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Вступ 
Вступом до цього V тому нехай послужать вірші 1-10 з Інструкції 123, в яких Христос говорить 

про Свою роботу Духа: 

1 Моє Слово виливається на вас невичерпно. Я - Христос, що жив серед людей у Другу Еру і 

знову сходить до вас, щоб свідчити про Себе, виконуючи Свою обіцянку і Своє Слово; тоді Я 

підтвердив Своїми справами Закон, продиктований Отцем Мойсею, який діяв не за своєю волею, 

не за волею людей, а за волею Вічного; тому кажу вам: якщо Я не скасував того, що говорив 

Мойсей, то не скасую і тепер того, чого Я навчив вас в Ісусі. 

2 Я з вами, бо це Я обіцяв і сповістив Своїм учням, коли одного разу Мене оточили і запитали 

так: "Учителю, Ти сказав, що підеш, але потім повернешся. Скажіть, коли це буде?". Я бачив, що 

їхня простота і прагнення до знань змушували їх запитувати таємні поради свого Господа. Проте Я 

говорив їм з любов'ю: "Воістину недалекий той день, коли Я повернуся до людей", даючи їм 

зрозуміти, що Моя Присутність тоді буде в Дусі, і в той же час оголошуючи їм знаки, які 

сповістять про Моє наступне пришестя. Цими ознаками будуть війни, хаос і великі страждання по 

всій землі. Істинно кажу вам: саме таким, серед хаосу, був Мій прихід у цей час. Ось я, ви, люди, з 

посланням світла і миру для вашої душі, з якого я зараз зроблю (духовний) ковчег, в який увійдуть 

всі віруючі люди, які бажають врятуватися, де людство може знайти притулок. Цей ковчег буде 

міцно встановлений завдяки вірі, надії і люблячій доброті тих, хто слідує за Мною, і буде мати 

духовну схожість з тим, який був довірений Ною, коли сили природи були випущені на волю. 

3 В якому часі ви живете? Подумайте про це і знайте, що Я давав вам Своє вчення протягом 

трьох віків. Перший - це був закон, другий - любов, а третій, який є нинішній, відповідає мудрості. 

4 З вами завжди був єдиний Дух, який є Моїм. Але якщо Я розкрив його в трьох різних фазах, 

то пам'ятай, що форми, в яких Я проявляю Себе в усьому творінні, нескінченні і в той же час 

досконалі. 

5 n Вперше ви пізнали Отця як Суддю і Законодавця. Вдруге Я зробив так, що "Моє Слово" 

стало людиною в Ісусі, і Його Слово заговорило божественною істиною. Христос - це "Слово", той 

самий, який сказав людям: "Хто знає Сина, той знає Отця". Зараз ви перебуваєте в Третьому Часі, в 

якому Я виливаю на вас Свою Мудрість. 

6 Виконуючи Свою обіцянку, Я прийшов у дусі, на символічній "хмарі", яку утворюють ваші 

душі, коли підносяться до Мене, і будую істинний храм у серцях людей. 

7 Коли ви чуєте Мене через цих глашатаїв, не думайте, що Мій Дух оселився в цьому 

маленькому і нечистому тілі. Я вже говорив вам, що це ваш орган інтелекту, на який сходить 

промінь Мого світла, що є божественним натхненням, що є мудрістю і любов'ю. 

8 Осягніть диво цього спілкування і усвідомте, що через орган розуміння цих неосвічених 

істот і їхні вуста приходить слово, яке просвіщає неосвічених і просвіщає невігласів. 

щоб Він заснував у його серці дім, гідний Бога, і дав йому ключ віри, який відчиняє двері до 

мудрості. 

9 З нескінченним терпінням Я чекав того часу, коли еволюція твоєї душі дозволить тобі 

осягнути Моє спілкування через орган розуму глашатая, як підготовку до досконалого з'єднання 

Мого Духа з твоїм. 

10 Ось чому голосоносець вимовляє Моє Слово без втоми мозку і хрипоти в горлі. Бо це Я 

ворушу цими устами, щоб Мій заклик дійшов до людей. Запрошую їх відпочити під тінню дерева 

життя і скуштувати плід вічного життя.  
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Інструкція 111 
1 Відкрийте Мені, люди, двері ваших сердець! Я бачив, як життєві випробування шмагають 

вас, як штормовий вітер, бачив, як хвороба вривається у ваш дім, як нещастя охоплює вас. Я 

прийшов, щоб принести вам мир. 

О, людство, якби ти знало, як легко ти знайдеш свій порятунок, якщо матимеш добру волю! Однієї 

молитви, однієї думки, одного слова було б достатньо для примирення людей, народів і держав, але 

люди шукають вирішення своїх конфліктів іншими засобами. Все, що завгодно, тільки не діяти, як 

Христос - ось девіз багатьох людей; все, що завгодно, тільки не практикувати Його вчення - і ось 

вам наслідки! 

2 Чого ви зможете очікувати від своїх творів, якщо в них не буде справедливості, любові і 

милосердя? Хіба це не те вчення, яке дав вам Ісус? Істинно кажу вам: любов, справедливість і 

милосердя не суперечать способу життя вашої епохи, вони є чеснотами, властивими духовно 

розвиненим істотам. 

3 Коли я бачу, як люди, обплутані війнами, вбивають один одного за володіння світовими 

скарбами, я не можу не порівнювати людство знову і знову з малими дітьми, які б'ються за речі, що 

не мають ніякої цінності. Діти все ще залишаються тими людьми, які воюють за маленьку владу 

або за маленьке золото. Що значать ці володіння поруч з чеснотами, які мають інші люди? 

4 Людина, яка розділяє народи, сіючи ненависть у їхніх серцях, не може зрівнятися з тим, хто 

присвячує своє життя справі сіяння зерен всеосяжного братерства. Той, хто спричиняє страждання 

своїм братам, не йде ні в яке порівняння з тим, хто присвячує своє життя справі полегшення 

страждань своїх ближніх.  

5 Кожна людина мріє про трон на землі, хоча людство з самого початку відчуло, як мало 

коштує трон у світі. 

6 Я обіцяв вам місце в Моєму Царстві, але дуже мало тих, хто претендує на нього, і це тому, 

що люди не хочуть зрозуміти, що найменший підданий Царя Небесних Царств є більшим, ніж 

наймогутніший монарх землі. 

7 Люди ще малі діти; але велике відвідування, яке на них насувається, змусить їх так багато 

пережити за такий короткий час, що вони незабаром перейдуть від цього дитинства до зрілості, а 

потім, забезпечені плодами досвіду, вигукнуть: "Ісус, Отець наш, був правий, підемо до Нього". 

8 Агнець, принесений у жертву за ваші гріхи, промовляє до вас у цю мить, і Його слово - 

любов і прощення. Книга Божественного правосуддя відкривається в шостому розділі, бо Агнець 

зняв усі її печатки. 

9 Незабаром настане 1950 рік, і ця форма прояву закінчиться; але Шоста Печатка не буде 

закрита, але продовжуватиме сяяти до кінця свого часу, коли Сьома Печатка буде ослаблена. 

10 Я хочу, щоб людство підготувалося в цей час, щоб, коли буде знята остання печатка, люди 

були свідомі і готові почути і зрозуміти зміст нових одкровень. Я хочу, щоб нації і народи стали 

внутрішньо сильними, щоб вони змогли витримати гіркоту тих днів. 

11 Я назву блаженними тих, хто зможе витримати випробування тих часів, і винагороджу їх за 

стійкість і віру в Мою силу, призначивши їх батьками нового людства. 

12 Гріхи людей будуть стерті, і все стане як нове. Світло, сповнене чистоти і незайманості, 

осяє все створіння, нова гармонія привітає це людство, і тоді з духу людей підніметься гімн любові 

до свого Господа, якого Він так довго чекав. 

13 Мати-Земля, осквернена з найдавніших часів своїми дітьми, знову прикрасить себе своїми 

найкрасивішими святковими шатами, і люди більше не будуть називати її "Долиною сліз", не 

перетворять на поле крові і сліз. Цей світ буде подібний до маленького святилища посеред 

Всесвіту, звідки люди підніматимуть свій дух до Нескінченності в союзі, сповненому смирення і 

любові до свого Небесного Отця. 

14 Мої діти закарбують Мій Закон у своєму дусі і Моє Слово в своєму серці, і якщо в минулі 

часи людство знаходило задоволення в злі і насолоду в гріху, то відтепер воно не матиме іншого 

ідеалу, крім добра, і не знатиме більшої насолоди, ніж іти Моїм шляхом. Але не думайте, що 

людина через це відмовиться від своєї науки або своєї цивілізації і піде в (самотні) долини і гори, 
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щоб вести примітивне життя. Ні, все одно він буде насолоджуватися плодами дерева науки, яке він 

з таким інтересом доглядав, а потім, коли його одухотворення буде більшим, то і його наука буде 

більшою. Але наприкінці часів, коли людина пройде весь цей шлях і зірве з дерева останній плід, 

вона усвідомить мізерність своїх справ, які раніше здавалися їй такими великими, осягне і відчує 

Духовне Життя, а через нього - як ніколи раніше - захопиться творінням Творця. Через натхнення 

він отримає великі одкровення, і його життя стане поверненням до простоти, природності, 

одухотворення. Пройде деякий час, перш ніж цей день настане, але всі Мої діти побачать його. 

15 Зараз ви повинні зробити крок вперед, щоб вашому духу не довелося скаржитися на те, що 

прожили безплідне життя. 

16 Я говорив з вами про прийдешні часи. Мої слова не відштовхнуть вас, бо істинно кажу вам, 

завтра вони оживлять віру і запалять надію в серцях багатьох. 

17 Людство, Я маю силу звести нанівець твій гріх через любов і спасти тебе. Я не перестану 

дивитися на ваші плями і навіть якщо знайду вас загубленими в болоті світу, Я визволю вас з 

нього, щоб зробити вас Моїми апостолами. 

18 Серед людства живе частина зі ста сорока чотирьох тисяч, позначених Мною. Ці слуги Мої 

розкидані по всьому світу, виконуючи завдання молитви за мир і праці на благо братерства 

людського. Вони не знають один одного, але - одні інтуїтивно, а інші просвітлені цим одкровенням 

- виконують своє призначення висвітлювати шлях своїх братів. 

19 Ці позначені Моєю любов'ю - частково прості люди, але є й такі, що користуються повагою 

у світі. Їх можна впізнати лише по духовності в їхньому житті, в їхніх справах, в їхньому способі 

мислення і розумінні Божественних одкровень. Вони не ідолопоклонники, не фанатики і не 

безрозсудні. Здається, вони не сповідують жодної релігії, але між їхнім духом і духом їхнього 

Господа існує внутрішнє благоговіння. 

20 Ті, хто позначений світлом Святого Духа, як рятувальні шлюпки, є охоронцями, 

порадниками і захисниками. Я наділив їх в їхньому дусі світлом, миром, силою, цілющим 

бальзамом, ключами, які незримо відчиняють найнеохочіші двері, зброєю для перемоги над 

перешкодами, які для інших нездоланні. Не обов'язково, щоб вони пред'являли світові титули, щоб 

дати знати про свої здібності. Вони не знають наук і бідні на земні блага, але можуть зробити 

багато добра на своєму життєвому шляху. 

21 Серед цього натовпу, який прийняв Моє Слово, багато хто прийшов лише для того, щоб 

підтвердити свою місію; бо не на землі їм були дані їхні духовні дари і не на землі їм була 

доручена ця місія. Істинно кажу вам: світло, яким володіє кожен дух, - це те, що він здобув на 

довгому шляху своєї еволюції. 

22 Блаженні позначені, які виконують своє духовне завдання, натхненні Моєю любов'ю, і 

блаженні ті, хто наслідує їх, бо вони досягнуть тієї духовної зрілості, яку мають вони. 

23 Скільки разів у Другій Епосі ті прості люди, які чули Слово Ісуса, і хворі, які зверталися до 

Нього, намагалися творити більші чудеса, ніж ті, що творили Мої учні, не належачи до числа Моїх 

апостолів. 

24 Ревно йдіть до мети (свого шляху розвитку), всі приходьте до Мене шляхом віри, милосердя 

і смирення, і ви всі відчуєте себе однаково гідними свого Отця. 

25 На світанку нового дня ваш дух піднявся вгору, щоб подякувати Отцю. 

26 Приходьте знову вчитися у Мене, ви, учні і початківці, зберігайте Мої Слова глибоко в собі, 

щоб часи випробувань не застали вас непідготовленими. Я не хочу бачити вас тендітними 

човниками в розбурханому морі. 

27 Оновлення - це те, чого Я прошу від Свого народу, щоб, коли ви звільнитеся від 

непотрібності і зла, ви могли використовувати Мої вчення і в той же час дати доказ того, що це Дух 

Істини, який ви чуєте. Зрозумійте, що тепер ви повинні змити ці плями через покаяння і смирення, і 

свідчити про Мою істину справами любові. 

