Мені залишалося 

тільки послати у світ нових слуг, щоб вони прибрали всю ту неправду, яку люди додали до Мого 

вчення і якою вони спотворили його, і насіння знову проросло і дало цвіт і плід. 

22 Я навчаю вас цих зв'язків, щоб ви не належали до тих, хто приховує Мою істину, спотворює 

Моє вчення або оскверняє Мій закон, але до тих, хто з усією любов'ю свого духу плекає насіння, 

яке Я довірив вам, яке є тим самим, що згідно з Моєю волею повинно розквітнути в серцях людей у 

всі часи: як любов між людьми. 

23 Вчителя, який був з вами у світі, ви можете назвати "Раббі з Галілеї", бо в тій землі Він став 

людиною. Але про Учителя, що приходить до вас сьогодні невидимо, хоча це той самий, не можете 

сказати, що Він з Галілеї, бо Я приходжу в Дусі. 

24 Мої нові вчення є підтвердженням тих, які Я дав вам у Другій Ері, але вони ще більш 

далекосяжні. Пам'ятаєте, тоді Я говорив до серця людини, а зараз Я говорю до духу. 

25 Я не заперечую жодного Свого слова, яке дав вам у минулому, навпаки, Я даю їм належне 

виконання і правильне тлумачення. Так само Я сказав тоді фарисеям, які вважали, що Ісус хоче 

знищити Закон: "Не думайте, що Я прийшов знищити Закон чи Пророків, навпаки, Я прийшов 

виконати їх". Як Я міг заперечувати цей Закон і пророцтва, адже вони є основою храму, що мав 

бути збудований у серцях людей за три віки, і сповіщенням про Мій прихід у світ? 
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26 Допоки люди залишатимуться у своїй сліпоті, у своєму невігластві, доти вони будуть 

причиною того, що Бог, який є передусім Батьком, буде гуманізувати, обмежувати і применшувати 

Себе по відношенню до Своїх дітей, щоб бути зрозумілим. Коли ви дозволите Мені з'явитися перед 

вами у славі, в якій ви побачите Мене? 

27 Ви повинні бути великими, щоб уявити Мою велич, і саме тому Я приходжу знову і знову, 

щоб дарувати вам духовну велич, щоб ви могли відчути безмежну насолоду від пізнання свого 

Отця, від відчуття Його любові, від слухання Божественного концерту, що звучить над вами. 

28 Це вже Третій Час, улюблені учні, і тому до попередніх уроків ви повинні додати ще один. 

Багато чого вам належить вивчити, але будьте спокійні, бо настанови цього часу допоможуть вам 

краще зрозуміти настанови минулих часів. Так було і з тими, хто дотримувався Закону Мойсея, 

вивчав пророків і не розумів суті вчення, поки не прийшов Ісус. 

29 Замість псалмів, які ви співали Отцю своєму в перший час, сьогодні ви ведете духовний 

діалог за допомогою духовної молитви. 

30 Як повільно людство рухається до досконалості свого поклоніння Богу! 

31 Кожного разу, коли Я приходжу до вас з новим уроком, здається, що він занадто 

випереджає ваш рівень розвитку. Але зрозумійте, що Я даю вам вік, щоб ви могли вловити його, 

поки він триває, і включити його у свої життя. 

32 Кожного разу, коли смерть закінчує існування вашої тілесної оболонки, це як відпочинок 

для душі, яка, втілюючись знову, повертається з новими силами і більшим світлом і продовжує 

вивчення того божественного уроку, який вона не завершила. Так протягом століть визріває 

пшениця, яка є вашою душею. Я багато відкрив вам про духовне життя, але кажу вам, що не все 

вам потрібно знати зараз, а тільки те, що необхідно для вашого приходу у вічний дім. Там Я скажу 

вам все, що вам судилося дізнатися. 

33 Щоб відкрити вам нові вчення в цей час, Я відкрив час світла і духу Своїм проявом через 

уми неосвічених і невігласів, але простих людей. Завтра, коли ви зрозумієте і застосуєте Мої перші 

уроки, у вас буде діалог духу з духом, що є найвищою метою, до якої ви можете прагнути. Але 

пройде час, перш ніж ця форма спілкування пошириться серед людей, і ви не знаєте, скільки 

століть пройде, перш ніж вона буде вдосконалена. 

34 Я завжди шукав форму, щоб говорити з вами, щоб зробити Себе чутним і зрозумілим, але ви 

не завжди були схильні або бажали чути Божественний голос. З огляду на вашу земну прив'язаність 

Мені довелося олюднити Себе і зробити Себе відчутним для ваших органів чуття, щоб бути 

відчутним, щоб дарувати вам Свій прояв через носія людського голосу, як ви відчули в цей час. 

Але я оголосив вам, що ця форма проголошення закінчиться в 1950 році. 

35 Люди, не забувайте, що ваш Отець сказав вам сьогодні, що Він завжди шукав спосіб 

спілкуватися з вами, щоб ви зрозуміли, що коли завтра ви більше не будете отримувати Моє Слово 

через Мої інструменти, ви досягнете нового етапу часу, в якому ви почнете відчувати справжній 

зв'язок між вашим духом і Божественним Духом. 

36 У цей день і час радіють душі, які відчувають присутність Святого Духа у тому світлі, яке 

просвітлює розум і наповнює серця захопленням і натхненням. Ті, хто не розбудив свою чутливість 

настільки, щоб сприймати Мене, відчувають спрагу і не мають спокою. Для цього Я кажу тим, хто 

отримує Божественне натхнення, щоб вони закликали своїх ближніх і пробуджували їх доброю 

звісткою про Мій духовний прихід. 

37 Це життя є постійним випробуванням для людини, починаючи з моменту її народження і до 

її земної смерті. 

38 Людське життя є для духу горнилом, в якому він очищається, і ковадлом, на якому він 

виковується. Важливо, щоб людина мала ідеал у своєму дусі, віру в свого Творця і любов до своєї 

долі, щоб терпляче нести свій хрест до вершини своєї Голгофи. 

39 Без віри у вічне життя людина впадає у відчай при всіх тяжких випробуваннях, без високих 

ідеалів занурюється в матеріалізм, а без сили перенести розчарування гине в зневірі або пороці. 

40 Люди знають все це з власного досвіду, бо їм необхідно було пізнати сумний бік життя і 

темряву, щоб вони могли сприймати світло, коли воно з'являється перед їхніми очима. Ось чому Я 
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говорив вам сьогодні, що радіють душі, які відкрили очі, щоб побачити божественне світло 

мудрості і любові. 

41 Істинно кажу вам: багато хто втече від Мого Вчення, боячись одухотворити себе; але не 

розум і не Дух будуть говорити в них, а ниці пристрасті плоті. 

42 Коли дух живе, відданий істині, він тікає від матеріалізму, як той, хто віддаляється від 

забрудненого середовища. Вищий дух знаходить щастя в моральності, де панує мир, де живе 

любов. 

43 Моє світло світить у всіх людях, це невблаганний, але добрий голос, який невпинно 

промовляє до всіх людей. 

44 Не турбуйтеся про тих, хто зовні наполегливо не слухає Мене, бо з часом вони можуть 

стати найпалкішими і найстійкішими у своєму наверненні і вірі. Хіба ви не пам'ятаєте навернення 

Павла? 

45 Я не роблю поспішних кроків. Я знаю, що посеред вічності Мої діти будуть шукати Мене в 

якийсь момент у своєму прагненні до спокути. Тільки люди повинні поспішати, бо чим довше вони 

зволікають зі своїм оновленням, тим більше вони продовжують час своєї спокути. 

46 Світло цієї Третьої Епохи наповнило ваші серця найживішим щастям, і надія на мир у 

всьому світі зароджується у вас наново. З кожним днем ви все більше займаєтесь Справами вашого 

Господа у зростаючому бажанні співпрацювати в цій Справі одухотворення. Істинно кажу вам: Я 

винагороджу вас за весь час, який ви витратите на Мою Роботу. Але не нехтуйте своїми 

обов'язками на землі, щоб присвятити себе духовному, доки не переконаєтеся, що Я наказав вам це 

зробити. Тоді ти повинен залишити не тільки роботу, але навіть своїх близьких, щоб відправитися 

в той чи інший регіон і нести Благу Звістку своїм ближнім. 

47 Серед цього народу з'являться ті, хто присвятить себе служінню Мені. Вони готуються до 

того, щоб не здригнутися у завтрашніх випробуваннях. Не всі люди знають, як підготувати себе до 

бою, бо ви бачите, що багато хто з тих, хто чув Моє живе Слово, залишилися незачепленими, і що 

їхні серця не готові до послуху. 

48 Якби ви бачили духів світла, які пильнують вас, як вони страждають від закам'янілості 

серця і непослуху людей, якби ви чули їхні духовні ридання! Чому ви не дотримуєтеся 

безпомилкових порад, які дають вам ці істоти? Хіба ви не знайшли в них свого люблячого і 

милосердного брата, свого вірного і самовідданого друга? 

49 Майте на увазі, що дуже скоро ви будете в духовному і що вам доведеться пожинати те, що 

ви посіяли на цій землі. Крок з цього життя в інше продовжує залишатися серйозним і суворим 

судом для духу. Ніхто не уникне цього суду, навіть якщо він вважає себе найдостойнішим з Моїх 

слуг. 

50 Моя Воля полягає в тому, щоб з того моменту, як ви ввійдете в той нескінченний Дім, ви 

перестали відчувати земні тривоги і почали відчувати блаженство і захват від того, що піднялися 

ще на одну сходинку. 

51 Нічого не залишати у світі незавершеним. Любіть людей, як власну родину. Моліться за 

людей, як би далеко вони від вас не знаходилися, як молитеся, коли хтось із ваших рідних 

відсутній і страждає. Зцілюйте хворих, і, роблячи це, пам'ятайте про всіх тих, хто п'є чашу 

страждань у цю годину. Протягом своєї подорожі по безкрайньому морю, яке ви перетинаєте, 

залишаєте слід світла у своїх життях. Не спите, поки Моє світло освітлює совість. Пам'ятайте, що 

ті, хто не спить, отримують Моє натхнення, щоб передавати Моє послання своїм ближнім. 

Відокремлюйте себе від усього марного і поганого, щоб завжди бути гідними володіти Моєю 

благодаттю. 

52 Прийміть серед себе душу, яка приходить на землю, щоб втілитися в дитину, і так само 

підтримайте своїми молитвами душу, яка відривається від тіла і відходить від вас. Проводьте його 

своїми молитвами до порогів потойбіччя. Любіть своїх ближніх і служіть їм у кожну годину і в 

кожній важкій ситуації, в якій їм доведеться опинитися. 

53 Завжди живіть духовно пильними, щоб від щирого серця прощати тих, хто вас скривдив. 

Подумайте заздалегідь, що той, хто кривдить брата свого, робить це лише тому, що йому бракує 
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духовного світла, і я кажу вам, що прощення - це єдине, що може принести світло в ті серця. 

Образа або помста збільшують темряву і приносять страждання. 

54 Будьте мудрими і мужніми у випробуваннях, щоб залишити це зерно в серцях ваших дітей і 

вони згадували вас з любов'ю і вдячністю, як ви згадуєте патріархів перших часів, які залишили вам 

спадщину віри, мужності, як це було з Авраамом, якого цілий народ визнавав і любив, як батька. 

55 Сьогодні я дав вам пораду, але це порада Небесна. Бо Мені приємно промовляти до вас як 

до Отця, бо Я відчуваю в Дусі Своєму вашу синівську любов. 

56 Люди, свого часу Іоанн, якого ще називають Хрестителем, хрестив водою тих, хто повірив у 

його пророцтво. Цей акт символізував очищення від первородної провини. Він розповів про це 

натовпу, який прийшов до Йордану, щоб почути слова Провідника: "Ось Я хрищу вас водою, але 

вже йде Той, Хто буде христити вас вогнем Святого Духа". 

57 З цього Божественного Вогню народилися всі духи, вони вийшли чистими і непорочними. 

Але якщо на своєму шляху вони заплямували себе гріхом, який приніс з собою непослух, вогонь 

Мого Духа виливається на них заново, щоб знищити їхній гріх, стерти їхні плями і відновити їхню 

первісну чистоту. 

58 Якщо ж замість того, щоб розуміти це Духовне Хрещення як очищення, якого людина 

досягає через акт щирого покаяння перед своїм Творцем, ви перетворюєте його на обряд і 

задовольняєтеся символічним змістом дійства, - істинно кажу вам, дух ваш нічого не досягне. 

59 Ті, хто так чинить, ще живуть у часах Хрестителя і ніби не вірять у його пророцтва і слова, 

які говорили про Духовне Хрещення, про Божественний Вогонь, яким Бог очищає Своїх дітей і 

робить їх безсмертними у світлі. 

60 Іван покликав до себе дорослих людей, щоб вилити на них цю воду як символ очищення. 

Вони приходили до нього, коли вже усвідомлювали свої вчинки і могли вже мати тверду волю 

залишатися на шляху добра, правди і справедливості. Подивіться, як людство віддало перевагу 

символічному акту очищення за допомогою води, а не справжньому оновленню через покаяння і 

тверду рішучість виправитися, які народжуються з любові до Бога. Ритуальне дійство не 

передбачає жодних зусиль, але очищення серця і намагання залишатися чистим - це зусилля, 

зречення і навіть жертва для людини. Саме тому люди вважають за краще прикривати свої гріхи 

зовнішнім виглядом, задовольняючись дотриманням обрядів, певних дій та ритуалів, які анітрохи 

не покращують їх морального чи духовного стану, якщо до них не промовляє совість. 

61 Учні, саме тому Я не хочу, щоб серед вас відбувалися ритуальні дії, щоб через їх виконання 

ви не забували про те, що насправді впливає на душу. 

62 Первородний гріх не походить від союзу чоловіка і жінки. Я, Творець, замовив цей союз, 

коли сказав обом: "Ростіть і розмножуйтеся". Це був перший закон. Гріх полягав у тому, що люди 

зловживали даром свободи волі. 

63 Приготуйтеся і надалі приймати у своє середовище дітей, яких Я вам ввіряю. Повністю 

усвідомлюйте своє завдання і свою відповідальність. Ви знайдете це світло в Моєму вченні. 

64 Знайте, що коли душа втілюється, вона приносить з собою всі свої здібності, що її доля вже 

записана, і що тому їй не потрібно нічого отримувати в цьому світі. Він несе послання або завдання 

спокути. Іноді вона пожинає (добре) насіння, а іноді сплачує борг. Але завжди в цьому житті вона 

отримує урок любові, який дає їй Отець. 

65 Ви, хто веде своїх дітей по цьому життю, подбайте про те, щоб, коли закінчиться час 

дитячої невинності, вони ступили на шлях Мого Закону. Пробуджуйте їхні почуття, розкривайте їм 

їхні здібності і завжди надихайте їх на добро, і істинно кажу вам, кого ви приведете до Мене таким 

чином, буде переповнений світлом, яке випромінює той божественний вогонь, який є Моєю 

любов'ю. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 100 
1 Коли Я прийду до вас як суддя, ви знову почуєте той голос Єгови, який змушував тремтіти 

ваше тіло і дух в Першу Еру. Тоді люди затуляли вуха, щоб не чути всемогутнього голосу свого 

Отця. Сьогодні Я кажу цьому народові: не закривайте вуха, не закривайте серця для Мене, 

усвідомлюйте, як Моя безмежна благодать розливається по всьому всесвіту. Не бійтеся, Я хочу 

тільки підношення вашої любові. 

2 Хто згрішив, той образив Мене. Ти згрішив? Якщо так, то зрозумійте, що Я також прийшов 

як Отець і як Учитель, щоб простити вас і ще раз навчити вас шляху до спасіння. 

3 Мій суд народжується з любові, а не з помсти. Коли Я караю людей Своєю справедливістю, 

то лише тому, що хочу їх врятувати. Коли Я забираю скіпетр у царів, то лише тому, що хочу 

бачити їх смиренними. Коли я закликаю до відповідальності тих, хто керує людством, це тому, що 

я побачив, що не любов, мир і справедливість вони посіяли в серцях своїх народів. Я бачу лише те, 

що поля засіяні смертю, скорботою, розбратом і стражданнями. 

4 Мертві безмовно волають про справедливість, а ті, хто голодує фізично і духовно, сповнені 

ненависті в серцях, щоб виплеснути її, коли прийде час. 

5 Людство, я прагну твого примирення. Ви не живете в Моєму Законі. Зруйнована гармонія 

між вами і вашим Богом і всім, що створено. Ви не любите один одного як брати і сестри, і в цьому 

секрет щастя, який відкрив вам Ісус. Але якщо ви втратили гармонію між собою, то чи вірите ви, 

що зможете зберегти її з природними царствами творіння? 

6 Рука людини накликала на себе суд. У його мозку вирує буря, в його серці бушує буря, і все 

це проявляється і в природі. Її стихії виходять з-під контролю, пори року стають недобрими, 

виникають і множаться пошесті, і це тому, що ваші гріхи збільшуються і викликають хвороби, і 

тому, що нерозумна і самовпевнена наука не визнає порядку, встановленого Творцем. 

7 Якби я вам це сказав, ви б не повірили. Тому необхідно, щоб ви могли своїми руками 

помацати результат своїх праць, щоб ви не розчарувалися в них. Зараз ви досягли того моменту у 

своєму житті, коли ви відчуваєте результат всього того, що ви посіяли. 

8 Ви, хто почув це слово, запитайте Мене в своїх серцях, чому Я не зупиняю це лихо, яке 

підготували люди за допомогою своєї науки. На це я вам відповідаю: Людина повинна спорожнити 

чашу, яку вона наповнила. Нації з їх расовою манією та амбітними цілями вже давно підготувалися 

до битви на знищення одна одної. Лише Моя любов до вас зупинила це (поки що); але людство не 

захотіло визнати або осягнути цей доказ Божого милосердя. 

9 Лише на мить Я дозволю їй, але цього короткого періоду Божественної справедливості буде 

достатньо, щоб вона згадала про любов свого Творця, бо ніхто не може існувати без Мого Закону 

або без Мого Миру. 

10 Люди, оскільки ви також випробували Мене як Суддю, скажіть, чи подібна Моя 

справедливість до вашої. Запитайте себе, чи заслуговую я на те, щоб мене боялися або любили? 

11 Подивіться, як благословенне насіння цього вчення поширилося у виконанні Мого Слова. З 

великих міст вона проникла на бідніші землі, долаючи величезні відстані. Вона не зникне, хоча 

може перестати існувати в одному серці, де вмирає віра; але до того часу вона буде посіяна в інших 

серцях. Моє Слово піде з цієї землі в інші землі, шукаючи серця, де воно зможе прорости. Ніхто не 

зможе перешкодити поширенню цього вчення. 

12 Навіть зараз пшениця змішана з людським насінням з усіма його недосконалостями, тому 

що ви не усвідомили суті Мого Вчення. Але коли у вас відкриються очі духу і пробудиться ваше 

почуття істини, ви побачите Божественну чистоту цього одкровення, і тоді ви приймете його з 

усією любов'ю і палкістю вашого серця, пронесете його чистим і гучним в собі, і зробите його 

відомим людству, яке розділене і далеке від шляху Мого Закону. 

13 Якщо ви думаєте, що Моє Слово промовляє тільки до присутніх, то ви помиляєтеся. Моє 

Слово - для всіх, хто його приймає, будь то сьогодні, завтра чи в далекому майбутньому. 

Незалежно від того, чи отримує він його через носія голосу, через свідка чи за допомогою 

стенограми. 
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14 До вас, що є, і до тих, що прийдуть, Отець ваш говорить: "Якщо хочете бути сіячами 

правди, вихователями духовними, друзями миру, пізнайте досконалість Мого насіння і очистіть 

серця ваші". Я буду готувати одного за одним до бою (для поширення Слова), вказувати їм шлях і 

готувати землю для посіву. 

15 На перший погляд, це будуть матеріальні потреби, які приведуть вас в інші місця, але 

правда буде в тому, що це було вашим завданням, яке привело вас туди, щоб показати вам 

масштаби необроблених або мало оброблених полів, щоб ви могли помістити в них благословенне 

насіння, яке Мій Дух дав вам в цій Третій Ері. 

16 Моліться за всіх трудящих, ваших братів і сестер, об'єднайте всіх у молитві рівності та 

братерства. Наглядайте за церквами, великими чи малими, близькими чи далекими. 

17 Нехай сік дерева життя протікає через ваше єство, щоб і ваші плоди були повні життя. 

18 Моє вчення глибоке, учні, але Я дав вам засоби для його осягнення. Прийміть істот з 

потойбіччя, яких Я послав вам з посланням світла, щоб допомогти вам просунутися від духовного 

до божественного. Слухайте їх, коли вони радять вам видалити з ваших сердець будь-яку 

матеріальну прив'язаність, щоб мати можливість піднятися до Божественного. Хто може краще за 

них розповісти вам про одухотворення? Коли вони згадують про духовний дім, то звертаються до 

вас як до знавців, бо звідти вони приходять до вас. 

19 Ці істоти пройшли через горнило очищення. Їхня боротьба, їхнє каяття у гріхах, їхній досвід 

і духовне піднесення - це ті заслуги, які Я знайшов у них, і тому Я послав їх, щоб вони проявили 

себе серед Мого народу. 

20 Вони чисті і тому можуть говорити світові про чистоту; вони люблять Мене і люблять вас, 

тому мають право говорити про любов; вони пронизані здоров'ям, і тому можуть дарувати здоров'я 

хворим. 

21 Я послав їх як приклад людству. Наслідуйте їх і робіть себе гідними говорити про любов, 

оновлення, мир і одухотворення. Істинно кажу вам: якщо ви будете так чинити, то не буде серед 

Мого народу таких лицемірних фарисеїв, які дуже дбали про зовнішність, а в серцях своїх ховали 

гниль і нечистоту. 

22 Нехай ті, хто приймає у своєму розумі сяйво цих істот, і ті, хто чує їхні послання, дозволять 

їм розкритися повністю, щоб пам'ять про них залишилася незгладимою в серцях безлічі слухачів, а 

їхнє насіння - безсмертним в серцях людей. Пам'ятайте, що їхній (прямий) зв'язок з цим народом 

закінчиться в 1950 році. 

23 Натхнення цього вищого світу продовжуватиме направляти і надихати учнів Господа, хоча 

я вказую вам, що із зростанням вашої одухотвореності, його прояв з часом буде ставати все більш 

тонким і світлим. 

24 На цьому шляху ви повинні йти вперед, не зупиняючись, але мушу також сказати вам, що 

його треба долати крок за кроком, а не запаморочливим бігом. 

25 Не поринайте у звичну рутину, розумійте, коли прийшов час зробити ще один крок на 

шляху світла. Не поспішайте його брати, але й не соромтеся брати. 

26 Правильний спосіб не впасти в застій - точно дотримуватися Мого Слова і утримуватися від 

будь-яких суто зовнішніх дій, якими ви хотіли б підмінити дійсне дотримання Моїх настанов. 

27 Я також з вами як Учитель, як Батько, як Лікар. Відкрийте свої серця, о натовпи людей, які 

прийшли сюди зі своїм тягарем страждань. Закрийте на мить очі на мирське і ви відчуєте 

присутність духовного. Втомлений мандрівник відчує тінь невидимого дерева, яке дає йому затінок 

і зміцнює його. Серце, яке потребує любові, відчує, що воно увійшло в божественний дім, де голос 

Отця лунає, як концерт. Хворий відчує, що по його рані ковзнула благодатна і милосердна рука, 

наповнивши її цілющим бальзамом і вгамувавши біль. 

28 Вчіться наближатися до Мене, вчіться просити Мене, щоб отримати і сподіватися. Тоді ви 

відчуєте, як чудеса проявляються у вашому житті. 

29 Це час, коли людина має зробити свій внесок в одухотворення та віру, щоб нові чудеса 

стали реальністю. Світ хоче ще раз пережити ті діла, які Ісус робив на очах у людей. Для цього 

кажу вам, що не варто вперто бажати продовжувати жити в епоху, яка вже пройшла. Ви вступили в 
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нову епоху, і в ній Я дам вам вчення, які ще не були відкриті вам, і повторюватиму Свої справи, але 

тепер вже в духовній формі. 

30 Ви повинні не спати, учні, бо Я не тільки говоритиму з вами через цей рупор, але й 

даватиму Себе знати вашому духу в ті моменти, коли ваше тіло буде спати. Я навчу вас віддаватися 

сну підготовленими і відривати душу від земного, щоб вона піднялася в області світла, де отримає 

пророцтво, яким освітить свій шлях, а потім донесе своє послання до інтелекту. 

31 Учень, який вміє прийняти свого Вчителя в ту мить, коли він його шукає, не спотикається 

на шляху, не вважає себе слабким або покинутим у боротьбі. 

32 Навчіться розуміти, в чому полягає одухотворення, якого Я хочу від вас, щоб ви не впали в 

захоплену містику, яка замість того, щоб допомогти вашому духу зрозуміти Божественне вчення, 

нагромаджує перед ним все нові і нові неясності. 

33 Зануртеся в себе, учні, нехай ваш дух почне бачити те життя, яке чекає на нього, той світ, 

який зберігає в своїй скарбниці нескінченну славу для дітей Моєї Божественності. 

34 Не відкладайте годину, коли ваш дух досягне цього блаженства. 

35 Мій народ росте, він множиться не тільки на землі, але й у духовному світі. Серед цих 

духовних натовпів є ті, хто мав кровні зв'язки з вами, будь то ваші батьки, брати, сестри чи діти. 

36 Не дивуйтеся, коли Я скажу вам, що Мій народ настільки численний, що на землі не 

вистачить місця для нього, і що його буде ще більше. Після того, як Я об'єднаю їх і жоден з Моїх 

дітей не пропаде, нескінченність буде дана їм як дім, та сфера світла і благодаті, яка не має кінця. 

37 Тут, на землі, Я лише готую вас, даю вам необхідні вказівки через Моє вчення, щоб ви 

знали, як підійти до того життя. Це людство - лише частина Божого народу. Необхідно, щоб усі 

знали ці роз'яснення, щоб спрямувати своє життя до ідеалу досконалості. Це божественне 

послання, яке є Моїм Словом, вимовленим вустами людського голосоносця, досягне всіх людей 

згідно з Моєю Волею. Моє Слово - це дзвін, який скликає світ, його суть буде пробуджувати і 

пробуджує народи до роздумів про одухотворення, про долю душі після цього життя. 

38 Доки релігійні спільноти залишатимуться зануреними в глибокий сон і не зійдуть зі звичних 

шляхів, доти не буде ні духовного пробудження, ні реалізації духовних ідеалів, а отже, не буде 

миру між людьми, не буде місця для активного милосердя, не зможе засяяти світло, яке розв'язує 

найтяжчі людські конфлікти. 

39 Вас, хто слухає Мене, Я назвав "Моїм народом", бо Я довірив вам Моє вчення, щоб ви 

могли запрошувати людей - не в першу чергу приєднатися до вас, бо ви все ще страждаєте від 

багатьох недосконалостей, - але щоб вони дійсно ступили на шлях Мого Закону, який, безумовно, є 

досконалим. 

40 Далеко від вас, розсіяні серед народів землі, заховані серед великої маси людей, є багато 

людей, які є дітьми Мого народу, бо живуть у Моєму законі, і їхнім ідеалом є досягнення 

одухотворення, натхненного Отцем, через любов до ближнього. З іншого боку, серед присутніх, які 

день у день слухають Моє Слово, є такі, яких Я ще не можу вважати належними до Мого народу, 

хоча вони чують Мене з року в рік; бо замість любові вони виявляють недоброзичливість, замість 

доброзичливості - егоїзм; замість ідеалу духовної досконалості в них переважає егоїзм, і вони 

переслідують все, що лестить їхньому марнославству. 

41 Я сказав тоді Своїм учням: "Я зроблю вас спадкоємцями Царства Мого"; але не думайте, що 

вони зробили себе гідними цієї благодаті, тому що жили зі своїм Учителем. Пам'ятайте, що був 

один, який хоч і багато разів сідав за стіл зі своїм Учителем, і жив з Ним, і часто чув Його Слово, 

але не був гідний отримати той Небесний Заповіт, який Учитель довірив Своїм учням, коли 

востаннє сидів з ними за одним столом. 

42 Царство Отця є спадщиною всіх дітей, цієї благодаті можна досягти лише через великі 

заслуги духу. Я хочу, щоб ви не вважали неможливим досягти благодаті, яка наближає вас до 

Мене. 

43 Не сумуйте, коли почуєте в Моєму Слові, що до Обітованої Землі ви дійдете лише з 

великими зусиллями і працею. Радійте, бо той, хто спрямовує своє життя до цієї мети, не зазнає 

розчарування і не побачить себе обманутим. З ним не станеться того, що трапляється з багатьма, 
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хто прагне слави світу, але не досягає її після багатьох зусиль, або досягає, але незабаром відчуває 

страждання, спостерігаючи, як вона розсіюється, поки від неї нічого не залишається. 

44 Учні, Моє вчення показує вам, що, не відступаючи ні на крок від своїх людських обов'язків 

і благородних цілей цього життя, ви завжди повинні мати в собі бажання рухатися до Бога і ставати 

гідними досягнення обіцяної вам високої нагороди. 

45 Тіло настільки тісно пов'язане з душею, що коли вона знає, що її тілесна оболонка страждає, 

то відчуває, ніби зло знаходиться всередині неї самої. Скористайтеся Моїм цілющим бальзамом, 

душі, і зціліть своє тіло, нехай воно підніметься над болем, вселивши в нього віру і надію. 

46 Ти приходиш зі скорботою і скаржишся Мені на свої страждання. Але Учитель говорить 

вам, що хоча Він має багато болю, який потрібно зцілити серед Своїх дітей, Він простягає Свою 

милосердну руку і торкається вас, щоб ви відчули диво Його ласки і піднялися здоровими і стали 

свідками цього, щоб інші ще приходили до Нього. 

47 Той, хто вміє перемагати життєві негаразди, ніколи не дозволяє їм вразити свою душу. 

Подивіться, як вони приймають Мою присутність тут з великою радістю в учнівських серцях, а 

той, хто дозволив себе перемогти випробуванням, приходить сумний і пригнічений. Замість того, 

щоб піднести Мені духовний гімн прославлення, він лише показує Мені свій біль і сльози. Я 

приймаю цю жертву страждань, але хочу, щоб ви перетворили її на жертву віри, довіри і миру. 

48 Ти питаєш Мене, чи Я нічого не можу для тебе зробити? Ах, діти Мої, ще до того, як ви 

попросите Мене, Я вклав у ваші руки те, що вам потрібно! Але, борючись у житті і йдучи своїм 

шляхом без світла віри, ви не в змозі відчути Мою присутність, не в змозі розпізнати те, що Я даю 

вашому духу, не в змозі побачити світло нового дня, який тільки і чекає вашого пробудження, щоб 

ви змогли побачити його повною мірою. 

49 Запитайте тих, хто бачив, як диво стало реальністю в їхньому житті, запитайте тих, хто 

приходить сюди з радістю, яка відображається на їхніх обличчях. Своїм свідченням вони 

відкриють для вас книгу, в якій ви прочитаєте історію, що стане повчальним прикладом і стимулом 

для вашої віри. 

50 Як ви можете повірити, що я менше люблю того, хто більше страждає? Як ти можеш 

сприймати свій біль як знак того, що я тебе не люблю? Якби ви тільки зрозуміли, що Я прийшов до 

вас саме з любові! Хіба Я не говорив вам, що праведний вже спасенний і що здоровий не потребує 

лікаря? Якщо ви відчуваєте себе погано і, розглядаючи себе у світлі своєї совісті, визнаєте себе 

грішниками, знайте, що саме вас Я прийшов шукати. 

51 Якщо ви вірите, що Бог іноді проливав сльози, то, звичайно, не заради тих, хто 

насолоджується Його Небесним Царством, а заради тих, хто розгубився або плаче. 

52 Бачите тут досконалий шлях, бо в Моєму Слові - світло, що веде до досконалості. 

53 Мій Дух входить у Свій істинний храм, яким є ваше серце. Звідти ви покликали Мене і 

попросили прийти і дати вам Моє Слово, і ось Я тут. 

54 Ви вірите в Мене і вірно вимовляєте Моє ім'я. Хто зберігає Моє вчення і діє відповідно до 

нього, той буде врятований. 

55 Ваша душа не може загинути в темряві сум'яття, бо Моя Кров, пролита на Голгофському 

хресті, заохотила вашу душу вирушити в мандри своєї еволюції, йдучи слідами свого Вчителя. Я 

купив вас ціною Своєї Крові, Своєї Любові. Відтоді ви були готові воскреснути з мертвих. 

56 Коли ви чуєте, як Я говорю так, ви визнаєте в собі, що ви грішні переді Мною, і коли ви 

відчуваєте, що ваш дух заспокоюється, бо вислухали докір совісті, ви знаходите спілкування 

любові з Моїм Божеством. 

57 Ця любов, яка наближається до вас, є дверима до Царства Небесного, що відчиняються 

перед вашим духом як вічне запрошення. 

58 Хто з Моїх дітей ослаб у вірі і заблукав на життєвому шляху, до кого б Я не звернувся, щоб 

дати йому життя? Хто з тих, хто страждає мовчки, не був почутий Мною? Яка дитина-сирота на 

землі не відчувала у своєму житті присутності та розради Марії, яка її втішає? Яка невиліковно 

хвора людина не чула в глибині душі той самий голос, що колись сказав Лазарю: "Встань і ходи"? 

Я - Христос, утіха і світло світу. Я йду за вами у вашій вірі чи в ваших сумнівах, бо знаю, що навіть 
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той, хто найбільше Мене відрікається, врешті-решт буде зі Мною, піддавшись спокутній вазі своїх 

справ. 

59 Прийдіть до Мене, всі ви, обтяжені стражданнями, і Я дам вам чистоту Своїм Словом. 

Потім, коли ти вже не чутимеш Мене, ти продовжуватимеш відчувати Мою люблячу присутність. 

60 Прийміть Моє світло, щоб воно осяяло ваш життєвий шлях і звільнило вас від затьмарення 

свідомості в годину смерті. Тоді, в той момент, коли ви переступите пороги потойбічного світу, ви 

будете знати, хто ви є, ким ви були і ким ви будете. 

Послухайте Мою притчу: 

61 Жив-був король, який в оточенні своїх підданих святкував перемогу, здобуту над 

непокірним народом, що став його васалом. 

62 Король і його народ заспівали переможний гімн. Тоді цар так промовив до свого народу: 

"Сила руки Моєї перемогла і зробила царство Моє зростаючим, а переможених Я буду любити так, 

як люблю вас, дам їм поля в маєтках Моїх для вирощування виноградної лози, і воля Моя, щоб ви 

любили їх так, як люблю їх Я". 

63 Минув час, і серед тих людей, яких підкорила любов і праведність того царя, знайшовся 

чоловік, який повстав проти свого пана і намагався вбити його уві сні, але тільки поранив його. 

64 Зіткнувшись зі своїм злочином, той чоловік у страху втік і сховався в найтемнішому лісі, а 

цар оплакував невдячність і відсутність свого підданого, бо його серце дуже любило його. 

65 Цей чоловік був схоплений під час втечі вороже налаштованим до царя народом, і коли його 

звинуватили в тому, що він підданий того, чию владу вони не визнають, той, переляканий, 

закричав на весь голос, що він утікач, бо щойно вбив царя. Але йому не повірили і засудили на 

смерть на вогнищі, попередньо прийнявши мученицьку смерть. 