28 З перших своїх кроків на цьому шляху користуйтеся правдою, незалежно від того, чи 

говорите ви, чи дієте. У брехні відсутня божественна сутність, тому вона ніколи не переконає. 
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29 Я очищаю ці рупори, перш ніж дам про Себе знати через них, щоб тільки вони могли 

сповіщати вам істину. Якщо завтра чоловіки образять вас, засумнівавшись у цьому Слові, тому що 

воно прозвучало і вустами жінок, не лякайтеся. Ти скажеш їм, що Я не вибирав Своїх учнів за 

статтю або класом, і що для Моєї проповіді було достатньо відкритого серця і слухняних вуст, щоб 

висловити через них Моє натхнення. 

30 Не бійтеся тих, хто вас розшукує, навіть якщо ви сприймаєте їх як слідчих або викривачів 

ваших дій. Завжди розпізнавайте в них душі, які шукають світла. 

31 Хто може відлучити вівцю від Моєї перепони, яка любить Мене в істині? За простотою 

кожного з Моїх працівників, прихований від людського ока, стоїть ангел, що пильнує за кожним 

його кроком. 

32 Я говорив вам, що з вами будуть боротися і що - якщо ви хочете, щоб засяяла істина - ви 

повинні бути хоробрими в бою і прощати будь-яку образу, яка може бути завдана вам, і що ви не 

повинні дозволяти образі давати вам зброю, якою ви не повинні користуватися. 

33 Якщо ви вмієте прощати, не вихваляючись, ви виграєте битву. Коли ви будете піддані 

випробуванню, моліться, і Я зроблю дивовижні справи, що перевищують будь-яку науку, які 

змусять тремтіти серця невіруючих. 

34 Цим я заздалегідь звертаю вашу увагу на випробування, які вам доведеться пережити. Але 

щоб вас не застали зненацька, завжди будьте готові. 

35 Будьте сприйнятливі до Моїх натхнень і не чиніть так, як люди з закам'янілими серцями, які 

чекають ударів життя, щоб виправити свої помилки. Кажу вам, що серед вас також є біль і смерть, 

вони також промовляють до вас. 

36 Зараз настав час для кожного духу ясно усвідомити епоху, в якій він знаходиться, щоб він 

міг поставити і виконати завдання, яке я поклав на нього. 

37 скільки болю ви заподіяли своїм, але Я люблю всіх, і всім дам засоби їхнього спасіння, доки 

вони не прийдуть до Мене. 

38 Ілля допомагав Мені в роботі по відновленню в Третій Ері. Сьогодні ви не бачите його 

втіленим, як колись, коли він мандрував шляхами, готуючи уми людей до поклоніння Моїй 

Божественності. Ви відчуваєте його присутність тільки в дусі і його велику боротьбу за порятунок 

людства. 

39 Я чекаю всіх вас після того, як ви виконаєте своє завдання, в якому ви маєте цього доброго 

Пастиря як свого провідника. 

40 Хіба ви не відчували в ньому щирості, любові, жертовності заради вас у всі часи? Хіба ви не 

підніметеся і не подолаєте перешкоди, щоб досягти мети, вихваляючи Іллю і прославляючи свого 

Господа? 

41 Написано, що ви побачите, як Я прийду до вас з великою величчю. Багато хто бачив Мене з 

духовним обличчям, не зумівши осягнути ту роботу, яку Я здійснюю серед людей. Але якби вас 

запитали: "Кого ви чуєте, і чому ви відвернулися від світу?", - що б ви відповіли? - Говоріть 

правду, не заперечуйте того, що бачили, не робіть, як Петро, кажучи, що не знаєте цієї справи, бо 

не можете приховати знамення, яке в дусі вашому і яке відрізняє вас, не маючи змоги уникнути 

його. 

42 Я знаю, що, незважаючи на докази, які Я дав вам, багато хто з вас відвернеться від Мене 

через страх бути засудженим і постати перед трибуналом. Але якщо ви, що чули Мене, промовчите, 

то хто захистить Мою Справу? Але Я навчаю тих, які, не знаючи Моє вчення, вивчать його, коли 

прийде час судити, і знайдуть його правильним, і будуть заступатися (в суді) за Мій народ. 

43 Якщо ви хочете бути Моїми працівниками, ви повинні брати з Мене приклад і 

погоджуватися з випробуваннями, які повинні прийти, тому що вони передбачені Мною. Але коли 

ви ввійдете в цей час, не розгублюйтеся і не забувайте, що Я вам все це оголосив. Тоді ви визнаєте 

Мою силу і Мою справедливість, і якщо ви сумнівалися в Моєму Слові, ви побачите, що Я 

підготував вас так, що ви не будете здивовані, і посеред цих випробувань ви визнаєте Мою 

безмежну милість і милосердя до вас. 
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44 Ви приписали велику силу людям і засумнівалися в Моїй. Незабаром відбудуться події, які 

доведуть вам, що все підпорядковано Моїй Волі і все підкоряється Моїм Законам. Я хочу, щоб у 

цей час ти був чистим, і твоє єдине завдання - просвіщати своїх ближніх Моїми настановами. 

Подумайте про те, що ви могли б зробити цей світ раєм, якби виконували Мої закони. Твоє життя 

могло б стати вічним прославленням твого Бога. Але ви все ще можете загладити свої провини і 

благословити постійну можливість, яку я даю вам, щоб повернутися на добрий шлях. 

45 Любіть, щоб вас любили. Прощайте, щоб стати гідними прощення. Будьте готові схилитися 

перед тими, хто був вашими слугами, щоб випробовувати себе у смиренності. 

46 Будьте Моїми слугами, і ви ніколи не будете принижені Мною. Пам'ятайте, що Я прийшов 

не як цар, не ношу скіпетра і корони. Я серед вас як приклад смирення, а ще більше - як ваш слуга. 

Просіть Мене - і Я дам вам, розпоряджайтеся Мною - і Я послухаюся, щоб дати вам ще один доказ 

Моєї любові і Моєї смиренності. Я лише прошу, щоб ви визнавали Мене і виконували Мою Волю, 

а якщо зустрічаєте перешкоди на шляху до виконання своїх обов'язків, моліться і перемагайте в 

Моє Ім'я, і ваші заслуги будуть більшими. 

47 Якщо ви не можете підійти до людини, яка страждає, щоб подбати про неї і втішити, 

моліться, і ваш дух дійде до неї, і таким чином ви зможете виконати свою благословенну місію. 

Заради сильного недбайливий отримає допомогу, а заради праведника врятується народ. 

48 Скільки часу минуло з того дня, коли Я дав вам знати, що Моє Царство наблизилося до 

людства, до цього дня, коли ви чуєте Мене; але ви не повірили і не послухалися Моїх слів, і кожен 

день, що минає, наближає вас до кінця! Що ви будете робити, коли цей період закінчиться, а ви не 

скористалися можливістю попрацювати на благо свого духу? Тим не менш, Я продовжую говорити 

вам, що Я чекаю вас, і що Моє терпіння безмежне. Але Я хочу, щоб ви зрозуміли Мене, щоб ви 

змилувалися над собою. 

49 Я давав вам нове тіло з кожним земним життям і просвітлював ваш дух, щоб ви могли 

почати свою боротьбу, і кажу вам, що ви не повинні боятися залишати клапті вашого (душі) одягу 

або шматочки вашого серця в процесі, бо тільки ці заслуги відкриють для вас ворота і візьмуть вас 

до вічного дому. 

50 Ви дивувалися чудесам, які Я творив у Другу Еру; але якщо ви замислитеся, то зрозумієте, 

що вони не перестали відбуватися у світі - одні в матеріальній формі, інші в душах людей. 

51 "Глухі чують": це ті, хто, заглушивши голос своєї совісті, сьогодні прислухалися до Моїх 

слів, які увійшли в їхнє серце і спонукали їх відчути покаяння і залишити добрі постанови, і їхня 

душа тепер на шляху до спасіння. 

52 Кульгавий зцілився і сьогодні йде за Мною: Це та дитина, яка, зійшовши з духовного 

шляху, була паралізована і не могла йти Мені назустріч, і яка сьогодні, почувши Моє Слово, 

зцілюється і готується звільнитися від кайданів, що зв'язали її, щоб бути зі Мною. 

53 І сліпі прозріли: Після темряви і летаргії, в якій жило це людство, без бажання зазирнути за 

межі того, що його оточувало, Я просвітив його світлом нового дня, щоб показати йому шлях, 

повний боротьби і випробувань, де Мій Дух дає про себе знати і може бути видимим, щоб всі ви, 

без винятку, могли впізнати Мене. 

54 Навіть мертві воскресають: Як мало хто вміє залишатися в благодаті і жити в єднанні зі 

Мною. Тим, хто "помер" для благодаті, Я повернув віру, надію, щоб пробудити їх до нового життя, 

в якому вони побачили світ, повний нескінченних сюрпризів, які вони не можуть осягнути і в 

якому все є сила, здоров'я і мир. 

55 Це ті, хто впізнав Мене за цей час, але Я кажу вам: Якщо після 1950 року Моє Слово 

припинилося і до вас прийдуть нові натовпи, виховуйте їх і навчайте так, як Я навчав вас. Я даю 

вам великі повноваження, щоб ви продовжували заохочувати віру новонавернених. 

56 Не сумнівайтеся в Моєму Слові через те, що Я використовував грішних чоловіків і жінок. 

Дайте Мені праведника, і Я буду говорити з вами через нього. Але істинно кажу вам: Я не 

знаходжу серед людей чистих і досконалих душ, і Моє проголошення має бути здійснене в цей 

час, незважаючи на людський матеріалізм і недосконалість. Навіть якщо ці істоти тут не мають 

чистоти ангелів або бездоганної чесноти патріархів, Я довго готував їх, Я вибирав їхній дух і 

очищав їхню тілесну оболонку, і з покоління в покоління очищалися їхні предки. Хто може 
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проникнути в Мої найпотаємніші настанови? Моя Робота наближається до завершення, і коли Я 

передам вам Своє останнє Слово, ви будете користуватися і живитися його божественною 

сутністю, ви і всі ті, хто шукає Третій Заповіт. 

57 Дім молитви - не єдине місце, де ви повинні роздумувати і практикувати Моє вчення, але в 

кожному місці. Я не тільки вчу вас, як жити в цьому світі, але й готую вас до духовного життя, яке 

чекає на вас і якому немає кінця. 

58 Пильнуйте і моліться, бо ви не знаєте моменту, коли Я покличу ваше серце, щоб дати йому 

натхнення і змусити його використовувати серед людей ті духовні дари, якими Я наділив його. 

59 Втомлені ви прийшли з життєвих доріг і багато вистраждали. Відпочивайте в Моєму домі, 

сідайте за Мій стіл і пийте це вино. Завтра ви повинні продовжити свій життєвий шлях, але ви 

відчуєте нову силу у всьому своєму єстві, яка допоможе вам досягти кінцевої мети вашого шляху. 

60 Я довірю вам величезні "землі" для обробітку, і дуже важливо, щоб у вас була необхідна 

сила, щоб ви не зламалися в роботі. Кожен з вас буде старанним працівником на цій 

"сільськогосподарській землі", де ви навчитеся сіяти, доглядати і збирати врожай, заохочувані 

Моїми божественними вченнями. Це благодать, яку Я дарую вам у цей час, як найціннішу 

можливість, яку дає вам Моя любов, щоб ви здобули заслуги, які наблизять вас до Мене. 

61 Більше не біжіть за задоволеннями чи легковажністю світу. Дотримуйтесь ідеалу, щоб 

зробити своє життя бездоганним, бо Я дам вам задоволення, які будуть стимулами для вашого 

серця протягом усього вашого існування. 

62 Зрозумійте, що у світі існує багато страждань і болю. На кожному кроці можна зустріти тих, 

хто потребує розради, любові, цілющого бальзаму та справедливості. Відкрийте своє серце 

кожному болю. Станьте співчутливими, щоб чути голосіння тих, хто плаче, і розвивайте інтуїцію, 

щоб співпереживати тим, хто мовчить і приховує свої страждання. 

63 Не поводьтеся як пани по відношенню до бідних, бо ніхто не повинен відчувати себе Богом, 

Царем або Паном, якщо він не хоче бачити себе приниженим перед тими, кого він принизив, в день 

Моєї справедливості. 

64 Не відвертайтеся від тих, хто у відчаї своєму хулить Мене або вас. Я дарую тобі краплю 

Свого бальзаму для них. 

65 Будьте готові пробачити будь-кого, хто завдає вам болю в тому, що вам найдорожче. 

Істинно кажу вам, що кожного разу, коли ви даруєте щире і справжнє прощення в одному з цих 

випробувань, це буде ще одним етапом, якого ви досягнете на своєму духовному шляху еволюції. 