Коли він уже стікав кров'ю і його збиралися кинути у вогонь, сталося так, що повз нього 

проходив цар зі своїми слугами, які шукали бунтівника, і, побачивши, що тут відбувається, той 

правитель підняв руку і сказав поплічникам: "Що ви робите, бунтівний народ?". І на звук 

величного і владного голосу царя повстанці схилили перед ним голови. 

66 Невдячний підданий, який все ще лежав біля вогнища в кайданах, чекаючи виконання свого 

вироку, був вражений і жахнувся, побачивши, що цар не помер, що він крок за кроком 

наближається до нього і розв'язує кайдани. Він вивів його з вогню та обробив поранення. Потім 

напоїв його вином, одягнув у нову білу одежу і, поцілувавши його в чоло, сказав йому: "Підданий 

мій, чому ти втік від мене? За що ви мене поранили? Не відповідай Мені словами, Я лише хочу, 

щоб ти знав, що Я люблю тебе, і кажу тобі зараз: іди за Мною". 

Люди, які були свідками цих сцен милосердя, з подивом і внутрішнім преображенням 

вигукували: "Осанна, осанна!". Вони визнавали себе слухняними васалами цього царя і отримували 

від свого пана тільки блага, і підданий, який колись повстав, вражений такою любов'ю свого царя, 

вирішив відплатити за ці докази безмежної прихильності вічною любов'ю і поклонінням своєму 

пану, підкорений його настільки досконалими справами. 

(кінець притчі) 

67 Ось, люди, як ясно Моє Слово! Але люди воюють проти Мене і втрачають дружбу зі Мною. 

68 Що поганого я зробив людям? Який збиток приносить їм Моє вчення і Мій закон? 

69 Знайте, що як би часто ви Мене не ображали, ви щоразу будете прощені. Але тоді ви також 

зобов'язані прощати своїх ворогів, коли вони вас ображають. 

70 Я люблю вас, і коли ви робите крок від Мене, Я роблю такий же крок, щоб наблизитися до 

вас. Якщо ви зачините переді Мною браму вашого храму, Я буду стукати в неї, доки ви не 

відчините і Я не зможу увійти. 

71 Якщо ви вірите, що ви вже відкуплені, бо Я був на хресті, зрозумійте і це, що ви повинні 

довести, що ви гідні цього спасіння, і наслідувати цей приклад. 

72 Зі Мною ті, що грішили і сьогодні благословенні, ті, що богохульствували і сьогодні 

отримують Моє слово любові на свої вуста. Перелюбниці, які не мали миру в совісті, отримали 

прощення, щоб більше не грішити, бо Я є Воскресіння і Життя. 
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73 Оскільки ви є учнями і спадкоємцями Божественного Слова, то не богохульствуйте більше. 

Пам'ятайте, що Я дав вам приємну мову для вираження кожної ідеї, натхнення і почуття. 

74 Це Моє Слово, для неосвічених і освічених. 

75 Будьте "Добрими людьми", будьте як чисте дзеркало, щоб усі повірили, що Я з вами. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 101 
1 Якщо вівці не кличуть пастуха, то пастух шукає їх, щоб підвести до перешкоди. 

2 Учні, Я готую вас, щоб після Мого відходу ви йшли з провінції в провінцію, несучи Добру 

Новину про те, що Учитель був серед людей. Тоді розум Моїх глашатаїв буде закритий для цього 

проголошення, Мій Божественний Промінь і Мої духовні діти більше не проявлятимуться в цій 

формі. Все зміниться після 1950 року. Але якщо ті, хто були рупорами і носіями духовних дарів, 

будуть наполегливо працювати над своїм оснащенням і духовним піднесенням, то вони першими 

досягнуть бесіди духу з духом, а потім навчать цьому натовпи віруючих. 

3 Нехай уста Моїх учнів будуть готові принести розраду тим, хто її потребує, і нехай їхні 

домівки будуть готові прийняти тих, хто прийде з бажанням миру. 

4 Не всі Мої працівники підуть, щоб звіщати Мою істину. Одні продовжуватимуть чекати на 

своїх побратимів, інші шукатимуть їх у своїх селах, провінціях та країнах. 

5 Духовні істоти, які оберігали вас, будуть поруч з вами і даватимуть вам натхнення, силу і 

віру на вашому шляху. 

6 Спочатку слухайте Мене, вчіться у Мене, застосовуйте це на практиці і моліться за цей світ, 

який гине і стікає кров'ю. Якщо ви очікуєте, що Отець один подбає про світ, ви помиляєтеся: ви 

маєте нести значну частину тягаря цього хреста. 

7 Ваші власні страждання не повинні змусити вас забути про тих, хто живе у постійному 

відчаї та страху. Великі ваші життєві труднощі та негаразди, але їх не можна порівняти з тими, які 

обтяжують деяких ваших співвітчизників. 

8 Я добре знаю, що багато сердець нині глухі до Мого заклику, далекі від Мене, повністю 

зайняті своїми честолюбними планами і своєю ворожнечею. Але чому у вас також бувають 

моменти, коли ви глухі до Моїх натхнень і недбало ставитеся до духовного шляху, який Я намітив 

для вас? Не робіть вигляд, що це непокірність вашої плоті, ваші потреби і турботи, що постійно 

зростають, віддаляють вас від Мене. 

9 Я скрізь, на кожному кроці можна знайти можливість застосувати Моє вчення, бо для духу 

завжди знайдеться час і можливість виконати свою місію, навіть у матеріальних справах. 

10 Щодня протягом п'яти хвилин думайте про свої роботи, оцінюйте себе і приймайте рішення 

вдосконалюватися все більше і більше. 

11 Молитва є захистом, зброєю і щитом духу. Завжди ховайтеся в ньому, і ви не будете 

слабкими. 

12 Я говорю з вами простими словами, які зрозумілі всім. Я не вражав вас ні вишуканими 

виразами, ні незрозумілими філософіями, не говорив з вами іноземними словами. Велич Мого 

Слова - в його простоті. Відкрийте і осягніть його. 

13 Сповідайтеся Мені духовно, знаючи, що Я відкриваю те, що ви приховуєте на дні вашого 

серця. Нехай у ваших серцях народиться справжнє покаяння і прагніть прийти до Мене ще 

чистішим. 

14 Вивчіть усе це, і ви будете визнані Моїми учнями на вашому шляху. Дехто, дізнавшись про 

ваш дар спасіння, захоче купити вашу таємницю - одні з добрими намірами, інші з метою наживи. 

Але ти скажеш їм, що секрет допомоги стражденним ближнім полягає в любові до ближнього, і що 

всі володіють цією здатністю. 

15 У вас є здібності, якими ви можете здивувати світ. За допомогою дару духовного зору ви 

будете пророкувати і будете перевершувати навіть передбачення науки. 

16 Через Своїх працівників, навіть найменших з них, Я творю чудеса. Це час, коли простий і 

неосвічений дякує Мені за те, що Я дарував йому Свою милість і зробив його Моїм слугою. Бо в 

людині з ненавченим розумом може бути прихований високий дух, який розпізнаю тільки Я. 

17 Я бачив багатьох, що стогнали і ридали на краю прірви, бо їхня тілесна оболонка була 

непокірною і неприборканою. Але душа їхня, намагаючись подолати спотворення плоті, піднеслася 

до Мене в молитві, щоб сказати: "Господи, якщо Ти не прийдеш мені на допомогу, то я загину". - 

Тоді Учитель звернувся до них, щоб словом або випробуванням примусити цю непокірну матерію 

підкоритися і дати душі силу для подолання людських пристрастей і слабкостей. 
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18 Це ті, хто, будучи вбогими духом і смиренними на землі, сьогодні наділені силою, а їхні 

уста промовляють глибокими повчаннями і любов'ю зцілюють хвороби, які іншим вилікувати було 

не під силу. 

19 Чи зможеш ти відповісти на Мої запитання про Моє попереднє вчення? 

20 Книга залишається там, відкрита на тій же сторінці, яку я показував вам минулого разу; але 

треба продовжувати, не затримуючись. Тому Я роблю так, щоб Моє Слово закарбувалося у вашій 

свідомості, щоб воно прийшло до вас, коли ви цього потребуватимете. 

21 Я - Книга Життя. Я подбаю про те, щоб кожен з вас був маленькою книгою знань, для цього 

Я зараз записую Свої вчення у вашому серці. Завтра це вчення досягне всіх народів і будинків, але 

вже зараз ви можете сказати, що мали привілей бути Моїми слухачами під час цього 

проголошення. 

22 Я покликав тих, хто вважав себе позбавленим спадщини, тих, хто здавався зайвим у 

людстві, тих, хто терпів приниження, дехто навіть від рук своїх близьких, і вклав їм у руки цю 

книгу любові. 

23 Ви побачили світанок нової епохи, але не можна сказати, що ви вже все пережили. Тому я 

вас ретельно готую. Коли ви побачите, як це вчення яскраво засяє в майбутньому, ви не будете ні 

збиті з пантелику, ні засліплені його світлом. З учнів ви станете воїнами правди, готовими 

захищати себе; з цією метою Я відкриваю вам зброю, якою ви будете боротися. Але якщо ви 

забули, то Мені не зайве нагадати вам, що зброя, з якою ви будете непереможні, це: молитва, 

милосердя, прощення, щирість, лагідність, ревність до справедливого і доброго і любов. 

24 Вам судилося жити на землі, і коли ваші розчарування і труднощі спонукали вас запитати 

про приховану Божу волю, ви відразу ж отримали божественну відповідь, коли були покликані 

почути Моє Слово, яке є ласкою і бальзамом, а водночас і законом. 

25 Коли ви почуєте, як Я говорю як Батько, як Учитель і як Бог, ви перебудуєте свої життя, бо 

тепер ви знаєте, що мета, для якої ви були створені і послані у світ, полягає в тому, щоб досягти 

Мене. 

26 Хто, як не Я, відкрив би вам вашу долю і розкрив би вам ваші духовні дари? 

27 Мій учень Іоанн у своєму захопленні бачив цей час, розкриття Твоїх духовних дарів; але він 

тільки бачив. Спочатку Божественний Агнець повинен був прийти до вас, щоб зняти Шосту 

Печатку з тієї Книги Вічної Мудрості і Досконалої Праведності, щоб ви змогли її зрозуміти. 

28 Шлях, який Я показую вам сьогодні, осяяний світлом істини, щоб ви могли досягти Мене. 

На цьому шляху вас чекає багато випробувань, буде багато приводів для того, щоб вивчити Мій 

Закон, пізнати своє призначення і присвятити себе його виконанню. 

29 Кожен день приносить свої випробування, і Я бачу, як ви їх приймаєте і роздумуєте над 

плодами, які приносите Мені. Багато з цих випробувань незначні, але через них ви могли б почати 

життя, пов'язане з поліпшенням і досконалістю. Але, не розібравшись в них, ви відкидаєте їх, а 

якщо так, то як ви можете підготувати себе до більш суворих випробувань? Суд, який Я виношу 

над вашими справами, не є суворим, це суд ніжного Батька, який любить вас, який наставляє вас, 

щоб ви завжди прогресували у виконанні Мого Закону і виявляли свій мир і духовну силу. Але Я 

шукаю і люблю всіх Своїх дітей, Я не відвертаюся від того, хто провинився, а прощаю його і даю 

йому можливість виправитися і повернутися на правильний шлях. 

Серед тих, хто йде за Мною, є ті, хто не зміг звільнитися від своїх гріхів; але інші, які ревно 

моляться, поки вважають, що здобули перемогу (в житті), забувають Мої настанови, коли їх зачіпає 

самолюбство або гордість, і дозволяють виявитися своїм поганим нахилам. Хто може сховатися від 

Мене, Який знає ваші думки і походження вашого буття? 

30 Поки людина не може проникнути в серце свого ближнього, щоб відстояти його справу, я 

дбаю про неї, справедлива вона чи несправедлива, я захищаю вас і я люблю вас. 

31 Слухай Мої слова, щоб не спіткнутися і не піднести чашу страждань до своїх вуст. Чому ви 

не хочете зрозуміти своє призначення любити, свою велику місію? Чому ж ви не робите справ, 

подібних до Моїх, відчуваючи, що здатні виконати те, про що Я прошу вас, адже ви - частина Моєї 

Істоти і тому наділені великими якостями? 
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32 Я не хочу, щоб ви відчували біль, коли отримуєте Моє Слово, навпаки, Я хочу вселити в вас 

нову відвагу з його допомогою. Якщо Я колись сказав вам: "Воля ваша - Моя", то пам'ятайте, що 

коли ви підкоряєтеся Моїм законам, то виконуєте Мою Волю. Я схвалюю ваші добрі постанови і 

рішення, і ви відчули Мій мир і Моє благословення, що сходять на ваше серце щоразу, коли ви 

виконуєте свій обов'язок любити. 

33 Прагніть творити добро, ревно молитися і любити ближнього свого. Нехай ваш дух зростає і 

відчуває себе сильним і великим у виконанні своєї місії. 

34 Мені було приємно, що ви бідні в цей час, але Я не залишу вас без хліба насущного. Якщо Я 

позбавлю вас чогось, то дам вам натомість хліб Духа, хліб життя вічного, і назву вас 

благодійниками людства. 

35 Час відвідин, оголошений Мною через Даміану Ов'єдо, настав. Народи воюють один з 

одним у своїх війнах, а голод і моровиця охоплюють людство. Сили природи розв'язані. Я сказав 

через першого носія голосу: "Часи зміняться, і коли ви побачите, що людська наука проявляє 

великі ознаки прогресу, ви покаєтеся і навчитеся у Мене, щоб нести послання миру людству. 

36 Ви всі просвітлені, і навіть у найвіддаленішому куточку землі, де є один з Моїх учнів, буде 

присутній Мій Дух, що поширює світло і силу, що вирішує проблеми і усуває перешкоди. Ви, які 

були відзначені Мною в цьому часі - заступайтеся за тих, хто не був удостоєний знати це 

одкровення, яке Я даю вам. 

37 Відпочивайте протягом цього короткого періоду часу, в який Я благословляю вас і дарую 

вам Свій мир, бо ви повинні виконати свій обов'язок спокути; для цього Я дарував вам благодать 

прийняти нове земне тіло. Моя любов дає вам цю можливість, щоб ви могли досягти Мене. Хіба 

може бути Моєю волею, щоб ти прийшов до Мене з болем у душі? А ви, що слухаєте Мене, 

пізнаєте, що Слово Моє вже не відступить від сумління вашого. Але скільки тих, хто не хоче 

прийти, хоча Я кличу їх: це ті, хто женеться за насолодами як за найвищою метою свого життя, і 

хто має своїм законом лише веління своєї вільної волі. Я залишаю їх не тому, що вони не хочуть 

йти за Мною, навпаки, саме їх Я шукаю найбільше, бо знаю, що вони найбільше з усіх людей 

піднімуть до Мене очі, коли в їхніх серцях буде дуже великий біль. 

38 У ті хвилини покаяння Я всіх приймаю і всіх прощаю. Але якщо одні оновлюються на все 

життя, то інші забувають Мої докази любові, як тільки повертають собі мир і здоров'я, знову 

відчувають себе сильними, і ще більше віддаляються. Вони не зуміли використати добру нагоду, 

яку дало їм життя, щоб повернутися на істинний шлях. Тоді Я кличу їх до потойбіччя, щоб їхній 

дух міг роздумувати над самим собою, поза впливом матерії і всього, що прив'язує його до світу. 

39 До скількох людей я звертаюся з цим закликом день за днем! Вони очистяться у світлі Моєї 

Божественної Справедливості, перш ніж повернуться, і очищені таким чином не заплямують себе 

знову брудом, бо прийдуть з твердою рішучістю робити справи чесноти - справи, приємні перед 

Господом і гідні Його. 

40 Скільком з вас доведеться повернутися на Землю в спробі виконати завдання, яке не 

вдалося, або в пошуках можливості загладити допущені помилки! 

41 Подумайте про те, що хоча багато хто з вас мали достатньо часу, щоб почути Мене і 

навчитися у Мене, але ви перебуваєте в останніх роках свого життя і вже не встигаєте посіяти те, 

що накопичили у своєму дусі з такою любов'ю. Але не хвилюйтеся, Я - Життя і Я дозволю вам 

жити, щоб ви могли посіяти в серцях те зерно, яке так палко бажаєте виростити. 

42 Серед безлічі тих, хто слухає Мене, не бракує й таких, хто думає, що розуміє багато чого з 

Божественного вчення, але внутрішньо сумнівається і заперечує це слово. Але чого він не може 

заперечити, так це того, що його серце тремтіло і билося невідомими йому способами. Він 

намагатиметься забути певні слова, які Я звертав до нього, і все ж не зможе, і навіть втратить кілька 

годин сну, в яких почує відлуння того непримітного і простого слова. Причиною цього є те, що 

його совість підкаже йому, що за цим словом було світло, яке відкрило йому те, що він ховав у 

своєму серці, і заговорило з ним про те, що знав тільки він сам. 

43 Ось ще одна сторінка Книги Життя, написана Моєю милосердною Рукою. Я говорив з твоїм 

духом, бо Я завжди відкривав Себе людям. Форма, в якій Я зараз проявляю Себе, не нова і не 

дивна. Тільки тому, хто матеріалізувався, це може здатися дивним або неможливим. Для нього ж, 
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хто чекав Мене, найприродніше і найправильніше - почути голос Отця в собі. Лише діви, які вміли 

чергувати з палаючими світильниками, почули голос Нареченого, коли Він прийшов опівночі. 

44 Були такі, кого Мені доводилося кликати і раз, і вдруге, і втретє, були такі, кому доводилося 

не тільки почути Мене, але й докопатися до суті, щоб запалити їхню віру, були такі, хто хулив 

Мою справу, але потім, коли Я творив на їхньому шляху диво, вони з покаянням і страхом 

визнавали, що Той, Хто говорив, був Словом Божим, Божественним Учителем. Це Моє найкраще 

вчення: будьте терплячі до своїх ближніх; якщо вони сумніваються у вченні, ніколи не 

відповідайте інвективою на інвективу. 

45 Блаженні ті, хто намагається приховати від Моїх очей біль, який завдають їм люди своїми 

знущаннями і безсердечністю. Блаженні ті, хто не нарікає, а дякує Мені, бо, незважаючи на 

випробування, Моя благодать всюди слідує за ними. 

46 Що можна приховати від Мого погляду, щоб він не виявив? Я винагороджу вас, ви завжди 

будете бачити, як після бурі з'являється веселка миру. Продовжуйте накопичувати Моє вчення, як 

скарб, нехай воно стане ділом, щоб у ваших серцях очистилася любов до ближнього. 

47 Серед вас є ті, хто в минулому знаходив задоволення у злі, хто вільно почувався в ненависті 

і розпусті, але жахався любові, милосердя і смирення. Зараз вони освіжаються своїм внутрішнім 

перетворенням, своїм оновленням. Ваш дух вже отримує владу над вашою плоттю. Тепер ти 

радієш, коли робиш добро, насолоджуєшся милосердям, відчуваєш задоволення від того, що ти 

лагідний і смиренний. Ви починаєте відчувати здригання і відраза до розпусти. Немає жодної 

людини, яка, послухавши Мене, не змінила б так чи інакше своє життя. Хто може сказати, що не 

відчув справжнього здоров'я, що розлилося по його єству після того, як на його тіло і душу 

пролився цілющий бальзам Всевишнього Лікаря? Скільки чудес зробило лише Моє Слово! Усе Я 

дарував тобі, щоб допомогти тобі подолати твої духовні лінощі. Бо в цей час Я прийшов не для 

того, щоб принести Себе в жертву як людина, але щоб надихнути вас на здобуття заслуг, щоб 

заслужити своє спасіння. Над вами існує духовний скарб, який є спадщиною для вашого духу. 

Коли ж ти володітимеш усім тим, що Я задумав для тебе? 

48 Сьогодні ніхто не може знати, як багато вони вже досягли. 

49 Яким потрібним відчуваєш себе на миті! Деякі плачуть і не знають чому, постійно хворіють. 

Інші, які є батьками, дивуються, чому пожинають лише плоди нерозуміння і невдячності, хоча 

дбали про свою сім'ю і піклувалися про неї з любов'ю. І жінки, які мали бажання пестощів і 

допомоги на землі, так само дивуються, чому вони не змогли втамувати цю спрагу ніжності за 

життя. Єдинокровні брати і сестри відчувають себе далекими один від одного, вони не люблять 

один одного і не розуміють один одного. Ви запитуєте себе, в чому причина всього цього, і не 

можете зрозуміти, чому на ваших очах руйнується добро. Я кажу вам: Коли добро одних знайде 

відгук в інших і їхні серця від цього освіжаться - коли духовні чесноти і цінності будуть належно 

оцінені, тоді голод, спрага справедливості, любові і порозуміння відійдуть з людських сердець. 

50 Я також кажу вам, що тут, на землі, ви не знаєте, хто ви є духовно, не знаєте, хто є духом 

вашого чоловіка або дружини, ваших батьків або дітей. Тільки таким чином Ви могли нести тягар 

багатьох обов'язків спокути, які утворюють Ваш хрест. Несіть цей хрест з любов'ю, не намагайтеся 

знати, ким би ви могли бути в цей час. Задовольняйтеся тим, що ви всі є братніми дітьми одного 

Батька, і що між братами і сестрами не може бути ворогів. Любіть один одного, і ви будете 

рухатися по шляху розвитку. 

51 Едем давно зачинив свої ворота перед людством, він зник, а його пахощі здійнялися в 

безмежність. Земля тоді перетворилася на долину сліз, і почалася духовна спокута, поле битви, де 

очищається душа. Але кращий рай, ніж той, який ви втратили, - це той, який ви знайдете; він чекає 

на вас з відкритими воротами. Моліться, щоб ви отримали Мою силу і продовжували просуватися 

по своєму духовному шляху розвитку. Але робіть це своїм духом, а не завченими молитвами - 

якими б гарними вони не були - якщо ви не відчуваєте їх глибоко. Тож любіть і прощайте своїх 

ближніх. Тоді ви відчуєте блаженство, яке тече від вашої совісті до вашого серця, коли ви 

виконуєте Мої вказівки. 

52 Я давно готував вас, бо дійде до того, що вас будуть називати порушниками порядку і 

духовного спокою у світі, бо на вас будуть зводити наклепи. Моє вчення готує тих, хто завтра буде 
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терплячими, смиренними і лагідними господарями, тими, хто з любов'ю відповідатиме на всі 

запитання своїх ближніх. 

53 Кожне Моє вчення - це книга, з якої ви можете дізнатися все, що потрібно вашому духу, 

щоб потім навчати своїх братів і сестер. Моє вчення готує для вас новий світ, нове життя вже на 

цій землі. Але коли я говорю вам про цю істину, а ви думаєте про війну, яку ведуть народи, де 

панують тільки біль, страх і страждання, ви думаєте, що це слово не може стати реальністю. 

Істинно, істинно кажу вам: те, чим я ділюся з вами, є не тільки вченням, але й пророцтвом. 

54 Якщо ваша наука і ваш гріх призвели до того, що ви втратили рай миру, щирості і 

братерства, то одухотворення поверне вам ту благодать, яка буде цінуватися вище, ніж той високий 

ступінь розвитку, яким ви володієте сьогодні, ніж (те існування), коли ви ще перебували в стані 

невинності. 

55 Простим і зрозумілим є Моє вчення, щоб його могли зрозуміти початківці. Хоча Я 

проявляю Себе через грішні тіла, Моє Слово залишається слідом любові в серці людей. Ця форма 

прояву є ще одним доказом смирення, яке Я дав Моїм дітям. Я постійно навчаю вас цієї чесноти, бо 

вона є однією з тих, які дух повинен вправляти найбільше. Одним Я дав смиренне походження у 

світі, щоб вони у своєму житті брали за приклад Учителя; іншим дав багатий дім, щоб вони так 

само наслідували Ісуса, який, будучи царем, залишив свій престол, щоб служити бідним, хворим і 

грішникам. 

56 Заслуга того, хто спускається зі свого суспільного становища для служіння ближнім, ким би 

вони не були, так само велика, як і того, хто піднімається зі свого убогого і невідомого життя на 

висоту праведників на шляху любові. 

57 О, якби серед вас знайшлося смиренне серце, яке стало б прикладом для інших! Бо скільки з 

тих, хто має вираз смирення на обличчі, сіють гординю, яку потай носять у своїх гордих серцях? 

Моя Воля, щоб ця маска лицемірства спала з цього народу, щоб люди визнали вас учнями Святого 

Духа через ваше смирення. 

58 Життя вашого Вчителя є прикладом для всіх людей. Але оскільки жінці не вистачало 

настанов про її завдання як матері, їй була послана Марія як втілення Божественної Ніжності, яка 

з'явилася як жінка серед чоловіків, щоб дати і вам свій Божественний приклад смирення. 

59 Кожного разу, коли ти чуєш, як Я вихваляю чесноти, ти відчуваєш, як людський гріх і 

недосконалість постають перед твоїми очима у всій своїй величі. Потім, сумно схиливши шию, 

хтось каже Мені: "Господи, невже Ти прийшов у Своїй чистоті і святості, щоб принизити нас за 

наші гріхи, Ти, що поклав смирення на наші серця?". Відповідаю тому серцю, що воно не зрозуміло 

Мого Слова, що це лише атом Мого Світла і Моєї Святості, який Я ставлю перед вами, щоб ви не 

відчували себе приниженими переді Мною і не були нездатними слідувати за Мною в чеснотах. 

60 Не плутайте смиренність з убогістю одягу. Не думайте, що смиренним є той, хто має в собі 

почуття меншовартості і з цієї причини змушений служити іншим і схилятися перед ними. Кажу 

вам, що істинне смирення в тому, хто, хоча і здатний судити, що він є хтось, і знає, що володіє 

якимись знаннями, але бажає упокорити себе перед іншими і отримує задоволення від того, що 

ділиться з ними тим, що має. 

61 Смирення - це світло душі, і навпаки, його відсутність - це темрява в ній. Марнославство - 

плід невігластва. Той, хто великий знаннями і відзначається чеснотами, володіє істинною 

скромністю і духовним смиренням. 

62 Яке вдячне почуття відчуваєш, коли відчуваєш, що людина, яка користується повагою серед 

чоловіків, проявляє до тебе ласку, розуміння, скромність. Ви можете передати те ж саме почуття 

тим, хто знаходиться нижче вас або відчуває себе так само. Вмійте нахилятися, вмійте подавати 

руку, не відчуваючи зверхності, вчіться бути розуміючими. Кажу вам, що в цих випадках щасливий 

не тільки той, хто отримує доказ любові, допомогу або розраду, але і той, хто дає, бо він знає, що 

над ним є Той, Хто сам дав йому докази любові і смирення, і Він є його Бог і Господь. 

63 Переживіть у ваших серцях радість відчуття любові вашого Отця, який ніколи не 

принижував вас Своєю величчю, але відкрив її у Своєму досконалому смиренні, щоб зробити вас 

великими і привести вас до справжнього життя в Його Царстві, яке не має ні початку, ні кінця. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 102 
1 Ваше благання досягло Небес, і на доказ цього ви відчуваєте Мій спокій у ці хвилини. Якщо 

одного разу ви відчуєте солодкий спокій, що пронизує ваше серце, можете з упевненістю сказати, 

що ваш Творець був поруч з вами. Якщо ваше серце б'ється частіше і вас наповнює незрозуміле 

блаженство, то це тому, що ваш дух почув голос свого Господа. 

2 Несіть свій хрест з думкою, що Моя присутність з вами, щоб підбадьорювати вас на шляху 

розвитку. 

3 Ви всі можете і повинні належати до просвітлених Господом. Немає такого серця, яке б не 

носило в собі божественне насіння любові і чеснот. Ті, хто приймає Моє вчення, щоб стати Моїми 

учнями, - це ті, хто через істинні свідчення любові і милосердя до натовпу представляють свого 

Вчителя як досконалу любов і безмежну мудрість. Це шлях, яким ви повинні звіщати Добру 

Новину на землі через чисті справи, слова і думки. 

4 Я хочу, щоб за цей час ви досягли такої великої чутливості в духовному, щоб думки від 

Мене, відображеної у вашому розумі, було достатньо, щоб підкорятися Мені з істинною 

смиренністю. 

5 Пройшли ті часи, коли люди вимагали від свого Бога незаперечного матеріального прояву, 

щоб повірити в Його Слово, Його Існування або Його Справедливість. Ті часи, коли люди 

здригалися тільки від страшного голосу своїх пророків або від Божественної Справедливості, що 

проявлялася через розгнуздану стихію, через епідемії, моровицю і війни, ви повинні вважати 

минулими; не плекайте бажання, щоб вони продовжувалися до ваших днів. Ваш дух еволюціонував 

і буде боротися з матеріалізованою душею до тих пір, поки не зробить її сприйнятливою до 

вібрацій, натхнень і повідомлень, які приходять до вас з духовного світу. 

6 У кожну епоху Я допомагав вашому духу все більше і більше просуватися до пізнання 

істини. Подбайте про те, щоб настала година, коли остання завіса спаде і ви зможете побачити 

славу вашого Отця. 

7 Хто - нікому не кажучи, що він Мій учень - поширює на своєму шляху доброту, того скрізь 

запитуватимуть ближні, яким найкоротшим шляхом можна дістатися до Отця. 

8 Той, хто хвалиться тим, що є Моїм солдатом, Моїм слугою або Моїм учнем, викличе лише 

підозру, глузування, презирство і осуд. 

9 Після того, як Ісус на очах у Своїх учнів звершив великі і могутні діла, Він одного разу 

запитав Петра: "А ти, за кого ти Мене вважаєш?". На це учень здивовано, але сповнений віри 

відповів: "Ти - Син Бога Живого". Так ви пройдете по світу за Моєю волею: З тією лагідною 

добротою, якої навчив вас Ісус. Тоді не буде бракувати тих, хто, побачивши ваші справи, повірить, 

що ви - Мої учні і що ви передаєте Моє вчення своїм ближнім. Пам'ятайте, що Я - добра дорога, 

Моє Слово дало вам свідчення про це. Багато чого Я говорив вам, але ви не можете сказати, що 

жодне з Моїх слів не навчило вас чогось, що виходить за межі Мого Закону. 

10 Я зустрів вас, як зів'ялі і засохлі рослини під променями немилосердного сонця, і дав вам 

відчути ласку Мого Слова, яке, як небесна роса, осяяло вас. Ви йшли стежкою, зарослою будяками, 

і не хотіли йти далі, боячись поранитися. Але, почувши Моє Слово, ви втратили страх перед 

життям, з ваших сердець пішли недовіра і підозрілість, і ви відновили життєвий шлях, сповнені 

надії і віри у своє призначення. За кожну мить, що минула, у вашому дусі звучало Слово Отця, яке 

є їжею вічного життя для кожного, хто його приймає. 

11 Люди, в той самий час, коли Я озброюю вас для проникнення в духовне життя, легіони 

людей готуються у світі викорчовувати з сердець своїх ближніх кожне зернятко духовного 

походження. Я даю вам необхідний час, щоб зміцнити вашу віру і дозволити божественному 

знанню того, що Я відкрив вам, розгорнутися у ваших серцях. Якщо ви дійсно підготуєте себе, вам 

не буде чого боятися від світу, ні від його слів, ні від його книг, ні його обіцянки, ні його погрози 

не зможуть витіснити з ваших сердець ні суть Мого вчення, ні обіцянку Обітованої Землі, яку Я 

запропонував вам. Ви ніколи не проміняєте її на найспокусливіші обіцянки світу. 

12 Щоразу, коли це випробування приходить на вас і ваші вороги стежать за вашими кроками, 

пам'ятайте, що це Христос промовляє до вас у цей момент і нагадує вам, як Ісус був спокушений у 
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пустелі і як Він переміг світ і плоть Своєю силою. Я хочу, щоб ви були такими ж - сильними перед 

обличчям кожного супротивника, не забуваючи, що найсильнішого з ваших ворогів ви маєте 

всередині себе, і що тільки віра і сила, яка йде від Мене, дасть вам перемогу. 

13 Ваша боротьба не залишиться без винагороди; вона буде нескінченно більшою, ніж та, яку 

ви могли б очікувати від Землі. З цієї великої нагороди Я дам вам лише трохи тут, у цьому світі, 

заздалегідь, і це буде задоволення бачити, як вороги Моєї істини навертаються до неї. 

14 Уважно вдумайтеся в Моє вчення, улюблені учні, і від цього роздуму ви отримаєте ту силу, 

яка допоможе вам не впасти духом у битві. 

15 Звільніть свій розум від усякої нечистоти, якщо хочете зрозуміти Моє Слово. Майстер 

працює над ним, щоб пробудити його від сну, в якому він опинився, і показати йому сяюче світло 

нового ранку. 

16 У Своїй любові до вас Я роблю божественне людським, щоб зробити його зрозумілим для 

вас. Я перетворюю Свою Божественну мудрість на людські слова і через цей духовний дар 

спонукаю вас почути настанови вашого Небесного Отця, Який зміцнює ваше тіло Своєю любов'ю і 

очищає вашу душу від її плям. 

17 Батько всього сущого говорить з вами в цю мить. Любов, яка створила вас, дає про себе 

знати в кожному, хто чує це слово. 

18 Перш ніж ви почули Мене через цих носіїв голосу, прихований голос всередині вас 

сповістив про Мою присутність на вашому шляху. Ті, хто зміг почути цей голос у своєму серці, 

отримавши Благу Звістку, до якої їх привів брат зі словами: "Ідіть, бо Божественний Учитель 

говорить зараз і чекає на вас", підтвердили, що передчуття, яке вони мали, не обмануло їх, що 

звістка їхнього серця була справжньою. Істинно кажу вам: це ті, хто залишився зі Мною, ті, хто 

повірив у Моє явлення, бо вони вже чекали Мене. 

19 Коли Я більше не буду говорити з вами в тій формі, яку ви відчуваєте сьогодні, Я знову 

відкрию вам Себе безпосередньо від духу до духу, і тоді ви вже не будете сумніватися, не будете 

питати: "Невже це Господь?". Тоді у вас з'явиться впевненість і абсолютна віра в те, що ваш дух 

почне спілкуватися зі своїм Творцем. 

20 Не слабшай у своєму прагненні наблизитися до Мене через те, що вважаєш свою духовну 

зрілість низькою. Ви вступаєте в епоху одухотворення, але ви не досягнете досконалості у вашому 

духовному спілкуванні; після вас прийдуть інші, а за ними інші, які почують Мій голос, отримають 

божественне натхнення і відтворять Мої послання так, як ви зараз не можете собі уявити. Чи не 

може так статися, що саме ви самі будете жити в ті часи? Але в ці майбутні речі тільки Я можу 

проникнути, і тільки Я можу знати, що повернеться, а що залишиться в духовному, щоб ніколи не 

повернутися на землю. 

21 Хтось із Моїх учнів закладе перший камінь, хтось - останній у найпрекраснішу будівлю, яку 

людина звела для свого Господа. 

22 Ця робота стане плодом духовної злагоди між усіма людьми. Сьогодні ви відчуваєте, що 

дуже далекі від того, щоб принести цей плід, бо визнаєте, що між людьми панує розбрат. Проте, не 

впадайте у відчай, бо вже наближається серп, який зріже бур'яни, що роз'єднали людство, щоб 

після завершення візиту ви знову побачили сяйво справедливості, розуму і братерства. 

23 Сьогодні Я відкриваю перед вами Божественну Книгу Своєї Любові; зробіть це і у ваших 

серцях, улюблені учні. Але не турбуйтеся, бо перед тим, як дати вам Мою настанову, Я роблю 

паузу, щоб вислухати ваші скорботи і зцілити вас від ваших страждань. Я бажаю, щоб, коли ви 

приходите до Мене, у вашому дусі панував глибокий мир. Я знаю, кому з вас є з чим боротися, і 

для цього абсолютно необхідно, щоб ви вже зараз отримали велику підтримку. Силу вам дає Моє 

Слово, яке пронизане життям і здоров'ям. Це Слово походить від Божественного Слова, яке в цей 

час проникає всередину вашого духу, щоб здійснити досконале спілкування між Отцем і Його 

дітьми. 

24 Для когось Моє вчення стане незабутнім, бо в їхньому житті воно буде тією зіркою, яка 

вказуватиме їм шлях. Вони прийдуть у свій час, щоб слідувати за Мною і бути свідками Моїх 

одкровень. Інші зійдуть зі шляху, не знаючи, кого вони слухали, і яка істина містилася в тому слові. 

Потім їм доведеться блукати ще трохи, поки не прийде час їхніх випробувань і вони не відчують, 
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як в глибині їхнього єства піднімається натхнення, нагадуючи їм про те, що вони колись чули і 

чому їхнє серце тоді не надало значення. Насамперед, послухайте Мене, всі ви, незалежно від того, 

чи відвертаєтеся ви від Мене, чи заперечуєте Мене. Я сію у вашому дусі, куди тільки я знаходжу 

доступ, бо для цього є тільки один ключ, і я володію ним. Коли для цього прийде відповідний час, 

світло вирветься з глибин вашого серця, яке Я залишаю сьогодні в найпотаємнішій частині вашого 

єства. 

25 Усуньте темряву у своєму житті, невігластво, пороки, все, що робить ваше тіло хворим. 

Несіть світло у своє існування і поширюйте любов свого духу на життєвому шляху своїх ближніх. 

26 "Часом нових знань" люди назвали це століття, але я кажу вам довіряти не тільки світлу, що 

йде від науки, а й своїм духовним дарам. Не забувайте, що не хлібом єдиним живе людина, але й 

кожним словом, що походить від Бога. 

27 Зберігайте Моє Слово у ваших серцях, і якщо ви користуєтеся ним, то не для того, щоб 

хвалитися перед тими, хто не знає цього вчення. Не бажайте здаватися новими просвітленими, бо 

ніхто з ваших ближніх не позбавлений світла. Якщо ви не будете смиренно передавати Мою 

спадщину, ви не зможете дарувати світло. 

28 Я нині заповідаю людству нову книгу, новий заповіт: Моє Слово Третьої Ери, 

Божественний Голос, який промовляв до людини при знятті Шостої Печатки. 

29 Не обов'язково, щоб ваші імена чи ваші вчинки увійшли в історію. У цій книзі Моє Слово 

буде як дзвінкий і ясний голос, що вічно промовляє до людського серця, і Мій народ залишить 

нащадкам сліди своїх кроків на цьому шляху одухотворення. 

30 Залиште пам'ять про свої добрі справи як приклад для тих, хто прийде після вас. 

Поспішайте викорінити всі свої плями сьогодні, щоб їх не побачили ваші брати і сестри. 

31 Писання Першої Епохи передали історію народу Ізраїлю і зберегли імена його дітей, його 

успіхи і його невдачі, його діла віри і його слабкості, його славу і його падіння, щоб ця книга 

промовляла до кожного нового покоління про розвиток цього народу в його поклонінні Богу. Ця 

книга також передала імена патріархів, які любили чесноту і праведність, зразки міцності віри, а 

також імена пророків, провидців майбутнього, устами яких Господь завжди говорив, коли бачив 

Свій народ на межі небезпеки. Вона також передала імена корупціонерів, зрадників, непокірних, бо 

кожен випадок, кожен приклад - це урок, а іноді і символ. 

32 Коли Я жив серед людей в Ісусі, Я використовував суть цих писань, сенс цих творів лише 

тоді, коли це було необхідно для передачі Мого вчення; Я ніколи не вихваляв матеріальне і 

несуттєве. Хіба ви не пам'ятаєте, що Я згадував праведного Авеля, що хвалив терпіння Іова і 

згадував мудрість і славу Соломона? Хіба Я не згадував неодноразово Авраама і не говорив про 

пророків, і хіба не казав вам, посилаючись на Мойсея, що Я прийшов не для того, щоб скасувати 

закон, який він отримав, але для того, щоб виконати його? 

33 Якби Христос був Агнцем Божим, який бере на себе гріхи світу - навіть тоді я міг би тільки 

хвалити добро і мусив би звести нанівець зло. 

34 Моє життя змінило життя людей. Моя смерть відкрила засліплені темрявою матеріалізму 

очі до світла істини, а поклоніння Богу зробило великий крок до досконалості, бо любов Месії 

змусила людей набути нового уявлення про Божественну справедливість. Наче новий Бог з'явився 

тому народові, Моє вчення і Мої справи відкрили світові істину, яку люди раніше не могли бачити. 

35 Бог, незмінний, не міг змінитися у Своєму внутрішньому єстві по відношенню до Своїх 

дітей. Саме людина відкрила для себе справжню природу Отця, коли духовно піднялася до свого 

Творця по сходах любові та одухотворення, які показав їй Христос. Навіть коли Мої апостоли 

навчали натовп у дворах, синагогах чи на ринках і змушені були звертатися до минулих часів, вони 

використовували лише ті приклади, які залишали істинний духовний слід, і відкидали все, що було 

непотрібним. 

36 Тепер, коли Я прийшов до вас з широкими духовними настановами, Я не забув, що ви всі 

відчуваєте потребу в дослідженні тих книг, бо при кожній нагоді, на кожному уроці Я навчав вас і 

нагадував вам про те, що було, - про приклади, які ви не повинні забувати, про вчення, які мають 

вічне життя. Але ще раз кажу вам: і зараз Я говорив тільки про духовне. Не думайте, що Я 

забороняю вам читати ту Книгу Перших Часів, бо ви - тринітарний народ. Хіба ви не знаєте, що Я 
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сказав: "Досліджуйте Писання", а тепер додаю: "Моліться перед читанням, щоб, вивчаючи, знайти 

істинне світло і не впасти в оману, як це сталося з багатьма через те, що вони дали неправдиве 

тлумачення подіям". Читайте, досліджуйте, але пояснення сенсу ви знайдете в Моєму Слові 

Третьої Епохи. 

37 Навіщо вам у цей час заповідати тим, хто прийде після вас, свою недосконалість, свій 

фальшивий культ духовності, свій непослух і своє звикання до святого? Чи вважаєте Ви, що Ваші 

роботи роблять Вас гідним того, щоб увійти в історію? 

38 Коли прийде час, Я просвічу вас, щоб Мій народ, свідок Мого прояву і Мого Слова, склав з 

Моїх повчальних бесід книгу, яка дійде до всіх людей, щоб люди знайшли в ній тільки 

Божественну Сутність Вчителя, Його Вічну Істину, Його Любов і Його Одкровення, і ніколи не 

відкрили для себе надмірно людського в голосоносці. 

39 Ті, хто були Моїми учнями в цій роботі, знатимуть, як відокремити кукіль, щоб залишилася 

чиста пшениця; бо для того, щоб Моє насіння проросло, воно повинно бути чистим. 

40 Сьогодні Я присутній перед вашим духовним поглядом, щоб ви могли бачити Мене за 

допомогою ваших духовних здібностей. Через них Я посилаю вам Своє Божественне тепло, щоб ви 

відчули Мене у своїх серцях. Я хочу відвернути вас від усього непотрібного, від усього поганого. Я 

довіряю вам сад, в якому ви зможете виростити всі чесноти. Треба протидіяти гріху, подивіться, як 

розквітло зло. 

41 Я бачу, що ваше серце тремтить від захвату, коли ви чуєте, як Я так говорю, бо ви 

відчуваєте надію, що люди оновляться. Слухаючи Мене, ви відчуваєте порив піти на пошуки того, 

хто помиляється, грішника, порочного, щоб говорити з ним Моєю правдою і відвернути його від 

злого шляху. Я благословляю ці благородні почуття, які починають пробуджуватися у ваших 

серцях, але кажу вам: Якщо ви спочатку не виправили свої помилки, якщо ви не очистили свої 

серця, то не годиться з'являтися перед своїми ближніми і вказувати їм на їхні гріхи. Одне Моє 

Слово на ваших устах не зробить чуда навернення людей, для цього необхідний приклад вашого 

життя. Тоді Моє Слово буде прийнято за істину. 

42 Коли Мої учні розійшлися в той час по всьому світу, щоб проповідувати Моє вчення, вони 

не задовольнялися повторенням Моїх слів, але вчили і своїми справами, і коли вони говорили, що 

бачили Того, Хто помер на хресті з любові до людей, вони робили це з 

Вони вмирають словами і справами, вмирають як жертва, як їхній Учитель. Я кажу вам: Хто 

відстоює правду і вмирає за неї, тому повірять. Але я не прошу вас принести цю жертву. Я не хочу, 

щоб ви вмирали, щоб довести Мою істину, Я хочу, щоб ви жили і свідчили своїм життям про Моє 

Слово, яке вчить вас любити один одного. 

43 На вас чекає нове щастя - служіння своїм ближнім, допомога їм у перебудові їхнього життя, 

у зверненні їх зі злих шляхів. 

44 Чи бачите ви, наскільки необхідна ваша підготовка для того, щоб мати можливість взяти в 

руки зброю правди і допомогти їй перемогти в битві? 

45 Багато тих, хто, почувши Моє Божественне Слово, засвідчив його. Але коли вони не 

підтверджували те, що говорили на устах, справами, то були відкинуті і висміяні. Однак, як тільки 

це свідчення супроводжувалося добрими справами, в одних воно запалювало віру, а інших 

змушувало замислитися. 

46 Все Моє вчення спрямоване на те, щоб підготувати вас до цієї битви, про яку Я говорю з 

вами, зміцнити вашу віру і просвітити ваш дух, щоб ваше свідчення було потужним. 

47 Знову і знову кажу вам, що люди інтуїтивно чекають приходу чогось невідомого. Це 

передчуття дає вам світло духу, який горить, як світильник, в очікуванні виконання Моєї обіцянки. 

48 Хіба ви не хочете бути тими, хто донесе Добру Новину до цих сердець? Так? Тоді слухайте і 

розумійте вчення Вчителя, слухайтеся і любіть Отця, і ви будете гідні служити своїм ближнім. 

49 Якщо ви прагнете до безсмертя душі, не бійтеся приходу смерті, яка кладе край людському 

життю. Очікуйте її підготовленою, вона під Моїм командуванням, і тому завжди приходить в 

потрібний час і правильно, навіть якщо люди часто вважають протилежне. 

50 Найважче не те, що людина помирає, а те, що коли вона покидає тіло, її душа позбавлена 

світла і не може побачити істину. Я не хочу смерті грішника, а хочу його покаяння. Але якщо 
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смерть одного разу стає необхідною - чи то для звільнення душі, чи то для того, щоб зупинити 

падіння людини в руїну, - тоді Моя Божественна Справедливість перерізає нитку життя цього 

людського існування. 

51 У той час, коли натовп, розпалений помилкою перелюбниці, тільки й чекав Мого суду, щоб 

убити її, оскільки люди вважали, що тільки так можна повністю стерти гріх цієї жінки, Я показав 

їм, що прощення і Слово любові - це життя для серця і смерть для гріха. Заслуга полягає в тому, 

щоб досягти того, що гріх вмирає, а створіння живе. Тому не треба було, щоб та жінка зникала, а 

треба було, щоб зникав її гріх. 

52 Якби це було не так, Я б уже знищив вас у Своєму небажанні грішити. Але бачите, Я не 

тільки не забираю вашого життя, але навіть даю вам одне тіло за іншим, щоб ви могли пізнати це 

благословенне Вчення на землі - Вчення, яке, оскільки воно не було зрозуміле людству, стало 

причиною того, що "Слово" Боже стало людиною, щоб Своїм народженням, Своїми справами і 

Своєю смертю навчити вас, в чому полягає істинне призначення людини в цьому світі. Це вчення, 

яким ви не жили, яке ви не застосовували. Чому це вас вчить? Смирення, слідування Божественній 

Волі, самозречення заради любові до ближнього, відданість ідеалу духовного висхідного розвитку. 

Той, хто виконає це завдання на землі, не матиме причин повертатися на неї, бо вже залишив своє 

добре насіння. У цьому йому послужить прикладом Христос, який, показавши Своїм життям 

досконалий приклад для людства, не повернувся у світ як людина. 

53 Навчіться залишати це тіло в лоні землі, коли прийде час, якщо ви хочете продовжувати 

жити для тих, кого ви любите, і якщо ви хочете, щоб вони відчували вас. Якщо ви не бажаєте 

зануритися в тишу і порожнечу, а продовжуєте впливати на своїх земних братів і сестер, бо 

розумієте, що це і є те, що воістину називається життям, то дізнайтеся вже зараз, що подібно до 

того, як ваш дух відмовився від своєї духовної домівки, щоб жити на землі, так само він відмовився 

і від 

Йому доведеться відмовитися від дрібниць світу, коли він повернеться в духовний світ. 

54 Якби люди навчилися залишати свої тіла і все, чим вони володіють на землі, з покорою, їхня 

смерть була б легкою; але до тих пір, поки присутні прив'язаність до землі і бунт, це буде біль, який 

відокремлює душу від плоті, в поєднанні зі страхом за обидві частини. 

55 Вивчайте Моє вчення, учні, і ви зрозумієте, чому Я говорив вам через Ісуса: "Царство Моє 

не від світу цього". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 103 
1 Зверніть увагу на те, що відбувається, коли ви залишаєте своє на землі, щоб прийти і почути 

Моє Слово, або полегшити якийсь біль. Коли ви повертаєтеся на роботу або додому, вам здається, 

що хтось був там, щоб представляти вас під час вашої відсутності. Так воно і є, учні, бо це Я 

пильную за тим, що ви пропускаєте в ті короткі проміжки часу, коли ви зайняті виконанням свого 

духовного завдання. 

2 Прийми це як доказ того, що коли б ти не залишив цей світ, щоб присвятити своє існування 

служінню Мені, Я буду наглядати за тими, кого ти залишив, кого Я покрию Своїм покровом миру, 

заповнюючи Своєю Присутністю ту порожнечу, яку ти залишаєш, разом з ними. 

3 Зрозумійте, що якщо Я вже давно вчив вас жити у світі як діти Божі, то зараз Я готую вас 

для того, щоб ви могли увійти в Духовне Життя, яке чекає на вас після цього. Пройдіть це 

існування, виконуючи те завдання, яке ви принесли з собою на землю, щоб, увійшовши в нього, 

осягнути сенс духовного життя. 

4 Не уникайте людей під приводом того, що їхні гріхи вас лякають. Якщо ви любите Мене, ви 

не повинні не любити Мене в своєму ближньому. Саме зараз, коли небезпеки і загрози 

скупчуються над людьми, ви повинні довести Мені, що любите їх, що співчуваєте їхньому болю і 

що готові боротися за спасіння всіх. Хіба ви не бачили, як Я завжди приходив вам на допомогу в 

моменти найбільшої гіркоти для людства? 

5 Дивіться і моліться, люди, ваша місія чітко визначена, і нехай ніхто не повернеться до Мене 

і не скаже, що він нічого не зміг зробити, тому що не знав, для чого був посланий. Ваші справи 

повинні бути спрямовані на милосердя, громадське мислення та мир. 

6 Мої нові учні, які почули Мене за цей час, взяли на себе відповідальність поширювати Моє 

вчення і дбати про те, щоб їхні справи були найкращим свідченням істини, яку містить це вчення. 

7 Живучи згідно з цим словом, вони виконають завдання, заради якого були послані в цей 

світ, і їхнє свідчення буде прийнято як істинне. 

8 У всі часи Я давав про Себе знати в людях, яким судилося поширювати знання і віру в Мою 

Божественність по всьому світу - в людях обраних духів, а не певної раси, бо немає різниці, чи 

знаходжу Я їх втіленими в тій чи іншій нації, чи розмовляють вони тією чи іншою мовою, чи ні. 

9 Навіщо прикрашати тіло людини красою, яка належить лише духу? Чому Господу має 

подобатися лише одна з рас, що складають людство? 

10 У цей час дух справжнього Ізраїлю діє всюди. Це духи, які відчувають Мою присутність, які 

чекають Мого приходу, які уповають на Мою праведність. 

11 Коли ці слова дійдуть до інших місць, багато хто буде насміхатися з них; але кажу вам, що 

краще було б їм не робити їх об'єктом своїх насмішок, бо прийде година, коли вони прокинуться 

від свого глибокого сну і зрозуміють, що вони теж є дітьми Божого народу. 

12 Ці натовпи людей, які чують Мене сьогодні, можуть впасти в помилку, якщо не будуть 

вивчати Моє Слово і якщо не звільняться від свого земно-матеріального способу мислення. Їх може 

спіткати та ж доля, що й ізраїльський народ перших часів, який почув голос Господній, отримав 

Закон і мав пророків, через що остаточно повірив, що він єдиний народ, який любить Бог, - важка 

помилка, від якої його мають звільнити великі страждання, приниження, вигнання і полон. 

13 Ви повинні знати, що Моя любов не може розділити вас за расою або віросповіданням, і що 

коли Я говорю про "Мій народ", то тільки тому, що з найдавніших часів Я готую духів, яких 

посилаю на землю, щоб осяяти їхнім світлом шлях людства. 

14 Вони були вічними мандрівниками, які жили у різних народів і пройшли через багато 

випробувань. За цей час вони виявили, що людські закони несправедливі, що людські почуття не 

відповідають дійсності, і що в душах людей панує безлад. 

15 Ви всі пережили нове втілення, і страждання, які ви відчуваєте, настільки сильні, що ви 

просите Мене покласти край вашому існуванню. Але я прошу вас: Хіба ви не знаєте, що ви не 

можете припинити своє існування, і що якщо ви страждаєте на землі сьогодні, то ваша душа буде 

продовжувати жити під тим же випробуванням і після переходу в духовний світ, поки не віддасть 

свій борг або не засвоїть урок? Ви нині спорожняєте дуже гірку чашу, бо ви знаходитесь в кінці 
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одного етапу розвитку і на початку іншого. Це час жнив, коли ви отримаєте плоди того, що посіяли 

під час останнього "трудового дня". Отже, це має статися, щоб, коли поля будуть чистими, Я міг 

знову дати Моїм сіячам посіяти насіння любові, яке, добре доглянуте, дасть вам плоди миру і 

спасіння. 

16 Ви були занадто хворі і занадто слабкі, щоб йти далі, ви відчували, що вам ніхто не 

допоможе. Ви шукали світло, яке привело б вас до безпечного притулку, і саме тоді Я прийшов до 

вас, які заблукали в глибокій ночі і не знали, куди ви йдете. Я почув ваш плач і послав вам Іллю, 

щоб він допоміг вам і сповістив про Моє пришестя до вас. 

17 Моя Присутність змушувала вас тремтіти від блаженства, і ви миттєво відчували 

заспокоєння. О учні, не забувайте Моє вчення цього дня. Сьогодні ви дізналися, що все, що ви 

зібрали, - це плід ваших справ, і що після очищення ви відчуєте себе вільними і вільними від усіх 

недосконалостей. - Ви бачите багато знаків, які говорять вам про великі випробування, які ще 

мають прийти на вашу планету, і хоча ви чуєте Мене, але ви ще не хочете зрозуміти Мене і не 

молилися. Зрозумійте, що це час покаяння і подолання для вас, які знають, що має прийти. Ви 

стоїте на порозі нової епохи і все кличе вас до праці. Погляньте на родючі поля, незаймані луки, 

яскраве і бадьоре сонце і кришталеві води. Все створено для того, щоб ви жили, дихали і 

виконували своє духовне завдання. Я говорю з вами образно, і так само показую вам, що буде, щоб 

ви вивчали Мої слова і осягали Моє Батьківське прагнення. 

18 Я не хочу, щоб ви неправильно витлумачили Моє вчення і зачинилися в монастирях, щоб 

молитися, і покинули народ. Працюйте для них, звільняйте їх від невігластва і матеріалізму і 

запалюйте в них віру. 

19 Живіть у благодаті, любіть справедливість, будьте лагідні, не сприяйте злу, а навпаки, 

протидійте йому, закликаючи своїх ближніх до добра, тоді ви приготуєте дорогу Духу, щоб Він не 

спіткнувся. Робіть все це так, щоб це не виглядало для вас як жертвоприношення. 

20 Терпляче зносите випробування, через які вам доведеться пройти, бо ніхто від них не буде 

позбавлений. Так ти навчиш своїх ближніх наполегливості в Моєму Законі. 

21 Об'єднуйтеся, не відкидайте один одного, тому що ви по-різному практикуєте Моє вчення. 

Якщо ви розділені з цієї причини, то шукайте своїх братів і сестер і любіть один одного, як Я вас 

люблю. 

22 Як Я молився в оливковому саду, щоб не загинули душі людські, так і ви моліться за своїх 

ближніх. Я бачу, скільки сліз ще треба пролити людям, щоб очиститися, але Моє милосердя 

підтримує їх і зміцнює, щоб вони не зламалися на цьому шляху. 

23 Учні, ви, що прийняли від Мене Книгу Мого Слова, - зміцнійте вже зараз, щоб, коли ви 

постукаєте в двері, а вам не відчинять, ви не відступили. Не забувай, що Я велів тобі стукати в Ім'я 

Моє один, другий і третій раз, і якщо ти побачиш, що твої зусилля не змогли поліпшити поведінку 

твоїх ближніх, то залиш цю справу Мені і продовжуй свій шлях, не несучи гіркоти в серці і тим 

більше не бажаючи, щоб ті, хто не захотів тебе слухати, зазнали страждань. Озбройтеся добротою, 

бо ви не знаєте, в який день і о котрій годині вам доведеться постукати в ті самі двері, і чи не 

запитають вас. Тільки любов і терпіння зможуть розм'якшити кам'яні серця, а тому завжди треба 

бути напоготові. 

24 Я ще раз кажу вам, що ви не повинні виступати суддями у справах своїх ближніх. Коли 

Моїх учнів, Моїх посланців і емісарів не почують, Я змушу почути Мій голос у совісті тих, хто 

відкинув Мої заклики. Це буде голос Судді, але ви вже знаєте, що в Божественному Судді завжди 

присутня Моя Батьківська Любов. Не так з вами, людьми, які часто, стаючи суддями своїх ближніх, 

перестають бути їм ближніми. Ви повинні очистити свої серця від усякого зла, щоб з любов'ю 

достукатися до людських душ. 

25 Не люби того, хто приймає тебе і дає тобі віру, більше, ніж того, хто не приймає твого 

слова. Коли ви досягнете цього прогресу, ви зможете сказати, що починаєте розуміти Мене і 

відчувати у своєму єстві силу, яка дасть вам мужність зустріти найбільші випробування, яким може 

піддати вас світ. 

26 Для цієї настанови, яку Я вам даю, Я вже давав вам приклад у Другій Епосі. Ісус висів на 

хресті, Спаситель помер на очах у натовпу, який Він так любив. Кожне серце було дверима, в які 
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Він стукав. Серед натовпу глядачів був той, хто керував багатьма, князь церкви, митар, фарисей, 

багатий, убогий, розпусник і простодушний. Але якщо одні знали, хто Той, Хто помер тієї години, 

бо бачили Його діла і отримували Його блага, то інші, спраглі невинної крові і жадібні до помсти, 

прискорили смерть Того, Кого вони глузливо називали "Царем Іудейським", не знаючи, що Він був 

не тільки Царем одного народу, але що Він був Царем всіх народів землі і всіх світів всесвіту. Коли 

Ісус кинув один із Своїх останніх поглядів на цей натовп, Він підніс Своє прохання до Отця, 

сповнене милосердної любові та співчуття, кажучи: "Отче мій, прости їм, бо не знають, що 

чинять". 

27 Цей погляд охоплював і тих, хто плакав за Ним, і тих, хто бенкетував на Його муках, бо 

любов Учителя, яка була любов'ю Отця, була для всіх однаковою. 

28 Я кажу вам, учні, в Моєму Законі Любові: якщо ви не можете творити досконалі справи, 

подібні до тих, які Я творив в Ісусі, ви повинні принаймні докладати зусиль у своєму житті, щоб 

наблизитися до них. Мені достатньо побачити трохи доброї волі наслідувати Мене, трохи любові 

до ближнього, і Я буду поруч з тобою і відкрию Свою благодать і Свою силу на твоєму шляху. 

29 Ви ніколи не будете самотніми у боротьбі. Оскільки Я не залишаю вас на самоті, коли ви 

обтяжені тягарем ваших гріхів, то невже ви думаєте, що Я залишу вас, коли ви йтимете своєю 

дорогою під тягарем хреста цієї місії любові? 

30 Зрозумійте Мене, учні, щоб ви могли взяти Мене за приклад. Докопайтеся до суті Моїх 

справ і Моїх слів, щоб відкрити для себе суть Мого вчення. Я лише чекаю на вашу підготовку, щоб 

показати вам час, коли ви будете працювати, бо через вас Я буду нести світло спасіння людям. 

31 Так, улюблені учні, Я є лоза. Візьміть вино Моєї благодаті, завтра воно знадобиться вам для 

боротьби. Приготуйтеся тепер, коли ви сидите за Моїм столом. І коли проб'є година, ви не 

похитнетесь і не завагаєтесь. Ви будете Моїми сіячами і у своїй вірі діятимете, як люди, які 

обробляють землю, сіючи зерно, покладаючи всю свою довіру, відданість і надію на Бога. Так кажу 

вам, що не знаєте, звідки прийде дощ для насіння вашого і хліб для уст ваших, але запевняю вас, 

що ви ні в чому не будете потребувати. 

32 Не забувайте, що перемога дістається тим, хто не здається. Виконуйте своє завдання на 

землі, і коли ви його виконаєте, ви зможете покинути цей світ і відправитися в землю, яку Я обіцяв 

вам, - Духовний Дім, призначений для дітей Господа. Покладайте надію на Життя Вічне і не 

слухайте матеріалістів, які вважають, що Моє вчення є перешкодою для матеріального прогресу 

людства, бо воно завжди говорить вам про Життя Духовне. 

33 Не має рації і той, хто думає, що треба завжди думати про смерть і відкидати те, що 

пропонує тобі це життя, бо воно швидкоплинне. Він не зрозумів правильного тлумачення Мого 

Слова, більше того, він навіть не знає його. 

34 Перший закон, який прийшов до людини через совість, був той, що говорив їй: "Плодіться і 

розмножуйтеся". Але зараз Я говорю вам, що цей закон не обмежується збільшенням людського 

роду, але також включає в себе закон ваших здібностей, чеснот і знань. 

35 Я вчу вас іти по світу, залишаючи справу любові для тих, хто прийде після вас. Той, хто це 

робить, має погляд, спрямований на вічне. Якщо ваше існування на землі здається вам занадто 

коротким, щоб здійснити велику справу, не хвилюйтеся, що смерть зупинить вашу роботу, бо 

цього не станеться, оскільки Моя любляча турбота всемогутня, і Я маю для вас засоби, щоб 

довести її до завершення. Я дав вам частку в роботі творення, в роботі розвитку і в роботі 

вдосконалення, і ніщо не зможе перешкодити вам досягти мети вашого шляху. 

36 Виконуйте своє завдання в гармонії з Творцем і з ближнім, і врешті-решт, коли все буде 

доведено до кінця, ви будете безмежно щасливі, споглядаючи Божественну Справу, в якій ви 

співпрацювали з вашим Отцем. Яке велике буде це щастя в Моєму Дусі, і яке невимовне 

блаженство буде у всіх Моїх дітей! 

37 Я бачу вашу спрагу любові, ваш голод за світлом і таке велике бажання, яке ви маєте до 

Мене, і Я, ваш Батько, який має в своєму розпорядженні всі засоби, щоб дозволити Моєму голосу 

досягти вас, захотів говорити з вами за допомогою людського інтелекту як доступної для вас 

форми, щоб допомогти вам зрозуміти Мої духовні послання. 
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38 Тільки Моя сила змусила грішника стати рупором Мого Слова. Але той, хто сумнівався в 

цьому, незабаром став свідком перетворення людей, через яких Я давав вам Своє Слово. Ви 

бачили, як з неосвіченого розуму народжуються думки безмежної мудрості, бачили, як на вустах 

грішників розквітає Божественне Слово, сповнене світла і добра. Носії голосу, невтомні в цьому 

служінні і віддані Мені, дозволили Моєму Духу висловити це послання людству. 

39 Я приймав великі натовпи, не віддаючи переваги жодному з Моїх дітей. Серед них був і той, 

хто любить Мене, і той, хто відрікається від Мене, і той, хто вірить у Мою Присутність у цій формі, 

і той, хто сумнівається, і Я приймав їх усіх одним і тим же словом любові і однією і тією ж 

батьківською ласкою. 

40 У цих натовпах Я прийняв увесь людський рід. Коли Я говорив з цим народом тут, Я 

звертався зі Своїм Словом до всіх людей, бо Моє послання було для людей цього часу і для людей 

майбутнього. Кожного разу, коли серед цих натовпів з'являлися люди з інших країн, Я приймав їх з 

любов'ю від імені їхніх народів і готував їх бути посланцями і пророками серед тих, хто належить 

до них за расою і мовою, і Я навчав їх молитися і пильнувати за своїми народами, і робив їх 

сторожами на час випробувань і переслідувань. 

41 Моє палке бажання, яке ви повинні сприймати як Божественний мандат, полягає в тому, 

щоб ви несли Моє Слово в кожне серце, де воно потрібне; щоб ви не забували, що так само, як ви 

прийшли до Моєї Присутності, плачучи від голоду і спраги, так і все людство в цю годину 

переживає справжню душевну агонію. 

42 Вже близький той день, коли люди зрозуміють значення, яке має дух, бо багато хто з тих, 

хто вважає себе віруючими, не вірить, а інші, які думають, що бачать, не бачать. Але коли вони 

осягнуть істину, то зрозуміють, що було б по-дитячому, несправедливо і нерозумно продовжувати 

годувати плодами цього світу істоту, яка належить до іншого життя. Тоді вони будуть шукати 

світло в релігіях, і в своїх душевних муках і болісному бажанні знайти істину вони будуть 

відкидати фальш доктрин і викорінювати все наносне і зовнішнє, що вони знаходять в різних 

культах, поки не відкриють для себе божественну сутність. 

43 Я хочу, щоб ви, коли настануть ці часи, були в повному усвідомленні всього, що 

відбувається, і тієї місії, яку вам належить виконати. Тому ще раз кажу вам: слухайте, осягайте і 

розумійте Моє Слово. 

44 Я спраглий вашої любові, тому й наблизився до вас у цей час, бо не любов знайшов я між 

людьми, а гріх і егоїзм. 

45 Люди цього часу забули навчальні приклади і справи, які Ісус залишив вам у спадок у Своїй 

любові. 

46 Ви не закарбували це Слово у своїх серцях, бо якби ви дійсно дотримувалися його, то Моя 

обіцянка повернутися до вас була б присутня, і ви б спостерігали і молилися в очікуванні Мого 

пришестя. Але коли Я прийшов, то здивував вас, бо ви спали. Тоді Я сказав: Блаженні ті, хто 

відгукнеться на Мій заклик беззастережно, бо Я зроблю їх володарями великої мудрості. Хтось 

наближався з добрими намірами, хтось чекав, поки не побачить себе звільненим від тілесної 

оболонки, щоб сказати Мені: "Ось я, Господи; як птах, що покинув в'язницю і розправив крила, 

приходжу до Тебе, щоб творити Твою Волю". Але Моя Воля, люди, полягає в тому, щоб ви вже в 

цьому світі робили тверді кроки на духовному шляху, бо Я хочу, щоб тіло, яке Я вам довірив, 

перестало бути ланцюгом або в'язницею для душі. Душа створена не для того, щоб бути рабом 

плоті чи світу: вона вільна. Але духовне невігластво і релігійний фанатизм зробили душу людини 

рабом, століття за століттям тягнучи за собою кайдани темряви. 

47 Зараз Я знову вказую вам шлях, підсолоджую вашу життєву дорогу ароматом Мого Слова і 

даю кожному свій хрест любові, щоб він зі своєю ношею зійшов на вершину гори і завершив на ній 

свою справу. Нехай ніхто, хто є Моїм учнем, не має наміру прийти до Мене без свого хреста, бо 

тоді він не буде визнаний апостолом Мого вчення. 

48 Є багато людей, які стверджують, що слідують Моєму вченню, інші вважають, що люблять 

Мене, але їхня любов є фальшивою, бо вони не практикують Моє вчення і тому, що вони ніколи не 

жили за Моїм законом. Я не хочу, щоб ви були схожі на них, але щоб ви по-справжньому почали 

відчувати любов і милосердя. Не вихваляйся ні тим, що Я дав тобі, ні тим, що ти робиш, навіть 
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якщо часто відчуваєш, що серце в грудях ніби розривається від захвату після того, як ти зробив 

добру справу або зробив себе гідним дива. 

49 Моє вчення відрізняється простотою. Вона розкриває духовною мовою цінність або заслугу, 

яку повинна мати кожна ваша справа, щоб бути визнаною вашим Господом. Істинно кажу вам: ваш 

дух уже розрізняє, завдяки світлу, якого він досяг, чи є робота достатньо цінною, щоб принести її 

Отцеві. Це вчення, яким Я буду живити ваш дух в цей час. 

50 З вина, що в цій чаші, Я буду капати крапля за краплею на твої губи аж до дня Мого 

відходу. Але не сумуйте, бо як ви Мене чуєте, так і Мої апостоли чули Мене в Другу Еру, коли Я 

сказав їм: "Я скоро відійду і залишу вас замість Себе, щоб ви навчали ваших ближніх". Вони жили 

зі Мною, страждали зі своїм Учителем, бачили Мої Справи і чули Мої Слова. Але не тільки вони, 

бо життя Моє було публічним, і свідками Мого Слова були і прості люди, і вбогі, і лагідні серцем, і 

грішники, і фарисеї, і книжники, і митарі, і воєвода, і чиновник, і сотник. 

51 Я говорив з кожним і дарував Своє світло відповідно до його духовної потреби. 

52 Так само Я говорив з вами в цей час і зробив Себе відомим кожному серед білого дня, щоб 

кожен міг взяти на себе ту частку в Моїй роботі, на яку він заслуговує, і виконати її. Яка ж 

прекрасна буде нагорода, яку отримає ваш дух, коли покине тілесну оболонку. Зробіть себе 

гідними цієї нагороди, але для цього звільніть себе від темряви невігластва, щоб не стати 

блукаючими душами без напрямку і без мети. 

53 Служіть і любіть людство, яке є вашою сестрою і яке в ці хвилини страждає від Моєї 

справедливості. Ось, немає серця, яке б не випило чашу гіркоти. У цей час біль буде з усіма 

людьми, але через нього Мене будуть шукати, і через нього люди відчують скорботу від того, що 

поранили Мене. 