66 Так невже ти будеш відчувати образу і відмовляти в прощенні тим, хто допомагає тобі 

наблизитися до Мене? Чи відмовитеся ви від духовної насолоди брати Мене за приклад і дозволите 

насильству затьмарити ваш мозок, щоб відповісти на кожен удар? 

67 Істинно кажу вам, це людство ще не знає сили прощення і чудес, які воно творить. Як тільки 

вони повірять у Моє Слово, вони переконаються в цій істині. 

68 Улюблені, залишаю вам воду, яка втамовує спрагу і зцілює всяке зло. 

69 Я приходжу в пошуках сердець, щоб оселитися в них, щоб, почувши Моє Слово, вони 

усвідомили свою духовну місію. Я хочу, щоб ви навчилися молитися, розмовляти зі своїм 

Небесним Отцем, думаючи і відчуваючи те, що хочете передати Мені - з тією близькістю і 

правдивістю, з якою навчав вас Ісус. Але не робіть так, як роблять ті, хто щодня повторює знову і 

знову: "Нехай буде воля Твоя, Господи, як на небі, так і на землі", а насправді не знають, що 

говорять, бо насправді вони зовсім не згодні з Моєю волею! 

70 Настав час для народу піднятися і здійснювати Моє Божественне вчення. Саме тому Я 

спонукав вас спростити своє життя і звільнити свої серця від матеріальних бажань. 

71 Практика Мого вчення - це повернення до простого життя минулих часів, але одночасно і 

крок вперед у пізнанні духовного. 

72 Обрані цього часу обрані не випадково, для кожного з Моїх дітей є Божественна причина 

вибору. Для того, щоб ви виконали завдання, для якого ви були призначені ще до вашого приходу 

на землю, і щоб допомогти вам виконати його, Я повідомляю його вам через Мою настанову. 
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73 Хіба ви не відчули, скільки Я випробовував вас, щоб надати вашій вірі сталість і силу? Чи 

не відчуваєте ви невгамовної спраги доторкнутися до духовного і пізнати його? Чи не відчували ви 

пригнічення і задишку в тій (духовній) атмосфері, яка оточує світ? Ви не помічаєте - але не знаючи 

"чому" - як ви тікаєте від бруду? Всі ці ознаки є доказом того, що ви призначені для духовного 

завдання, яке має пріоритет над усіма іншими завданнями, які ви виконуєте на землі. 

74 Душа хоче жити, вона прагне свого безсмертя, вона хоче очиститися і очиститися, вона 

голодна до знань і спрагла любові. Дозвольте їй думати, відчувати і діяти, дозвольте їй 

використовувати частину часу, що знаходиться у вашому розпорядженні, для себе, щоб вона могла 

проявити себе в ньому і освіжитися своєю свободою. 

75 З усього, що ви є тут, у світі, після цього життя залишиться тільки ваша душа. Нехай 

накопичує чесноти і заслуги і зберігає їх у собі, щоб, коли прийде час її визволення, не опинитися 

убогою душею біля воріт Землі Обітованої. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 112 
1 Я - їжа для духу, Я - володар всього, що вам потрібно, Я - світло на вашому шляху розвитку. 

2 Я бажаю, щоб ви пізнали Мене. Колись Я був серед вас як людина; сьогодні Я приходжу в 

дусі, щоб показати вам, що Я воістину в Моїх дітях і що Я можу говорити через їхній орган 

розуміння. Надалі до вашого духу буде доходити тільки світло Мого натхнення. Але в кожній з 

форм, які Я використовую, щоб говорити з вами, завжди буде новий урок і нова фаза одкровення, 

яку Мій Дух приносить перед вами, щоб ви могли краще пізнати Мене. 

3 З кожним роком люди отримують все ясніше уявлення про Мене. Ті, хто пізнав Мене через 

Христа, мають уявлення про Мене ближче до істини, ніж ті, хто знає Мене тільки через Закони 

Мойсея. Того Бога, за яким йшли маси людей і якому підкорялися зі страху перед Його 

праведністю, пізніше шукали як Отця і як Учителя, коли в їхніх серцях проростало зерно Христової 

любові. 

4 Істинно кажу вам. Я не посилаю вам болю. Ви бачили, з якою любов'ю садівник доглядає за 

своїм садом? Ну, ви для Мене - як неосяжний сад, в якому Я дивлюся на вас, як на вогняні лілії, 

троянди або білі лілії. Але якщо ваші чашечки закриті для роси Моєї любові, то цілком природно, 

що ви відчуваєте слабкість, коли штормовий вітер шмагає вас батогом. Так чому ж ви вважаєте, що 

саме Я вас караю? Помилково приписувати Мені причину ваших страждань і гіркоти, бо батько 

бажає тільки щастя своїм дітям. 

5 Коли ти усвідомиш свою неузгодженість з тим, що створено, і з Моїми Законами, ти 

пошкодуєш, що звинувачував Мене у своїх нещастях, і зрозумієш, що біль створив ти сам. 

6 У минулі часи, коли людство ще не прийшло до пізнання істинного Бога, воно бачило 

божество в кожній силі природи. Тому, коли ці сили були випущені на волю, люди говорили, що це 

помста їхніх богів, не розуміючи, що вони не можуть врятувати себе від дії випущених стихій 

заради своїх гріхів. 

7 Ви все ще зберігаєте щось від цих переконань, бо коли бачите або чуєте про землетруси, 

бурі або епідемії, що бичують народи, міста або країни, ви вигукуєте: "Це кара Божа". 

8 Я відкрив вам в цей час, що людина має владу над силами природи, владу, яку ви не 

відкрили до цього часу. Я вчив вас, що той, хто молиться і живе за Моїми законами, може досягти 

покори стихійним силам і бути почутим природою. Вам це здається дивовижним? Згадайте, як Ісус, 

серед Своїх навчальних прикладів, також дав вам приклад того, як Він підпорядкував Природу 

Своєму велінню. Не забувайте, що коли Учитель плив зі Своїми учнями в човні по Галілейському 

морю, воно раптом запінилося. Побачивши страх Своїх апостолів, Він простягнув руку і наказав 

хвилям заспокоїтися, і вони миттєво послухалися, як слухняні раби. 

9 Істинно кажу вам, є ще багато чого, що ви повинні вивчити і осягнути в цих прикладах, щоб 

зрозуміти Моє нове вчення. Вам достатньо вірити в Мої слова, щоб у важкі кризові часи вашого 

життя ви могли засвідчити силу віри у виконанні Мого Закону. 

10 Як радісно було у ваших серцях, коли ви молилися в одному з таких випробувань і 

відчували Мою істину. З вірою, з одухотворенням і смиренням ви досягнете істинної молитви, яка 

не дозволить вам надалі бути жертвами мінливої долі землі. Бо якщо ви живете в гармонії з 

законами, які керують вашим життям, то все, що вас оточує, буде до ваших послуг. Пам'ятайте Мої 

вчення, які Я з такою любов'ю передаю вам через людський орган інтелекту. Коли Мій промінь 

падає на розум носія голосу, він стає Словом, не втрачаючи при цьому свого божественного сенсу. 

Це світло, яке я оголосив вам в алегорії в Другій Ері, є тим маяком, який буде вести душі до гавані 

порятунку. Я олюднив Своє натхнення, щоб, почувши Мене, ви зрозуміли зміст Моїх одкровень і 

спосіб втілення Моїх вчень на практиці. Завтра, коли цей зв'язок, який Я мав з вами, закінчиться, 

Моє світло продовжуватиме освітлювати дух людей. 

11 Якщо в ті дні за всіх проливалася Кров Сина Божого, то тепер це буде Світло Мого Духа, 

що зійде на всяку плоть і на всякий дух. 

12 В глибині кожної людини чути дзвін, який не дає заснути. Це Мій голос кличе вас і 

запрошує до молитви, роздумів і споглядання. Одні зупиняються на цьому заклику і йдуть 

назустріч, інші чинять опір цьому голосу, дозволяючи проявитися твердій оболонці своєї 
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матеріальної природи. Тому, поки одні поспішають пробудитися до істинного життя, інші 

лінуються. 

13 Скільки з вас, хто випробував благодать чути Моє Слово, сказали Мені у своєму серці: 

"Господи, чому Ти так довго зволікав з поверненням у світ?". - На це я кажу вам: Для Мене весь 

цей час означав лише мить. Я можу сказати вам, що з того часу, як Я дав вам Своє останнє слово на 

Голгофі, і до того дня, коли Я дав вам Своє перше повчальне слово в цьому віці, для Мене не 

минуло часу. Проміжок часу між Моїм відходом у тому віці і Моїм приходом у цьому був 

настільки коротким, що Я порівнюю його зі світлом блискавки, яка спалахує на сході і гасне на 

заході. 

14 Іноді люди вважають себе настільки недостойними Мене, що не розуміють, як Я можу їх 

так сильно любити; і коли вони змиряються з тим, що живуть далеко від Отця, то влаштовують 

життя за власною уявою, створюють свої закони і свої релігії. Тому велике їхнє здивування, коли 

вони відчувають Мій прихід. Тоді вони запитують себе: "Невже наш Отець так любить нас, що 

шукає спосіб з'єднатися з нами саме в такий спосіб?". 

15 Ви, діти людські, Я можу тільки сказати вам, що Я не дам загинути тому, що Моє, - а ви 

Мої. Я любив вас до того, як ви були, і буду любити вічно. 

16 Якщо ти запізнився з поверненням до Мене і на твоєму шляху трапилося багато нещасть, то 

це не означає, що Моя любов зменшилася через твої гріхи. Мій голос, через вашу совість, 

насправді завжди закликав вас прийти до Мене на шлях істини. Я - брама, відчинена на віки вічні, 

що запрошує вас увійти до Моєї святині, де ваша спадщина. 

17 Моє вчення навчило вас перетворювати гріхи на добрі справи. Будьте певні, що той, хто 

візьме хрест свого Господа і піде за Ним, незабаром відчує піднесення своєї душі. 

18 Це не останнє вчення, яке висвітлює Третій вік. Духовне не має кінця; Мій Закон тепер сяє в 

усіх сумліннях, як божественне сонце. Застій або занепад властивий тільки людям, і він завжди є 

наслідком пороків, слабкостей або розгнузданості пристрастей. Якби людство колись побудувало 

своє життя на духовних засадах і несло в собі ідеал вічності, яким надихає вас Моє Вчення, воно 

знайшло б шлях до прогресу і досконалості, і ніколи більше не зійшло б зі свого шляху розвитку. 

19 Якщо Я дав твоєму духу посіяти одне зернятко, то він повинен буде повернути Мені сотню. 

Хіба ви не бачили розмноження насіння на землі? Зробіть те ж саме з ними! Я створив лише одну 

насінину кожного виду, і бачиш, як вони безперестанку розмножуються. 

20 Улюблені діти, як ви думаєте, чи потрібно Мені повертатися у світ, щоб знову пролити 

Свою Кров, щоб ви зрозуміли Мою любов? Ні, ці докази більше не потрібні, бо тепер достатньо 

молитися і медитувати по кілька хвилин щодня, і Моє світло вже освіжаюче проникатиме у вашу 

душу. Це світло буде світлом Майстра, буде Моїм голосом, який відкриє вам багато вчень, яких ви 

не знаєте, але які ви повинні знати, щоб ви могли жити в повному знанні в Третій Ері, Ері Світла і 

Одухотворення. 

21 У ті Другі Часи люди шукали Мене більше як Лікаря, ніж як Вчителя, бо люди завжди 

вважали, що біль тілесний сильніший за біль душевний. Ісус бажав і дозволяв хворим звертатися до 

Нього. Він знав, що цей біль - це шлях, який привів людей до світла Його Слова. 

22 Коли сліпі знову прозріли, прокажені очистилися, кульгаві покинули свій табір, а одержимі 

звільнилися від своїх (потойбічних) впливів і одержимості, вони стали живими свідками того, що 

Ісус був Лікарем Лікарів. 

23 Люди довго просили Мене про це, навіть коли Мене вже не було з ними в цьому світі. Але в 

наш час, коли до тебе приходить лікар і ти довіряєш йому всю свою віру і довіряєш своє життя 

його науці, ти забуваєш, що життя обох залежить від Мене. Ви забуваєте в цей момент молитися до 

Отця, щоб випросити у Нього просвітлення для вченого і цілющого бальзаму для своїх страждань. 

Замість того, щоб ця хвора кімната наповнювалася світлом, пронизувалася силою і надією, вона 

залишається сумною і похмурою через брак одухотворення. 

24 Коли ви знову будете шукати Мене з тією вірою, з якою зверталися до Мене хворі Другої 

Епохи? Я повинен сказати вам, що Я жадаю вашої віри і що, якщо ви довіритеся Мені, ви 

заслужите право на великі чудеса, які Я приготував для вас. 
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25 Я не відмовляю у Своєму визнанні вченим, оскільки Я дав їм завдання, яке вони виконують. 