54 Хтось чекає пришестя Месії, але в якому сенсі він чекає Мене? Коли ж ви, нарешті, візьмете 

до уваги, що Я знову проявляю Себе людству в цей час? Істинно кажу вам: Світло Моє дійшло до 

всіх народів через Моїх посланців, які прийшли до людства як предтечі Мого Третього 

Одкровення. 

55 Буде обрано сім народів, які створять мир у всьому світі, і між людьми запанує справжнє 

братерство, і в них Я відкрию Себе. Сьогодні я застав їх заплутаними у братовбивчих війнах, 

відданими своїм мріям про велич та ненаситній жадобі влади. Від цієї (мексиканської) нації Я 

пошлю посла доброї волі до великих народів світу, щоб говорити з ними про мир, і коли вони 

закінчать війну, світло згоди і миру досягне їхніх духів. Але це світло не з'явиться зі Сходу чи 

Заходу, воно зійде від Мого Духа на дух людський. 

56 Приготуйтеся, щоб ті, кому призначена ця місія, могли відправитися до народів в потрібний 

час, і коли вони зроблять так, щоб Моє нове Слово було почуте скрізь, могутнє дерево дозволить 

своїм гілкам, своїй тіні і своїм плодам досягти всіх своїх дітей. Тоді ви повинні подвоїти свої 

зусилля і свою ревність, щоб Моє Вчення не зазнало спотворення, і щоб невігласи і нерозважливі 

люди не відсікали гілки від ввіреного вам дерева з наміром виростити з них чужі дерева. 

57 Моя робота буде відкрита в тій чистоті і досконалості, в якій Я відкрив її вам - без 

зовнішніх обрядів і звичаїв. 

58 Коли визнаєш його настільки досконалим, то відчуваєш себе недостойним його і запитуєш 

себе: "Чому Отець звернувся саме до нас з усіх людей, щоб відкрити його нам?". Але кажу вам, що 

душа ваша, незважаючи на недосконалості, які ви про неї маєте, досягла великого розвитку на 

своєму довгому життєвому шляху. Але ви ще не усвідомите велич цього прояву, але тільки тоді, 

коли Я виведу Своє Слово серед вас. Тоді ви зрозумієте, яке добро ви мали, і наповнитеся 

блаженством, що Я був серед вас. 

59 Істинно кажу вам, що за Моїм столом любові ви їли і пили, учні мої улюблені. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 104 
1 Людство, ти показуєш Мені свою жагу до миру. На це кажу вам, що той, хто не любить, не 

може мати миру. Я чув ваші прохання, в яких ви говорите: "Мир на землі людям доброї волі". Але 

ви не зрозуміли, що добра воля може прийти тільки від звернення до добра і справедливості, які є 

плодами любові. 

2 Коли серед людей запанує любов, ви відчуєте присутність Мого миру скрізь. Бо 

повернеться гармонія з царствами природи і всім вашим оточенням, яку ви зруйнували, і це щастя 

буде подібне до тієї звістки, яку принесли вам ангели, коли сказали: "Слава у вишніх Богу, і на 

землі мир людям доброї волі". 

3 Ви багато чого дослідили за допомогою науки, і все ж не змогли відкрити такого тісного 

взаємозв'язку між тілесним і духовним, між людським створінням і його Творцем. 

4 Хіба може бути нормальним життя істоти, яка відходить від шляху, що вказує їй Закон 

Творця? Подивіться, як багато людина трудилася, намагаючись відкрити шляхи, які відхиляються 

від шляхів, на які вказують Мої Закони любові і справедливості. 

5 Ваш світ сповнений штучності і фальші, і це пов'язано з тим, що ви давно відвернулися від 

того, що задумав Отець. 

6 Надзвичайно великим є випробування, якому Я піддаю дух, коли посилаю його жити на 

землі з місією наполегливо дотримуватися Мого Закону. Тому Я шукав вас кожного разу, коли ви 

збивалися з шляху, прощав ваш непослух і відхилення і пропонував вам нові можливості. Була Моя 

воля, щоб через суворість ваших випробувань ви відчули силу і здібності, які Я вклав у ваш дух, а 

також нагороду, обіцяну вірним дітям, які залишаються в Моїх заповідях. 

7 Завжди пам'ятайте, що якщо нагорода, яку я вам обіцяю, велика, то ваші заслуги також 

повинні виявитися гідними цієї обіцянки. 

8 Я посадив дерево науки і не зрубаю його, бо його плоди належать життю. Але людська 

нетерплячість, цікавість і амбіції погнули її гілки. 

9 У Своїй Божественній любові до людських створінь Я дозволяю їм досліджувати Мої твори 

і користуватися всім створеним, щоб вони ніколи не мали підстав стверджувати, що Бог 

несправедливий, бо приховує Свою мудрість від Своїх дітей. Я сформував вас і наділив даром 

свободи волі і поважав її, хоча людина зловживала цією свободою і тим самим ображала Мене і 

оскверняла Мій Закон. Але сьогодні Я даю йому відчути ласку Мого прощення і просвітлюю його 

дух світлом Моєї мудрості, щоб один за одним Мої діти поверталися на шлях істини. 

10 Дух Істини, який є Моїм світлом, сяє в совісті, тому що ви живете в оголошені часи, в яких 

кожна таємниця буде освітлена вам, щоб ви могли зрозуміти те, що досі не було правильно 

витлумачено. 

11 Хибне уявлення, яке людина мала про Мою справедливість у Перші Часи, нарешті зникне, 

щоб поступитися місцем істинному знанню про неї. Божественна справедливість нарешті буде 

зрозуміла як світло, що витікає з досконалої любові, яка існує у вашому Отці. 

12 Того Бога, якого люди вважали мстивим, жорстоким, злопам'ятним і невблаганним, вони 

відчують з глибини серця як Батька, який дає Своє прощення за провини Своїх дітей, як Батька, 

який з любов'ю переконує грішника, як Суддю, який замість того, щоб засуджувати того, хто тяжко 

помилився, пропонує йому нову можливість для спасіння. 

13 Скільки недосконалостей приписували Мені люди у своєму невігластві, вважаючи Мене 

здатним на гнів, хоча гнів сам по собі є людською слабкістю! Коли пророки говорили вам про 

"святий гнів Господній", Я зараз кажу вам, щоб ви тлумачили цей вираз як Божественну 

Справедливість. 

14 Люди Першої Епохи не зрозуміли б іншої форми вираження, а розпусники і розпусники не 

сприйняли б серйозно застереження пророків, якби вони не говорили з ними в такій формі. 

Потрібно було, щоб натхнення Моїх посланців виражалося в словах, які вражали б мозок і серце 

тих людей, які мають лише слабкий духовний розвиток. 

15 Щоб дати вам вірний і правдивий образ того, що таке любов і справедливість Отця, Я 

послав вам Своє Слово, щоб відкрити вам Мою любов через Ісуса. У Христі ви побачили Царя 
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смирення і лагідності, Царя, який віддав перевагу принизливому і болісному терновому вінку 

перед царським вінцем людського марнославства. Як Суддя, ви бачили, як Він судив грішників не 

так, як звикли люди. Він проповідував прощення, коли дав вам ту настанову, в якій сказав вам: 

"Якщо ви отримаєте удар по щоці від ближнього, підставте йому іншу щоку на знак прощення з 

лагідністю"; а потім Він підтвердив Свої слова справами. 

16 Яким же страшним було каяття грішника, коли він відчув, як його охопило світло доброго і 

лагідного погляду Ісуса! 

17 Скільки чудес сталося під впливом прощення цього Вчителя Любові! Причина полягала в 

тому, що Його прощення було істинним, а Його суд - досконалим, оскільки вони виходили з 

безмежної любові, яку Бог має до Своїх створінь. Але для того, щоб людство зрозуміло значення 

цих повчальних прикладів, йому потрібно було відкрити набагато більше, ніж те, чому його вчили. 

І таким чином новий вік і нове одкровення Мого духу було оголошено людству, і виконання цієї 

обіцянки ви бачите здійсненим у цьому Слові світла, яке є мудрістю для вашого духу і втіхою для 

вашого серця. Хто, як не Я, може бути Духом істини і втіхи? 

18 Ось Я - присутній, проявлений, видимий кожному духовному погляду, що поширює світло 

по стежках Духа, щоб ви могли зрозуміти все, що відкривалося протягом століть. 

19 Тепер ти можеш сказати з глибини свого серця і духу: "Отче, нарешті я побачив Тебе, 

нарешті я пізнав Тебе". Але коли ти зможеш полюбити Мене по-справжньому? 

20 Я говорю з вами в тій же манері вираження, в якій Я говорив в Другу Еру, з тією ж любов'ю 

і тією ж мудрістю, бо Я незмінний; але ви, як учні, в даний час робите ще один крок на Моєму 

шляху. Ви живитеся цим Словом і перебуваєте в блаженстві, відчуваючи Мою Присутність поруч 

із собою. 

21 Пісня любові і подяки здіймається з вашого духу до Мене за те, що Я дарував вам цю 

благодать. 

22 Люди, продовжуйте освіжати свій дух, і ви, людство, знову зверніться до Мене, поверніться 

на правильний шлях. Служіть один одному і робіть ближнім вашим те, що Я роблю вам, бо так ви 

будете служити Мені і любити Мене. 

23 Шукайте Мене як Батька, як Лікаря, як Учителя, і Я буду дуже близько до вас. Просіть 

Мене, і Я дам вам, але докладіть зусиль, щоб взяти Мене за приклад, навіть якщо це буде лише в 

одній вашій дії або думці кожного дня; тоді Я візьму на Себе обов'язок зробити плідним те, що ви 

будете робити в Ім'я Моє. 

24 Пам'ятайте, що ваше життя на землі коротке, і коли ви дійдете до його кінця, вам доведеться 

дати звіт про те, що ви посіяли. 

25 Коли Моє Слово досягне дна ваших сердець і ви будете готові слідувати за Мною, ви 

об'єднаєтеся в Мені для боротьби і не заспокоїтеся, поки не побачите, як світ перетворюється і 

повертається на істинний шлях. 

26 Людство боїться і страждає, і його біль також доходить до духу вашої Небесної Матері. 

Який біль може мучити дитину, який би вона не відчувала? Але її заступництво спасає вас, а її 

натхнення запрошує йти шляхом одухотворення. 

27 Я послав вас чистими на землю, і так ви повернетеся до Мене. Але скільки вам доведеться 

поборотися, щоб повернути собі ту чистоту, яка була вашою. Тому необхідно, щоб ви спостерігали, 

щоб ви молилися і медитували, щоб ви більше не впадали в спокусу і почали підніматися на гору, 

не затримуючись більше у своєму сходженні, щоб ви могли досягти вершини. 

28 Моліться в цей момент, щоб ваш дух міг принести послання миру вашим ближнім. 

"Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете". Цьому Я навчив вас, і Слово Моє завжди 

збувається. 

29 Улюблені працівники, Я благословив ваш дух, щоб він знайшов спасіння і в свою чергу 

звільнив своїх братів і сестер від гріха. Нині ви очищаєте себе, щоб бути гідними Моєї 

Присутності. Завтра, коли ви станете по-справжньому сильними, ви допоможете своїм ближнім 

звільнитися від гріха. Я люблю ваш дух, Я люблю всіх Своїх дітей, і тому прагну вашого спасіння. 

30 Ось він Я, що запрошую вас до миру, того миру, якого люди також таємно прагнуть, тільки 

в пошуках його вони не вибрали шляхів, які до нього ведуть. Істинно кажу вам: таємниця миру 
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полягає в практиці Мого вчення, і саме від цього відійшло людство. Скажи Мені, чи живе цей світ, 

який грішить, калічить, вбиває, ганьбить і оскверняє, у Вченні, якого навчав Ісус, і ти побачиш, що 

він живе дуже далеко від Мого вчення. 

31 Є багато людей, які вважають Моє вчення несвоєчасним, але причина в тому, що їхня 

матеріалізація не дозволяє їм розкрити вічний сенс Мого вчення. 

32 Мій закон незмінний. Це люди з їхніми культурами, цивілізаціями та законами минущі, і з 

усього цього виживає лише те, що Дух створив Своїми справами любові та милосердя. Це той, хто 

після кожного "трудового дня", після кожного випробування, звертаючись до джерела 

Божественної Мудрості, бачить непорушну скелю Мого Закону і вічно розгорнуту книгу, в якій 

міститься вчення Духа. 

33 О, якби всі люди хотіли побачити висхідне світло цієї епохи - скільки надії було б у їхніх 

серцях! Але вони сплять. Вони навіть не знають, як прийняти світло, яке щодня посилає їм царська 

зірка, світло, яке є образом світла, що випромінює Творець. Вона пестить вас і пробуджує до 

щоденної боротьби існування, не даючи тим, хто нечутливий до краси творіння, зупинитися на 

кілька миттєвостей, щоб подякувати Мені. Небесна Слава може пройти повз них, а вони цього не 

помітять, бо завжди прокидаються повні турбот і забувають молитися, щоб шукати в Мені 

духовної сили. Вони не шукають енергію для тіла в джерелах природи. Всі бігають, поспішають, 

трудяться, не знаючи для чого, не маючи перед собою чіткої мети. Саме в цій бездушній і 

безглуздій боротьбі за існування вони матеріалізували свої душі і зробили їх егоїстичними. 

34 Тоді, коли забуваються закони духу, які є світлом життя, людина руйнує себе, вона вбиває 

себе і відбирає свій хліб, не чуючи голосу совісті, не роздумуючи, не зупиняючись на роздумах. 

Але якби хтось запитав їх, як вони оцінюють своє теперішнє життя, вони б одразу ж відповіли, що 

ніколи в минулі часи в житті людини не було стільки світла, як тепер, і що ніколи наука не 

відкривала їм стільки таємниць. Але вони повинні були б говорити це з маскою щастя на обличчі, 

бо в серці вони ховали б усі свої душевні страждання і нещастя. 

35 У міру того, як людство пробуджується і споглядає світло цього світанку, Мій Голос не 

перестає говорити до вашого духу, а біль не перестає очищати серця. 

36 Блаженні ви, діти Мої, що об'єдналися в молитві, бо в цю хвилину сильні піднімають 

слабких, людина віри підбадьорила тих, хто вагається, а той, хто вміє говорити з Отцем, навчив 

молитися тих, хто не вміє цього робити. Таким чином, початківці беруть за взірець учнів. 

37 Коли Моє Слово виходить з вуст носія голосу, Я зустрічаю народ, який готовий і чекає 

Мене. Тоді Моє милосердя входить у серця, щоб віддати кожному відповідно до його потреб. Я 

знаю в ці моменти Моїх проявів, хто з вас шукає Мене тільки в бажанні отримати засіб від зла, і Я 

відкриваю тих, хто, незважаючи на потребу в допомозі, забуває про свої потреби, бо хоче перш за 

все бути Моїми учнями. Божественне розуміння і доброзичливість, з якими Я промовляю до 

кожного серця, - це вогонь, яким Я закарбовую Моє Слово у вашому дусі, щоб воно стало 

незабутнім. Істинно кажу вам: коли Моє Вчення досягає дна серця, воно є насінням, яке проростає і 

множиться. 

38 Момент, коли ви вперше почули Моє Слово або отримали насіння в своє серце, приносить 

суд над вашим духом, так само як і тоді, коли ви будете мати плід (вашого життя), щоб показати 

Мені. У цей час Я даю вам дорогоцінну можливість на землі очистити свою душу, і коли ви 

повернетеся у вічний дім, ви прийдете спокійні і радісні, сповнені світла і заслуг, щоб 

насолоджуватися Моїм миром. 

39 Світ - це долина спокути, в якій людина, з одного боку, грішить, а з іншого - очищається. 

Істинно кажу вам: потойбічний світ відрізняється від того, що ви знаєте на землі, бо той, хто 

досягає його, уражений гріхом і нечистотою, повинен перенести дуже великі страждання, 

нескінченно більші, ніж ті, які він переніс, будучи людиною, бо - тепер, перебуваючи в духовному, 

- совість з більшою ясністю чується душею, яка перед обличчям такої великої чистоти хотіла б 

загинути або, принаймні, повернутися в матеріальний світ, який вона залишила, де, як вона вважає, 

до її численних недосконалостей не прислухалися. 

40 На додаток до всього цього скажу вам, що все, що оточує вас на землі, не менш чисте, ніж 

те, що існує в духовному царстві, і що якщо вам здається, що ви тут, на землі, менш нечисті, ніж у 
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потойбічному світі, то це лише думка, яка походить від тієї малої ясності, з якою ви судите про 

добро і зло, перебуваючи в матеріальному тілі. 

41 Одна з причин, чому Я відкрив вам Моє Духовне Вчення в цей час, полягає в тому, щоб 

допомогти вашій душі піднятися до того життя, яке чекає на неї, навчившись добровільно 

підкорятися очищенню і витягувати зі страждань і випробувань всю користь і світло, які вони 

містять, і щоб вона могла вже тут - наскільки їй дозволено - розпізнати шлях, яким вона повинна 

колись пройти. Бачите, яка дорогоцінна можливість є життя на землі, щоб душа, коли повернеться 

(в потойбічний світ), не соромилася своїх справ і свого минулого, щоб вона не спіткнулася на 

цьому шляху і не збилася зі шляху через те, що вважає, ніби бачить темряву там, де є тільки світло. 

Людина цього часу вже готова до розуміння духовних одкровень. Моє слово прозвучало саме в той 

момент, коли відбувається пробудження людства. 

42 Якщо ви спостерігаєте на своїх шляхах людей, які демонструють духовну відсталість своїми 

справами або способом мислення перед обличчям Моїх одкровень, не лякайтеся, бо ви повинні 

знати, що ніколи всі люди не йшли в одному ритмі. Повірте, що Я вже залишаю для них слова, які 

пробудять їх, коли прийде час. 

43 Ті слова, які ви зараз не можете зрозуміти, - це саме ті слова, які зрозуміють ті люди. 

44 Сьогодні ви покликали Мене і сказали Мені: "Господи, Господи, прийди до нас". Одні 

робили це, щоб попросити прощення за свої провини, інші - щоб полегшити свої страждання, а 

треті, найменші, - щоб подякувати Мені за Мої блага. Я негайно прийшов до всіх, не зупиняючись 

судити, з якою метою ви Мене покликали, бо для Мене важливо лише те, що ви Мене покликали. 

45 Якби всі попросили Мене, Я сказав би їм те ж саме, що і вам: Я прийшов не для того, щоб 

дивитися на ваші плями або судити ваші гріхи, але щоб вислухати ваші скарги і полегшити біль, 

який змушує вас страждати. 

46 Ті, хто забув Мене на якийсь час, або ті, хто остаточно відрікся від Мене, іноді відчували 

бажання бачити Мене і чути Мене, внутрішньо дивуючись, де Я і як вони можуть знайти Мене. 

47 Саме дух потребує божественного, і в своїй жадобі світла він сумно ридає у в'язниці плоті. 

Але в цей самий момент він чує добрий голос, який говорить йому: "Ось він я". Я не забув вас і не 

віддалився від вас. Я не міг прибрати Себе, тому що Я в кожному з вас. Але якщо ви хочете знайти 

Мене - Мій храм скрізь: у вашій спальні, на роботі, в дорозі, всередині і зовні вас, в кожному місці, 

де ви будуєте вівтар одухотворення або де своєю вірою ви запалюєте лампадку, яка освітлює шлях 

вашого ближнього. 

48 Коли людина запитала свого Господа і змогла почути відповідь у тиші свого серця, вона 

відкрила для себе більші таємниці, ніж ті, які природа могла б відкрити їй за допомогою науки. Ця 

людина воістину відкрила джерело, з якого походить усяка мудрість. 

49 Людина, яка через свій біль і страх змогла духовно з'єднатися зі своїм Господом і яка 

відчуває, що Він об'являється в її молитві, в її інтуїтивному пізнанні або у її випробуваннях, 

збудувала святиню, де вона може знайти присутність свого Отця, коли вона внутрішньо готується 

до цього. 

50 Страждання, які обтяжують людей цього часу, крок за кроком, самі того не усвідомлюючи, 

підводять їх до воріт внутрішнього святилища, перед якими - не в силах йти далі - вони запитають: 

"Господи, де Ти?" І зсередини храму пролунає добрий голос Учителя, який скаже їм: "Я тут, де 

завжди перебував - у вашій совісті". 

51 Щоб допомогти вам у вашому розвитку, Моє світло стоїть на вашому шляху, тому не 

бійтеся збитися зі шляху. Зодягніться в послух і виконуйте Мою Волю. Так ви зможете здійснити 

великі справи, що є обов'язком кожного з Моїх учнів. 

52 Той, хто живе в послуху, не потребує нічого просити у Господа, бо розуміє, що йому нічого 

не може бракувати. З іншого боку, той, хто ходить на межі чеснот, повинен буде у відповідний час 

попросити, бо відчуває, що спокій покидає його і що йому не вистачає сил. Тоді він зрозуміє, що 

блага духу не так легко здобути, як задоволення світу. 

53 У Моєму Царстві завжди відкриті двері і завжди накритий стіл, що чекають на прихід 

втомленого земного мандрівника. Як я сподівався, що люди будуть шукати цю духовну їжу серед 
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миру. Але коли вони про це спитають, це буде дуже боляче. Проте, стіл завжди буде на своєму 

місці, і ніхто не буде обділений хлібом. 

54 Моє милосердя чекає покаяння і оновлення людства, щоб вилитися на тих, хто колись 

заплямував себе брудом гріха, але потім очистився в любові до свого Господа. Це бенкет, на який 

ви всі запрошені і на якому ваш Отець роздасть хліб і запропонує вино життя Своїм улюбленим 

дітям. 

55 Я попереджав вас ще тоді, коли спускався на землю, щоб говорити з людством. Я хотів, щоб 

людство дивилося і молилося, щоб темрява не застала його непідготовленим. Але великі народи 

землі не дивилися, і війна пройшла над ними, покаравши їх зарозумілість і відсутність взаємного 

милосердя. Погляньте на стародавні народи, як вони обтяжені тягарем свого великого нещастя. 

Скільки вони натерпілися через свою зарозумілість. Зараз з'явилися нові нації, які так само 

засліплені пристрастю до влади і багатства, але досвід попередніх не завадив їм зробити це, і вони 

не прислухалися до голосу розуму чи совісті. Засліплені вірою у свою силу, вони остаточно 

повірили у свою всемогутність, і тому женуться за метою, яку вважають правильною, не 

розуміючи, що ось-ось поринуть у прірву із запаморочливою швидкістю. 

56 Хто ті, хто серед хаосу піднімає очі до небес, благаючи про мир і прощення для тих, хто у 

своїй омані вже не в змозі розпізнати і почути голос справедливості своєї совісті? Хто, як не ті, хто 

любить мир? Вони мають бути сторожами, які "пильнуватимуть" за всім людством у дні відвідин, 

що наближаються. 

57 За їхніми молитвами прийде мир до тих, хто потребує світла в душі. Духовна молитва - це 

послання, яке доходить до серця того, за кого молишся, і це як покров миру над нужденним, коли 

кілька сердець об'єдналися в молитві за нього. Я отримую з багатьох точок землі цю молитву, яку 

посилають ті, хто стоїть за мир у всьому світі. 

58 Будьте наполегливими у своїй молитві за мир, бо таким чином ви об'єднаєтеся з усіма, хто 

молиться так само. Тримайте мантію миру над війною, яка полонить людство, і в години битви 

простягайте її над своїми ближніми. Пам'ятаєте, що Я дав вам дар вічного миру, і що Я назвав вас 

Ізраїлем, що означає "сильний"? - Люди, не пригнічуйте в серцях ваших пам'ять про те, що Я 

відкрив вам, і про багатства, які, як ви знаєте, має ваш дух. Я пророкував Якову, що його народ 

розмножиться, як пісок морський, і що він принесе мир народам. Моліться, улюблені учні, і Моє 

Слово сповниться у вас, бо ви - частина Мого народу, доля якого - бути благословенням серед усіх 

народів землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 105 
1 З цього слова ти створиш книгу, яка залишиться на землі, щоб люди могли знайти шлях до 

одухотворення. Багато з них будуть заперечувати її істинність, але багато хто буде стверджувати, 

що всі її твердження правильні. 

2 З покоління в покоління дари Духа будуть проявлятися все сильніше і ясніше, і цей факт, 

який буде проявлятися навіть у найбільш сумнівних і невіруючих, буде свідченням істинності 

всього того, що Я сповістив вам в минулі часи і підтвердив вам в цей. 

3 Чи усвідомлюєте ви, з якою пронизливою силою прозвучало Моє Слово в цей час, коли 

воно дало про себе знати через мозок голосоносця? Ви також не можете собі уявити диво діалогу 

від духу до духу, коли він досягає своєї кульмінації. 

4 Хіба ви не дивуєтеся, коли чуєте опис духовного обличчя за допомогою дару зору або 

пророчої сили сну? Істинно кажу вам, що ви ледве почали бачити проблиск того, що побачать інші 

в майбутньому. 

5 Ви були вражені даром інтуїції, і дар зцілення вразив вас; але необхідно, щоб ви залишили 

добрий приклад для спіритуалістів завтрашнього дня. 

6 Час, про який пророкував Йоіл, коли люди приймуть Духа Божого у свій дух і плоть, настав. 

Але це тільки світанок, і треба, щоб ви, перші учні, залишили добре насіння, щоб ваші справи 

стали добрим плодом для підбадьорення завтрашніх мандрівників на їхній життєвій дорозі, а не 

каменем спотикання, на який можна спіткнутися. 

7 Завдяки світлу, яке ви отримали, ви належите до тих, хто правильно витлумачить вчення, 

яке Я вже відкрив вам у минулі часи. 

8 Ретельне вивчення вами Мого Слова і дотримання його вами буде найкращою духовною 

працею, яку ви залишите майбутнім поколінням. Вони будуть вам вдячні, а я вас благословлю. 

9 Ви, перші в цьому віці, будете стовпами, провідниками і охоронцями тих, хто прийде після 

вас, і будете насолоджуватися виконанням своєї місії. 

10 Живи, щоб врятувати своїх ближніх, і Я врятую тебе. Спускайте свої човни і вирушайте на 

пошуки потерпілих корабельну аварію, і коли побачите, що хвилі ревуть і стають загрозливими, 

моліться, і в ту ж мить ви відчуєте на своєму дусі покров Мого спокою. 

11 Учні, не думайте, що тільки в лоні народу Ізраїлю з'являлися Мої посланці, Мої пророки, 

предтечі і просвітлені, бо тоді ви відреклися б від багатьох Моїх посланців, яких Я посилав у різні 

місця на землі з посланнями світла, миру і любові. 

12 Людство - це той ґрунт, в який Я сію зерно любові. Вона була полита божественною росою, 

щоб, коли відбудеться посів Мого Слова, воно знайшло відповідне поле для плодоношення. 

13 Кожного разу, коли Боже одкровення збирається просвітити людей, Я посилаю до них 

першовідкривачів або пророків, щоб підготувати їх так, щоб вони могли розпізнати це світло. Але 

не думайте, що тільки ті Мої посланці, які приносять послання для духу, є Моїми посланцями. Ні, 

учні, кожен, хто сіє добро серед людей у будь-якій його формі, є посланцем від Мене. 

14 Ви можете знайти цих посланців на всіх шляхах вашого життя, як у релігійних громадах, 

так і в науках - серед людей, які керують, або серед тих, хто дає добрі вчення. 

15 Добрий слуга Мій ніколи не відхиляється від шляху, яким повинен іти; він скоріше помре в 

дорозі, ніж відступить. Його приклад є зерном світла в житті ближніх, а його справи - прикладом 

для інших. О, якби людство розуміло ті послання, які Я посилаю йому через них! Але це не так, бо 

є багато людей, які мають делікатні місії у світі, але дозволяють своїм очам відволіктися від тих 

великих прикладів, щоб піти шляхом, який їм більше до вподоби. 

16 У вас є правителі, в серцях яких немає справедливості і великодушності, щоб керувати 

своїм народом, бо вони переслідують нікчемну мету влади і багатства; люди, які називають себе 

Моїми представниками, але не знають навіть любові до ближнього; лікарі, які не знають суті своєї 

місії, яка полягає в милосерді, і судді, які плутають справедливість з помстою і зловживають 

законом в згубних цілях. 

17 Той, хто ходить кривими стежками і відвертає свій погляд від того світла, яке він має в собі 

як маяк своєї совісті, не має жодного уявлення про суд, який він готує для себе. 
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18 Є й такі, що узурпували невластиві їм завдання і своїми помилками свідчать про те, що їм 

абсолютно не вистачає необхідних навичок для виконання завдання, яке вони взяли на себе 

самостійно. 

19 Так само можна зустріти слуг Божих, які ними не є, бо не були послані для цього, - людей, 

які ведуть народи, а самі не здатні спрямовувати навіть власні кроки, - вчителів, які не мають дару 

вчення і замість того, щоб поширювати світло, заплутують розум, - лікарів, у серцях яких не 

забилося почуття співчуття перед обличчям чужого болю і які не знають, що той, хто справді 

володіє цим даром, є апостолом Христовим. Всі Мої основоположні принципи були осквернені 

людьми, але зараз настав час, коли всі їхні справи будуть засуджені. Це - Мій суд, оскільки Мені 

належить виконати його. Тому я кажу вам: Пильнуйте і виконуйте Мої заповіді любові і прощення. 

20 Я говорив тобі, що ти належиш до народу Ізраїлю, володаря Божественного Насіння? Тож 

працюйте над собою, щоб бути гідними нести зерно любові, миру і світла. 

21 Поміркуйте над уроками, які Я дав вам сьогодні, щоб ви не зійшли зі шляху, який Я проклав 

для вас, щоб ви не брали на себе завдання, які вам не належать, і щоб ви не використовували свої 

здібності не за призначенням. Бо якщо після всього, що ви почули в Моєму вченні, ви допустите 

помилки, на які Я вказав вам, ваш суд буде більш суворим, ніж суд над тим, хто за життя не знав 

вчення такого світлого, яке містить отримане вами вчення. 

22 Улюблені, множтеся, витримуйте і виконуйте свою місію. 

23 Я запалив світло на шляху душі, щоб вона не збилася зі шляху і благополучно пройшла свій 

шлях - як вівця, яка знає, де перешкода. 

24 Це світло, яке є світлом духовного сумління, освітлює пролом і виявляє вовка, коли він 

підстерігає в хащах. 

25 Не всі люди йдуть безпечним шляхом. Є багато загублених, які збилися зі шляху, 

блукаючих мандрівників, істот без певного напрямку. Коли я переходжу їм дорогу і питаю: "Куди 

ви йдете? Що або кого ти шукаєш?" Вони кажуть Мені, опустивши голови: "Учителю, я не знаю, 

куди йду, куди несуть мене ноги мої, і чого я шукаю". Тоді Я сказав їм: "Ідіть за Мною", і цього 

одного слова, яке увійшло в їхнє серце, було достатньо, щоб запалити вогник надії, полум'я віри, 

яке дало їм нову відвагу йти Моїм шляхом. Бо з того моменту, як вони почали слідувати за Мною, 

вони відчули невідому силу, яка не залишала їх ні на мить і змушувала відчувати беззастережну 

довіру до своєї долі. 

26 Я хочу, щоб усі ви, хто чує це слово, зрозуміли, що із запрошенням йти цим шляхом Я 

пропоную вам не тільки духовні задоволення і насолоди на ньому, але й випробування, уроки і 

досвід спокути, але що разом з тим сходить вища сила, яка зміцнює того, хто випробовується, і що 

ця сила є тим посохом, на який подорожній повинен спиратися протягом усього життєвого шляху. 

У цій силі є все: віра, любов, послух і довіра. 

27 Усвідомлюйте це, учні, які починають слідувати за Вчителем, щоб, коли на вашому 

життєвому шляху виникатимуть випробування, ви могли думати: "Я вже готовий до них, Учитель 

вказав мені на них, і я маю впевненість пройти з Його Божественною допомогою". Істинно кажу 

вам, якщо ви скористаєтеся цими уроками з сильним і піднесеним духом, то побачите, що жодне 

випробування не є марним. Бо те, що судилося людині, і те, що проявляється в лоні сім'ї, чи те, що 

зачіпає націю, - всі вони, і кожна з них, несуть у собі глибокий зміст і часто великі життєві уроки. 

Хто зараз може сказати, що він вільний від випробувань? Нікому, бо це час духовного 

відшкодування. 

28 Відкрийте очі на реальність і усвідомте відповідальність, яку ви берете на себе, коли 

слухаєте Моє Слово і стаєте свідками Моїх проявів у цьому часі. 

Я хочу сказати вам, що ви не повинні задовольнятися тим, що слухаєте Моє Слово і задовольняєте 

свої духовні потреби, не думаючи про потреби інших. Бо це задоволення не буде повним, якщо 

врахувати, що в ті самі моменти вашого духовного піднесення мільйони ваших співвітчизників 

борються, впадають у відчай або гинуть у вогні кровопролитних воєн. 

29 Моє вчення готує вас до протистояння на користь миру і одухотворення світу. Моє вчення 

говорить вам, що робити, щоб ви всі могли співпрацювати в цій рятівній роботі. Тоді твій дух все 
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більше відчуватиме мир і задоволення, які приходять до тих, хто співпрацює зі Мною в Моїх 

справах любові. 

30 Не втрачайте тієї чутливості, яку набуває ваше серце від слухання Мого Слова, коли ви 

повертаєтеся до своєї матеріальної життєвої боротьби, бо там, на тих шляхах, ваші ближні чекають 

від вас слова, яке містить розраду, або висловлювання, яке принесе Моє послання світла до їхніх 

сердець. Але якщо твоє серце повернулося до своєї звичайної твердості, коли до тебе звертаються, 

ти навіть не зможеш зазирнути всередину того, хто шукав від тебе того, що не було твоїм, але 

призначалося для нього: Моє світло, Мій мир, Мій бальзам. 

31 Не думайте, що ваш брак любові до людей може залишитися безкарним, бо якщо ви 

порушите свої духовні обов'язки, то натовпи, коли вони увійдуть в лоно ваших громад і дізнаються 

послання, яке ви приховали або утримали від них, будуть внутрішньо дивуватися, чи є це Мої нові 

апостоли, в той час як інші, які проникнуть в Моє вчення, дадуть вам урок про те, як виконувати 

божественні мандати. 

32 Я повинен говорити з вами таким чином, щоб не дати вам заснути і щоб ви не здивувалися 

уві сні. Я закликаю вас до боротьби, і для цього даю вам Свій приклад постійної дієвості. 

33 Ніхто не скаже Мені, що він зустрічає на своєму шляху занадто великі перешкоди, щоб 

виконати своє завдання. Бо якщо ви вірите, що жоден листок з дерева не рушить з місця без волі 

Отця, то ви також повинні розуміти, що ви повинні виконувати свою місію, незважаючи на те, що 

ви називаєте перешкодами. 

34 Не тіште себе думкою, що, просто перебуваючи в цих місцях, ви вже виконали своє духовне 

завдання, або що, говорячи лише про Моє вчення, ви вже послужили Мені. Бо ваше поле діяльності 

настільки широке і настільки наповнене можливостями практикувати любов на ваших шляхах, що 

вам не потрібно напружуватися, щоб знайти відповідні можливості для посіву. Але ви не звернули 

на все це уваги, і тому говорите, що перед вами занадто багато перешкод, які ви не в змозі 

подолати, бо не осягнули всього того, що передбачає ваше духовне завдання. 