Але багатьом з них не вистачало молитви, милосердя і піднесення духу, щоб бути справжніми 

лікарями людей. 

26 Я ще буду говорити і з ними, але Мій голос буде для них судом, коли вони побачать, як Мої 

учні зцілюють хворих, яких наука не знала, як зцілити, духовними засобами; і тоді, коли люди 

будуть зцілювати один одного своїми духовними дарами, матеріалісти відкриють очі перед цим 

одкровенням і скажуть: "Воістину, поза нашою наукою є мудрість і сила, вища за нашу". 

27 Вам, люди, кажу: не забувайте цей божественний дар, бо через нього ви будете поширювати 

світло в душах, приносити розраду стражденним і багатьох навертати, позбавляючи їх від печалі. 

28 Біль - це шлях, який веде людину до джерела здоров'я, яким є Я. Але завжди пам'ятай, що Я 

дав тобі краплю Свого цілющого бальзаму, щоб ти міг скористатися ним, коли хтось постукає у 

твої двері. Пильнуйте і моліться, щоб цей заклик про допомогу завжди застав вас готовими. 

29 Учні Третьої Епохи, істинно кажу вам: оскільки ви отримали Мої нові одкровення, ви 

будете правдиво і правильно тлумачити зміст вчень минулих часів. 

30 Все, що було відкрито вам у них, має божественний сенс, навіть якщо вам здається, що в 

деяких випадках вони говорять про людське життя. Шукайте їхній духовний зміст, і ви побачите, 

що вони завжди показують вам духовне життя. 

31 Не зациклюйтеся занадто багато на вивченні букв, тобто на поверхневому, бо це може 

ввести вас в оману. Проникайте в сенс Слова, там ви знайдете істину. Переконайтеся, що ваша 

увага проста, оскільки це Моє Слово, і не ускладнюйте розуміння того, що ясно, голосно і 

природно. 

32 Молитва і духовне споглядання - ось що потрібно для вивчення божественних уроків. 

Істинно кажу вам, хто шукає Моє світло таким чином, незабаром знайде його. Я вже показував вам, 

що з молитвою людина досягає мудрості. 

33 Учень, який таким чином шукає Моє Слово і таким чином запитує поради у свого Вчителя, 

завжди знайде істину і ніколи не впаде в оману. 

34 Настане день, коли ваша чутливість до духовного дозволить вам легко відкривати духовний 

зміст, що міститься в кожному Слові, яке вийшло від Мене. 

35 "Царство Моє не від світу цього", - говорив Я вам у Другу Еру; тому Я говорю вам про 

духовне Царство. "Я - Шлях", - говорив Я і вам, даючи вам зрозуміти, що підготую вам шлях, який 

приведе вас до проживання зі Мною в Небесному Домі. 

36 Для людського життя було достатньо Закону, який Я дав вам через Мойсея; але для життя 

вічного необхідно, щоб "Слово" Бога було з вами, щоб Він приготував вам шлях до істинного Раю. 

Але оскільки на шляху до високих осель світла, досконалості і любові - засідки, обриви і спокуси, 

то необхідно було, щоб на шляху подорожнього з'явилася зірка, маяк, промінь світла, який би 

висвітлював його кроки. Це світло - світло Мого Духа, який прийшов до вас, щоб розвіяти сумніви, 

незнання і невпевненість. 

37 Подивіться, як Я крок за кроком і мало-помалу відкрив вам шлях Духа від часів, коли ви 

керувалися природним законом, тобто велінням совісті, до цього часу, коли ви отримуєте духовне 

світло за допомогою натхнення. 

38 Це натхнення є плодом довгого шляху розвитку, на якому ви не можете зупинитися і який 

дасть вам необхідну досконалість, щоб ви могли пожинати найкращі плоди. 

39 Сьогодні я кажу вам: Ласкаво прошу, невтомні мандрівники на шляху до досконалості. 

Приходьте до Мене всі голодні і спраглі духом, бо кожен, хто вміє прийняти це Слово і витягти з 

нього його суть, знайде спокій. 

40 Благословляю того, хто ступив на шлях спокійним і твердим кроком, бо він не спіткнеться. 

Я просвіщаю вас, щоб ви поводилися як добрі учні Мого вчення. 

41 Час, який я встановив для закінчення цього проголошення в цій Ері, буде кінець 1950 року - 

належний період для вашої підготовки. Бо якщо Моє Слово буде відняте від вас до дня, 

призначеного для його закінчення, то багато хто з вас ослабне, а інші з вас повернуться до своїх 

старих звичаїв. Ваша доля спланована з найвищою досконалістю, і випробування, які вам випали, є 
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стимулом для того, щоб ви звернули свій розум догори і полюбили Мене. Якщо у вашому житті 

були тільки задоволення і достаток матеріальних благ, то ви зупинилися на духовному шляху і 

віддалилися від Мене, але зараз Я довірив вам нову можливість для виконання вашого завдання. 

Проте, не забувайте, що ваше існування на землі - це лише мить посеред вічності, і якщо ви 

залишите цю мить невикористаною, то, прокинувшись у потойбічному світі, ви усвідомите 

залишок і відсутність світла у вашому дусі. Це буде сумне пробудження для душі, оскільки вона 

усвідомить свою бідність і наготу внаслідок невиконання свого завдання і буде змушена проливати 

сльози за втраченим часом, поки не очиститься. 

42 Так, учні, їй доведеться потім взяти на себе спокуту, щоб змусити замовкнути докори 

сумління і зробити себе гідною продовжувати свій розвиток. 

43 Завжди йдіть шляхом закону, і він вас захистить. 

44 Як мало Моїх учнів і як численне людство! Але Я зміцнюю тих, хто зміг взяти на себе цю 

місію і відповідальність, бо вони готові вийти на сіяння, коли Я покличу їх до цього. До того часу 

вони будуть мати покірність раба і силу духу апостола. 

45 Коли Моє Слово більше не буде чути так, як зараз, і воно більше не зможе застерегти вас, 

коли ворог наблизиться і нечисті води захочуть затьмарити кришталево чисте джерело, яке Я 

довірив вам, ви знайдете притулок в молитві, і ваша совість тоді підкаже вам, що ви повинні 

робити. У світлі совісті я є і завжди буду. 

46 Ви вже знаєте смак плодів з цього дерева, і Я застерігаю вас, щоб вас не спокусили 

лжепророки в майбутньому; але ви також повинні пильнувати за своїми ближніми, навчаючи їх 

відрізняти суть Мого вчення (від інших вчень). Написано, що після Мого відходу повстануть 

лжепророки, які прийдуть і скажуть Моєму народу, що вони Мої посланці і прийшли в Моє ім'я, 

щоб продовжити роботу, яку Я зробив серед вас. 

47 Горе вам, якщо ви поклонитеся лжепророкам і лжевчителям, або якщо ви додасте до Мого 

вчення слова без духовного змісту, бо тоді буде велике замішання! Тому кажу вам знову і знову: 

"Дивіться і моліться". 

48 Я підпорядкував людину двом законам, і Моя воля, щоб ви, Мої працівники, виконували 

обидва, щоб у єднанні духу і матерії ви могли здійснювати досконалі справи у своїх життях. У 

кожний Свій закон Я вклав Свою мудрість і досконалість. Виконуйте обидва, бо вони приведуть 

вас до Мене. Не намагайтеся жити на землі так, ніби ви вже перебуваєте в духовному, бо ви 

впадете в фанатизм, який є фальшивою одухотвореністю. Це призведе до того, що ваше тіло 

захворіє і зійде в могилу раніше часу, так і не виконавши своєї місії. Зрозумійте ж, що дух був 

наділений вищим розумом, щоб бути провідником і господарем тіла. 

49 Сьогодні ви живете в цій долині боротьби і болю, де випробування щомиті говорять вам, що 

цей дім минущий, але все, чого ви не досягли в сьогоденні, ви матимете завтра. Мир і радість, які у 

світі тривають лише мить, у Духовному Домі - вічні. Тому я запрошую вас у Царство вічного миру 

і безмежного задоволення. Готуйтеся до великої подорожі, я чекаю на вас. 

50 Навчіться чути голос своєї совісті, і ви почуєте Мій голос, що промовляє до вашого серця. 

Цей внутрішній голос - це голос вашого Батька - завжди добрий, підбадьорливий і переконливий. 

51 Сьогодні Я перетнув твій шлях, і ти прийняв Мене з радістю в душі. Зустріч Учителя з 

майбутніми учнями була щасливою. 

52 Секти готуються і говорять про Мій швидкий прихід. Але коли Я наближаюся до них 

духовно, вони не відчувають Мене, тому що їм бракує чутливості і тому що вони не вірять. Я кажу 

Моєму народові, що в цей час великі люди, вчені і священики впізнають Мене і відчують Мене в 

тій формі, яку Я обрав, щоб зробити Себе відомим людству цієї епохи. Я виберу з них тих, хто 

повинен буде служити Мені; бо після того, як Я підготую їх, Я пошлю їх проповідувати про Мої 

одкровення і вчення в цей час. 

53 Я покликав вас до Мого столу любові, за яким ви насолоджувалися божественною їжею: 

хлібом і вином Духа. О, якби ви всі розуміли, що таке голод Духа: з якою любов'ю ви б шукали 

голодних! Ці хвилини тут є годиною пам'яті для вас, Моїх нових учнів. Але не для Мене, Вічної 

Присутності. Мої Страсті і Моя жертовна смерть продовжуються в таємниці, Моя Кров (пролита) 
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все ще свіжа. Але ви, що тимчасово перебуваєте на землі, а у вічності - як атоми, пам'ятайте і 

переживайте наново, як щось далеке, ті Страсті, які заповів вам Учитель як найбільший заповіт 

любові. Слухайте Мене і вчіться, і тоді ви зможете полюбити Моє вчення, служити своїм братам і 

сестрам і вдосконалюватися духовно. Якщо ви прагнете бути панами серед людей, вам потрібно 

лише слідувати за Ісусом. Почувши Мене, ви більше не будете неосвіченими дітьми, які запитують 

про все, тому що вони нічого не знають, і ви станете учнями, які будуть відчувати натхнення Моїм 

Духом, коли вони відкривають свої вуста, щоб говорити про Моє вчення. У питаннях людей Ваше 

слово тоді буде тим світлом, яке запалить факел віри в кожному серці. 

54 Я є Шлях, Істина і Життя, і тому Я приходжу до вас і вливаю Свою любов у чашу, що стоїть 

на цьому столі, щоб ви пили з неї, доки не втамуєте спрагу. Я приходжу не для того, щоб врятувати 

кількох, а кожну душу, яка потребує світла. Але Я готую лише небагатьох, щоб вони потім спасли 

інших, а ті, в свою чергу, спасли інших. 

55 Народи страждають, пригнічені і хворіють. Вони більше не сподіваються, що наука чи 

людська сила вирішить їхні труднощі та гіркоту. Люди починають вірити, що врятувати їх може 

лише диво. Багато з них знають, що пророки Першої Епохи сповістили про Моє нове пришестя; 

багато з них знають, що все, що відбувається в світі нині, відповідає знаменням, передвіщеним на 

час Мого пришестя і Моєї присутності серед вас. Незабаром всі дізнаються, що настала Третя 

Епоха і що Я явив Себе відповідно до того, що було оголошено; що Я прийшов "на хмарі", тобто в 

дусі, щоб послати Своє Слово як промінь світла на розум Моїх обранців. Але через кого прийме 

людство Добру Новину і всі свідоцтва, які Я говорив і робив серед вас? Через кого ж це буде 

зроблено, як не через тих, хто слухав Мене? 

56 Ось стіл, сідайте за нього, підніміть свій дух і відчуйте Мою присутність. Відчуйте це не 

тільки духом, але і плоттю, якщо ви дійсно одухотворитеся і затремтіть при зіткненні з Моїм 

світлом. 

57 Піднімаючись всередину, затримайся на кілька хвилин у духовному світі, щоб у цю годину 

Я міг прийняти тебе замість людства і в тобі благословити народи, потішити скорботних, хворих, 

самотніх страждальців. Пам'ятайте, що зараз у вашому світі як ніколи багато вдів і сиріт. 

58 У вас, що молитеся тут, Я приймаю всі раси, всі народи, релігії і секти, бо ви випили вино 

життя вічного. Я виливаю Свою силу любові на кожен дух, щоб не було жодного з Моїх дітей, хто 

в ці хвилини не голодував би і не жадав би справедливості. 

59 Перед обличчям гріха світу необхідно, щоб світло Мого Духа досягло вас. Якщо тоді ви 

змусили кров, піт і сльози пролитися з Мого Тіла, то тепер ви змусите Учителя пролитися світлом 

на біль, зіпсованість і темряву людей. 