35 Любіть, служіть, будьте корисними, рятуйте і втішайте, робіть своє життя прекрасним 

прикладом, практичним уроком, щоб люди наслідували вас. Тоді ви будете випромінювати духовне 

світло для своїх ближніх. Коли ви будете говорити про Моє вчення, ви будете виконувати місію 

сіяння зерна одухотворення. Але робіть це зі смиренням і знайте, що будь-яка праця, яка містить 

марнославство, буде безплідним насінням, яке ніколи не проросте. 

36 Запевняю вас, що якщо ви будете працювати у своєму житті з тактом, щирістю і 

праведністю, які Я вам раджу, то тверді серця, про які ви звертаєтеся до Мене в своїх молитвах, 

пом'якшають, зворушені вашою чеснотою, і ви прийдете до віри в те, що просунутому духу ніколи 

не можна перешкодити виконати цю місію, тому що це вище за все дріб'язковість цього життя. 

37 Ніколи не думай погано про тих, хто тебе не любить, і не гнівайся на тих, хто тебе не 

розуміє, бо навіть найпотаємніше почуття, яке ти відчуваєш до свого ближнього, ти подумки 

переносиш на нього. 

38 Я пропоную вам стільки можливостей у цей час бути Моїми учнями, що вам не потрібно 

залишати своїх батьків, подружжя або дітей, щоб відправитися в країни, де ви будете поширювати 

Моє вчення, не потрібно проповідувати гучним голосом на вулицях і площах, не потрібно боятися, 

що в кінці місіонерської діяльності на вас неминуче чекає кривавий ешафот. Я пройшов цей шлях, і 

Мої апостоли також, але ця кров очистила шлях, щоб нові учні не потрапили в пастку на ньому. 

Вам потрібно лише зрозуміти духовний сенс цього послання, щоб ви усвідомили його і 

застосували в простий спосіб до свого життя, щоб ви дійсно жили Моїм Словом. 

39 Я дав духу владу над матерією, щоб він вийшов переможцем з випробувань і досяг кінцевої 

мети шляху. Але боротьба буде великою, бо з тих пір, як людина створила єдине царство в світі, в 

яке вона вірить, вона зруйнувала гармонію, яка повинна існувати між нею і всім, що її оточує. Зі 

свого гордого трону він бажає підкорити все силі своєї науки і нав'язати свою волю стихіям і силам 

природи. Але йому це не вдалося, бо він давно розірвав узи дружби з духовними законами. - Зараз, 

коли я говорив цьому народу, що сили природи можуть підкорятися йому, були такі, хто не вірив 

цьому, і я кажу вам, що вони мають підстави сумніватися, бо природа ніколи не буде підкорятися 

тим, хто нехтує, ганьбить або знущається над нею. З іншого боку, хто вміє жити в гармонії з 
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законами духу і матерії, тобто хто живе в гармонії з усім, що його оточує, той ще за життя стане 

єдиним цілим зі своїм Творцем і тим самим стане гідним того, щоб стихії природи служили йому і 

підкорялися йому, як належить кожній дитині, яка слухняна своєму батькові, Творцеві всього 

сущого. 

40 Я не сказав, що ця громада тут досягла необхідного духовного піднесення, щоб робити такі 

чудеса реальністю, і що вона в даний час вже досягла гармонії між матеріальним і духовним. Я 

лише заохочую їх прагнути до цієї мети через одухотворення. 

41 Щоб підбадьорити вас у вашій вірі і довести вам істинність Моїх Слів, Я іноді роблю з вами 

такі справи, які ви називаєте чудесами і які є лише нагородою для тих, хто зумів помістити себе у 

вселенську гармонію, навіть якщо це було лише на короткий проміжок часу. 

42 Історична традиція перших людей, які населяли землю, передавалася з покоління в 

покоління, поки не була записана в Книзі Першої Ери. Це жива притча про тих перших людей, які 

жили на землі. Їх чистота і невинність дозволили їм відчути ласку Матері-Природи. Між усіма 

істотами панували дружні стосунки і необмежене братерство між усіма створіннями. Згодом 

людські пристрасті віддалили людей від того життя, тому вони змушені були прагнути за 

допомогою науки повернути те, що втратили через бездуховність. Так людство дійшло до 

теперішнього часу, коли для того, щоб вижити, воно змушене красти у стихій і сил природи те, що 

необхідно для його життєдіяльності. 

43 Я не забороняю вам користуватися наукою, але й не засуджую її. Я лише хочу, щоб за 

допомогою Мого вчення люди зрозуміли, що існує вище знання, ніж те, яке вони знають, і яке вони 

можуть досягти через любов, що є суттю всіх Моїх навчань. 

44 Люди, як Я міг не сказати вам, що ці часи, в яких ви живете, позначені сум'яттям, оскільки 

Я бачу, що ви не дозволяєте Моєму світлу проникнути крізь темні хмари ваших думок? Я також 

кажу вам, що Світло Моє переможе, бо немає темряви, яка могла б витримати його блиск. Тоді ви 

зрозумієте, що Отець ніколи не залишить вас у годину відвідин. 

45 Багато народів впали в глибоку прірву матеріалізації, а інші близькі до падіння, але біль їх 

падіння змусить їх прокинутися від глибокого сну. 

46 Це ті народи, які після періоду розквіту пережили занепад і занурилися в темряву болю, 

пороку і страждань. Сьогодні не одна нація, а все людство наосліп біжить назустріч смерті і хаосу. 

Зарозумілість народів буде вражена Моїм правосуддям. Згадайте Ніневію, Вавилон, Грецію, Рим і 

Карфаген. У них ви знайдете глибокі приклади Божественної Справедливості. 

47 Кожного разу, коли люди захоплювали скіпетр влади і дозволяли своїм серцям 

наповнюватися безбожністю, зарозумілістю і божевільними пристрастями, тягнучи за собою в 

деградацію свої народи, Моє правосуддя наближалося, щоб позбавити їх влади. Але водночас я 

запалив перед ними факел, який освітлює шлях до спасіння їхніх душ. Що станеться з людьми, 

якщо Я залишу їх напризволяще в момент їхніх випробувань? Зверніть свій погляд на всі ті народи, 

які колись були великими, а тепер лежать в руїнах. Вони розквітнуть знову, але не зарозумілість і 

прагнення до земної величі піднімуть їх знову, а ідеал, натхненний тією справедливістю і 

чеснотою, яку поширює Моє вчення. На їхніх руїнах постануть нові народи, і на руїнах їхніх 

храмів та їхніх ідолів вони будуть віддавати істинне поклоніння своєму Богу. 

48 Гордість була упокорена, а гріх змитий болем; але не забувайте, що є ще багато плям, які 

потрібно видалити, і що - яким би чистим не стало життя людей на землі - ця планета ніколи не 

стане вічною домівкою для духу. Бо той, хто вірить у це, погано витлумачив Моє Слово, або не 

зрозумів істинного сенсу життя. 

49 Цей світ завжди буде лише тимчасовим житлом душі, лише етапом на шляху її очищення, її 

розвитку і вдосконалення. Життя, яке чекає на вас, щоб прийняти вас назавжди - інше. 

50 У Мою присутність приходять хворі, невдахи, духовно убогі, і в той час як одні 

благословляють Мою Волю, інші бунтують перед обличчям болю і пояснюють свої страждання 

божественною карою або несправедливістю долі. Тоді необхідно, щоб Я звільнив вас від вашого 

невігластва і відкрив вам ядро істини. 

51 Поки ви живете у плоті, ваша душа очищається від темних плям минулих життів, і тому 

виникла необхідність відкрити вам все це, щоб ви терпляче переносили земні страждання. 
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52 Від початку існування людства існує реінкарнація душі як закон любові та справедливості і 

як один із способів, яким Отець демонструє Своє безмежне милосердя. Перевтілення - справа не 

тільки цього часу, але і всіх часів, і не треба думати, що Я тільки зараз відкрив вам цю таємницю. 

Вже в найдавніші часи в людині існувало інтуїтивне знання про перевтілення душі. Але люди, які 

прагнули матеріалістичних наук і скарбів світу, дозволили панувати над собою пристрастям плоті, 

які затверділи ті волокна людського серця, якими сприймається духовне, так що люди стали 

глухими і сліпими до всього, що належить до духу. Яка їм користь від того, що вони звернуть свої 

погляди на Писання, що містять Закон і Вчення, які Я відкрив вам у минулі часи, якщо їхній розум 

не може проникнути в їхній зміст, а серця не сприймають їхньої суті? Усвідомте, що чутливість і 

духовна інтуїція людей атрофувалися, і тому, шукаючи Мою істину в тих текстах, вони, як 

правило, стають жертвами помилкових інтерпретацій. Вони мають світло перед очима, але замість 

того, щоб проникнути в суть вчення, зациклюються на буквах, тобто на зовнішній формі, через що 

часто піддаються помилкам. Але нині я тут, щоб внести світло в таємниці і темні місця, а також 

звільнити вас від плутанини і помилок. 

53 Блаженні ті, хто закликав Мене, бо цим вони довели своє прагнення до любові і знання. 

Вони відчули, як допомагає їм Моя любов, що допомагає їм. Але ви повинні розуміти, що за цей 

час ви не зможете отримати все, що хочете знати, одразу. Бо необхідно, щоб ви молилися, 

медитували і жили Моїми вченнями, щоб отримати все, чого ви прагнете. 

54 І той, хто шукає світло пізнання в природі, і той, хто шукає Мою мудрість у духовних 

одкровеннях, повинен пройти своїми ногами шлях, на якому він знайде всі ті істини, які він не 

може відкрити іншими шляхами. Саме з цієї причини Я послав твою душу прожити одне життя за 

іншим тут, на землі, щоб через свій розвиток і досвід вона могла відкрити все, що є в ній і в тому, 

що її оточує. 

55 Якщо бажаєте, ретельно вивчіть Мої Слова, а потім вивчіть і поспостерігайте за життям з 

їхньої точки зору, щоб переконатися в істинності всього того, що Я сказав вам. 

56 Будуть випадки, коли вам здасться, що є протиріччя між тим, що Я говорю вам сьогодні, і 

тим, що було відкрито вам в минулі часи, але його немає. Це люди помиляються. Але зараз все 

проясниться. 

57 Якщо ви відчуваєте нападки через таке розуміння Мого вчення, не хвилюйтеся, бо істинно 

кажу вам, що ніхто ще не стоїть в істинному знанні, і тому ніхто не може довести вам, що він вже 

проникнув в суть істини. 

58 Вивчайте Моє вчення, досягайте світла через молитву, зробіть добро нормою свого життя, і 

ви відчуєте, як у моменти, коли ви найменше цього очікуєте, ви будете здивовані натхненнями і 

думками, які є справжніми одкровеннями Мого Духа. 

59 Коли ви відчуваєте, що натхнення, які виходять від Мене, досягають вас, ви повинні 

проявляти себе смиренно, щоб ніколи не вважати себе вищими за інших, і щоб з тією любов'ю, з 

якою Я послав вам Своє світло, ви ділилися ним зі своїми ближніми людьми. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 106 
1 Учні, ось ваш Учитель. Я зніму з вас завісу багатьох таємниць. Просіть, просіть, і дасться 

вам. Але не питайте Мене більше, ніж вам потрібно знати. 

2 У минулі часи Я не міг відкрити вам таємниці, які Я відкриваю вам у цій Третій Ері, тому 

що ваш дух не був здатний зрозуміти або осягнути більше, ніж дозволяв йому його духовний 

розвиток. Але Моє Слово те саме - незмінне, вічне. Це ваш дух, який народився, росте і 

розвивається, поки не досягне досконалості. Божественний Дух не має ні початку, ні кінця, Він 

незмінний. 

3 Ваш дух є частиною народу, який Я використовував як засіб або інструмент, щоб донести 

Моє велике вчення до людства. Було три одкровення, які Отець дав цьому народу: Першим уроком 

був Закон Праведності в Першу Еру, в ранньому дитинстві цього народу; другим - Закон Любові, 

відкритий в Другу Еру, коли він ледь досяг духовної юності; третій урок - цей, який Я даю вам в 

нинішню Еру, яку Я назвав "Третьою Ерою". У ній Я відкриваю вам Духовний Закон у повному 

обсязі - Закон, який охоплює все, що було показано вам у минулі часи, і все, що ваш дух повинен 

знати і володіти. Духовно ви зараз досягли часу юності. 

4 Оскільки ви постійно розвиваєтеся, то чому я маю завжди давати вам один і той самий 

урок? Ось чому Моя прихована мудрість відкриває вам глибші таємниці в кожному віці. 

5 Зважаючи на матеріалізм і зло, що панують у цей час, ви сумніваєтеся, що маєте достатнє 

духовне осягнення, щоб зрозуміти Моє нове вчення, виконувати його і жити ним. Але я кажу вам: 

за матеріалізмом людства, його стражданнями, його пороками і його прагненням до влади, є дух, 

який пройшов довгі шляхи розвитку і важкої боротьби і який тільки чекає моменту, щоб скинути 

свою фальшиву одежу, щоб з силою вирушити на шлях справедливості і любові, який належить 

духу. 

6 Людська наука є матеріалізованим вираженням духовних здібностей, яких людина досягла в 

цей час. Праця людини в цей час є не тільки продуктом інтелекту, а й її духовно-душевного 

розвитку. 

7 Учитель, який зустрів Своїх учнів у духовній юності - вже підготовлених до розуміння 

нового уроку, - об'єднає три божественні одкровення в одній книзі як свідчення любові до людства. 

Причина, по якій ви називаєте себе тринітаріями, полягає в тому, що ви несете в своєму дусі 

насіння цих трьох епох вчення. Проте, не всі підуть за Мною в цей час, навіть не всі, хто слухає 

Мене, бо не всі пробудилися, не всі зрозуміли, як використовувати випробування, що випали на 

їхню долю. Є байдужі до духовного вчення, є ті, хто перебуває в застої, є ті, хто заблудився, але 

кожному призначено час, коли він прокинеться і почує голос своєї совісті. 

Ті, хто тремтів, чуючи Моє Слово в цей час, були тими, хто з нетерпінням чекав Мого нового 

прояву, хто пам'ятав Мою обіцянку повернутися, подібно до того, як заблукалий мандрівник чекає 

глибокої ночі на світанок, щоб знайти дорогу і продовжити шлях. 

8 Голос Мій, який Я роблю чутним сьогодні в цій матеріальній формі, скоро перестане бути 

чутним, і тоді Я побачу плід Свого посіву у ваших справах. 

Я залишу в кожному з вас "колосок" і "плід", щоб, коли ви відчуєте голод або до вас підійде 

(духовно) нужденна людина з проханням, у вас був хліб і ви не сказали Отцю, що Він пішов і 

залишив вас без спадщини. 

Я хочу, щоб ви в ці часи, коли відчуваєте потребу в Моїх божественних дарах благодаті, 

знайшли притулок у своєму дусі і звернулися за допомогою до нього, бо там ви знайдете багато 

скарбів, які вклала в нього Моя турботлива любов. Ви також знайдете Моє насіння в достатку, яке 

чекає, щоб ви підготували поля, щоб посіяти його. Я навчив вас обробляти ці поля і доглядати за 

насінням. Завтра ваш дух принесе плід своїх діянь як урожай, гідний бути принесеним Отцеві і 

збереженим у Його житницях. 

9 Буде короткий період часу, коли Моє Слово, дане протягом цього часу, здаватиметься, що 

воно зникло з лиця землі. Тоді люди почнуть вигадувати духовні вчення, викладати нові закони і 

заповіді. Вони будуть називати себе панами, апостолами, пророками і посланцями Божими, і Я 

дозволю їм говорити і сіяти до пори до часу. Я дозволю їм посіяти своє насіння, щоб, пожинаючи 
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плід, вони знали, що вони посіяли. Час і сили природи пройдуть над їхніми посівами, і їхні кроки 

будуть як вирок кожному з цих синів людських. 

10 Необхідно, щоб світ знав обман, щоб він міг пізнати правду. Тоді істина і суть життя, яку Я 

передав вам у цей час, знову підніметься серед людей у всій своїй чистоті і духовності. 

11 Подивіться на людей, які керують народами, створюють доктрини і нав'язують їх народам. 

Кожен проголошує перевагу свого вчення, але я прошу вас: Що ж стало плодом усього цього? 

Війни, що несуть за собою зубожіння, страждання, руйнування і смерть. Ось такий урожай 

пожинають прихильники таких теорій тут, на землі. 

Зауважте, що я не виступав проти свободи волі людства, хоча повинен сказати вам, що, без 

шкоди для цієї свободи, совість безупинно промовляє до серця того, хто відступає від 

справедливості, милосердя і розуму. 

12 І в людському житті Я дам людям зрозуміти, якими є плоди їхніх посівів, дозволивши 

наслідкам їхніх вчинків рано чи пізно стати їхніми суддями. Після цього суду всі будуть шукати 

Мене, і тоді вони виявлять, що Моє Слово пристосовується до людей будь-якого віку і культури. 

Бо Божественне Слово, Моє вчення, не належить до певної епохи, бо воно вічне. 

13 Мої настанови передають силу духу, щоб він подолав усі випробування, кількість яких 

записана в долі кожного створіння. Навіщо від них ухилятися? Навіщо впадати у відчай перед 

горою, яка здіймається на твоїх очах? Хіба ви не знаєте, що після подолання цих перешкод ви 

досягнете мети, до якої прагнете? 

14 Скільки слабкості Я ще бачу у вашій плоті - слабкості, яка часто спонукає вас до 

богохульства. Коли сили природи проявляють себе грубо, ви проклинаєте; коли якийсь біль вражає 

ваше тіло, ви впадаєте у відчай; коли робота обтяжує вас, ви втрачаєте терпіння; навіть спека і 

холод викликають у вас гнів, а темрява ночі вселяє в вас страх. Як не впасти у відчай, коли ти 

піддаєшся вимогам плоті, яка породжує нижчі пристрасті? Коли ж ви, нарешті, станете Моїми 

добрими учнями, які своїми справами любові засвідчують істинність Мого вчення? 

15 Бути учнем Христа не означає, що треба відходити надто далеко від земного-матеріального. 

Це означає, що слід відмежуватися від поганого і зайвого, але не відвертатися від своїх земних 

обов'язків і задоволень. Я не хочу, щоб ви були фанатиками, або рабами духовного, поки ви ще у 

плоті. Добрий учень Ісуса той, хто вміє віддати Богові Боже, а "імператору" - "імператорське". 

16 Важке протистояння чекає Мій народ, бо він зустріне на своєму шляху високий рівень 

розвитку духу і інтелекту людей. Саме з цієї причини Я хочу, щоб ви розвивали себе в цей час 

Мого проголошення, щоб ніхто не зміг вас обдурити. Абсолютно довіряйте Моєму Слову, знаючи, 

що в ньому міститься більше мудрості, ніж розум вчених, і знання, яке неможливо знайти в усіх 

книгах на землі. 

17 Невтомно сійте любов і мир; так ви підготуєте свій духовний шлях, і тоді, коли смерть 

раптово наблизиться до вашого тіла, а дух вже пройде значну частину свого шляху, він побачить у 

повному блаженстві, наскільки високо піднесли його заслуги в справах любові до ближніх своїх. 

18 Люди, усвідомте, як, занурюючись у Моє вчення, ви залишаєте позаду старі звички і звичаї, 

бо вступаєте в нове, чистіше, духовніше життя. Це новий світ, що піднімається з глибини вашого 

серця. 

19 Скільки таємниць розгадало Моє Слово, скільки помилкових тлумачень Я виправив. Так 

само вам доведеться вийти на шляхи світу і роз'яснювати Мій Закон своїм ближнім. Я кажу вам: 

Ви підете, бо ніхто не є пророком у своїй країні, Мені Самому довелося піти тоді з Назарету, де Я 

жив, щоб знайти віру там, де Мене вважали чужинцем, де про Мене не говорили: "Той, хто називає 

себе Сином Божим, є син Марії і Йосипа тесляра". 

20 Я кажу вам це тому, що серед вас, які отримали Мої духовні дари, є й ті, в кому сумнівалися 

навіть їхні батьки, їхні діти або їхні брати і сестри. Серед вас є ті, кого за свідчення про Моє 

вчення, як і Мене, назвали чаклунами, магами. Не забувайте цих слів, бо комусь доведеться 

залишитися на своїй близькій батьківщині, а комусь доведеться покинути її, а також свій народ, 

щоб нести Моє Слово іншим народам. 

21 Цей народ, зроблений плідним через страждання, прийняв Моє насіння, і воно проросло; але 

не думайте, що тільки ви маєте це світло. Якщо ви понесете Моє вчення до інших народів, то 
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побачите, як швидко воно проросте і пошириться. У тих землях ви будете пророками і посланцями, 

і тому ви знайдете віру. 

22 Моє світло поширюється від одного кінця землі до іншого і освітлює весь всесвіт. Світло 

Божественного Духа - це мова, яка промовляє до всіх істот. Ви, як люди, отримуєте Моє Слово 

через людський інтелект. До тих, кого ви називаєте ангелами, Я дозволяю Своєму голосу доходити 

у формі божественного натхнення; і в кожному світі або духовному домі Я дозволяю Себе чути і 

давати Себе зрозуміти відповідно до ступеня розвитку його мешканців. 

23 Я хочу говорити з вами так, як говорю з ангелами - не тому, що ви маєте їхню чистоту, а 

тому, що хочу, щоб ви насолоджувалися цією благодаттю і все більше уподібнювалися до цих істот 

у їхній величі. Діалог від духу до духу зблизить всі істоти і всі світи. Але ви повинні бути готові 

розуміти один одного, і для цього Я даю вам єдину мову, єдине світло, єдиний тип діалогу: діалог 

справжньої любові. 

24 Для вас починається епоха духовного спілкування. Далека дорога, яку ви повинні пройти, і 

пройде багато часу, перш ніж ви побачите, як цей дар досягне свого зеніту, але з перших кроків і на 

кожному наступному ви будете знаходити заохочення для продовження шляху. 

25 Хіба ви не були в захваті від Мого явлення через людський голос? Хіба ви не були в захваті 

від присутності духовного світу через здатність розуміння? Бо це були підготовчі кроки до 

духовного діалогу, до якого ви вийдете згодом. І в ті хвилини, коли ви шукаєте Мій голос у тиші 

вашої молитви, хіба не заспокоює вас той спокій, який ви відчуваєте, і те натхнення, яке ви 

отримуєте? 

26 Ви знаєте про часи миру, які прийдуть, бо ви отримали Моє натхнення і Мої одкровення; 

але є такі, які, не почувши Мене в цей час, мріють і прагнуть до загальної гармонії, не знаючи, чи 

прийде вона до вас; це передчуття говорить в них. 

27 Навіть вчені передчувають обмін думками через духовні дари, і це тому, що у своїх 

постійних дослідженнях і проникненні у внутрішній світ людини вони відкрили існування тієї 

істоти, яка хоч і належить до іншого світу, але живе в людині - душі. 

28 Сьогодні я звертаюся до вас усіх: Ідіть вдумливо і обережно по цьому шляху, щоб не зійти з 

нього. Дивіться і моліться на своєму життєвому шляху, щоб ви досягли мети, і ваше блаженство 

буде дуже великим, коли Отець говорить, і весь духовний всесвіт чує і розуміє Його, і ви розумієте 

один одного так само. 

29 Я хочу, щоб ви відчули у своєму серці любов вашого Отця; ця любов сходить на вас від 

Мого Духа. Але оскільки ви ще не досягли істинного єднання духу, Я говорю з вами через цих 

істот, простою і зрозумілою для всіх мовою. Моя воля - зробити Моє Слово відомим вам у 

найбільшій простоті, щоб ви легко відкрили для себе його суть і не загубилися в заплутаному 

потоці слів, здебільшого марних. 

30 Очистіть свій розум і очистіть свої вуста, щоб кожного разу, коли вам доведеться 

пояснювати Моє Вчення, з ваших вуст виходив кришталево чистий потік Мого Слова, без того, 

щоб ваше слово змішувалося з пишномовними виразами, які позбавляють його простоти і сили. 

Якщо ви будете пояснювати Моє духовне вчення науковими або філософськими термінами, ви не 

справите враження на світ, і ваші ближні не зрозуміють вас, і ви не передасте істинного уявлення 

про те, в чому полягає Моє вчення. Коли Я говорив зі світом в Ісусі, Я не використовував мову 

вчених, філософів чи науковців, щоб говорити з вами про Царство Небесне. Я використовував 

найпростіші вирази вашої мови, бо саме вони найкраще виражають надприродні речі. Я 

використовував притчі і звертався до знайомих вам предметів, щоб через них ви пізнали сенс 

духовного життя. 

31 Істинно кажу вам, що Ісус не мав потреби нічого навчатися від людей, бо тоді не був би Я 

Божественним Учителем, а учнем людським. Якщо хтось сказав, що Христа навчали богослови, 

теософи чи мудреці, то він не говорить правди. Бо до Христа і в той час, коли Він жив на землі, не 

було вчення, яке б навчило Його прийти у світ, жити і померти так, як Він. Але також кажу вам, що 

Небесного вчення не можна навчитися від світу, і що те, чого навчав Ісус, було істиною, дійсною у 

вічному Царстві Духа. 
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32 Подібно до того, як люди прагнуть ускладнити просте, вони також бажають відкрити в 

божественному склад і речовини, властиві матеріальній природі. Великим буде їхнє здивування, 

коли вони одного разу відкриють для себе, що духовне або божественне без субстанції і без форми 

є цілим, початком і кінцем, істиною, вічністю. 

33 Люди завжди були надто зайняті земною славою, щоб думати про важливість молитви і 

духовного споглядання того, що лежить за межами цього життя, щоб вони могли відкрити свою 

власну сутність. Той, хто молиться, розмовляє з Отцем, і коли він запитує, то відразу отримує 

відповідь. Невігластво людей у духовному є наслідком відсутності молитви. 

34 Люди, оскільки на цій землі ви не змогли усунути вавилонську плутанину мов, оскільки 

раси не вміли ні об'єднуватися, ні любити, Я об'єднаю Свою Сім'ю в Духовному Домі. Уперті і 

запеклі грішники постануть переді Мною в духовному плані, і коли вони отримають свій суд, їхнє 

просвітлення і їхнє каяття будуть настільки ж великими, наскільки великим був їхній гріх на землі. 

35 Моліться за тих, хто відходить від вас і вирушає в потойбіччя, бо не всім вдається знайти 

дорогу, не всім вдається піднятися духовно, не всі досягають спокою за короткий час. 

36 Одні живуть у духовному під примусом матеріального життя*, інші страждають від 

жорстоких докорів сумління, треті заціпеніли, поховані під землею разом з тілом, а четверті не 

можуть відокремитися від своїх близьких, від тих, хто залишився у світі, бо плач, егоїзм і людське 

невігластво стримують їх, прив'язують до матерії і позбавляють спокою, світла і просування 

вперед. 
* Це означає, що ці душі померлих все ще живуть на землі в ілюзії, що вони все ще вдома в матеріальному 

світі як людські істоти. 

37 Дозвольте рухатися далі тим душам, які ще перебувають у цьому світі, але він ще не 

належить їм; дозвольте їм відмовитися від благ, якими вони володіли і які любили в цьому житті, 

щоб вони могли підняти свій дух у нескінченність, де на них чекає істинна спадщина. 

38 Не тримайте зла і не думайте більше про злі вчинки тих, хто відійшов у вічність. Не 

бажайте, щоб вони стояли перед вами на колінах, постійно випрошуючи у вас прощення. 

39 Як сліпо людство! 

40 Пізнавайте себе і пізнавайте Мене, щоб навчитися ходити дорогою любові і творити справи, 

гідні Мене. Ось, Я хочу, щоб ви багато знали про Мене, щоб ви були подібні до вашого Отця. 

41 Ви всі повинні прийти до Мене, хто раніше, хто пізніше, але всі прийдете. Інакше й бути не 

може, бо ви всі - іскри Моєго Божественного Світла, бо ви - частина Мене Самого. Вчіться від 

Мене любити і прощати і таким чином виконувати заповідь, яка говорить вам: "Любіть один 

одного". 

42 Ти хочеш, щоб Я завжди прощав тебе, але не поспішаєш прощати своїх ближніх або 

відмовляєшся від цього! Чому ви хочете загинути в безодні, хоча володієте такими великими 

здібностями у своєму дусі? 

Моє Слово приходить в цей час, щоб просвітити ваш розум. Ви шукали істину в книгах і 

знайшли лише розвагу для розуму, але ніякої користі для духу, ніякої поживи або підбадьорення, 

щоб підтримати вас у вашій слабкості або у вашому виснаженні. 

43 Я не даю вам Моє Слово в науковій або лінгвістично підібраній формі, щоб ви могли його 

зрозуміти. Але на дні своєї простоти вона зберігає великі скарби мудрості і світла для людей. 

44 Оскільки ви так сильно шукали Мене і ваше серце чекало Мене, Я зараз тут, виконуючи 

Свою обіцянку повернутися до вас і відповідаючи на ваше гаряче бажання почути Мене. 

45 Мій Божественний Дух слідує за тобою всюди на шляхах світу, немов тінь твого тіла. Я 

давав вам пізнати радощі і також печалі, я хотів, щоб ви пережили боротьбу і мир, щоб ви 

спробували і пізнали все. Але було щось, що ти марно шукав у цьому світі і не зміг знайти, тому 

що це щось можна знайти тільки зі Мною: Моя мудрість. Ось чому твій дух, почувши Мене, 

відчув, що нарешті знайшов те, що шукав: істину. 

46 Так, люди, Я - початок і кінець вас, Я - Альфа і Омега, хоча Я ще не ділюся з вами і не 

розкриваю вам всіх уроків, які Я ще тримаю в готовності для вашого духу і які ви відчуєте тільки 

тоді, коли будете вже дуже далеко від цього світу. Багато нових уроків Я відкрию вам в 
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нинішньому часі, але дам вам те, чим ви здатні володіти, не привласнюючи собі величі і не 

хизуючись перед людьми гордовитою перевагою. Ви знаєте, що той, хто марнославно ставиться до 

своїх справ, руйнує їх через цю саму марнославність. Саме тому Я навчив вас працювати в тиші, 

щоб ваші справи приносили плід любові. 

47 Відкидайте лестощі, бо це зброя, яка знищить ваші благородні почуття. Це меч, який може 

вбити ту віру, яку я запалив у ваших серцях. 

48 Як ви можете дозволити людям зруйнувати вівтар, яким ви володієте в основі свого буття? 

49 Я знаю, що в лоні цього народу були зроблені великі справи, але Мені достатньо знати, 

навіть якщо ваші імена невідомі в світі. 

50 Я один знаю справжню заслугу і цінність ваших справ, бо навіть ви не можете судити про 

них. Іноді маленька справа здасться тобі дуже великою, а про інших ти навіть не здогадаєшся, що 

їхня заслуга дійшла до Мене. 

51 Укріплюйтеся в смиренні, в людській гідності, і ви не загинете. Я дав вам зброю для цього. 

Боріться, і ви не програєте жодної битви. Лавр, який прикрасить ваше чоло, буде поцілунком 

любові вашого Отця. 

52 Не впадайте знову в летаргію після того, як звільнилися від неї. Не уподібнюйтеся невірним 

дівам, які не знали, як чекати нареченого з палаючими світильниками. Бо якщо ваше попереднє 

пробудження було гірким, то наступне не буде порівнянним з ним. 

53 Бережіть свою спадщину, і ніхто не зможе відібрати її у вас, бо людина не має влади 

відібрати дари Духа. 

54 Люди, короткі миті Моєї присутності серед вас, коли Я даю вам Свої настанови через це 

Слово. Але перед тим, як піти, Я хочу залишити вам Моє вчення як скарб, як спадщину істини і 

любові, щоб кожного разу, коли ви відчуєте себе дуже маленькими в порівнянні з людством через 

свою матеріальну бідність і убогість, усвідомлення того, що ви маєте спадщину нескінченної 

духовної цінності, спонукало вас підняти обличчя без сорому і безсоромно розкрити вуста, щоб 

передати Моє Слово. Це єдина велич, яку бажає мати Моя Воля: велич духу. 

55 Якби ви тільки зрозуміли, що багато людських істот, яких ви бачите нещасними - одні сліпі, 

інші прокажені, треті голодують - часто мають більше світла і зрілості в душі, ніж ті, хто хвалиться 

здоров'ям, силою і вченістю! Тому не прагніть золота, почестей чи будинків. Прагніть миру, 

здоров'я та чеснот. 

56 У Моїх високих настановах передбачено, що ви будете провідниками і порадниками людей. 

Працюйте над собою, щоб стати гідними нести насіння Отця в серця людей. Могутні "дерева" 

будуть множитися, з них Я зрізатиму гілки, які принесуть Мої працівники в ті провінції, де Мої 

діти давно жадають почути Моє Слово. 

Мої вчення є детальними, тому що безліч людей просять Мене говорити з ними, давати їм 

пояснення, змушувати їх забути про страждання і нещастя світу; і таким чином Я залишаюся серед 

них довше, не відчуваючи ні часу, ні втоми. Тільки так ви, нарешті, зробите Моє вчення своїм, 

зрозумієте і осягнете його сенс. 

57 Як славно буде, коли ці натовпи тут, у своїй простоті і смиренності, вирушать нести Добру 

Новину цього віку, такого сповненого духу і моралі! Батькам, які зробили себе суддями своїх дітей, 

ви будете нагадувати, щоб вони пробачили їх і любили їх; матерям, які зреклися своїх дітей і 

відмовили їм у своєму лоні, ви будете закликати простягнути руки і притиснути своїх дітей до 

своїх сердець, щоб вони теж могли любити; а дітей ви будете переконувати не повставати проти 

своїх батьків, яких вони повинні шанувати, тому що батьки займають Моє місце на землі. Без 

праведності як могла б душа розвиватися вгору? 

58 Завтра вам доведеться вчити і підтверджувати свої слова справами. Але вже зараз надайте 

своєму життю вищої моралі, відбудовуйте свої домівки та об'єднуйте свої родини. Нехай батько 

йде на пошуки своєї дитини, яка втекла з дому, і нехай діти повертаються до того, хто їх покинув. 

Нехай дружина повернеться в обійми свого супутника, а чоловік, який знехтував своїми 

обов'язками, нехай розшукає свою супутницю, і нехай вони побудують нове і краще існування. 
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59 Сьогодні ви як ніколи розумієте свою відповідальність перед Моїм правосуддям, о батьки і 

матері! Бо ті істоти, яких ви називаєте дітьми своєї крові, - це душі, за які ви несете 

відповідальність переді Мною. 

60 Я хочу, щоб сопричастя ваших сердець стало тим садом, де розквітнуть ці троянди і лілії. 

Приведи людей до слухання Мого Слова, приведи їх на бенкет, який Я Сам влаштую перед ними. 

Істинно кажу вам, вони підуть укріплені, з'ївши хліб істинного життя і випивши вино Моєї 

благодаті. 

61 Хто буде їсти цей хліб, ніколи більше не буде голодним. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 107 
1 Зберігайте Моє Батьківське Слово у ваших серцях, щоб воно було як яскравий маяк у 

найпотаємніших куточках вашого єства. Звідти воно буде керувати вашими думками, словами і 

справами, і це світло буде жити у вашій душі навіть тоді, коли помре ваша тілесна оболонка. 