60 Великі скорботи і гріхи, які покривають народи, як мантія скорботи. Але сьогодні, коли ви 

не побачите Мене плачучим або стікаючим кров'ю, ви відчуєте на своєму дусі невичерпний потік 

Мого прощення, Моєї любові і Мого світла. 

61 Це Моя нова Кров, яку Я сьогодні проливаю на людство. У ці хвилини ваш дух освіжається 

в тих областях, до яких він міг би піднятися в цьому спілкуванні зі Мною. Але не забувайте, що 

саме Ілля, духовний Пастир, підготував вас і привів до Мене, щоб ви прийняли Слово вашого 

Вчителя і одночасно ніжну ласку Марії, вашої Небесної Матері, Дух якої завжди присутній в Мені. 

62 Я залишу мир у ваших серцях, бо після цього настануть хвилини скорботи і страху. 

Готуйтеся, бо ви не знаєте, що вас чекає в майбутньому. 

63 Пам'ятайте, що Я говорив вам, що з'являться лжепророки і лжеспірити. Пам'ятайте, що Я 

завжди повідомляв вас про ці випробування і говорив, що Моє проявлення, яке Я почав через орган 

розуму Даміани Ов'єдо, триватиме до 1950 року, і що після цього року Я більше не буду проявляти 

Себе в цій формі. Я говорив вам багато разів, що після цього часу Я виливатиму Свого Духа через 

ваші духовні дари, але що, коли термін, встановлений Моєю Волею, закінчиться, ви побажаєте, 

щоб Слово Глашатая не припинялося в одних громадах, в той час як в інших цих проявів більше не 

повинно бути - тоді горе тим, хто осквернить Мої Заповіді і наміриться не підкоритися Моїй Волі! 

64 Я не хочу, щоб ви несли відповідальність за такі тяжкі гріхи. Але щоб ви не впали в спокусу, 

ви будете працювати для вашого союзу, щоб, коли настане останній день Мого проголошення, ви 
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всі могли почути його, що відхід Вчителя через Голосоносця є остаточним, і що це не тільки для 

одного місця зібрання або для однієї громади, але для всього народу. 

65 Приготуйтеся, бо Я пошлю заклик до священнослужителів релігійних громад, до міністрів і 

правителів, щоб вони почули Мої останні слова. Ще раз кажу вам: готуйтеся, щоб у цей час великий 

натовп став свідком Мого прощання. Я виллю на ваш дух силу, щоб ви не відчували Моєї 

"відсутності", бо насправді Мене не буде. Як Я прийшов до вас шляхом духу, так і ви повинні 

приходити до Мене тим же шляхом. 

66 Завдання глашатая закінчиться в призначений Мною день, але його орган розуміння 

залишиться відкритим для натхнення і для всіх духовних дарів, як і орган "працівника" або 

керівника і всіх тих, хто виконує Мій закон любові. Я ще не сказав вам, що дар слова також 

з'явиться серед вас, і ви зможете розповідати про Мою Роботу людям, які розмовляють іншими 

мовами. Всіх вас, хто почує Мене в цей день, Я притягну до відповідальності за Моє Слово, бо ви - 

люди, яких Я знайшов збитими зі шляху, але які знову знайшли правильний шлях у Моєму Слові. 

Ті, хто прийшли бідними і ридаючими, сьогодні знають мир. 

67 Серед вас є ті, хто прийшов вигнанцями, а тепер сидить за Моїм столом. Серед натовпу є ті, 

що були сліпими, а сьогодні прозріли, є також ті, що були німими до слова любові і милосердя, а 

сьогодні, вже навернені, є Моїми слугами; є ті, що були глухими, що не чули голосу совісті, але 

повернули собі цю здатність і почули голос Верховного Судді, і навчилися чути плач тих, хто 

страждає. Я бачу серед цього натовпу перелюбницю, а також грішника, що кається, якого 

звинувачують і таврують ті, хто часто грішить більше, ніж він сам. Але Я прощаю їх і кажу їм, щоб 

вони більше не грішили. 

68 О люди, якби ви вміли зберігати всі Мої слова у своєму серці - як би ви були багаті 

духовними скарбами, як би ви були сильні і просвітлені! Але ваша пам'ять і ваше серце слабкі. 

Нехай Моє Слово і його духовна сутність, які є символом Мого Тіла і Моєї Крові, і які є символом 

хліба і вина, які Я запропонував Своїм учням на Тайній Вечері, проникнуть у ваш дух у цей день 

пам'яті. 

69 Їжте хліб життя, їжте за все людство в цей час болю, відшкодування і очищення. 

Насолоджуючись цією їжею, пам'ятайте, що в той самий час мільйони людей спустошують дуже 

гірку чашу і що багато ваших братів, замість того, щоб пити вино Моєї любові, проливають кров 

свого ближнього на полях війни. 

70 Ви сидите за Моїм столом, і Я не хочу, щоб хтось із вас відчував докори сумління, відчував 

себе негідним бути тут, або відчував бажання покинути своє місце і видалитися з цього зібрання. 

71 Правда, серед Моїх учнів тоді був один, який змовився проти свого Вчителя і який, 

почувши Мої останні настанови і останні слова Мого Заповіту любові, не зміг залишитися в Моїй 

присутності і відійшов від Вечері Господньої. Причиною було те, що він вже носив у своїй сумці 

гроші, за які продав свого Вчителя. Інші учні не знали цього, але Ісус знав. Він наказав зробити це, 

щоб таким чином здійснилося написане. Предвічний скористався невірністю серця, щоб усе, 

пророковане Ним, збулося в Сині Його. 

72 Моліться, учні Третьої Епохи, щоб серед вас не з'явився зрадник, який проміняє Мою 

Істину на суєту світу, лицемірно кажучи, як Іуда: "Учителю, невже це буду я?" 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 113 
1 Улюблений народе Ізраїлю, учні, студенти і ті, що прийшли: справи вашого духу за 

допомогою матеріального тіла судить єдина Істота, яка може судити вас по істині. На вас дивився 

єдиний погляд, який може проникнути в ваші думки, і ваш дух здригнувся від цього суду. Не плоть 

усвідомлює велич своїх переступів, а дух, і саме він не наважився поглянути на Божественний Лик. 

Але ви схилили свої шиї, щоб почути голос Судді, улюблені учні. Я посилаю вам Своє 

благословення, Свою любов і Своє прощення, як Отець. 

2 Коли голос судді не матиме більше чим докоряти тобі, і побачить він тільки те, що сльози 

твої, як роса, очищають душу твою і серце твоє? 

3 Я з вами, Я знову прийшов як Учитель, як Батько, як Друг і попутник на шляху вашого 

духу. Я увійшов у найпотаємнішу частину вашого серця, і ось Я знову серед вас, щоб навчати вас і 

давати вам Небесну Пораду, яка вказує вам шлях, де Моя благодать і з якого ви не повинні 

розлучатися. 

4 Ілля голосом пастиря, якого знають усі його вівці, збирає і тримає вас у кошарі. Моя 

потаємна палата серця відкрилася для втілених і невтілених душ, Моя благодать і Моє милосердя 

виливаються у всесвіт, в дусі і в істині. - Любов Отця вічна. Але з огляду на прояв Моєї 

Божественної Любові, хто з вас присвятив себе духовному спогляданню і оновив себе, щоб досягти 

духовності? Хто ж той учень, що вже зрозумів і виконує Мою настанову? 

5 З Другого разу Я говорив з великими натовпами і був зрозумілий багатьма, і якщо зараз, в 

Третій раз, ви зрозумієте Мене і будете виконувати настанови, про які Я вам нагадую, то будьте 

благословенні, бо в теперішньому часі ви зробите крок вперед на шляху до одухотворення. 

6 Протягом усього свого існування ви будете жити через Мої власні страждання, бо вже в 

Другій Ері Я показав вам, як народжуватися і жити в смиренних обставинах. Я вчив вас жити так, 

щоб ви "Богові віддавали Боже, а світові - світове". Я вчив вас, що коли приходить момент 

виконувати Волю Отця, треба залишити все, що належить світу, щоб вирушити в Обітовану Землю, 

Царство Небесне. Я показав вам вузьку стежку жертовності, любові, прощення, милосердя, завжди 

рухаючись вперед і вгору, поки не дійдеш до жертовного хреста. 

7 У цей час ви берете Мене за приклад у Моїх Страстях тієї Другої Епохи, бо ви народилися в 

смиренних обставинах і впродовж свого людського життя зазнали болю, падінь, терня, образ і 

проливали сльози з любові до Моєї Справи. 

8 У Другу Епоху Божественний Учитель, хоч і чистий душею і тілом, був охрещений Іоанном 

у водах Йордану, щоб дати вам доказ послуху і смирення. Але якщо Той, Хто не мав жодної плями, 

не відкинув символ очищення, то як можуть грішники цієї Третьої Епохи називати себе чистими по 

відношенню до людей? 

9 Після того, як Я пішов у пустелю, щоб медитувати і таким чином показати вам, як прийти 

до спілкування з Творцем, Я споглядав у тиші пустелі роботу, що чекала на Мене, щоб ви 

зрозуміли: якщо ви збираєтеся виконувати роботу, яку Я вам доручив, ви повинні спочатку 

очистити себе. Тож після цього, в тиші свого єства, шукайте безпосереднього спілкування з Отцем 

і, озброєні таким чином - чисті, укріплені та рішучі, - приступайте до неухильного виконання своєї 

нелегкої місії. 

10 У Другій Ері Я проповідував лише три роки серед натовпів, які слухали Мене і йшли за 

Мною. Величезне багатство любові, мудрості, справедливості і закону, що було в Моєму Дусі, 

виражалося не тільки в Моєму слові, але і в Моїх справах, в Моїх поглядах, в цілющій силі, яку Я 

вливав у хворих, в прощенні, яке оновлювало впертих грішників, в Моєму голосі, який воскрешав 

мертвих, в Моєму слові, яке видаляло нечисті душі і повертало їм втрачене світло. Настав час, про 

який було написано, коли я повинен був увійти в місто Єрусалим, де фарисеї і впливові священики 

того часу тільки й чекали нагоди, щоб убити Ісуса. У нетлінній пам'яті для всього людства 

залишилися Мої справи: день тріумфального в'їзду в Єрусалим, Свята Вечеря, схоплення, ніч мук, 

болісний шлях і, нарешті, розп'яття. 

11 У ті дні ви бачили лише Того, Хто навчав вас, Хто плакав і страждав за Своїх учнів і народ. 

Сьогодні ви маєте вищі знання і бачите глибину тієї праці, і ви плачете не тільки від людського 
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болю Ісуса, не тільки від тієї крові, яка витікала з Його тіла, але через вивчення і духовне 

піднесення ви розумієте, що в цій людині і навколо неї був Божественний Дух, який своїм світлом 

навчав людей виконувати завдання, яке полягає в тому, щоб очищати їх від усіх їхніх гріхів. Це був 

Бог, який плакав і стікав кров'ю через тіло через темряву і невігластво, що охопили людство, - Бог, 

який став людиною, щоб жити з людьми, вчити їх істинного шляху і любити один одного, - Бог, 

який вочеловечився, щоб відчувати біль людини і бути поруч з нею. 

12 Пройшли ті часи, але людина не забула Мене. Люди носять Моє ім'я, викарбуване у своїй 

совісті. Але вони зійшли з істинного шляху, і сьогодні вони задовольняються тим, що знають лише 

Моє ім'я, згадують його, і оскверняють Моє вчення. Бо людина загорнула це в обряди, в церемонії, 

в звичаї та свята, і цим вона задовольняється. Він перестав любити рідного брата, перестав 

відчувати біль ближнього, наповнив своє серце егоїзмом, зробив себе паном, забувши, що його 

Учитель пролив Свою Кров і перетворив її в цілющу силу, в благодать, в спасіння і в життя для 

людства, і що кожен, хто любить Мене і йде за Мною, може робити те, що робив Я: оновлювати і 

спасати Словом, воскрешати мертвих і зцілювати всі хвороби духовними ласками. 

13 Після Мого відходу в Другу Еру Мої апостоли продовжили Мою справу, а ті, хто пішов за 

Моїми апостолами, продовжили їхню справу. Вони були новими працівниками, орачами тієї ниви, 

яку приготував Господь, зробив родючою Своєю Кров'ю, Своїми сльозами і Своїм Словом, 

обробленою працею перших дванадцяти, а також тими, хто пішов за ними. Але з плином часу і з 

покоління в покоління люди оскверняли або спотворювали Мою роботу і Моє вчення. 

14 Хто сказав людині, що вона може створити образ Мене? Хто сказав йому, що він повинен 

зобразити Мене висячим на хресті? Хто сказав йому, що він може відтворити образ Марії, постать 

ангелів чи обличчя Отця? 