Це час, коли люди пробуджуються до краси духу, коли вони цікавляться вічним і запитують 

себе: "Яким буде життя, яке чекає на нас після смерті?". Хто не задавався питанням - яким би 

недовірливим він не був - чи немає в ньому чогось, що переживе тілесну матерію? Істинно кажу 

вам: немає людини, яка б не підозрювала про цю таємницю і яка б не замислювалася хоч на мить 

над незбагненним. Одні ставлять запитання, що стосуються таємниці Духовного Життя, яке 

здається далеким, а насправді знаходиться перед очима, інші дивуються, а треті заперечують його. 

Одні говорять, бо думають, що все знають, інші мовчать і чекають, але як мало тих, хто дійсно знає 

щось про потойбіччя. 

2 Подібно до немовляти Ісуса, який ставив вчителям Закону питання, на які вони не могли 

йому відповісти, Мій Божественний Дух невидимо з'являється в цей час з богословами, 

філософами, тими, хто копирсається в невідомому, і на Мої питання про духовне життя - якщо не 

замовкають, то відповідають неправдиво. Хто знає дещо з того, що містить Моя прихована 

мудрість, - це смиренні, ті, хто живе духовним життям. Але Моє світло, як роса, невпинно сходить 

на кожний орган розуму як послання, що відкриває йому Мою істину. Якби Я запитав тих, хто 

стверджує, що володіє Моїм Законом і Моїм Вченням, які з Моїх пророцтв збулися, а які - ні, вони 

також не дали б Мені задовільної відповіді. 

3 Це час, коли втілений і вже не втілений дух шукають один одного і зближуються. Прірва, 

яка зяяла між ними, починає зникати. І коли духи всіх світів зможуть наблизитися один до одного в 

істинній любові, це буде означати прославлення Отця в кожній істоті. 

Невігластво людей і сьогодні завдає Мені болю. О, якби замість того, щоб оплакувати смерть 

своїх близьких, ви могли б почути їхні голоси в глибині свого серця! Замість жалоби, яка є 

темрявою, було б світло! Саме тому я колись сказав вам: "Нехай мертві ховають своїх мертвих". 

До вас я звертаюся: "Чи є у вас мертві?". - Те, що мертве, більше не існує. Але якщо душі, які ви 

Мені воздаєте хвалу, існують, то це тому, що вони живі. Скільки з вас хотіли б, щоб ті з вас, кого 

ви бачили, відійшли, не бажаючи зрозуміти, що вони прагнуть, щоб ви були з ними в потойбічному 

світі! Те, що ви називаєте "смертю", очевидно, відокремлює тих, хто відходить, від тих, хто 

залишається тут. Але об'єднує їх вічний зв'язок - зв'язок духовного братерства. 

4 У вічності возз'єднається духовна сім'я, яка складається з Отця і Його дітей. Оскільки на цій 

землі вавилонське насіння все ще приносить свої плоди розбрату серед дітей Божих, Я об'єднаю 

Свою сім'ю в потойбічному світі. Ніхто не пропаде, і в багатьох випадках найбільші грішники 

першими прибудуть (в Моє Царство), тому що їх покаяння і оновлення очистять їх і приведуть їх 

до Мене раніше. 

Але ви повинні знати, що багато душ живуть серед вас в стані розгубленості, інші виконують 

скорботні обов'язки спокути. Серед них є і ті, кого ви називаєте своїми рідними. Як зробити так, 

щоб вони прозріли і звільнилися від своїх кайданів? Як ви можете допомогти їм піднятися? 

Молячись за них, щоб ця молитва була тим духовним голосом, який пробуджує їх, просвіщає і веде 

до Мене. Згадайте їх з любов'ю і ваші молитви будуть як бальзам на їхні страждання. Нехай вони 

знають, що ви живете в Моєму Законі, щоб ваш приклад і вплив допомогли їм. Але не думайте 

тільки про тих, від кого ви отримали якусь користь, думайте і про тих, хто невидимо перебуває 

навколо вас і кого ви не знали на землі. Вдячність - це прекрасно, але в Моїх очах більш гідно, 

якщо ви віддаєте, нічого не отримавши спочатку. Але якщо ви здатні без образи згадати і 

пробачити того, хто заподіяв вам біль, ви взяли за приклад свого Вчителя, і ваше прощення, яке є 

вираженням любові, принесе спасіння тому, кому ви його даруєте. 

5 Отець проникає у найпотаємніші куточки вашого серця і каже вам: "Пізнайте себе, і ви 

пізнаєте своїх ближніх". Судіть себе, перш ніж судити ближнього свого. Беріть Мене за приклад і 

йдіть Моїми слідами. 
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6 Ти завжди просиш у Мене прощення за свої проступки, не прощаючи тих, хто тебе 

скривдив. 

7 Довгий час ви шукали світло істини на шляхах і в книгах (світу), не знаходячи істинної 

духовної поживи, а лише освіження для розуму. Сьогодні ви маєте Мою істину, яка говорить вам 

про істинне життя. 

8 Ви прийшли в убогість цих місць зустрічей, і коли ви почули в них це просте слово - бо 

його фрази не є ні добірними, ні науковими - ви відчули зворушення в душі, і вона зрозуміла, що є 

свідком божественного одкровення. Я бачив твоє прагнення до світла і дарував тобі побачити те, 

чого ти так прагнеш. Я змусив тебе йти всіма шляхами, щоб ти нарешті знайшов істину на цьому. 

9 За простотою і непомітністю, з якою Я говорю з вами, стоїть знання всього сущого. 

Вникніть в суть цього слова, і ви відкриєте для себе, що його суть - Альфа і Омега, початок і кінець 

всього створеного. 

10 Я дам вам багато вчень тільки тоді, коли ви будете в Моєму Царстві. Ви не будете знати їх 

зараз, так само, як не будете знати високу нагороду, яку ви заробили для вічного щастя духу. У вас 

має бути абсолютна безкорисливість, щоб ваші заслуги були справжніми. Ви не повинні 

оголошувати про добрі справи, які ви робите, бо тоді ви позбавите їх заслуг, які вони, можливо, 

мають. Я один знаю велику чи малу цінність ваших творів, тільки я повинен судити про них. Чому 

ви хочете, щоб люди хвалили вас заради них? Марнославство розбещує людину і плямує душу. 

11 Коли ти прийдеш до Мене одного дня, Я дам тобі вінець, який не буде зроблений з терня, як 

ті, що ти притискав до скронь Ісуса. 

Кожен має своє місце в матеріальному всесвіті, яке приготував для нього Отець і яке він 

повинен оберігати і захищати, щоб заслужити іншого в любові до свого Господа. 

12 Я підготував вас, бо момент Мого відходу вже наближається. Але спочатку Я хочу 

залишити вам як скарб Свою настанову. Не прагнете золота, не маєте бажання розкішних осель. 

Деякі з тих, хто вкритий проказою або ходить по землі як убогий, несуть у своїй душі скарб. 

13 Тепер я кажу вам: Приготуйтеся, бо цього року "дерева" розмножаться в провінціях, де так 

довго чекали на Моє Слово. 

14 Втілені душі не змогли об'єднатися через відмінності рас, тому Я візьму багатьох із землі, і 

в потойбічному світі утворять з них сім'ю, і якщо їхня зіпсованість була великою, то потім їхнє 

духовне очищення і їхнє покаяння будуть великими. 

15 Моліться за розгублені душі, за тих, хто прив'язаний до землі, за тих, хто ще не в змозі 

відірватися від свого тіла в межах землі, за тих, хто страждає і плаче через незбагненний траур, 

який підтримується на землі заради них. І прощайте також тим, і не судіть більше тих, хто посіяв 

зло у ваших серцях. Якби ваші очі бачили, як вони стоять на колінах і благають вас про прощення, 

ви не були б такими несправедливими до них. Допоможіть їм злетіти в нескінченність, підніміть їх 

через вашу люблячу пам'ять, зрозумійте, що вони більше не належать цьому світу. 

16 Ще раз кажу вам: Хто скуштує води Мого Слова, той більше ніколи не буде відчувати 

спраги. 

17 Учні, Я хочу, щоб чесноти вашого серця були одягом, який прикриває наготу вашої душі. 

Так говорить до вас Дух Утішитель, який був обіцяний у Другій Ері. 

18 Отець вже знав, який біль і випробування спіткають людство і до якої міри зіпсуття дійдуть 

люди. Прихід Утішителя означає для вас зняття Шостої Печатки, тобто початок нового етапу в 

еволюції людства. З цього часу діє Божий суд над усіма людьми, кожне життя, кожна справа, 

кожен крок будуть суворо оцінюватися. Це кінець епохи, а не кінець життя. 

19 Це завершення часів гріха, і необхідно, щоб весь зміст цієї Шостої печаті Книги Божої 

вилився на душі, пробудивши їх від летаргії, щоб людина могла взяти себе в руки і відчути 

гармонію своєї душі з усім творінням, і підготувати себе до того часу, коли через Агнця буде знята 

Сьома печатка, яка принесе останні дріжджі Чаші Скорботи, але також і торжество Правди, Любові 

і Божественної Справедливості. 

20 Коли сьома печатка буде закрита разом з шістьма іншими, залишиться закритою і та книга, 

яка була судом Божим над справами людей, від першої до останньої. Тоді Господь відкриє нову, 



U 107 

146 

неписану книгу, щоб записати в ній воскресіння мертвих, визволення пригноблених, відродження 

грішників і перемогу добра над злом. 

21 Якщо ви будете вивчати Об'явлення семи печаток, дане Іоанну, ви зустрінетеся тільки з 

гріхом, оскверненням і розбещеністю в народах світу. Там ви знайдете історію ваших воєн, всі 

страждання і нещастя, яких зазнали люди через свою невірність і слабкість, а також суд, який 

слідував за кожною вашою справою. 

22 Христос (тільки) дійшов до середини життєвого шляху, але Своєю жертвою, Своїм 

досконалим прикладом Він врятував вас від смерті. Його кров була вироком любові, через який Він 

приніс спасіння загиблим і дарував їм Божественне прощення, як поцілунок, що пробуджує до 

життя. Хрест був тим ключем, яким Він відчинив душам після великої битви ворота вічності. 

23 Це "Агнець", якого пророк бачив, як Він розгорнув сувій і зняв печатки, єдиний гідний на 

небі і на землі відкрити цю книгу, бо тільки Його любов могла перемогти вашу ненависть, Його 

лагідність - знищити вашу ворожнечу, а Його світло - усунути вашу темряву. Хто може уникнути 

цього суду? Хто може уникнути цієї книги і перестати існувати? Ніхто не зможе сховатися від 

Мене, о люди! Усвідомте, як у ці часи, коли цей суд відчувається навіть у повітрі, яким ви дихаєте, 

вам не бракує божественної розради. Мантія Божої любові стає видимою у вашому житті, а її голос 

прагне бути почутим кожним серцем. 

24 Це Дух Істини спускається, щоб розгадати таємниці і відкрити вам знання, необхідні для 

насолоди істинним життям. Це Божественна Утіха, яка проливається на ваші страждання, щоб 

засвідчити, що Божественний Суд не є покаранням чи помстою, але судом любові, щоб привести 

вас до світла, миру і блаженства. 

25 Я не знаходжу жодного незаселеного серця, в якому міг би оселитися, всі вони втрачені для 

світу. Але наскільки гідний в Моїх очах той, хто - переборюючи свій біль - здатний благословити 

Мою Волю. 

26 Що було б з вами, якби ви не мали розради у вірі серед ваших скорбот? Усвідомте, як ця 

віра дозволяє вам відчувати Мою присутність дуже близько, і що ви, тепер поруч зі Мною, 

наповнюєтеся силою і надією. Продовжуйте покладати цю довіру на Мене, щоб Я дарував вам весь 

комфорт, який Я приготував для вас. 

27 Як Мені приємно, коли Я відчуваю, що знаходжу віру і повагу в Моїй волі. Яке задоволення 

для Мого Духа, коли Я бачу, що ви довіряєте своєму Отцеві, що ви вмієте чекати, що ви не здатні 

стати відступниками від Мене, навіть якщо тяжкість випробувань часом пригнічує вас. На це я 

кажу вам: Вони довели, що гідні Моїх благ, бо заслужили їх у відвідинах. 

28 Загартовуйте свій дух у великих життєвих битвах, як загартовувався народ Ізраїлю в 

пустелі. Чи знаєте ви, наскільки великою є пустеля, якій, здається, немає кінця, з нещадним сонцем 

і палючим піском? Ви знаєте, що таке самотність, тиша і необхідність пильнувати вночі, бо вороги 

підстерігають? Істинно кажу вам, що саме там, у пустелі, цей народ зрозумів велич віри в Бога і 

навчився любити Його. Чого цей народ міг очікувати від пустелі? І все ж у них було все: хліб, вода, 

дім, де можна відпочити, оаза і святиня, де можна піднести душу в подяці своєму Отцю і Творцю. 

29 Коли Ізраїль увійшов до Землі Обітованої, це був зміцнілий, очищений, сповнений 

ентузіазму народ. Якою солодкою здавалася їм та земля, що відкрила своє лоно, щоб прийняти 

Сина, який з такою вірою і наполегливістю шукав її і нарешті знайшов. 

30 Ви теж народ, і життя, через яке ви проходите, є відображенням пустелі. Тому Я кажу вам: 

візьміть за взірець віру цього народу, щоб ви могли відчути Мої чудеса на своєму шляху. Цими 

чудесами будуть вода, що б'є зі скель, або манна, принесена вітрами. 

31 Ковчег Заповіту був для того народу сяючим факелом, який освітлював їхній шлях. Але ви 

не повинні забувати, що у вашому серці є святилище, де ви можете молитися, щоб зодягнутися 

Моєю силою і почути люблячий голос вашого Отця. Я - твій Лікар; шукай Мене в усіх випадках, 

що виникають у твоєму житті, і ти почуєш Мій голос і побачиш Мою присутність, Мою любов і 

Мою розраду, що проявляються. 

32 Втішайтеся думкою, що Моє милосердя компенсує вам всі ваші життєві страждання, коли 

ви прийдете в лоно духовного життя. Ця Нова Земля, яку Я обіцяв вашому духу, чи можете ви 

уявити, якими будуть її блаженства, її плоди, її чудеса і досконалості? 
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33 Якщо для Ізраїлю прихід у свою Вітчизну був сном після блукань по пустелі, то наскільки 

славним буде для вашого духу ввійти в Царство Світла після тривалого паломництва. Тому 

зрозумійте, що навіть найменші ваші страждання - це колючка або камінь пустелі, яку ви 

переходите, щоб ви могли проявити терпіння у випробуваннях і розуміння свого призначення. 

34 Ви всі вийшли на перехрестя у своєму житті, де запитали себе: "Куди я йду?". Іноді ви були 

на роздоріжжі, коли ви переживали розчарування; іноді це було, коли ви досягали чогось, до чого 

прагнули, а потім, досягнувши цього, ви розуміли, що це не може бути метою вашого життя, що це 

повинно бути щось більше, благородніше і прекрасніше, що становить мету духу. 

35 Ця життєва криза важка, година гірка і битва, яка вирує всередині вас, страшна. Але я кажу 

вам: Блаженні ті, хто під час цього випробування залишаться непохитними у вірі, бо вони вийдуть 

цілими і неушкодженими і скажуть: "Я бачив світло, я знаю дорогу, голос Господній кличе мене". 

36 Істинно кажу вам, що ви подібні до потоків, які іноді відхиляються від свого русла, але 

врешті-решт впадають у море, яке є їхнім призначенням. 

37 Осягайте Моє Слово, учні, і ви дізнаєтеся, що воно прояснює таємниці, які ви не могли 

збагнути. Я даю вам їх тлумачення, щоб ви не стали жертвою помилок або помилок. Колись Я 

обіцяв вам послати Духа Істини, який пояснить вам усе, що було для вас таємницею: цей Дух - Я. 

Від кого може прийти істина, як не від Мене? Настав час світла, ви починаєте все розуміти, і в міру 

того, як ваше розуміння з Моїм Духом буде вдосконалюватися, знання, які ви отримуєте, будуть 

збільшуватися і світло, яке ви отримуєте, буде збільшуватися. 

38 Ваш дух жив пригноблений плоттю; але прийшла година його звільнення, і в міру того, як 

його політ досягатиме більших висот, ви відкриєте для себе більші чудеса. Твоє серце було рабом 

світу, але коли воно звільнилося від цих пут, то пізнало, що воно повинно любити, а також 

зрозуміло, від яких пристрастей воно повинно відокремитися. 

39 Ви радієте від думки про зроблений вами крок, але ховаєте цю радість у серці, боячись, що 

світ позбавить вас її своєю критикою і засудженням. Ви ще боїтеся, але я кажу вам, що прийде час, 

коли ніщо і ніхто не буде вас лякати, коли ви будете відчувати глибоке задоволення, називаючи 

себе "учнями Святого Духа", замість того, щоб соромитися, як це сталося з вами, як ніби вас 

спіймали або застали за гріхом. 

40 Ви є братами і сестрами тих християн, які ховалися в катакомбах Риму, але не забувайте, що 

ті натовпи, вийшовши з темряви на світло, зробили це для того, щоб нести світло невіруючому 

світу, дивуючи людей своєю вірою. Вони були дощем на божественне насіння, посіяне Учителем. 

Пізніше язичницькі та грішні народи, навернені цими свідченнями, будуть чіплятися за хрест Моєї 

любові, як вигнанці, що шукають рятівного маяка. 

41 Ви, натовпи, що слухали Мене, - коли ви вийдете зі свого усамітнення і темряви? Ви 

свідомо затягуєте підготовку, побоюючись протистояння? Істинно кажу вам: боїться тільки той, 

хто не підготувався духовно; бо хто знає Моє Слово і любить Господа свого і ближнього свого, той 

не має чого боятися, і замість того, щоб уникати людей, він шукає зустрічі з ними, щоб поділитися 

з ними тим, що він отримав. Вивчивши і осягнувши Моє вчення, він застосовує його на практиці. 

42 Народе Ізраїлю, ти живеш у цій долині землі в час спокути. Я показую вам вузьку стежку, 

яку прокладає Мій Закон, щоб ви могли очиститися на ній і стати частиною народу, якого Я 

навчив. 

43 Я дав вам Своє Слово в цьому часі, щоб ви знали Мої накази і мали ще один прояв любові 

вашого Отця. Не сумнівайтеся в Мені і нічого не бійтеся від Мене, Я не хочу панувати над вами 

силою. Якщо ви хочете йти за Мною, ви повинні знати суть Мого вчення, яке Я приніс вам у Другу 

Епоху, і це те саме, що Я приніс вам у Другу Епоху. Тоді ви зрозумієте все, що означає для вашого 

духу цей заклик до вас. Якщо ви не приймете її, прийдуть інші душі, які люблять приймати Мене, і 

Я дам їм благодать, яку ви відкидаєте. 

44 Я завжди говорив вам: "Багато покликаних, але лише деякі належать до обраних". Але не я 

вирізняю чи надаю привілеї - ви самі заробляєте право носити це ім'я. 

45 Ті, хто йдуть за Мною, покликані бути тими, хто поширює Моє вчення, яке має нести втіху і 

спасіння людству. Блаженні ті, хто, почувши вперше цей голос, відчули, як порожнеча в їхньому 

серці заповнилася, і хто відновив свою слабку тілесну оболонку, яка руйнувалася, бо вони 
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отримали зміцнення і відродження, яке Я дав вам. Запрошую вас взяти свій хрест і повторити для 

себе ці слова: "Я є Дорога, Істина і Життя". 

46 Як довго ти блукав по землі і скільки сліз пролив, не дійшовши до місця призначення! Я 

дозволив тобі блукати і куштувати різні плоди, щоб ти, нарешті, впізнав Мене. Я був з вами на всіх 

ваших шляхах. Голос, який ви чули, що закликає вас до молитви, - це Мій голос. Турботлива 

любов, що спрямовувала твої кроки, - Моя. Але Я хочу, щоб ви замислилися і подумали про свою 

долю, щоб ви йшли слідами Моїх кроків на землі. 

47 До вас, яких Я зібрав у смиренних домівках молитви, Я не говорив як суддя, хоча правдиво 

кажу вам, що Я ще буду судити вас. але Я люблю вас і хочу, щоб ви завжди шукали Мене як Отця, 

так що, коли Мій прояв в цій формі закінчиться, ви будете пам'ятати, що Моє Слово ніколи не 

ранило ваше серце і що Я лише зворушив вас внутрішньо, звертаючись до ваших почуттів і 

обробляючи ваші серця найтоншим різцем, яким є Моє Слово; і що Моє вчення вивело вас з 

вашого тьмяного і мирського існування, тому що ви знайшли істинний шлях до порятунку. 

48 Виконуйте Мої настанови, і ви не спіткнетеся; біль не пощадить вас, але не змусить вас 

впасти у відчай. Ви будете мати силу в дні випробувань і знайдете внутрішній спокій навіть тоді, 

коли переживаєте сумну життєву кризу, і врешті-решт ваша тілесна оболонка здасться і 

добровільно зануриться в землю. Ваша душа підніметься і зустрінеться зі Мною на "суді 

справедливості", де Я повинен буду судити її. Але ви постанете не перед страшним суддею, а перед 

розуміючим і люблячим Отцем, який похвалить ваші добрі справи і дасть вам зрозуміти, що 

недостойно постати перед Ним, через що вам ще треба очиститися. 

49 Ви не зможете сказати, що не слухалися Закону тільки тому, що вам бракувало світла, бо Я 

вилив його потоками на кожний дух. Я не прошу вас бути схожими на Мої Твори Другої Епохи, 

але цього, щоб ви брали їх за приклад. Наступні покоління будуть просуватися у виконанні Мого 

Закону Любові, і так людство буде просуватися з покоління в покоління по шляху своєї 

досконалості. Ви зараз закладаєте основи досконалого союзу зі Мною, а ваші діти продовжать ваші 

справи. 

50 Якщо вас судитимуть за Моє вчення, не впадайте у відчай через цей суд і не соромтеся бути 

Моїми учнями. Згадайте тих, хто йшов за Мною в Другу Епоху, і надихайтеся їхнім прикладом. 

51 Моя робота підтримає вас у випробуваннях. Прощаю кожну провину, і коли б ти не був 

засуджений і покритий ганьбою, Я дам свідчення твоєї невинності і праведності. Прийміть ці 

випробування як можливість, яку Я даю вам, щоб ви стали впізнаваними для людей як Мої учні. 

52 Шукайте життя вічного, і ви знайдете в ньому спокій; дозвольте вашим ближнім судити вас 

несправедливо. Настануть часи гонінь, про які Я оголосив вам, і на той час ви вже повинні бути 

сильними і покладатися на Мене. І коли хліба буде мало і вам відмовлять у роботі, не бійтеся, ви не 

помрете з голоду. 

Моліться і працюйте для спасіння своїх ближніх. Тоді ви відчуєте, що духовний ідеал живить вас, і 

ви зрозумієте ті слова, в яких Я говорив вам: "Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, 

що виходить від Бога". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 108 
1 Благословенні ви, що походите з колін Ізраїлевих, бо голос Мій покликав вас. Нині Я 

духовно об'єдную Свій народ, який був розсіяний, виконуючи таким чином Свою обіцянку 

позначити його Своїм світлом і дати йому його спадщину. Я шукав його, бо прийде час, коли це 

вчення буде довірено йому, і кожен учень повинен буде відправитися на пошуки своїх ближніх і 

донести до них Моє послання. Але тільки тоді, коли в серці Мого народу запанують братерство, 

єдність і мир, він повною мірою відчує Мою присутність у своєму дусі. 

2 Вивчайте Моє Слово, і його суть дасть вам зрозуміти, що ви вже дуже близькі до духовного 

звільнення. 

3 При голосі Вчителя ваш дух наповнювався мужністю і ви піднімалися і долали всі 

перешкоди, які стояли на вашому шляху і ускладнювали ваш життєвий шлях. Мій голос закликає 

вас залишатися непохитними в боротьбі, щоб незабаром ви перестали бути рабами світу і стали 

Моїми учнями і слугами. Пильнуйте і моліться, щоб знову не потрапити в полон. Зрозумійте, що Я 

прийшов, щоб звільнити вас через світло Моїх одкровень, які обіцяють вам нове життя. Моєю 

волею завжди було, щоб Мій народ був великим і сильним, не для того, щоб принижувати своїх 

ближніх, а щоб бути оплотом і лідером для народів у духовній і всіх інших сферах. 

4 Чи був цей народ вірний Моїм настановам? Ні, вона не була сильною, і тому вороги завжди 

робили її рабом або відбирали її спадщину. 

5 Улюблені, Моє Слово хвилює вас у цей час, бо ви усвідомлюєте, що тільки Я можу 

говорити з вами таким чином, що тільки Я можу запропонувати вам спасіння і дозволити вам 

почути Мій голос прощення. Таким чином, Я повертаю вашому духу спадщину, яка була утримана. 

6 Коли я говорю вам, що цей час є вашим духовним звільненням, то це тому, що боги, яких 

люди створили для себе, падають один за одним. Доктрини, науки, теорії і прагнення до влади - все 

це нині піддається Моєму правосуддю. Я пропоную людству нове життя і відкриваю йому нову 

науку, божественну науку; бо істинно кажу вам, що те, про що сурмлять люди і що наповнює 

одних марнославством, а інших здивуванням, ще далеке від того, щоб перевершити земну людину. 

Я ж дам вам світло, яке осяє ваш дух, і тоді ви по праву будете дивуватися тому, що пізнаєте. Це 

станеться тоді, коли ваше серце і мозок навчаться слухати голос совісті і будуть готові підкорятися 

його підказкам. Тому люди не зможуть сказати (згодом), що я виступав проти ходу наукового 

прогресу, бо я дозволив їм доглядати за деревом науки, поки вони не побачать його плодів і не 

пізнають його смак. Але все людське має межу, і інтелект людини також має "доки і не далі". 

Проте - коли людська наука поставить перед собою духовні цілі і очиститься від усякої егоїстичної 

мети, Я поставлю її на службу людству як засіб духовного прогресу. Тоді Природа відкриє свою 

скарбницю, розкриє свої таємниці і покаже людям невідомі сили і сфери, і тоді ця ваша наука не 

матиме меж у своєму перетворенні на благородну і добру справу. 

7 Це світло все ще залишається закритою книгою, яку люди не змогли побачити, і тому я 

кажу вам, що прогрес науки майбутнього буде більшим, ніж той, якого ви досягли сьогодні. Але це 

буде не через розум, а через дух. 

8 Я сказав вам, що знайшов вас рабами матеріалізму; але Я прийшов звільнити вас від цих 

кайданів. 

9 До того, як Я дав про Себе знати, до вас прийшов Ілля, якого ви назвали Пророком Вогню. 

Він променем Своєї Присутності розірве ваші кайдани і підготує вас до кращого життя. Ілля, 

пророк, посланець, предтеча і духовний пастир, в черговий раз викриє фальш ідолів і кумирів, які 

створили люди. Перед невидимим вівтарем він закличе Мою силу, і знову зійде промінь Моєї 

справедливості, щоб знищити язичництво і нечестя людське. Ілля в цей час подібний до сяючої 

зірки, яка вийшла з безкінечності і підготувала людський орган розуміння до розмови Божества з 

людиною. Саме його голос першим дав про себе знати через цей засіб, бо він є Моїм 

першопрохідцем. 

10 Одночасно з розмноженням людства примножувався і його гріх. У світі не бракує міст на 

кшталт Содому і Гоморри, чия кривда відлунює по всій землі і отруює серця. Від тих грішних міст 

не залишилося навіть слідів, але їхні мешканці не були лицемірами, бо грішили серед білого дня. 
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Але нинішнє людство, яке ховається в темряві, щоб потурати своїм пристрастям, а потім вдає 

праведність і чистоту, матиме більш суворий суд, ніж Содом. 

11 Це нездоровий спадок усіх минулих поколінь, чиї згубні звички, пороки та хвороби дають 

свої плоди і в наш час. Це дерево зла, яке виросло в серцях людей - дерево, яке стало плодоносним 

через гріхи і плоди якого продовжують спокушати жінку і чоловіка та з кожним днем вабити все 

нові і нові серця. 

12 Під тінню цього дерева лежать чоловіки і жінки, які не мають сил звільнитися від його 

впливу. Позаду залишилися знищені чесноти, зганьблена людська гідність та багато скалічених 

життів. 

13 Не тільки дорослі приваблюються насолодами світу і плоті і біжать за ними; навіть молодь і 

навіть діти, до всіх них прийшла отрута, що накопичилася з плином часу, і ті, хто зумів уникнути 

згубного впливу зла, - що вони роблять для тих, хто заблукав? Вони судять їх, засуджують і 

обурюються їхніми діями. Мало тих, хто молиться за тих, хто зійшов зі шляху, і ще менше тих, хто 

витрачає частину свого життя на боротьбу зі злом. 

14 Істинно кажу вам: Царство Моє не утвердиться між людьми, доки дерево зла буде жити. Цю 

владу треба знищити, а для цього необхідно володіти мечем любові і справедливості, єдиним, 

перед яким не встоїть гріх. Зрозумійте, що не суди і не покарання, а любов, прощення і милосердя - 

суть Мого Вчення - будуть тим світлом, що висвітлює ваші шляхи, і тим настановою, що несе 

спасіння людству. 

15 Люди, чи будете ви серед тих, хто працюватиме над порятунком цього людства? Бажаєте 

зробити свій внесок у справу спасіння? Тоді не відчувайте себе нездатними виконати цю місію, 

коли ви порівнюєте свою незначну кількість з кількістю людства, бо ви не зможете виконати все. 

16 Зрозумійте, що кожен з вас, хто зійде з поганого шляху, зробить так, що сила зла втратить 

частину своєї сили; що ваше життя, якщо воно буде праведним у справах, словах і думках, 

залишить на своєму шляху добре насіння; що ваші поради, якщо вони будуть виходити від 

благочестивого серця, будуть мати силу творити чудеса; і що молитва, якщо вона буде народжена з 

милосердної і люблячої думки, буде посланням світла тому, за кого ви просите. 

17 Сили зла зміцніли, люди прагнуть винайти зброю, за допомогою якої можна було б 

виплеснути свою ненависть, мстивість і недоброзичливість. Вчені присвячують своє життя 

вивченню найбільш ефективних засобів знищення тих, кого вони вважають своїми ворогами. Але 

істинно кажу вам: у цій битві загинуть усі, бо сила Моя буде тільки на боці справедливості, любові, 

розуму і правди. 

18 Якщо всі, хто молиться, і всі, хто страждає, об'єднаються в думках і перед обличчям хаосу, в 

який занурюється людство, перетворять свій біль у вчення і добрі справи, Я довірю їм Свій 

непереможний меч, щоб вони рубали гілку за гілкою з дерева зла, яке дало людству стільки плодів 

смерті. 

19 Плоди панування зла не переможуть, але світло запанує скрізь і в кожному дусі. 

20 У цей час Я відкриваю Своє Божественне Слово через чоловіків, жінок і дітей, виконуючи 

ту обіцянку, яка сповістила вам час, коли Мій Дух виллється на кожне людське створіння. Ви ще 

тільки на початку цього віку, але згодом ви відчуєте духовне пробудження людства на всій Землі. 

21 Символічно стоїть накритий стіл, до якого я запрошую вас сісти і скуштувати їжу вічного 

життя, яку я пропоную вашому духу. Ви добре розумієте значення цих слів, бо з перших часів Я 

говорив вам про істинне життя, яке є життям вічним, хоча ви і не зрозуміли цього вчення до цього 

часу. 

22 Оскільки Я знав, що ви будете мало заглиблюватися в Моє вчення, і Я передбачав помилки, 

в які ви впадете в тлумаченні Моїх одкровень, Я сповістив про Своє повернення до вас, сказавши, 

що пошлю вам Духа Істини, щоб прояснити багато таємниць і пояснити вам те, чого ви не 

розумієте. Бо в основі Мого пророчого Слова Я дав вам зрозуміти, що в цей час Я не прийду в 

громі і блискавці, як на Синаї, і не стану людиною і не олюдню Свою Любов і Свої Слова, як у 

Другій Ері, але що Я прийду до вашого духу в пишноті Моєї Мудрості, дивуючи ваш розум світлом 

натхнення і кличучи до дверей ваших сердець голосом, зрозумілим вашому духу. Ці прогнози і 

обіцянки якраз зараз збуваються. 
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23 Достатньо лише трохи підготуватися, щоб побачити Моє світло і відчути присутність Мого 

Духа, як прийде Той, про Кого Я сповістив вам, щоб навчити вас і відкрити істину. 

24 Час, в якому ви живете, - час судів і випробувань, але ви не покинуті. Постукайте в Мої 

двері, і ви негайно почуєте Мій голос, що відповідає вам. Яким сильним ти будеш, коли навчишся 

шукати Мене духовно, яким високим буде твоє одухотворення, коли вийдеш на шлях любові, і 

яким прекрасним буде твоє життя, коли ти зрозумієш його сенс! 

25 Іди усвідомленим і твердим кроком по Моєму шляху. Я не вимагаю від вас негайно 

приносити плоди досконалості, бо Мені буде достатньо вашого оновлення, щоб воно стало 

початком вашого духовного сходження. 

26 Учні, їжте і пийте за Моїм столом хліб пізнання і вино любові. Істинно кажу вам: хто хліб і 

вино, що Я пропоную, візьме, той носитиме Мене в душі своїй. 

27 Шляхом світла Я послав твій дух оселитися на землі, і шляхом світла він повернеться до 

Мене. А поки що ви повинні блукати, як мандрівник, що заблукав у безкрайній пустелі, або як 

мореплавець, що загубився у безмежному морі. Але не звинувачуй Мене в тому, що ти блукаєш, бо 

це було б несправедливо, бо перед тим, як Я послав тебе на землю, Я дав тобі компас і зробив так, 

що в безмежжі з'явилася зірка, щоб вони направляли твої кроки. Цей компас і ця зірка - ваша 

совість. Тому, коли ви виходите з гармонії, яку повинні зберігати з усім, що вас оточує, навіть 

порох земний здається вам ворожим; але при цьому не Природа обертається проти вас, а ви самі 

порушуєте закони гармонії, які керують Всесвітом. 

28 Коли язичники цього часу дізнаються про це вчення, вони відкинуть його, і матеріалісти 

будуть сперечатися проти нього, але всі вони будуть вражені, побачивши, що Моя Істина 

перемогла. 

29 Ви вже визнали, що в минулому, окрім проголошення Мого вчення, Я здійснював багато 

таких діянь, які людство називає чудесами. Так і в цей час Я не тільки проголошуватиму Своє 

Слово, яке згодом розійдеться по всій землі, але й творитиму нові чудеса. Я дам свідчення Своєї 

могутності і здивую людей справами, які змусять їх підкоритися істині. 

30 Я маю багато чого відкрити вам. Сьогодні Я даю вам лише ключ, щоб відкрити ворота 

істинної мудрості. Ключ до цього вчення. 

31 Істинно кажу вам: дорогою любові ви досягнете від Мене всього, що дозволено, і все 

випробуєте. Але вам бракує знань про те, якою повинна бути любов, про яку Я говорю з вами, і, 

перш за все, вам бракує здатності глибоко відчувати її. 

32 Моє Царство призначене для дітей доброї волі, які беруть свій хрест з любові до Отця і 

ближнього. Це Царство, про яке Я говорю вам, не знаходиться в одному конкретному місці, воно 

може існувати на землі, яку ви населяєте, а також у всіх духовних будинках; бо Моє Царство 

складається з миру, світла, благодаті, сили, гармонії, і всього цього ви можете досягти - хоча і в 

обмеженій формі - вже в цьому житті. Ви досягнете духовної повноти тільки за межами цього 

світу, в якому ви зараз перебуваєте. 

33 Чому багато людей прагнуть піти з цього життя в інше? Причина в тому, що вони вважають, 

що все, що їх оточує, вороже до них. Але істинно кажу вам, замість того, щоб впадати у відчай, 

вони повинні прагнути повернутися до гармонії з законами, які Я виклав, так би мовити, як шлях, 

яким ви повинні слідувати до духовної досконалості. 

34 У всі часи і у всіх народів землі з'являлися апостоли добра, які доводили високий рівень 

свого духу різними місіями. Всі вони були Моїми посланцями, бо добро походить з єдиного 

джерела - Мого Божественного Духа, і Моїм світлом Я освітлюю весь всесвіт. 

35 З цих посланців одні були духовними сіячами, інші принесли вам світло науки, а треті - Моє 

послання любові до людства своїм почуттям добра. Одних ви називаєте апостолами, інших - 

святими, одних вважаєте вченими, інших - геніями; але не було жодного, хто прийшов би на 

землю, не отримавши від Мене місії, яку він повинен виконати серед людей. 

36 Земля завжди зрошувалася і робилася родючою прекрасними прикладами Моїх посланців, і 

хоча в цьому столітті люди змішали Мої вчення з бур'янами, які ростуть у світі, насіння 

благородства, любові і братерства не загинуло, ось чому Я кажу вам, що воно тільки чекає серпа 

Моєї справедливості, щоб очистити цю планету, а потім заново просвітити серця. 
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37 Скільки людей, страждаючи від хаосу, який переживає людство, і прагнучи миру, не 

знають, що всередині них є дух, який тільки й чекає можливості вийти вперед і посіяти 

божественне насіння миру. 

Ось чому Я кажу вам, що Мої слуги незабаром повинні вирушити по всьому світу, об'єднавшись в 

роботі по оновленню і реконструкції. Тепер я прошу тебе: Чи не хотіли б ви духовно з ними 

з'єднатися? 

38 Кожен з вас також є Моїм слугою і посланцем, якому Я дав доручення виконати духовну 

місію на землі. 

39 Будьте пильні, і ви станете свідками навернення тих, хто відрікся від Мене, так само, як ви 

станете свідками повернення тих, хто зійшов з істинного шляху. Вчені, які присвятили своє життя 

пошукам стихій і сил руйнування, коли відчують наближення свого суду, повернуться на шлях 

істини, щоб присвятити свої останні дні моральній і матеріальній перебудові світу. Інші, хто у 

своїй зарозумілості намагалися зайняти Моє місце в душах, зійдуть зі своїх тронів, щоб 

наслідувати Мене в смиренні. І люди, які колись збурювали народи і розв'язували війни, також 

визнають свої помилки і з острахом прагнутимуть до миру людства. 

40 Хто з вас все це відчує? Ви не знаєте, але я оголошую це вам, я пророкую це вам, бо 

незабаром на землю прийдуть нові покоління, які відчують на собі виконання (цього пророцтва). 

Ваше завдання - поширювати це вчення і нести світло цієї Доброї Новини в народи. Якщо ви 

виконаєте це, то ваші ближні також будуть називати вас "посланцями Господа". 

41 Моя духовна присутність серед вас подібна до тіні привітного і спокійного дерева. Той, хто 

приходить до нього з вірою, відчуває відчуття життя, сили і благополуччя, яке змушує його 

вигукнути: "Це Майстер!". Але навіть той, хто підходив із сумнівом, внутрішньо запитує себе, 

покидаючи місце зустрічі, де він почув Моє Слово: "Чому я відчуваю такий мир у душі?". Це тому, 

що дерево розкинуло свої гілки для всіх, тому що Мій Дух зійшов на кожне створіння. Тому, якщо 

хтось не розумів божественної суті Мого Слова, Я змушений був сказати, що у декого скам'яніле 

серце. 

42 Я серед вас як Отець і спускаю у ваші серця розраду, яку обіцяв вам у Другій Ері. Я 

прийшов, щоб підтримати вас у ваших скорботах і вислухати ваші нарікання. Так чому ж ви 

боїтеся випробувань? Хіба ви не бачите, як Я люблю вас і як шукаю вас у місці вашого вигнання? 

Якщо Я повністю віддав Себе як людина, щоб досягти вашого спасіння, то сьогодні Я виллю Себе 

духом на ваш дух, щоб підняти вас до Царства благодаті. 

43 Тому Я кажу вам: шукайте Мене в усьому, в чому ви Мене потребуєте, - як Бога, як Батька, 

як Суддю, як Учителя, як Брата, як Друга, як Лікаря. Я хочу вашого миру і вашого спасіння, любе 

людство. 

44 Жодне ваше зітхання не залишиться непочутим на Небі, кожна молитва знаходить свій 

відгомін у Мені, жодна ваша скорбота чи життєва криза не залишиться непоміченою Моєю 

Батьківською любов'ю. Я все знаю, все чую, все бачу і в усьому присутній. 

45 Оскільки люди думають, що Я віддалилася від них через їхні гріхи, вони відчувають себе 

далеко від Мене. О людське невігластво, що принесло стільки гіркоти на їхні вуста! Знай, що якби 

Я видалився з будь-якого Свого створіння, то це створіння миттєво припинило б своє існування. 

Але цього не сталося і не станеться, бо коли Я дав вам Духа, Я наділив вас усіх життям вічним. 

46 Коли ти усвідомиш сенс життя, причину болю і кінцеву мету свого існування, ти 

перестанеш відчувати Мене далеким, ти будеш відчувати Мою присутність, що дає про себе знати 

у твоєму серці і в твоєму дусі, і ти почуєш Мій голос, що з любов'ю повторює тобі слова Моєму 

вченню і навчає тебе безпечно йти по шляху твого істинного життя. 

47 Мій Божественний Промінь спускається в цей час, щоб просвітити ваш дух для розуміння 

Моїх настанов. Саме світло допоможе вам відрізнити правду від обману. 

48 Я бачу серед вас тих, хто твердо увірував у Моє Слово, а також інших, чия віра слабка і хто 

з цієї причини не визначився; але, незважаючи на це, вони мають палке прагнення до цих будинків 

молитви, щоб відновити духовні сили і духовний мир на Моєму Слові. Я хочу, щоб ви впізнали 

Мене по суті цього вчення, відчули Мою присутність і близькість Мого Царства. 
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49 Чому ти думав, що я далеко, коли обіцяв повернутися, щоб поговорити з тобою? Ви не 

самотні у своїх стражданнях, бо Я йду попереду вас, навіть якщо ви часто не вірите і не довіряєте 

Мені і тим самим затримуєте своє прибуття в дім, який чекає на вас. 

50 Не відмовляйтеся від своїх обов'язків, думаючи, що ваш хрест не важкий, якщо ви несете 

його з покорою і любов'ю. Я хочу, щоб ви посміхалися і жили в мирі, щоб у ваших домівках 

панували найсвітліші радощі. 

51 Ви не можете стверджувати, що Моє Слово незрозуміле або що воно містить 

недосконалості, бо від Мене не може виходити ніякої двозначності. Якщо ви знайдете в ньому 

якусь помилку, приписуйте її поганій передачі голосоносцем або своєму поганому розумінню, але 

ніколи - Моєму вченню. Горе глашатаєві, який спотворює Моє Слово! Горе тому, хто погано 

передає Моє вчення і принижує його, бо він буде терпіти безперервний докір своєї совісті і 

втратить спокій своєї душі! 

52 Не бійтеся того, що у вашому житті випробовуватимуть або випробовуватимуть вас ті, хто 

вас оточує. Бійтеся грішити, бо навіть якщо б ви робили це в найпотаємніших закутках свого серця, 

ви не змогли б нічого приховати від Мене. 

53 Це епоха одухотворення, в якій ви повинні закласти фундамент істинного храму, в який 

увійдуть ті, хто повинен сформувати нове людство. Незабаром вам більше не знадобляться 

провідники на землі, бо тоді ваш дух звертатиметься за силою до Мене і вестиме вас тільки через 

Моє натхнення. 

54 Яку радість ви відчуєте, коли будете виконувати Мої накази, а потім побачите, як 

примножиться число тих, хто йде за Мною. Але знайте, що ви дійсно повинні підготувати себе так, 

щоб вас почули ваші ближні, щоб ви знайшли віру. 

55 Моє Слово знову дає про себе знати в совісті, бо люди не ходять стежками правди. 

56 Чи усвідомлюєте ви порушену рівновагу сил природи і той безлад, якого вони зазнали? Чи 

усвідомлюєте ви, чому ви страждаєте від їхньої розв'язаної сили? Причина в тому, що ви порушили 

гармонію, яка існує між духовним і матеріальним життям, тим самим створивши хаос, в якому ви 

потонете. Але як тільки людство стане слухняним законам, які керують життям, знову настане мир, 

достаток і блаженство. 

57 Вам ще належить пройти довгий шлях до цієї мети, і ви повинні проявити себе в бою, щоб 

стати гідними повністю володіти своєю спадщиною. Від вас залежить, чи будете ви щодня 

наближатися до тих регіонів, де живуть мир і благодать Мого Духа. Шлях приготований, ідіть до 

Мене, Я вас запрошую. 

58 Не бунтуйте проти випробувань, які випадають на вашу долю. Зрозумій, що біль, який ти 

приносиш Мені, залишив у твоєму дусі благодатне насіння. Я говорив вам, що хочу, щоб ви були 

чистими, а ви вмієте очищатися тільки через біль. Ви не захотіли піднятися через любов і 

підпорядкування Моїм Законам. Тому кожного разу, коли Я закликаю вас, щоб дати вам нову 

місію, ви повинні очиститися спочатку в джерелі болю. 

59 Якщо хочеш бути гідним Мого миру, дозволь Учителеві вести тебе, не опираючись 

випробуванням, яким піддає тебе Моя Воля. Є істоти, які схилилися перед суворістю випробувань і 

піднялися духовно, а є такі, що, не прийнявши Мою Волю, хулили Мене і впали в темряву відчаю. 

Перші проявили смирення і довіру і готуються почути відлуння Моїх Слів у своєму дусі. Вони 

схилилися перед Моєю Волею і благословили Мою праведність, а інші відкинули Мене у своїй 

зарозумілості і вигнали зі своїх сердець. 

60 У всі часи Я посилав пророків, які повинні були служити посередниками між Моїм духом і 

духом людей. Але люди не прислухалися до їхніх слів з вірою і повагою, і коли ці Мої посланці 

застерігали народи і рекомендували їм молитву і покаяння, вони відверталися від них і дозволяли 

їм говорити в порожнечу, не надаючи ніякого значення їхньому посланню. Тому Я вимагаю від вас 

одухотворення, щоб ви могли сприймати ті послання і знаки, які, починаючи з Царства Світла, 

доходять до вашого духу. Нехай ті, хто нічого не знає про Мій прихід, будуть байдужими до Моїх 

оголошень, доки Мій заклик не дійде до них. Але ви, до яких Я так близький, не сумнівайтеся! 

61 Я бачу, що ви дуже любите себе, але не любите свого ближнього. Я також бачу, що ви 

боїтеся суду людського, а не Мого, і це тому, що ви заглушили голос совісті, який є вашим 
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внутрішнім провідником. При цьому ви забули, що Я хочу загартувати і озброїти вас, щоб ви стали 

сильними, доброчесними людьми, відданими Моїй волі. Бо тільки так ви зможете врятувати своїх 

ближніх і виконати ту місію, яку я даю вам в цей час. 

62 Любіть Мене і просіть Мене, як належить дитині Моїй, але покладіть на Мене всю свою 

довіру, щоб ваше існування було сповнене впевненості і спокою. 

63 Ніколи не сумнівайтеся у виконанні Мого Слова і не чекайте його здійснення, щоб повірити 

в його істинність. Те, що Я говорив через носіїв Мого голосу - чоловіків, жінок і дітей, - збудеться. 

Хіба ви не бачили, як збулися всі оголошення і пророцтва, які Я дав через Даміану Ов'єдо? Часи 

очищення і болю пророкували ці уста, і істинно кажу вам, що ці слова збулися. Коли провидці 

виходили за межі матеріального і в стані піднесення споглядали Духовне Життя, вони просили 

Мене, повертаючись у свою тілесну оболонку, дозволити їм назавжди оселитися в тому місці, де 

їхній дух відчував таке велике блаженство під час піднесення. Тоді Я сказав їм, що їм ще не час 

жити в тих будинках, але що вони повинні наполегливо йти Моїм шляхом, який приведе всіх в 

обіцяний дім. 

64 Коли дивишся на тяжкі нещастя, які сьогодні стрясають світ, не вистачає мужності жити 

далі. Моліться, і зі Мною ви знайдете силу, мужність і терпіння, щоб боротися далі, поки не 

досягнете вершини гори. 

65 Працюйте в Моїй справі, і Я продовжуватиму довіряти вам цілющий бальзам, про який ви 

просите Мене для хворих, щоб ви могли передати його нужденним. Плід життя, якого так 

потребують серця без віри, - дайте їм його, бо ви отримали його рясно. Посипайте шлях своїх 

ближніх добрими справами, і через них ви примножите свої заслуги, щоб нарешті оселитися в тому 

домі світла, який чекає на ваш дух від вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 109 
1 Ви смиренно прийшли на Моє явлення, як ті пастухи з Іудеї прийшли до Спасителя, коли 

Він тільки народився. Вони схиляли коліна у благоговінні перед красою і величчю образу, на який 

дивилися їхні захоплені очі. 

2 Пригноблений і принижений народ століттями чекав на Месію, і саме тому, коли Він 

прийшов у світ, оточений злиднями, Його впізнали смиренні. Пани, великі і багаті теж очікували 

Месію, але уявляли Його собі по-різному. Саме тому ту зірку, яка з'явилася на небосхилі і 

сповістила про прихід Спасителя, бачили лише ті, хто дивився і молився, хоча вона засяяла для 

всього світу і перед усіма душами. 

3 Ніхто достеменно не знав, як прийде Месія, яким Він буде, в якому вигляді з'явиться. Але 

ця таємниця була розкрита, і всі люди, а разом з ними і людство, дізналися згодом, що Він 

походить від Отця, що Він був зачатий Божественною благодаттю, і що Його вчення було сповнене 

справедливості, любові, милосердя і смирення. Лише прості серцем, духовно вбогі та люди доброї 

волі вірили в того Вчителя, який за Своєю лагідністю та убогістю ховав усю велич і силу Божу. 

Скільки з тих пір говорилося про Христа, скільки було словесних суперечок і аргументів, скільки 

було висловлено суджень і думок! Багаті не хотіли знати нічого про безкорисливість і любов до 

ближнього; сильні світу цього не визнавали іншого царства і іншої влади, окрім влади світу цього; 

вчені заперечували існування духовного життя, а релігійні громади фальсифікували багато 

божественних одкровень. 

4 Дитинство Ісуса пройшло швидко; можу сказати вам, що болісний шлях почався ще до Його 

народження і продовжився після Його смерті на хресті, враховуючи, що Моє Ім'я і Моє Вчення 

постійно переслідувалися і засуджувалися. Тому Мій шлях страждань був дуже довгим, так само, 

як і для духу Марії, Моєї ніжної Матері, коли Вона була людиною. 

5 Якщо на землі Її серце часто відчувало смертельну рану, то в душі Їй доводилося 

переживати біль від того, що Її ім'я і чистота осквернялися блюзнірством, сумнівами, 

засудженнями і глузуваннями матеріалізованих людей. 

6 "Слово, що стало плоттю" завжди зустрічало багато сердець, двері яких були зачинені для 

реальності, хоча всі Мої твори були пронизані найяскравішим світлом істини. 

7 Сьогодні Моє Слово повертається до вас; але воно не прийшло у плоть в утробі Діви Марії, 

щоб стати людиною, як у Другу Еру. Проте, Марія, уособлення материнства, завжди присутня в 

душі. 

8 Солому стайні, на якій Ісус прийшов у світ, як і хрест Голгофи, на якому Він видихнув 

останній подих, Я зустріну в серцях людей протягом цього часу. Але врешті-решт, після темряви, 

стане світло в усіх душах, і Я буду прославлений. 

9 Нинішній період буде періодом боротьби; але потім, коли все буде завершено, людство 

піднесе Мені пісню радості. Бо врешті-решт, після стількох чвар, вороги миру стануть людьми 

доброї волі. 

10 Ваше теперішнє життя - це постійна праця, і коли ви бачите, як інші насолоджуються 

задоволеннями і задоволенням своїх бажань, ви дивуєтеся, чому ваша доля така важка і сувора. 

Відповідь прийшла до твого серця, коли ти молився і викладав Мені свої печалі, біди і негаразди. 

Це був момент, коли інтуїція підказала вам прийняти свою чашу з терпінням, бо кожен дух взяв на 

себе борг переді Мною, про який не знає людське серце. 

11 Учні, прийміть переконання, що ви прийшли на землю в цей час не для того, щоб 

отримувати славу і почесті, і не для того, щоб ласувати плодами насолод, але для того, щоб 

виправити і очистити душу у випробуваннях цього життя і в практиці Мого вчення. Проте, я не 

хочу сказати вам, щоб ви відкидали всі ті корисні задоволення, які стукають у ваші двері, бо тоді 

ви впадете в фанатизм і зробите свій життєвий шлях дуже сумним. 

12 Зрозумійте те, що Я говорю вам, бо якщо ви не присвятите себе вивченню Мого Слова, то 

можете впасти в фаталізм. Але бачите, Моє вчення - це факел віри і надії, який освітлює шлях тим, 

хто впав у темряву розчарування, розгубленості і відчаю. 
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13 Проникніть всередину себе, спробуйте пізнати себе за допомогою Моїх вчень, і ви відкриєте 

для себе дивовижне життя Духа, яке відкриє вам, що ви не бідні, не малі і не позбавлені спадщини, 

і яке дасть вам зрозуміти, що ви є привілейованими дітьми у творінні вашого Отця. Тому Я навчаю 

вас, щоб ви не залишилися немовлятами, які нічого не знають і не знають самих себе. 

14 Хоча ви отримали багато знань про своє тіло завдяки науці, ви тепер знаєте, що ваша істота 

не обмежується матерією, але що всередині неї живе інша істота іншої природи, про яку ви ще не 

знаєте і яка є вашою душею. 

15 Дуже мало того, що релігійні спільноти відкрили людству про душу. Але зараз вони 

прокинуться від своєї летаргії, і будуть благословенні ті, хто подолає побоювання і страхи і відкриє 

людству істину, яку вони приховували. Я осяю їх світлом Свого прощення, Своєї благодаті і Своєї 

мудрості. 

16 Коли людство усвідомить, що релігійні громади існують не тільки для того, щоб люди 

могли морально жити на землі, але й для того, щоб вести душу до її вічної домівки, тоді людство 

зробить крок вперед на шляху свого духовного розвитку. 

17 Встаньте, люди, щоб Я завжди міг застати вас у духовній пильності, не порушуючи Мій 

Закон, згуртованими у своїх домівках і шукаючи тих, хто зійшов з Мого Шляху. Таким чином, ви 

візьмете Мене за приклад як Учителя. Але ніколи не мають наміру займати Моє місце судді. Ви 

повинні прощати один одного, і якщо ви хочете зайняти Моє місце в чомусь, то робіть це з 

любов'ю і прощенням. У вас є багато прикладів від Мене, якими ви можете керуватися у своїх 

справах. Мій Дух не бажає проявляти Себе перед вами, але ви повинні зрозуміти, що Я, як 

Учитель, повинен показати вам Мої приклади навчання, щоб ви могли використовувати їх як 

модель. Якби Я сховав Свої справи, як би ви могли їх осягнути? Тому кажу вам: любіть себе, як Я 

вас люблю. 

18 Ви просите в Мене прощення, бо постійно ображаєте Мене, і Я прощаю вам. Ви ж, навпаки, 

не бажаєте прощати тих, хто вас ображає. Ось чому Я дозволив Своєму прояву тривати до 1950 

року, щоб ви могли зрозуміти Моє вчення через Мої вчення і надати йому належну цінність. 

19 Мій Закон і Моє Вчення, передані через віки, є єдиною книгою, в якій все є істина. Але 

люди шукають у земних книгах те, що відкриє їм те, що вічне, і покаже їм істину, але все, чого 

вони досягають, - це перенасичують свій розум теоріями, не знаходячи істинного світла для свого 

духу. 

20 Знадобилася Моя турботлива любов, щоб це вчення вкоренилося у ваших серцях, багато 

кропіткого терпіння і любові, які тільки Я, ваш Господь, міг зібрати. Те, що ви повинні знати в цей 

час, Я відкриваю вам у Своїх вченнях. Але те, що Я приховав, залишиться прихованим, щоб ви 

дізналися про це в прийдешні часи. Якби я сьогодні розповів вам усе, то багато хто з вас 

розгубився б, а інші, які думають, що розуміють, наповнилися б марнославством. Це почуття 

вищості розбестило б їх, і ви зрозумієте, що Моє Вчення не призначене для того, щоб збити вас зі 

шляху істини. 

21 Розглядайте це життя як битву, боріться в ній до перемоги. Прийдіть до Мене як добрі 

воїни, і Я дам вам нагороду, яка наповнить ваш дух світлом і благодаттю. А ті, хто духовно сплять і 

поводяться у своїй невірності, як нерозумні діви з притчі, будуть здивовані смертю, яка застане їх з 

погаслим світильником. 

22 Кожна людина, кожне створіння має призначене їй місце, яке вона не повинна втратити; але 

так само вона не повинна займати місце, яке їй не належить. 

23 Яка відповідальність лежить на тих, хто почув Мене за цей час, навіть якщо почув лише 

один раз! 

24 Почувши Мій заклик, ви поспішили зібратися і духовно поспілкуватися зі Мною. Я хочу 

бачити ваш дух сповненим надії та віри відповідно до своєї місії, мужнім та витриманим у 

випробуваннях. Не втомлюйтеся боротися, не падайте духом, коли відчуваєте, що шлях довгий. Не 

забувайте, що Мій Дух супроводжує вас, і тому ви можете бути непереможними у випробуваннях. 

25 У вашій чаші були і радощі, і мир, і біль, і невизначеність. Ви сміялися і плакали у своєму 

житті, а дехто передчасно постарів, бо ослаб у випробуваннях і відчув, що сили підводять його. 
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26 Жінки, я бачу ваші зранені серця. Тяжкі випробування виснажили вашу тілесну оболонку, 

але є ще сила духу, щоб мужньо йти далі. Незважаючи на страждання, ви довіряли Мені і 

сподівалися на Мене, знаючи, що Я завжди втручаюся, щоб осушити ваші сльози і полегшити вашу 

працю. Пам'ятаєте, Я говорив вам, що "лист на дереві не ворухнеться без Моєї Волі". Чи не думав 

ти, що ця чаша страждань, яку ти спорожнив, є тим горнилом, в якому очищається твоя душа? Хіба 

ви не знаєте, що живете в епоху духовної боротьби, в якій ви повинні дати доказ своєї сили? Будьте 

благословенні, бо в багатьох випробуваннях ви виявилися сильними, і тому ваші заслуги дають вам 

право на Мій мир. Я не запропонував вам вічних насолод на землі. Дух знає, що коли він 

приходить у цю земну долину, його чекають труднощі і боротьба, щоб загартувати і вдосконалити 

себе. Але у вашій нелегкій життєвій боротьбі Моя Батьківська любов завжди була як плащ, що 

захищав вас. 

27 Люди, хіба ви не задоволені знанням того, що Я відкриваю Себе таким ясним чином серед 

людей в цей час, і що Я чекаю Своїх обранців у всіх народах? Я хочу бути для всіх як друг, як брат, 

як довірена особа вашого духу. 

28 Не всі ви вірите в Мене. Але це не перешкода для того, щоб Я любив вас і приходив до вас. 

Хто може зупинити силу Мого Духа, адже Я - вся любов до Моїх дітей? І хто може судити про Мої 

справи і проникати в Мої таємні наради? 

29 Сьогодні ви зі Мною, учні; відпочиньте, бо Я пильную за вами. Більше не підривайте своє 

здоров'я марними роботами. Скільки вам довелося вистраждати, щоб повернути своїй душі ту 

чистоту і чесноти, якими вона була наділена. 

30 О, якби ти залишився чистим, як у дитинстві, в тому віці, коли плоть невинна, а душа 

починає новий життєвий шлях. Як близько ви були б до Мене, і як ангели приходили б до вас, щоб 

заспівати з вами хвалебну пісню! Але в міру того, як людина дорослішає, її душа все далі і далі 

віддаляється від чистого і світлого шляху і вступає в безперервний конфлікт зі світом, в якому 

іноді тріумфує душа, а іноді плоть. Ви всі зійшли зі шляху добра і повинні молитися, щоб 

звільнитися від небезпеки і відвернутися від зла. У цій прогулянці ви несете посох, на який 

спираєтесь, і цей посох - ангел-охоронець, який супроводжує вас, куди б ви не йшли. 

31 Я прийшов до вас, щоб викупити вас через докази любові і праведності і навчити вас Моєму 

Вченню, щоб ви могли слідувати за Мною. 

32 З ваших добрих справ Я приймаю те гідне, що є в них, навіть те, що ви вважаєте дуже 

малим, бо тільки Я один можу судити про їхню справжню цінність. Хто любить людей і служить 

їм, той любить Мене і служить Мені. Я вимагаю від вас лише того, щоб ви любили себе, і цього 

Мені буде достатньо, щоб з вашою допомогою здійснювати великі справи. Я дав вам багато доказів 

цього, бо завжди був присутній, коли ви простягали руку допомоги нужденним і змушували ваш 

дух відчути мир, який дає виконання обов'язку перед Отцем і ближніми. 

33 Ви несете на собі незгладиму мітку, яка відрізняє вас від усіх інших релігійних спільнот. 

Цей знак - це світло, яке Я викликав, щоб засяяло у вашій душі. Я також зробив так, що ти з'явився 

в цьому підготовленому Мною народі, щоб твоя душа в ньому прагнула вгору і знайшла відповідну 

сферу діяльності для виконання свого обов'язку. 

34 Бережіть скарб, який Я дав вам у Слові Моєму, і не дайте невірним рукам вирвати його у 

вас. Дайте її кожному, хто бажає її знати або хто шукає в ній спасіння. 

35 Якщо ви не в змозі захистити Мою спадщину, Я захищу її, але тоді вам доведеться 

відповісти переді Мною за свою пустотливість. Працюйте з любов'ю над виконанням духовних і 

матеріальних законів. Якщо ви будете дотримуватися своїх духовних обов'язків, то матеріальна 

праця стане для вас легкою. Не варто виставляти напоказ свої чесноти; якщо ви справді відчуваєте 

Моє Слово і практикуєте його, ревно оберігаєте свої справи там, де тільки Я можу їх бачити, то 

ваш приклад смирення заохотить ваших братів і сестер наслідувати ваш приклад. 

36 Любіть себе тією ж любов'ю, якої Я навчив вас, знаючи, що ви вийшли з Мене, що всі ви 

утворені з однієї і тієї ж субстанції, і що так само, як ви були в Мені на початку, так само ви будете 

в кінці, коли повернетеся до свого Господа. 

37 Я шукаю вас, щоб ви могли наблизитися до джерела життя. Ось шлях, який до неї веде. 

Щоб її знайти, треба іноді йти на жертви, треба боротися і витримувати в чеснотах. 
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38 Прислухайтеся до Мого голосу, який постійно струшує вас, до того внутрішнього голосу, 

який вимагає, щоб ви виконували Мій закон. Бо досі ви жили так, як вам подобалося, і робили у 

своєму житті те, що вам подобалося. 

39 Я зробив ваші зачерствілі в життєвих перипетіях серця люблячими, давши їм скуштувати 

хліб Божественної любові, і ваші серця внутрішньо зворушилися від неї. 

40 У Мені - Суддя, Отець і Вчитель - три різні фази одкровення в одній істоті, три центри сили 

і одна суть буття: любов. 

41 Так Я відкриваю Себе вам, щоб допомогти вам виконати місію, яку Я вклав у ваш дух від 

початку часів. 

42 Я зараз навчаю вас заново, щоб ви могли навчити людство цьому Слову. Коли цей Мій 

народ буде готовий, люди знайдуть у ньому розраду в своїх печалях, бальзам у своїх стражданнях і 

світло для свого духу. 

43 Нинішнє покоління не пройде без того, щоб ви не пішли свідчити про Мій Другий Прихід. 

Але Я сказав вам: Якщо ви не станете виконувати Моє вчення, то каміння заговорить і засвідчить 

про Мою присутність; але про це ви дасте Мені звіт. 

44 Якщо на вашому шляху є перешкоди, які заважають вам іти за Мною, покажіть Мені свою 

добру волю і свою ревність, тоді Я розчищу шлях, Я допоможу вам. 

45 Я хочу, щоб ви були озброєні, бо світ буде випробовувати вас, і якщо ви не зможете 

свідчити про чудеса, які Я здійснив серед вас, у ваших ближніх виникнуть сумніви. 

46 Я бачу серед вас тих, хто зміг розірвати ланцюги, що прив'язували їх до світу, і хто просить 

у Мене сили залишатися непохитним у своїй благородній рішучості до оновлення, і Я підбадьорюю 

їх Своїми словами і Своєю присутністю. На них чекають нові випробування, які послужать їм для 

того, щоб твердо йти своїм шляхом. Пильнуйте і моліться, щоб випробування не застали вас уві 

сні, бо ваше пробудження буде гірким, якщо ви зрозумієте, що вам доведеться починати шлях 

заново. 

47 Якщо ти впадеш, негайно згадай свого Отця і молися, щоб знайти в Мені нові сили для 

перемоги. Якщо ви підготуєте себе таким чином, то голос вашої совісті буде чітко чути всередині 

вас. 

48 Ви більше не будете рабами спокуси. Прагніть зберегти свою духовну свободу. Я хочу, щоб 

Мої учні були добрими братами і сестрами серед людей, які завжди чекають, що до них 

простягнеться братерська і щира рука. 

49 Люди жадібно шукають світло істини, і багато хто чекає Мого приходу, не знаючи, що Моя 

присутність вже серед вас. 

50 Не всі почують Мене в час Мого прояву, але Я нині навчаю цей народ, щоб кожен з тих, хто 

слухав Мене, став провідником людських сердець, коли Моє Слово перестане проявлятися через 

цих глашатаїв. До того часу ви одухотворите себе і будете приймати Моє Слово і Мої накази через 

інтуїцію, і тоді ви будете говорити про вчення, які ще не відомі, і які будуть справжніми 

одкровеннями. 

51 Вже зараз Я відкрив вам багато з того, що було обіцяно людям, і через вас сповістив про 

події, які, як ви бачили, стали реальністю. Тому можна сказати, що ви були не тільки Моїми 

рупорами, але й Моїми пророками. 

52 Ви ще не досягли дна Мого Слова, але прийдуть нові покоління, які Я обіцяв вам, і вони 

дадуть вам глибоке і правильне просвітлення того, що ви не змогли зрозуміти. Але прийдуть і люди 

інших народів, які будуть знати, як тлумачити Моє вчення. Проте кажу вам, що ті, хто чув Мене 

усно і відчував Мою присутність, першими зрозуміють Мою Роботу, щоб навчати і пояснювати її. 

53 Я не хочу, щоб ви докоряли собі протягом тих років, коли ви ще можете чути Мене, бо тоді 

Моє навчання зупинилося б, тоді як Моя Воля - відкривати Себе з більшою ясністю в кожному 

наступному уроці, щоб наприкінці Мого проголошення ви відчули себе достатньо просунутими, 

щоб стати майстрами. Я вклав у вас Своє божественне бажання, щоб ви досягли любові і мудрості, 

відкривши своє розуміння духовних знань. 

54 Я навчаю вас, щоб підготувати вас до отримання божественного натхнення, щоб ви могли 

відкрити своїм ближнім, що всі люди можуть бути володарями цієї благодаті. 
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55 Дозвольте Моєму Слову мати постійний дім у ваших серцях, щоб, ставши Господарями, ви 

могли завжди мати його присутнім у вашому внутрішньому храмі. 

56 Не бійтеся бути "розірваними" людьми за Моє вчення. Серце людини настільки втомилося 

від марних теорій і слів, що, отримавши цю добру звістку, воно відчує на своєму дусі світло істини, 

яке спускається, як освіжаюча роса, щоб дати йому життя. 

57 Досконалий Друг прийшов до вас, щоб сказати вам, щоб ви не боялися; бо хоча ви знайдете 

отруту, злість і зраду в багатьох серцях, ці випробування не зможуть залякати вірного і 

підготовленого учня. 

58 Будьте, як ті апостоли, що пішли за Мною в Другу Епоху. Якщо ви ще не змогли зцілити 

хвору людину, підвищуйте свою духовну підготовку, очищаючи себе в діяльності любові і 

залишаючись в контакті з болем. Якщо ви внутрішньо не готові, не торкайтеся до хворої людини в 

очікуванні, що вона одужає, бо тоді ви не побачите цього дива. Але якщо ви підготуєте себе 

духовно і фізично, ви - якщо на те буде Моя воля - незабаром отримаєте те диво, про яке ви 

просите у Мене. 

59 Якщо ваша віра в Мою силу не буде великою, а любов до ближніх не буде істинною, то 

ваша праця не принесе спасіння, а ваші зусилля будуть марними. Але якщо ви досягнете 

духовності, то побачите, як на вашому шляху відбуватимуться справжні дива. 

60 Якщо ви не досягли миру серед своїх близьких, або якщо узи злагоди і любові розірвані, 

спостерігайте і моліться, єднайтеся з Моїм Духом, і мир буде з вами. 

61 Якщо ви ще не знаєте, як говорити про Мене, то закрийте свої уста, але піднесіть свій дух, 

бо він буде говорити за допомогою думки до тих, хто потребує духовної допомоги. 

62 Якщо ви не змогли зрозуміти Моє вчення і хочете проникнути в його зміст, одухотворяйте 

себе, і тоді, коли ви почуєте Мене або згадаєте Моє Слово, ви будете здивовані своїм глибоким 

розумінням. Моє Слово просте і зрозуміле, щоб ви могли його зрозуміти, але воно містить ядро 

сутності, яке є божественним, щоб ви могли відчути Мою присутність. 

63 Сьогодні я проводжу нову вечерю в оточенні учнів і учениць, які роздумують і згадують той 

день і годину, коли "Слово" стало людиною в Ісусі. Закриваєш очі і намагаєшся уявити місце Мого 

народження, урочистість тієї години, чистоту Матері, лагідність праведної і цнотливої супутниці 

Марії і все, що оточувало цю подію. Тоді ви зрозумієте божественне смирення Христа - смирення, 

яке Він проповідував з першої миті Своїми справами і Своїм божественним Словом. 

64 Улюблені, переживіть ці моменти внутрішньо і освіжіть себе їх спогадом і спогляданням, бо 

з ваших роздумів про них потече світло, яке усуне ваше невігластво. 

65 Шукай Мене в найпотаємнішому і найпіднесенішому свого єства, відчувай Мою 

присутність у своєму дусі і розпізнавай Мої прояви в найнепомітніших речах твого життя. 

Пам'ятай: чим вищим і духовнішим буде Мій прояв, тим більшим буде твоє блаженство, бо це буде 

доказом того, що ти вже здатний до розуміння Моїх глибоких уроків. 