15 О, маловірні люди, яким довелося символізувати духовне, щоб відчути Мою присутність! 

16 Образ Отця - Ісус, образ Учителя - Його учні. Я сказав вдруге: "Хто знає Сина, той знає 

Отця". Це означає, що Христос, який говорив в Ісусі, був Самим Отцем. Тільки Отець міг створити 

Свій власний образ. 

17 Після смерті як людина Я відкрив Себе сповненого життя Своїм апостолам, щоб вони 

зрозуміли, що Я - Життя і Вічність, і що Я присутній серед вас у матеріальному тілі або поза ним. 

Не всі люди це розуміли, а тому впадали в ідолопоклонство і фанатизм. 

18 Дехто запитував Мене: "Господи, чи не впали ми в новий фанатизм або в нове 

ідолопоклонство?". Але Учитель говорить вам: ви не зовсім чисті, ви не підготували себе до всієї 

тієї одухотвореності, якої зараз навчає вас Учитель, але мало-помалу ви досягнете її. У цей Третій 

Час Я підготував пророків, які будуть бачити Духом і свідчити людям. 

19 Почуйте Мій голос через совість, усвідомте, що ви - Мій обраний народ, що ви повинні 

показувати приклад і бути тим чистим дзеркалом, в якому люди можуть дивитися на себе. Пізніше, 

коли ви всі утворите одне тіло і одну волю, ви будете прикладом для (християнського) вчення і 

релігійних громад, і ви будете мати право говорити про любов і мир і говорити іншим, щоб вони 

любили один одного, тому що ви даєте їм приклад. Ви навчите інших оновленню, тому що ви 

оновилися раніше і зрозуміли Моє вчення. 

20 Якщо ви не одухотворите себе, як ви зможете приступити до повалення фальшивих богів? 

Тільки одухотворені, ви зможете вийти у світ і покласти край ненависті, нерозумному прагненню 

до влади, фальшивій величі і поганим наукам. Тільки так, як озброєні, ви зможете зупинити 

поширення корупції. Яким чином? Любов'ю, яка є одухотворенням. Тоді ви будете відкритою 

книгою. Не кажіть нікому, що ви - Учителі, і що ви - Мої учні. Не вихваляючись, ти підеш, і Я 

приведу до тебе народ. Я підготую землі і прокладу шляхи, Я зроблю так, що ви будете 

спілкуватися з вашими братами іншою мовою. Не всі з вас перепливуть моря. Я призначив тих, хто 

має вирушити у далекі чи близькі краї; але всі вони вирушать, як зграя голубів. Мої емісари будуть 

в усіх куточках землі як посланці миру. 

21 Так, люди, це те завдання, яке вас чекає. Сьогодні Я говорю до вас через Своїх глашатаїв з 

більшою ясністю. У Другу Еру Я говорив зі Своїми учнями і великими натовпами алегоріями і 

притчами. 
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22 Люди не розуміли Мене, але їхній дух проникав у зміст цього слова. Мої учні запитували 

один одного: "Що хотів сказати Учитель цим словом?". Але ніхто з них не зумів зрозуміти всього 

Мого вчення, але воно залишалося в них до того часу, поки не прийде час, коли воно повинно бути 

осягнуте в повній ясності. 

23 У цю Третю Еру Моє Слово, передане за допомогою людського органу інтелекту, стало 

ясніше і зрозуміліше для вашого розуміння, тому що ви еволюціонували. Як я міг очікувати, що ви 

будете розвиватися і вдосконалюватися, якщо я раніше позбавив вас духовних дарів? 

24 Якщо на своєму шляху зустрічаються люди, які втратили сенс істинного життя і 

перетворилися на рослини-паразити, Я вливаю в них сік вічного життя, щоб вони знову стали 

плодовитими рослинами. 

25 Люди, користуйтеся Моїми вченнями, бо багато Моїх Слів не будуть записані "золотим 

пером" і багато записів будуть приховані егоїстичними і неосвіченими серцями. 

26 Пам'ятайте, що незабаром ви більше не будете чути Мене в цій формі, і що тоді ви будете 

оснащені, щоб отримувати Мої одкровення і настанови через натхнення. 

27 Горе тим, хто наважиться перекрутити Мої наміри, бо коли прийде час жнив, Мій 

справедливий серп розправиться з ними, як з отруйними рослинами або бур'янами! 

28 Зрозумійте, що Я прийшов, щоб навчити вас розділяти біль ваших ближніх, щоб ви могли 

підготуватися сіяти мир і виливати Мій цілющий бальзам на кожне страждання. 

29 Ось війна, як вона покриває скорботою, як чорною мантією, народи і нації, через які вона 

проходить. Моря, гори і долини перетворилися на місця крові і смерті. Але ви не повинні втрачати 

віру; яким би великим не було сум'яття, що панує у світі, - не сумнівайтеся у своїх силах витримати 

випробування. Бо тоді духовне піднесення і спосіб молитви, якого я навчив вас, допоможе вашим 

братам і сестрам знайти шлях до істинного світла. 

30 Чи бачите ви тих людей, які живуть тільки для того, щоб задовольнити непомірний голод до 

влади, нехтуючи життям ближніх, не поважаючи права, якими наділив їх Я, їхній Творець? Бачите, 

як їхні твори говорять лише про заздрість, ненависть і жадібність? Тому за них треба молитися 

більше, ніж за інших, які не так потребують світла. Простіть цих людей за весь біль, який вони вам 

заподіяли, і допоможіть їм прийти до тями своїми чистими помислами. Не згущуйте туман, який їх 

оточує, бо якщо колись їм доведеться відповідати за свої вчинки, то Я покличу до відповіді і тих, 

хто замість того, щоб молитися за них, лише насилали на них темряву своїми злими помислами. 

31 Невже вам здається неможливим, що колись ці люди почують голос совісті? Кажу вам, 

незабаром настане година, коли вони постукають у Мої двері і скажуть Мені: "Господи, відкрий 

нам, бо немає Царства, як не Твоє". 

32 У житті людей зло завжди пригнічувало добро. Але Я знову кажу вам, що зло не переможе, 

але що Мій закон любові і справедливості буде керувати людством. 

33 Слухайте Моє Слово, учні, бо прийде день, коли ви вже не зможете його чути, і необхідно, 

щоб ви зберегли його зміст у своїх серцях. Я один можу вгамувати вашу спрагу праведності в цей 

час егоїзму і брехні. Пийте цю кришталево чисту воду, бо знову кажу вам істинно: "Хто вип'є цієї 

води, той більше ніколи не буде відчувати спраги". 

34 Коли думаєш, що Я передаю Своє Божественне Слово через ці неосвічені уми і що тисячі 

сердець знаходять у ньому порятунок і розраду, то схиляєшся перед цим дивом. 

35 Істинно кажу вам: Як Мойсей, доторкнувшись посохом своїм до скелі в пустелі, змусив 

потекти з неї воду, яка втамувала спрагу народу, так і в цей час Я Своєю праведністю, яка є 

любов'ю і силою, доторкнувся до цих кам'яних умів і сердець і змусив потекти з них води вічного 

життя. 

36 Моє Слово - це шлях; ідіть ним, і при світлі Моєї любові ви пізнаєте дорогу. Я - провідник, 

який спрямовує ваші кроки. Мій голос, що у вашій совісті, підбадьорює і направляє вас, а Мої 

чудеса запалюють вашу віру. 

37 У всі часи Мій Закон був голосом, який вів народи до світла. Люди, яких Я послав на чолі 

народів, були прикладом віри, вірності і стійкості, постійно вказуючи людям істинний шлях. 

38 Присвятіть себе з любов'ю вивченню Мого вчення, бо поступово ви наближаєтеся до того 

часу, коли у вас не буде іншого провідника, крім вашої совісті, і іншого пастиря, крім Мого Духа. 
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39 Поки ви не досягнете повного оснащення, вам потрібен хтось, хто допоможе вам рухатися 

вперед і направить ваші кроки на добрий шлях. Ось чому Я обираю серед вас деяких Моїх дітей, 

щоб вони були лідерами громад або великих груп. Наскільки складна ця місія, і наскільки серйозна 

її відповідальність! Блаженні ті, хто, сповнені ревності, послуху і страху, ведуть своїх братів і 

сестер Моїм шляхом, бо тоді їхня чаша буде не такою гіркою, коли члени церкви притискатимуть 

їх, як важкий хрест. Я буду поруч з ними, коли вони будуть близькі до того, щоб впасти під вагою 

своїх обов'язків, і я ніколи не дозволю їм впасти. 

40 Благословенні також брати і сестри у вірі, які слухняно йдуть слідами тих, хто "пильнує" і 

страждає, щоб вони ні на крок не відхилилися від шляху виконання поставлених перед ними 

завдань. 

41 Єднайтеся в істині, і ви ясно почуєте голос Божественного Пастиря, який крок за кроком 

веде вас до Небесної Межі. 

42 Усе було підготовлено для того, щоб ви почули Мене в Третю Епоху за допомогою 

людського інтелекту. Ті, хто почув Мене таким чином, вже були призначені для цього. 

43 Не всі очікували Мене, а тим більше в тому вигляді, в якому Я явив Себе, бо Слово Моє 

було приховано від вас, і ви забули Мою обіцянку повернутися. Але Я, для Якого час не минає, 

виконав Свою обіцянку, дану вам. Зараз Моє Слово оголошує вам новий час одкровень, який 

звільнить вас від будь-якого поневолення. Досить ланцюгів, досить рабства, людство! 

44 Першого разу Мені було достатньо однієї людини, щоб ввести вас у Землю Обітовану. У 

Другий раз дванадцять учнів були підготовлені для того, щоб поширювати Моє вчення і вчити 

людей правильному шляху. Тепер Я буду готувати великий народ віри, одягнений Моєю 

благодаттю і обдарований Моїм Словом, щоб нести народам і країнам світу хліб вічного життя, 

який годує духовно нужденних і спраглих праведності. 

45 Я залишаю у ваших серцях хліб любові і правди, щоб ви ділилися ним з людьми, бо хоч 

вони і сильні зовні, за святковими шатами, пишністю і владою, але душа у них слабка, хвора і 

втомлена. 

46 Ось Я серед вас, Я виконав Свою обіцянку. Я приходжу як Бог, як Отець, як Учитель і як 

Друг. 

47 При звістці про Мій прихід багато хто звернувся до (священних) книг та історіографії, щоб 

знайти підтвердження Моєму новому приходу, і все говорило їм, що Моя присутність істинна. Чи 

не здається вам дивним, що Я зараз прийшов духом? Зрозумійте, що вже не той час, коли "Слово", 

ставши людиною, може оселитися серед вас. Це вчення про любов відійшло в минуле. Сьогодні ви 

живете в епоху Святого Духа. 

48 Це час духовного піднесення, коли, якщо ви хочете побачити або відчути Мене, ви повинні 

підготувати свою душу; бо ви не будете питати нікого, чи правда, що Я серед вас. Невже у вас 

немає ні духу, ні розуму? Невже у вас немає серця і почуттів? Кого ж тоді ви запитаєте, якщо Мій 

прояв серед вас є фактом? Не смійте питати про це вчених, бо вони нічого не знають про Мене. 

Пам'ятайте: У той час як можновладці Другої Епохи дивувалися Моїй Присутності, у той час як 

книжники перебували в розгубленості, а жерці засуджували Мене, смиренні і прості уми чули 

відгомін Мого Слова в найпотаємніших куточках їхніх сердець. Тим, хто чує Мене зараз і хто не в 

змозі осягнути Мою Присутність в цьому прояві, Я кажу, що якщо, незважаючи на свої сумніви і 

непокору, вони хочуть знати, чи це Я говорю, нехай випробують Моє вчення, застосовуючи його 

на практиці що вони осягнуть Моє Слово, що очистять своє серце і розум, що шукатимуть ворога 

свого, щоб простити його, що обмиють рану прокаженого, що потішать плачучого - тоді вони самі 

дізнаються, чи не Я, Христос, говорив цими людськими устами. 

49 Від Бога це слово чи від людини - підкаже ваша совість. 

50 Коли Я говорю через людський орган розуміння, Я не ховаюся, навпаки, Я відкриваю Себе 

через нього. 

51 Тоді Я сказав вам: "Дерево пізнається по плодах його". Визнайте плоди, які дає Моє Вчення: 

хворі, покинуті наукою, стають здоровими, дегенерати каються, порочні оновлюються, ті, що 

сумніваються, стають гарячими віруючими, матеріалісти одухотворяються. Ті, хто не бачить цих 

чудес, роблять це тому, що наполягають на своїй сліпоті. 
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52 Людство вирощує багато "дерев", голод і страждання людей змушують їх шукати тінь і 

плоди від них, які пропонують їм порятунок, справедливість або мир. Ці дерева - вчення людей, які 

часто надихаються ненавистю, егоїзмом, прагненням до влади і манією величі. Їх плодами є 

смерть, кров, руйнування і осквернення найсвятішого в житті людини, яким є свобода віри, думки, 

слова - тобто, одним словом, позбавлення її свободи духу. 