66 Ти з тих, хто в цей час підтвердив Мій прихід духом і увірував, не бачачи. Але є ті, хто 

чекає Мене в тій формі, в якій Я був у світі в Другу Еру, і є ті, хто чекає Мене в інших формах, 

відповідно до того, як кожен з них тлумачить пророцтва. Я благословляю всіх, хто чекає Мене і 

посилаю їм Моє світло, щоб, коли вони дізнаються, що Моя присутність і Мій прояв в цей час є 

духовним, вони не були збентежені. 

67 Благословляю і тих, хто Мене не чекає. Одні ослабли у вірі, а інші заплуталися в численних 

людських ідеях і вченнях. Але Я виливаю Своє світло на всі їхні шляхи, щоб вони досягли спасіння 

(своїх душ). 

68 Деякі чекають Мене духовно, але заперечуватимуть, що це Я даю про Себе знати, бо хочуть 

бачити, як Я приходжу в блиску сліпучого світла, щоб увірувати. Вони хочуть бачити Мене з 

величчю земного царя, бо не розуміють істинної величі, яка полягає в смиренності. Тому мушу вам 

ще раз сказати: "Царство Моє не від світу цього". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 110 
1 Учні, Ілля підготував вас і залишив піднесення і мир у вашому дусі. Істинно кажу вам, що 

ви не знаєте, хто такий Ілля, ні ким він був, ні ким він буде. Але прийде момент, коли ви 

подивитеся на нього і скажете: "Господи, до сьогоднішнього дня ми не могли розпізнати, хто був 

Пастирем. 

2 Я говорю зараз ще раз мовою любові, якої Я навчив вас, щоб ви могли досягти досконалого 

єднання з вашим Отцем. Не ваша тілесна оболонка відчуває Мою Божественну Присутність, бо не 

ваші очі бачать Мене, не ваші вуха чують Мене, не ваші вуста говорять зі Мною. Ваші фізичні 

органи чуття сприймають Мій прояв через людське тіло, але суть слова, вимовленого носієм 

голосу, - це та божественна частка, яку одержує ваш дух. 

3 Ви - солдати в затяжній битві цього життя, і ви всі прибудете на землю, яку шукаєте. Яка ж 

буде радість для вашого Отця і для вашого духу, коли ви, переживши стільки перипетій і 

витримавши стільки битв, прибудете в обіцяне Царство! Це буде тоді, коли дух остаточно візьме 

гору над плоттю і зможе проявити через неї своє світло. Тоді тіло перестане бути перешкодою, 

руїною і спокусником душі. 

4 Мої позначені будуть впізнавані на землі. Навіть якщо ваші руки зімкнуться, щоб сховати 

свої дари, вони будуть виявлені там; навіть якщо ви будете мовчати, Моє вчення на ваших вустах 

здивує людей, і навіть якщо ви будете намагатися приховати знак, яким Я позначив вас, він буде 

випромінювати світло і зробить вас впізнаваними. Але навіщо ховатися? Це тому, що ви все ще 

відчуваєте себе слабким і незграбним? Я продовжуватиму вчити вас до тих пір, поки ви не станете 

сильними, повними віри і любові до Моєї Справи. Тоді ви більше нічого не будете боятися. 

5 Уявлення людей про духовне змінилося, Моє світло дало їм зрозуміти, що дух вільний у 

своїй вірі. Я нікому не нав'язую певного віросповідання і нікого не примушую любити Мене. 

6 Поля, підготовлені росою Моєї благодаті, забезпечать вам сприятливі умови для 

вирощування цього насіння. У цей час розірвуться кайдани релігійного фанатизму і зникне 

ідолопоклонницьке зло. Дух більше не буде рабом і підніметься, щоб шукати Мене на шляху 

істини. Розвиток і знання, які дух накопичив у житті, дозволяють йому сьогодні виконувати ту 

місію, яку я йому доручив. 

7 Це правда, що Ви прийшли у світ не тільки в цей час. Ви духовно ті самі люди, яких Я вчив 

у всі часи, які перевтілювалися з віку в вік, тому що в одному земному існуванні вони не змогли б 

виконати ту велику місію, яка є їхнім призначенням. Іноді одного життя ледве вистачає, щоб 

посіяти зернятко, і не вистачає часу, щоб виростити його, а тим більше, щоб побачити, як воно 

розквітне. 

8 У багатьох Своїх вченнях Я згадую народ Ізраїлю, тому що він був інструментом Моєї 

Божественності, щоб давати навчальні приклади і промовляти до людства. Я обдарував його Своєю 

любов'ю і Своїми милостями, але також і суворими стражданнями Свого правосуддя. Щоб 

передати йому Свої настанови, Я використовував його любов, а також його слабкість і невіру; царі, 

священики, митарі і навіть найнеграмотніші люди були знаряддям для Моїх уроків і навчальними 

прикладами. Але подивіться - в той час, як у нинішній час одні піднялися до нового життя в різних 

країнах і зрозуміли, що Земля Обітована - це не Ханаан, а Моє Царство, інші, які успадкували лише 

кров того народу, все ще живуть, прив'язані до своїх традицій і прив'язані до матеріальної 

інтерпретації, яку їхні предки дали Божественному вченню. 

9 У Своєму новому прояві Я змінив усе: і місця, і способи прояву, щоб усунути невігластво, 

помилку і невірне тлумачення Моїх попередніх одкровень. Подібно до того, як сонце сходить на 

сході, і ви бачите його в найвищій точці опівдні, тільки для того, щоб спостерігати, як воно 

заходить на заході, так і світло Мого Духа з часом перемістилося зі сходу на захід, щоб ви не 

обмежували Мою славу і Мою силу певними місцями, людьми або расами. 

10 Сьогодні ви тимчасово перебуваєте на новій землі, яку ви також знайшли за Божою 

обітницею, щоб вона стала вашою спадщиною, хоч і тимчасовою. Наповнена чарівною красою, ця 

земля була освоєна, але інші народи зробили ваше життя гірким і важким. Але цей народ ніколи не 
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буде чинити актів помсти, а лише актів прощення для своїх ближніх. Юдея теж була здобиччю 

чужинців, поки вони не перетворили її на руїни та уламки. 

11 Біль був вашим випробуванням вогнем, в ньому загартувався ваш дух, бо завтра він має 

передати людству плоди свого розвитку і досвіду. Війна вас не торкнулася - які нові уроки ви 

могли б з неї винести? Яке загартування вона може дати тим, хто вже загартувався у стражданнях? 

12 Ваше завдання полягає в іншому: Після 1950 року ви воскреснете як пророки, ваші вуста 

будуть говорити під Моїм натхненням, і ви будете творити чудеса. У той час ви більше не будете 

очікувати, що Моє Слово буде виходити з уст глашатаїв, як це відбувається зараз. Але якщо ви 

приготуєте себе в молитві, то все, що ви, мабуть, забули, спливе з ваших сердець, бо Я 

продовжуватиму говорити з вами через вашу совість. 

13 Ви здивуєтеся, як за вами підуть люди з різних релігійних громад і визнають, що той, хто 

був серед вас, був Учителем. Вони будуть подібні до Никодима, який розмовляв наодинці з Ісусом, 

якого визнав Сином Божим, якого любив як свого Учителя, і гірко плакав, коли побачив, як Він 

виходить з Єрусалиму з хрестом беззаконня і невдячності на плечах. У цей момент його дух зі 

сльозами промовив до Мене: "Учителю, я піду за Тобою". І він також пішов за Мною. 

14 Блаженні ті, хто так само вирішить у цей час, не боячись людей, бо в них буде Моє світло. 

15 Про що ви думаєте, діти Мої? Знаю: ви думаєте про те, що Отець щойно довірив вам новий 

рік, щоб у ньому ви зуміли зробити крок уперед - рік, який іноді здається, що не закінчується, а для 

духу - лише як секунда у вічності. 

16 Минув рік, і він наклав свій відбиток на чоловіків. Коли ви почули Моє слово суду, ваш дух 

прокинувся, і через вашу пам'ять пройшли спогади про ваші справи, слова і думки, про всі ваші 

страждання і радощі, про все, чого ви досягли, і про те, чого не змогли досягти. Закінчивши 

самоаналіз у світлі своєї совісті, ти подякував своєму Творцеві за все, що отримав від Нього. 

17 Людина і все творіння принесли Мені свою данину і жертву. Будьте благословенні! 

18 Ніби всі створіння збираються в цю мить, щоб об'єднатися в пошані до Отця, Я бачу перед 

Своїм поглядом всі світи і всі істоти, що об'єдналися в єдине ціле. Я бачу навіть найменші справи, 

здійснені для Мене, Я чую голос Моїх створінь, коли вони кличуть Мене, і хвалебну пісню тих, хто 

прославляє Мене. 

19 У всьому, що створено, є життя і чутливість. Істинно кажу вам, навіть каміння відчуває 

Божественний дотик. Всі істоти знаходять у собі відраду, яка немовби знаходить відраду в Моїй 

Божественності. 

20 Королівська зірка - це образ батька, який віддає своє життя, енергію, тепло і світло своїм 

дітям. 

21 Земля подібна до матері, лоно якої - невичерпне джерело ніжності. З нею - покров, який 

захищає осиротілих, лоно, яке годує, теплий і затишний притулок для її дітей. Її прихований скарб 

відкрив людям свої великі таємниці, а на її обличчі завжди відбивалися цнотливість і краса. 

22 Рік, що минув, був сповнений випробувань - рік, в якому Божественна Справедливість дала 

про себе знати в кожному людському створінні. Хто не спорожнив чашу гіркоти? 

23 Скільки улюблених істот покинули цю землю, щоб піти в потойбіччя, тому що їх кликало 

Духовне Життя. Серця нарешті пролили кришталево чисту воду, а на скронях старих з'явилося 

багато сивого волосся. Але не обійшлося і без радощів: на світ з'явилися нові діти, які несуть свою 

невинність, хворі повернулися до здоров'я, а дехто з вас, від кого відмовилися, побачив повернення 

коханої, близької людини. 

24 Ви слухаєте Мене з радістю в душі і просите Мене підняти завісу таємничості, що огортає 

Новий рік, який здається вам дорогою, яку ви повинні пройти. Але кажу вам: робіть у майбутньому 

те, що робили в минулому. Почуйте Мене сьогодні, бо сутність Мого Слова все ще виливається на 

вас, як Кров Спасителя, що колись пролилася в кожну душу. 

25 Минув рік, люди, але війна не знайшла в ньому кінця. Люди не примирилися, могутні 

лідери не потиснули один одному руки на знак миру. У цей самий момент, коли ви духовно 

оновлюєтесь у спілкуванні з Моїм Божественним Духом, руйнуються життя, збільшується 

кількість сиріт і вдів, а кров продовжує текти по землі і поливати її, кров людська, яка є Моєю 

кров'ю. 
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26 Я знову покладу мир на серця людей і дам їм ще трохи часу, щоб вони змогли досягти цього 

найвищого блага духу. Але якщо вони не скористаються цією можливістю, їхні страждання і 

гіркота зростуть. 

27 Здобувайте мир через своє оновлення, через молитву і практику Мого вчення. Творіть 

справи, гідні вашого духу, так само як і Мого. Настав час вам оцінити себе трохи вище, дати 

справжню цінність тому, що Я вклав у людину: духу. 

28 Коли ви досягнете істинного знання про свою цінність, не ставайте зарозумілими. 

Усвідомте, що ви - прості смертні, що ви - посланці і знаряддя Моїх божественних настанов. 

29 Ніхто не народився випадково, ніхто не був створений навмання. Зрозумійте Мене, і ви 

зрозумієте, що ніхто не вільний на своєму життєвому шляху, що є закон, який направляє і керує 

всіма долями. 

30 Говорімо один з одним, діти Мої, говорімо з Учителем! Я не докорятиму вам, але 

благословлятиму вас, і так само, як Я почав Свою повчальну бесіду, так само Я закінчу її серед вас: 

пещенням вас. 

31 Розкажи Мені мовчки про свої страждання, довірся Мені свої туги. Хоча Я знаю все, Я хочу, 

щоб ти поступово вчився формулювати свою власну молитву, поки не будеш готовий здійснювати 

досконале спілкування свого духу з Отцем. 

32 Старики, юнаки і дівчата, діти і батьки: Просіть, і буде вам дано. Я - джерело праведності і 

любові і покажу вам ваш шлях по життю, осяяний Моїм світлом. 

33 Що ви просите у Мене за землю, яка вас прихистила? Що ви відчуваєте до всіх створінь 

Отця? Живіть у злагоді з усіма істотами, бо по правді ви всі переді Мною брати і сестри. 

Благословляйте все створене, і ви благословите Мене. 

34 Я бачу, що ви боїтеся майбутнього, бо тінь війни і відгомони її гуркоту доходять до вас, бо 

загроза голоду, мору і розрухи чатує звідусіль. Але чого ви можете боятися, коли у вашій душі - 

Моє світло? Хіба Я не називав вас воїнами Моєї Справи? Залиш страх тим, хто не має віри, тим, 

хто відрікається від Мене. 

35 Багато нещасть спіткає людство, але через них вони пізнають Моє Слово і Мою Діяльність. 

36 Я хочу, щоб ваше серце залишалося чутливим до болю, до нужденних, до голодних, до 

хворих, щоб воно було ніби порогом Нового Єрусалиму, де збирається народ Божий, яким є 

людство. 

37 Шоста печатка знята, і разом з нею ви почули Моє Слово через людський орган інтелекту, 

яке було законом, одкровенням і пророцтвом серед вас. Я дарую вам ще сім років, в які ви будете 

чути Мене в цій формі - сім років, в які духовний світ все ще буде посилати свої послання через 

мозок обраних для цього, і з цих років ви повинні будете дати звіт Отцю в останній день 1950 року, 

який буде для вас судним днем, коли ви почуєте Мене, що говорить до вас в останній раз з гори 

Нового Сіону. 

38 Я пишу ці слова у вашому серці і у вашій совісті, бо хочу, щоб вони стали для вас 

незабутніми. 

39 Не забувайте те, що ви чули від Божественного Вчителя, і те, що ви чули від Марії, 

Вселенської Матері, і те, що ви чули від Іллі, посланця Третьої Ери, який зібрав вас, як пастух, на 

перешкоді Моєї любові. 

40 Ви користувалися багатьма привілеями, але вони закінчаться, бо прийшов час для вас 

працювати вірно в чистоті за Моїм Законом. 

41 Не шукайте ніякої особистої вигоди, коли служите Мені. Служіть Мені з любові, не 

думаючи ні про винагороду, ні про нагороду, яка вас чекає. Подумайте про тих, хто страждає, про 

тих, хто впав, про тих, хто не бачить світла і не знає дороги, і з люблячим серцем дайте їм Мої 

настанови. Веди їх до Мене і не турбуйся, якщо вони досягнуть місця призначення раніше за тебе. 

Будьте "останніми", пам'ятаючи про своє завдання, бо Я буду знати, як вас чекати, бо ви всі дійдете 

до Мене. 

42 Люди, я дарую вам новий рік для боротьби. Над війною, руйнуванням і смертю блакить 

неба розстелиться мантією миру. Я прикрашу обличчя землі квітами, з'являться лаймові повітря, 

які будуть як дар любові. Утроба матерів усіх живих істот буде плідною, і їх достаток принесе вам 
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користь. Я просвітлюю людський інтелект, щоб він відкривав нові можливості розвитку в природі 

на благо Моїх дітей. Я благословляю моря, щоб розмножувалися істоти, які живуть на їхньому 

лоні, і щоб люди не страждали від голоду після війни. Я прокладаю нові шляхи, щоб різні раси 

пізнали і прийняли один одного. 

43 Нехай весна прийде до вас даром миру і надії, примирення і прощення між людьми. 

44 Літо вогнем свого сонця випалить деякі регіони і пустелі, де люди, перетинаючи їх, будуть 

падати ниць і благати Єгову про пощаду. Ті, хто забув Мене, знову згадають Мене. І вчені будуть 

дивуватися перед цими явищами, але в глибині душі почують Мій голос, що говорить їм очистити 

свої дії і мислення, щоб стати на шлях мудрості. 

45 Осінь принесе Мені врожай тих, хто обробляє землю, і цей врожай буде рясним, бо деякі 

народи повернуться до миру і знову візьмуться за знаряддя праці. 

46 Благословення буде лежати на насінні, бо діти і жінки будуть обробляти землю за 

відсутності чоловіків. Благословенні будуть руки, що складуть зброю і візьмуться за плуг, і ті, що 

були ворогами, а потім обнімуться як брати, бо хліб небесний впаде, як манна в пустелі. 

47 Прийде зима і її сніг буде символом очищення. 

48 Все підготовлено. Дивіться і моліться, працівники. Благословляю також руки, що доглядали 

хворих, уста, що з любов'ю промовляли Моє Слово, очі, що перемагали сон і дивилися на голову 

невиліковно хворих, серце, що билося за стражденних, бо вони є знаряддями Духа, який здатен 

піднятися в молитві за людей. 

49 Я хочу, щоб ваші серця билися назустріч новому життю, бо я бачу їх мертвими для віри, 

надії та любові. 

50 Я єдиний Суддя, який може судити душі, і все ж Я розглядаю вас не як обвинувачених, а як 

дітей і учнів. 

51 Дозвольте Мені бути серед вас як Батько. Чи вимірюєш ти цінність слова, яке Я тобі даю, чи 

хочеш, щоб Я був твоїм суддею? Хочеш, щоб Я зробив Мою праведність відчутною не тільки в 

слові, але й у твоєму житті, щоб ти прокинувся і повірив Мені? 

52 Ви не завжди добре сіяли насіння, яке Я довіряю вам у цей час, і бачите, тому ви не зібрали 

того врожаю, якого очікували. Але не відмовляйтеся через це від боротьби, зрозумійте, що навіть 

якщо це іноді є причиною ваших сліз, то це теж правда, що в цьому виконанні обов'язку 

закладений спокій вашої душі. 

53 Я не хочу бачити цей народ, який плаче на стежках землі і скаржиться на вибоїни на дорозі. 

54 У всі часи Я наставляв вас на шлях, який веде до того дому, де Я чекаю на вас. Не бійтеся 

знайти його двері зачиненими. Лише той, хто пройшов весь шлях, досягає її. 

55 Ти відкриваєш Мені своє серце, і Я збираю з нього, як із житниці, добре зерно, а негідне 

залишаю тобі на знищення. 

56 Ви більше не будете харчуватися недосконалими або нечесними актами поклоніння: Ви 

зараз перебуваєте в Третій Ері. Хто виконує Моє вчення так, як Я даю його вам, той виконує Мою 

волю, а хто виконує волю Отця, той знайде спасіння. 

57 Я завжди давав вам великі докази Своєї любові. Я давав вам можливості прийти до Мене. 

Але ви ніколи не слухалися Мене і вважали за краще біль світу з його швидкоплинними 

задоволеннями виконанню Мого Закону, який дає вам істинний спокій. 

58 Якби Я прийшов до вас як суддя, Я б вас налякав, але між Моєю праведністю і людьми 

завжди стоїть хрест, і тому від Мене завжди йдуть тільки слова любові і прощення. 

59 Скільки Я допоміг вам у цьому світі, щоб ви не каялися, коли постанете перед Суддею як 

духовна істота! 

60 Ви ті самі, що переходили пустелю з Мойсеєм, ті самі, що йшли за Ісусом через Юдею, і в 

цей час ви просите чудес, щоб повірити, або просите земних благ, наче не знаєте кінцевої мети 

своєї долі. 

61 Не дозволяйте цьому прояву стати звичним, бо тоді ви втратите шану і віру, які повинні 

мати до нього. Бо яку користь ви отримаєте від нього, якщо дух ваш відсутній, а розум розсіяний? 
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62 У Моїй Божественності живе любов-заступниця; це Марія. Скільки сердець, які залишалися 

закритими для віри, відкрилися через неї для покаяння і любові! Її материнська сутність присутня в 

усьому творінні, вона відчувається всіма, але дехто заперечує її з відкритими очима. 

63 Ви будете невтомними сіячами Моїх одкровень, щоб світ схаменувся і досяг висхідного 

розвитку і світла. 

64 Перед Моїм відходом Я вистелю шляхи, якими ви підете. Ви не знаєте, що Я вирішила за 

останні роки Свого прояву. Я готую вас, бо великі випробування прийдуть у ті дні. Я видалю з-

поміж вас кожну фальсифікацію, яку ви нанесли Моєму Вченню, щоб ви могли визнати Мою 

Роботу в усій її чистоті. 

65 Дивіться, люди, бо після Мого відходу з'являться такі, що змусять вас повірити в те, що Я 

продовжую проявляти Себе через людський орган розуміння. Я роблю вас пильними і готую ваше 

серце, щоб, пізнавши Мою Сутність і смак цього плоду, воно не спокусилося обманщиками. Але 

якщо ви не підготуєтесь до цих часів і втратите те, що Я вам дав, то як ви відрізните істину від 

брехні? 

66 Не піддавайтеся шкідливим впливам, які можуть позбавити сили знання і світло, які Я дав 

вам, бо тоді ви опинитеся в тому ж злі, що і ті, хто зрадить Мене. День за днем я повинен 

попереджати вас, щоб ви жили пильно і не хиталися. Багато з вас будуть плакати над Моїм 

відходом і не знайдуть розради. Ви будете сумувати за тим часом, коли Я давав про Себе знати 

через людський орган розуміння. Але в ті моменти, коли ви будете молитися, Я буду просвіщати 

вас і нагадувати вам про всі благодаті і дари, які Я вклав у вас, щоб ви не відчували себе самотніми 

і покинутими, але в усвідомленні того, що Я поруч зі Своїми учнями, вирушали зі своєю 

спадщиною і заробляли заслугу справами любові до ближнього свого. 

67 Використовуйте цей час для інструктажу. Вважайте, що у вашій країні панує мир, в той час 

як інші країни розривають себе на частини. Ви повинні розуміти, що повинні створити атмосферу 

миру серед свого народу, щоб кожен іноземець, який приїжджає до вас, міг відпочити і знайти 

розраду у вашому середовищі, а повернувшись, відчув себе просвітленим добрими думками і 

натхненним благородними намірами. 

68 Тепер вийдуть люди з народів, сильні в добрі та сповнені світла. Вони змусять визнати свої 

помилки і свої промахи всіх тих, хто прийшов у світ з великою місією і не виконав її. 

69 Також не за горами час, коли в країнах спалахнуть епідемії, які знищать населення. 

70 У цей день я прошу вас: Якби Я послав вас у ті землі і сказав вам: "Перейдіть моря і увійдіть 

у міста болю і спустошення", - чи зробили б ви це, діти Мої? 

71 За смертю всіх чекає життя, але хто ж ті, хто піде і принесе краплю бальзаму і слово світла 

тим, хто ще може піднятися до істини в цьому житті? Вони будуть Моїми учнями. 

72 Багато хто побачить таємниці Моїх проявів, що вже прояснилися в цьому світі, але іншим 

доведеться увійти в світ духовний, щоб побачити істину. 

Мир Мій з вами! 
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Вчення про дух стоїть вище, ніж вчення про  

освічені релігії 

Матеріалізм забуває, що дух 

6 

невід'ємною частиною людської істоти є 

Нинішні події були описані пророками і Христом через 

Його 

9 

Прогнозуються розмовні трубки 20 

Значення Святого Причастя 

У Предтечі Іоанна Хрестителя та Іллі 

25 

працював той самий дух 

Людина повинна усвідомити, що вона є сьогоденням 

39 

Бога в собі 

Інструкція 84 

На уламках цього людства буде новий світ 

51 

будуватися 

Сили природи будуть розв'язані 

5 

і виконують роботу очищення Ми 

маємо уявлення про Бога через обряди 

7 

а зображення обмежені та спотворені 12 

Перед Богом немає ні чужинців, ні 

пришельців Важка вимога: прощати, а не 

бути 

20 

обороноздатний 

У цей світлий час сила світла 

28 

Затемнення активне 

Фінальна битва між світлом і темрявою 

43 

Зло наближається 44 

Ми повинні об'єднати духовний закон з матеріальним у  

 Примиритися48 

 Пояснення, в чому полягає сила зла56-57 

Інструкція 85 

 Кожна щира молитва доходить до Бога1-3 

Ізраїль - це не раса, а духовний народ, 

 розкидані по всій землі10-14 

Справжня молитва - це та, що від духу до духу, без 

матеріальний образ Бога перед нашими очима ....  16-18 

Підтвердження стенограм Божественного 

 Об'явлення22-24 

Сумна доля нещасних душ, яким ще належить жити 
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Матеріал, який має прийти в майбутньому68 

Інструкція 86 

Духовний Ізраїль і його відношення до єврея після 

 плоть12 

 Різдво27-30 

Цей вік буде називатися "Вік Духа".31  Тільки Бог знає розсіяних сьогодні духів, які в 

минулі часи були пов'язані з єврейським народом кровними узами. 

 були підключені33 

Духовне повернення Христа не відбулося таємно, 

 але супроводжувався знаками35 

 Немає нічого більшого за наш дух, окрім Бога68 

Для того, щоб цей світ знову прийшов до тями, необхідна 

 великий біль неминучий  71 

Інструкція 87 

 Значення назви "Ізраїль " 1-2 

І духи світла, і істоти світлі, і істоти 

Темрява виконує завдання згідно з Божою волею3-5 

Земля буде "очищена" і людина буде 

 Одухотворити9-10 

 Духовна місія Мексики11-12 

 Підготовка до духовного життя15-20 

Духовні та матеріальні цінності мають своє значення27-30 

 Духовне значення хліба і вина37-38 

Інструкція 88 

 Велич і неповторність нашого духу ....  2 

Хоча дехто сумнівається в тому, що є Бог-Творець, 

 сонце ніколи не переставало світити на них7 

Наше завдання - популяризувати серед людей 

для досягнення справжнього миру14-15 

Світ ─ і євреї зокрема ─ не повинні мати ніяких  

чекають на нового Месію27 

 Другий прихід Христа відбувається в Дусі28-29 

Пророки минулих часів описували ці події  
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передбачених у теперішній час37-39 

Чіткі висловлювання про Ісуса і Христа63 

Інструкція 89 

 Хто хоче йти за Мною, нехай візьме свій хрест1-3 

Духовний Ізраїль - це армія духів, які 

 Світло і мир16-20 

Божественна Любов, втілена в Ісусі29-35 

Ми перетворили нашу планету на долину сліз.  

Трансформований51-54 

Інструкція 90 

Порівняння між життям Йосипа в 

 Єгипет та Ісус з Назарету1-3 

Бог є нашим Творцем і очікує від Своїх дітей 

 Визнання і послух5-6 

Посланці Духовного Вчення багато чого знайдуть на своєму шляху. 

 Досвід гіркоти, але й великих радощів28-31 

Божественне Слово стало людиною ─ або Христом 

 створив людину в Ісусі вдруге33а 

Божественна Любов, загорнута в промінь світла, 

 стає людським словом через посередника33b 

Христос переносить картину життя Юди в  

божественне світло37-39 

Найвища мета людської свободи волі, 

Виконувати волю Божу41-43 

Інструкція 91 

Христос пояснює цей процес у Своїх проповідях3-7+13-14 

У всі часи через підготовлених людей Бог 

 розмовна8-12 

Христос, Слово Боже ─ любов і мудрість 

 Божий27-30  + 32 

Бог є більшим і вищим за те, на що здатен наш інтелект 

може зрозуміти34-36 

По всьому світу одухотворені першопрохідці в 

Зовнішній вигляд45-47 
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 Пояснення семи печаток49-54 

 Час зловживання свободою волі добігає кінця80 

Інструкція 92 

Найцінніша спадщина: Слово Христове в Його 

 Вчення2-3 

 Ознаки доброго учня8-10 

Суть Божого вчення 

 була однаковою в усі часи26 

Звідки беруться глашатаї Божі 

 простих, малоосвічених людей?  28 

 Очікування Бога від Своїх дітей61 

 Шлях до очищення душі65 

 Голос Духа Істини нині чути71 

Інструкція 93 

 Оснащення учнів Божественного Вчителя3-6 

 Божественний промінь світла став людським словом8 

Для прийому і передачі Божественного Слова необхідно 

 Дух, серце і розум повинні бути готові15 

У години скорботи ми повинні звертатися думками до Нього. 

посилають за розрадою та допомогою23-24 

Христос і Його вчення врятують людей 

і трансформують, а ми, спірити, є лише помічниками29-30 

Втихомирення бурі в Галилейському морі ─ вказівка на бурхливе сьогодення і наше 

спасіння33-37  Духовний Ізраїль і його місія сьогодні43-47  Людина повинна 

керуватися не тільки наукою і людськими 

 знаннями, але духом любові68 

Інструкція 94 

Хто буде новими апостолами духовного вчення?  8-11 Порада Божественного Вчителя 

щодо поширення 

Його вчення13-17 

Інші духовно пробуджені групи також приєднаються до нас26  Тільки Бог знає таємниці і 

силу нашого духу 

 і може їх розкрити29 

 Страсті Ісуса56-80 

Інструкція 95 
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 Передумова для відповіді на молитву1 

Користь від випробувань, перенесених з покорою5  + 7 Бог використовує нечестивих як 

знаряддя Своєї справедливості8 

 Лікувальний ефект болю12  + 56 

Слово Боже через Слово Посередників Безповоротне 

лише до кінця 1950 року20 

 Марія - духовна мати людства21 

 Смирення має бути гаслом учнів Христа32 

 Наша доля - підкорятися законам Божим35 

Вже на землі ми знайдемо шлях до Царства Небесного 

 визнати55 

Інструкція 96 

 Заклик до одухотворення та піднесення думки4-5 

У прийдешніх релігійних війнах правда переможе 

перемагає перемога, а не людина14 

 Одна з багатьох причин реінкарнації17 

 Сили розуму вищі за сили інтелекту33 

 Що таке спіритизм?  37-38 

 Христос говорить нам, як почути Його голос47-48 

 Настав час суду49 

Інші приклади реінкарнації 53 + 61 

Земля осквернена людиною .... 59-60 

Інструкція 97 

Бог завжди проявляв Себе в різних формах 

 відкрито, щоб випробувати нашу віру9-12 

 Людина - найкращий посередник Божої волі14 

 Божественна спадщина ─ Його Вчення22 

Бог завжди через здатність розуміння 

 з нами говорили прості люди49 

Кількість перевтілень залежить від нашого духовного 

 Досконалість на землі ab61 

Інструкція 98 

Якщо ми хочемо свідчити про наше слідування за Христом, 

ми повинні спочатку вдосконалювати себе3 
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Завдяки інтуїції ми дізнаємося, чи є повідомлення справжнім7 

Завдання і відповідальність спіритуалістів 

 нащадку19 

Різні форми духовного зв'язку з Богом 

 з народом20-23 

Настав час суду, коли ми віддаємо свій борг 

повинен30-32 

Все людське минає, тільки слово Боже 

 і закон Його на віки вічні39 

Настанови та поради Божественного Вчителя 

для нашої духовної боротьби45 

Чи правильно ми зрозуміли заповідь "Любіть один одного"? 

 Зрозумів?  50-51 

Бог хоче підкорити нас Своєю любов'ю і 

 не зігнутися крізь біль53 

Інструкція 99 

Даремне очікування релігійних громад на 

 Другий прихід Христа2 

 Ми самі повинні досягти свого блаженства9 

 Духовний Ізраїль, його походження та місія10-15 

Новими вченнями Третьої Епохи є 

більш масштабні, ніж у Другу епоху24-25 

До досягнення діалогу від духу до 

 

 Дух все одно пройде33 

Хто наш сусід і що наше 

 Служити йому?  51-52 

Водне хрещення Івана та хрещення Ісуса Духом 

 та їх значення56-60 

 Первородний гріх людства62 
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 Мій суд народжується з любові, а не з помсти1-3 
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Чому Бог не перешкоджає втручанню 

 Вчені у творенні?  6-9 

Допомога наших ангелів-охоронців і наша відповідальність 

по відношенню до них18-24 

 Одкровення Божі під час сну30-31 

Відкуплення тільки через жертовну смерть Ісуса стає дієвим 

через нашу спадкоємність71 

Інструкція 101 

 Заклики до виконання наших духовних завдань6-9 

Ми живемо в часи візитів 

Божественна справедливість35 

Можливість реінкарнації - це акт 

божественної любові та справедливості37-40 

Смиренність - одна з чеснот, яка найбільше притаманна людині. 

слід практикувати55-63 

Інструкція 102 

Ми постійно наражаємося на спокуси, 

але найпотужніший ворог знаходиться всередині нас самих11-12 

Досконалим духовним діалогом буде тільки 

 достукатися до майбутніх поколінь ....  20 

 Боже Слово третьої епохи - Новий Заповіт28 

Місія видання книги вчення 

 Божественного Вчителя38-39 

 Можливість реінкарнації - це милість Божа52 
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Народ Божий - це не окрема раса, а  

 спільнота обраних духів8-14 

Божий час суду - кінець епохи і початок нової 15-17 

 Практичні поради для наслідування Ісуса28 

Дивовижна форма, в якій Бог відкриває Свої одкровення 

Люди дали про себе знати37-38 

Наближається час, коли люди усвідомлять важливість 
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 духу42-43 

Божественний твір повинен бути бездоганним і без 

Обряди поширюються56-58 

Інструкція 104 

 Мир на землі неможливий без любові30+1-2 

Корекція людських поглядів на світ 

Перший раз про Бога11-15 

 Похмура Божа оцінка людства сьогодні33-34 

Потойбічне життя відрізняється від того, що ми уявляємо собі на землі39-41 

Божественна місія в Духовному Ізраїлі:  

 молитися за мир55-58 

Інструкція 105 

Відповідальність спіритуалістів за використання своїх духовних дарів 

до використання3-10 

Знаряддя Божі з'являються не тільки посеред 

Духовний Ізраїль11-14 

Жоден іспит не є безкоштовним27 

Духовно зріла людина має владу над 

Сили природи39-44 

Багато народів, внаслідок свого матеріалізму і 

Високочолість падає глибоко45-47 

Вчення про реінкарнацію не нове, але існує 

 з першого разу52-54 
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Ми не повинні бути надто залежними від земного 

Уникнення задоволень та обов'язків15 

 

 Ніхто не є пророком у своїй країні19-20 

 Важливість молитви32 

 Доля духу і душі після земної смерті6-38 

 Заклики до батьків і дітей57-59 

Інструкція 107 
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Просвітлення про майбутнє1-4+15 

 Новий етап ─ спочатку суд, потім мир18-21 

 Дух Істини та його діяння24 

Блукання Ізраїлю по пустелі до 

 Земля обітована28-33 
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 Могутні завдання Іллі в три часи9 

Гріховна спадщина Содому і Гоморри приносить токсичні 

Плоди, з якими потрібно боротися10-16 

Пришестя Духа Істини було 

про яку провістив Ісус22-23 

 Про Царство Боже32 

Порушена гармонія між психічним і 

матеріальне життя є причиною плутанини 

 в силах природи56 
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Реакція людей на появу в Україні 

 Спаситель і Його вчення3-6 

Чому життя дітей Божих часто буває таким 

 незбагненно складно?  11-13 

Таємниця про природу душі повинна 

 вийде в ефір14-16 

Бог очікує, що Його діти будуть любити один одного32  + 36 

 Пояснення природи Бога40-41 

Тільки при справжньому одухотворенні ми можемо досягти чудес. 

 див. реалізовано58-59 

Про народження Ісуса63-64 
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