53 Саме темні сили піднімаються на боротьбу зі світлом. 

54 Я звертав вашу увагу, коли оголошував вам, що настане час, коли спалахнуть війни ідей, 

доктрин і братовбивства, що поширюватимуться від нації до нації і залишатимуть слід голоду і 

болю серед людства. І що це буде час Мого пришестя "на хмарі", тобто духовно. 

55 За мить до смерті на хресті я промовив устами Ісуса: "Все звершилося". Це було Моє 

останнє слово як людини, бо духовно Мій голос ніколи не змовкав, бо Моє "Слово" співало концерт 

любові з усіма істотами з моменту їхнього створення. 

56 Нині Я говорю з вами за допомогою людського голосоносія, а після 1950 року Я буду 

спілкуватися з вами від духу до духу і принесу вам великі чудеса і одкровення. Але Я завжди буду 

говорити, бо Я - Вічне Слово. 

57 Ви будете готові навчити своїх братів і сестер тому, чого ви навчилися від Мене, і не буде 

жодного питання, яким би глибоким воно не було, на яке ви не відповіли б правильно - за умови, 

що ви будете смиренні, щоб не втратити Мою благодать. 

58 Любіть, говоріть, коли треба - мовчіть, коли треба, нікому не кажіть, що ви Мої обранці. 

Уникайте лестощів і не афішуйте добро, яке ви робите. Працюйте в тиші, засвідчуючи своїми 

справами любові істинність Мого вчення. 

59 Любити - це ваше призначення. Любіть, бо таким чином ви змиєте свої вади, як з 

теперішнього життя, так і з минулих життів. 

60 Не кажіть, що Я - Бог бідності або смутку, бо ви вважаєте, що за Ісусом завжди йшли 

натовпи хворих і стражденних. Я шукаю хворих, скорботних і бідних, але для того, щоб наповнити 

їх радістю, здоров'ям і надією, бо Я - Бог радості, життя, миру і світла. 

61 Якщо хто сказав вам, що є гріхи, які не прощаються Мною, той не сказав вам істини. За 

великі гріхи - великі очищення, а при щирому покаянні - Моє безмежне прощення. Ще раз кажу 

вам, що ви всі прийдете до Мене. 

62 У цей час Мій Заповіт з вами не буде запечатаний кров'ю, як це сталося в Єгипті, коли Мій 

народ позначив двері своїх будинків кров'ю первістка, або як це сталося згодом у Другій Ері Ісус, 

Агнець Божий, коли Він запечатав Своєю кров'ю духовний Заповіт між Учителем і Його учнями. 

63 Тепер я хочу, щоб ви вирушили з любові, керуючись світлом совісті та ідеалом 

одухотворення, щоб кров невинної людини не скріпила цей заповіт. Це буде світло Мого Духа і 

ваше світло, з'єднані в одне яскраве сяйво, в один промінь світла. 

64 Шлях, який Мойсей показав народу через море і пустелю, щоб привести його до воріт Землі 

Обітованої, є символом настанови, яка передувала урокам, які Я відкрив вам через Ісуса, - урокам, 

які почалися у вифлеємських яслах і закінчилися на Голгофі. 

65 У цей час ви повинні йти і навчати Моєму вченню; при цьому ви повинні співпереживати 

серцю вашого ближнього з найбільшою повагою, бо серце людини - це Мій храм. Якщо, 

увійшовши туди, ви знайдете погаслу лампадку або засохлу квітку, запаліть лампадку і полийте 

квітку, щоб світло і пахощі духу знову були присутні в цьому святилищі. Але не бажайте пожинати 

плоди негайно. Коли ви сієте насіння в землю, воно миттєво проростає чи відразу дає плоди? Так 

чому ж Ви хочете зібрати врожай з людського серця, яке твердіше за землю, в той самий день, коли 

його сієте? 

66 Ви також повинні знати, що так само, як існують відмінності в матеріальному ґрунті, так 

само існують відмінності в людях. Часто ви будете сіяти, і коли вже втратите надію, що ваше 

насіння зійде, ви будете здивовані, бо побачите, як воно зійде, виросте і принесе плоди. В інших 

випадках ви будете думати, що посіяли на родючому полі і не побачите, як насіння проросте. Якщо 

зустрінеш такий твердий ґрунт, що не піддається твоїм зусиллям, - залиш його Мені, і Я, 

Божественний Землероб, зроблю його плодоносним. 
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67 Я говорю з вами алегорично, щоб ви зберегли Моє вчення у своїй пам'яті. Я не хочу, щоб ви 

відчували себе сиротами без спадщини після 1950 року. Якщо Мій голос тоді замовкне, багато хто 

продовжить тужити за Мною. Але Мій голос більше не буде чути в такому вигляді. - Буде момент 

слабкості для народу, в якому чоловіки і жінки будуть розгублені. Коли їх розгубленість досягне 

свого піку, Я дам відчути Свою присутність у всій її красі. Тоді кожен, хто готовий, відкриє очі і 

пізнає істину Мого вчення. Це будуть ті, хто побачить Мене і засвідчить Мою Присутність серед 

вас. 

68 Я готую вас до цих часів, бо коли ви перестанете чути Моє Слово, спокуси нападуть на ваші 

серця і скористаються вашою слабкістю, щоб показати вам багато способів. Тоді ви повинні 

використовувати свою пам'ять, щоб шукати Моє Слово і триматися книг, які пишуться, щоб ви 

могли знайти там відвагу, якої бракує вашому духу. Тоді ви зрозумієте, що живете в час очищення. 

69 Ви ще слабкі, але ви знову станете сильними. Бо в той час будуть правителі, які 

тремтітимуть перед владою Мого народу. Коли відбудуться ці події? Коли цей народ зростає, його 

одухотворення і розкриття його духовних дарів досягає високого ступеня. Тоді підуть чутки про 

ваш авторитет. Ці чутки підуть від народу до народу, і саме тоді з'явиться той новий фараон, який 

спробує поневолити вас, не досягнувши цього; бо це буде час свободи духу на землі. Мій народ 

перейде пустелю наклепів і несправедливості, але він не схилиться перед болем і пройде свій шлях 

крок за кроком, і в скарбниці свого духу понесе з собою вчення єдиної книги, відкритої людям в 

три віки, - світло трьох Заповітів, які є Закон, Любов і Мудрість Божа. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 114 
1 Кожного разу, коли це сумнівне, невіруюче і матеріалістичне людство стикається з 

божественним одкровенням або тим, що воно називає чудом, воно негайно шукає причини або 

докази, щоб показати, що немає ніякого надприродного діяння, і такого чуда не було. Коли 

з'являється людина, яка проявляє незвичайні духовні здібності, вона відчуває насмішки, сумніви 

або байдужість, щоб змусити замовкнути її голос. І коли Природа, як інструмент Моєї 

Божественності, звертається до людей зі своїм голосом справедливості і своїми криками тривоги, 

вони списують все на випадковість. Але ніколи ще людство не було таким нечутливим, глухим і 

сліпим до всього божественного, духовного і вічного, як у ці часи. 

2 Мільйони людей називають себе християнами, але більшість з них не знають вчення 

Христа. Вони стверджують, що люблять усі справи, які Я зробив як людина, але своїм способом 

віри, мислення і поглядів на речі вони доводять, що не знають суті Мого вчення. 

3 Я навчив вас життя духу, відкрив вам здібності, що є в ньому; для цього Я прийшов у світ. 

4 Я зцілював хворих без будь-яких ліків, розмовляв з духами, звільняв одержимих від дивних 

і надприродних впливів, спілкувався з природою, перетворював Себе з людини в істоту духовну і з 

істоти духовної знову в людину, і кожна з цих справ завжди мала на меті вказати вам шлях до 

розвитку духу. 

5 Справжній духовний зміст Мого вчення був прихований людьми, щоб замість нього 

показати вам Христа, який навіть не є образом Того, Хто помер, щоб дати вам життя. 

6 Сьогодні ви відчуваєте результат вашої віддаленості від Вчителя, який вас навчав. Ви 

оточені болем, пригнічені своєю бідністю, замучені невіглаством. Але настав час, коли здібності і 

дари, що дрімають в людині, прокидаються і сповіщають, як глашатаї, про те, що настав новий час. 

7 Релігійні громади, наука і справедливість людей будуть прагнути запобігти просуванню 

того, що для них є чужим і шкідливим впливом. Але не буде сили, здатної зупинити пробудження і 

прогрес духу. 

8 День визволення наближається. 

9 Також і в цей час Я мав Своїх пророків, як мав їх і в минулі часи. Кожен голосоносець був 

пророком, бо устами його Я говорив вам про те, що має статися. 

10 Моє Слово в цю Третю Епоху, зібране в писаннях, містить багато пророцтв для людства 

завтрашнього дня. Я передбачив вам, що станеться, коли пройде багато років, і говорив вам про 

випробування, які відбудуться в інші епохи. Щоб довести вам істинність Моїх пророцтв, Я дав вам 

деякі з них, які ви вже бачили, як вони збулися. Тому серед цього народу є серця непохитної віри, 

які з подивом і радістю пережили виконання Мого Слова. 

11 Не тільки глашатай під час Мого прояву є пророком у цей час. Коли цей народ піднімає свій 

дух, коли він слухає Мене, він відчуває пробудження своїх дрімаючих духовних дарів і стає 

пророком. Одні бачать, інші чують, а треті божественні. 

12 Учитель звертається до вас: Готуйте себе, розвивайте свої духовні дари, бо вони будуть 

направляти вас на шлях світла, щоб ваші справи, слова і думки завжди несли в собі суть, що йде від 

істини. 

13 Історія зберегла імена пророків давнини, багато з яких передбачали часи, які ви зараз 

переживаєте. Від Йоіла до Іоанна вони передбачили для вас історію людства. 

14 Ці імена будуть згадуватися знову, коли народи поступово пробуджуватимуться до істини, 

яку послані Мною вже відкрили вам. 

15 Сьогодні Я кажу вам, що пророцтва Моїх нових навчань приєднаються до пророцтв 

попередніх часів, бо всі вони говорять до вас як одне одкровення. 

16 Блаженні діти цього часу, які своєю вірою, ревністю і любов'ю до Отця уподібняться до 

попередніх пророків, бо їхніми устами Мій Дух промовлятиме до людей цього часу і часів 

прийдешніх. 

17 Не соромтеся, коли я вам скажу, що ваші імена не увійдуть в історію. Якщо ти вже 

смиренний, то будеш знати, як правою рукою чинити милосердя, а лівою дбати про те, щоб ліва не 

знала. 
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18 Моліться, люди, нехай світло Мого Слова осяє вас, щоб світло вашої совісті керувало вами 

на всіх ваших шляхах. 

19 Сьогодні Я назвав вас спадкоємцями Моєї слави, бо вам судилося володіти Моїм Царством. 

20 Вийшовши з Мене, ви були наділені всіма необхідними якостями для того, щоб пройти 

величезний життєвий шлях і повернутися у вихідну точку. Жоден з цих дарів не був придбаний по 

дорозі, всім володіла душа від самого свого зародження. Совість закладена в душі, вона є світлом. 

Вона безперестанку радить їй здобувати заслуги, які допоможуть їй повернутися до Отця. 

21 Часом душа збивається зі шляху, потім знову знаходить його, на короткий час швидко 

просувається вперед, потім знову затримується. Причина цього в тому, що немає більше шляху і 

немає шляху з більшими випробуваннями, ніж шлях розвитку душі. 

22 Скільки шкоди наробили ті, хто вірить, що може досягти духовного Царства Небесного в 

момент смерті! Ці душі не здатні бачити далі того, що вони створили у своїй уяві в цьому житті. 

23 Коли Дімас, усвідомлюючи силу Ісуса, зі свого хреста визнав віру в Божественність Христа 

і смиренно попросив Його пом'янути грішника, Він пообіцяв того ж дня забрати його до Раю, 

бачачи, як ця людина досягла очищення в той момент через покаяння, через віру і через біль. 

24 Учитель бажав, щоб ви зрозуміли, що коли душа очищається, вона піднімається в області 

миру і світла, звідки вона може виконувати ту місію любові до своїх братів і сестер, натхненна 

любов'ю Отця, яка є єдиною духовною драбиною, що існує, щоб досягти досконалого Царства 

Божого. 

25 Всі ви маєте право володіти Моїм Царством, всім вам судилося прийти до Мене - навіть 

якщо вони найбільші грішники і недосконалі - як тільки, як Дімас, через свою любов і віру, через 

своє смирення і надію, ви досягнете того світу миру. Звідти ви почнете пропонувати своєму Богові 

ті справи, які є досконалою даниною Духа Отцю, який створив вас з такою великою любов'ю і 

призначив вам жити з Ним у досконалості. 

26 Я нікого не позбавив спадщини, в кожному з них - дари, які колись змусять їх покаятися в 

тому, що вони згрішили, що образили Мене, а потім надихнуть їх на найбільші справи. 

27 Я знову відкриваю Себе серед вас. Кожна душа - храм Господній, кожен розум - оселя 

Всевишнього, кожне серце - святиня Божественного Пастиря, який веде Своїх овець до життя 

вічного. Господь перевіряє душі Своєю справедливістю і очищає помисли Своїм світлом. 

28 Істинно кажу вам: Я не гість, але Я - вічний мешканець вашої душі, Я - світло і справжнє 

життя всередині вас. Хто може погасити Моє світло в твоєму дусі? Тож нехай ця сяюча зірка 

розкриється на вашому шляху. 

29 О, якби люди слідували Моїй Волі, беручи за взірець Ісуса, Який на землі виконував тільки 

Волю Свого Небесного Отця, - якими великими і прекрасними були б прояви вашого духу в 

справах, у словах, у думках! 

30 Я готую Своє житло в людях - і в тих, хто любить Мене, і в тих, хто Мене не знає, - щоб 

світло Моє стало царством вашої душі. Пізнайте Моє світло, що стало одкровенням і вченням. Це 

послання обіцяного Утішителя, того, про якого Я сповістив вам, що Він прийде. Довгоочікуваний 

Єдиний вже тут, Він лише чекає, коли прокинуться дрімаючі серця людей, щоб засяяти в них, як 

світло нового світанку. Тоді ви зрозумієте, що, незважаючи на час, який пройшов за цей час, істина 

все та ж, тому що вона незмінна. Істина є Бог, і ви можете знайти докази цього в природі, одному з 

багатьох проявів вашого Творця. І так само, як Я проявляю Себе через природу, так само Я хочу 

проявити Себе і в вас. 

31 Людство, прокинься! Збагніть слово Того, Хто мав прийти, і Хто тепер серед вас! Той, хто 

живить душі, зараз тут. Той, Хто висвітлює шлях вашої еволюції, нині посилає Своє світло згори, 

використовуючи людський мозок, щоб перевести божественні натхнення в слова - слова, які 

досягають стражденного серця, розгубленої душі, хворих і голодних. Той, хто приймає це світло на 

свою душу, бачить, як збільшуються її сили. Моя божественна сила рухає всесвіт і приходить до 

вас як ласка. Кожне з цих послань - це думка вашого Господа. 

32 Люди, Я врятую вас і зроблю так, що ви станете досконалим передавачем, який найкраще 

виражає Мою Волю. О учні, які чують Мене в ці хвилини, якщо ви не можете всього зрозуміти, то 

хоча б відчуйте цю любов, це сяйво життя, яке приходить до вас. Моє світло врятує вас у цей час. 
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33 Яку велич може мати людина без Божественного? Це Моє світло прикрашає все, що існує. 

Нехай вона засяє у вашому єстві і у ваших справах, і ви відчуєте блаженство життя в Моєму 

слідуванні. 

34 Усвідомте, що хоч Я і "Слово", але Я не тільки Слово, а й діло. Я дав вам доказ цього, коли 

став людиною, щоб жити з вами і бути для вас прикладом. Я став людиною в істині, але те тіло, 

коли формувалося, не вчинило ні найменшого гріха і не мало ні найменшої вади. Це був справжній 

храм, з якого виходило "Слово Боже". Той, Хто піднімав смиренних і зцілював хворих словом - 

Той, Хто благословляв дітей і сідав за стіл убогих - Той, Хто нині приходить, є тим самим 

"Словом". Це Світло Істини, яке ви бачили, як з'явилося на Сході, і сяйво якого нині осяває Захід. 

Сьогодні Я не втілююся в людині, Я відкриваю Себе через підготовлених Мною людей, які 

народжуються для виконання цього завдання. Істинно кажу вам: тих, через кого Я передав вам 

Своє Слово, Я приготував до цього ще до того, як вони прийшли на землю. Тоді я вів їх від 

народження, а тепер, коли я їх використовую, я продовжую їх навчати. 

35 Я хочу говорити з вами на багато духовних тем, але ви ще не можете їх зрозуміти. Якби Я 

відкрив вам, до яких осель ви спустилися на землі, ви не змогли б збагнути, як ви жили в таких 

місцях. Сьогодні ви можете заперечувати, що знаєте духовні сфери, бо поки ваша душа втілена, 

знання про своє минуле їй заборонено, щоб вона не стала ні марною, ні пригніченою, ні зневіреною 

перед обличчям свого нового існування, в якому вона повинна почати все заново, як в новому 

житті. Навіть якби ви захотіли, то не змогли б запам'ятати; Я дозволяю вам лише зберігати здогад 

або інтуїцію про те, що Я відкриваю вам, щоб ви могли вистояти в життєвій боротьбі і з готовністю 

переносити випробування. 

36 Ви можете сумніватися в усьому, що Я говорю вам, але та духовна сфера була воістину 

вашим домом, доки ви були духом. Ви були жителями того місця, де ви не знали страждань, де ви 

відчували славу Отця у своєму єстві, бо в ньому не було вади. Але у вас не було ніяких заслуг, і 

тому вам довелося покинути небеса і спуститися у світ, щоб ваша душа своїми зусиллями здобула 

це царство. Але ви все більше і більше опускалися морально, поки не відчули себе дуже далекими 

від Божественного і духовного, від свого походження. 

37 Мій - Учителя - голос завжди говорив до вас, щоб навчати вас; ви впізнавали його по його 

люблячій природі. Але коли ви трималися за свої провини, біль, як невблаганний вчитель, змусив 

вас усвідомити свій непослух. Сьогодні одна колючка, завтра інша - так поступово утворився на 

чолі вінок гіркого досвіду. Чому б вам не навчитися любові від Мене і не керуватися Моїми 

настановами, які нікому не завдають шкоди, а навпаки, роблять добрішими ваші серця, коли 

кажуть вам: "Любіть один одного"? Хто любить свого ближнього, той любить Отця в ньому. 

38 Я любив тебе ще до твого існування, Я пестив тебе в Собі, а коли ти народився, Я дав тобі 

відчути Свою Божественну ніжність. Якщо ви любите свого Отця, то ви повинні любити своїх 

більших і менших братів і сестер, знаючи, що кожна людина, яка існує, існує тому, що так захотів 

Бог, і що кожне створіння є (видимою) формою божественної думки. Пам'ятайте, крім того, що ви 

не тільки брати і сестри людей, що є багато створінь, які, хоч і без духу, є вашими братами і 

сестрами, і яких ви можете називати меншими, але які від цього не перестають мати своїм Отцем 

Того, Хто створив вас. Знайте своє місце серед життя, щоб належно виконати своє завдання. 

39 Коли світло Мого вчення в істині буде прийняте вашим духом, ви будете прагнути до неба 

набагато більше, ніж зараз до земних благ. Той, хто прагне чеснот Небесних, щоб досягти 

сходження свого духу, відчуває внутрішнє полум'я, яке просвічує його, і чує в собі гімн любові до 

Отця. Саме це світло дозволяє відчути присутність Того, Хто живе всередині вас і вказує вам 

найкоротший шлях, який веде до Землі Обітованої, тим самим віддаляючи вас від тих шляхів, на 

яких люди протягом століть залишали сліди болю. 

40 Одного разу, коли Я був серед Своїх учнів і вже наближався Мій відхід, Я сказав їм з 

певного приводу: "Ось, незабаром Мене вже не буде між вами, бо Я піду до Отця, від Якого 

прийшов". До вас я звертаюся зараз: Дійте так, як я, і небеса будуть вашими, навіть за меншу 

частину того, що зробив я - якщо хочете. 

41 Увійдіть у світло цього вічного світанку, щоб більше не бачити ночі, бо не може з'явитися 

темрява в душі просвітлених, тих, хто слухав Моє вчення. Як ніч - душа матеріалізованого, так і 
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світанок - душа того, хто прагне одухотворення. Нехай твоя душа відкриє своє світло, яке немовби 

ти дозволиш засяяти Моїй. 

42 Будьте вчителями того, чого Я вас навчив, але спершу будьте глухі до голосу спокус, до 

мирського шуму легковажності і суєти. Слухайте Мій голос в тиші, і ви отримаєте Моє послання. 

43 Ніхто не загубиться; одні прибудуть раніше на шляху, який Я показав вам, а інші прибудуть 

пізніше на тих шляхах, якими вони йдуть. У всіх релігіях людина може прийняти те вчення, яке їй 

потрібно, щоб стати доброю. Але якщо він не досягає цього, він звинувачує релігію, яку сповідує, і 

залишається тим, ким він завжди був. Кожна релігія - це шлях, деякі з них більш досконалі, ніж 

інші, але всі спрямовані на добро і прагнуть прийти до Отця. Якщо вас щось не влаштовує у 

відомих вам релігіях, не втрачайте віри в Мене. Ідіть дорогою милосердя, і ви знайдете спасіння, бо 

Мій шлях осяяний силою любові. 

44 Так Я готую житло Моє, храм Мій. Коли Я говорю про Своє житло, Я говорю не про ваше 

тіло, а про вашу душу, бо це житло Я будую на вічних основах, а не на тому, що тлінне. 

45 Багато хто прийшов на цю маніфестацію, спраглий цього слова життя, а інші ще не 

розуміють цих повчальних слів. Цих Я торкаюся, щоб вони голодували і жадали любові і шукали 

Мого світла. 

46 Людство, я бачу, що ви боїтеся бурі, яка вирує над вами. Не бійтеся цього, бо Я заспокою 

його, якщо ви вірите в Мене і слухаєте Мій голос. Якщо ви ще не вмієте слухати в тиші, прийдіть і 

навчіться від Мене, Який навчає вас через ці підготовлені органи розуміння, або почекайте, поки це 

послання дійде до вас від духу до духу. Це послання має світло для всіх релігій, для всіх сект і 

деномінацій, для різних способів керівництва людьми. Але що ви зробили з Моїм Словом, учні? Ви 

хочете, щоб дерево цвіло саме так? Дозвольте їй розквітнути, бо потім оголосять, що вона принесе 

плід. Чому ви приховуєте ці послання і не приносите світові сюрприз цієї нової епохи з цією 

Доброю Новиною? Чому ви не смієте сказати світові, що голос Христа звучить серед вас? Говоріть 

і свідчіть про Мою науку ділами любові; бо якщо одні закриють вуха, щоб не чути вас, інші 

відкриють їх, і тоді ваш голос буде для них солодким і мелодійним, як солов'їна пісня. 

47 Моє Слово цього часу не зітре тих слів, які Я дав вам у Другу Еру. Пройдуть епохи, 

століття і віки, але слова Ісуса не пройдуть. Сьогодні Я пояснюю і розкриваю вам сенс того, що Я 

говорив вам тоді і чого ви не зрозуміли. 

48 Я той самий сіяч, що й здавна; сьогодні сію, а завтра пожинатиму плід, але Істина Моя та 

сама, що й у всі часи. Ви живете не тільки хлібом земним, але й Моїм вченням. Тіло твоє 

зануриться в утробу землі, а душі твоїй скажу: "Встань і ходи, повернися до Отця твого". 

49 Моє "Слово" вже стало людиною в інший час, щоб на власному прикладі навчити вас 

любити, бо якби Я навчав вас тільки словом, то світ сказав би: "Тільки слова, а діла немає". Я був 

серед вас, щоб навчати вас, бо саме для цього Я прийшов. Чого я міг би навчитися від чоловіків, 

чого не знав? Нічого. Я присвятив це життя людству. У храмах я був світлом серед учителів 

закону. За три роки до того, як Я знову покинув землю, Я відправився навчати людей на полях, на 

берегах морів і річок, на ринках. Я говорив з усіма, нікому не відрікся від Свого вчення. 

50 Сьогодні ти кажеш Мені: "Учителю, світ залишився тим самим, незважаючи на Твою 

жертву, Твоє Слово і Твою пролиту кров". Це правда, люди проливали свою кров до тих пір, поки 

земля не просочилася нею. Не з любові, а з жадібності, зі злоби. Вони пролили кров своїх ближніх, 

яких не люблять. 

51 Багато хто робить образ Мене і покриває його шовком, золотом і коштовним камінням, а 

бідних залишає вмирати від голоду і холоду; але Мій Божественний план сильніший за 

жорстокосердя людське і він здійсниться. Горе тим, хто бреше! Краще б вони визнали свою 

провину, а не відчували себе кращими за інших, бо совість не дасть їм спокою навіть уві сні. Ті, хто 

намагається прикрити свої плями ганьби плащем лицемірства, є побіленими гробницями, які 

приховують у собі гниття. Горе вам, книжники та лицемірні фарисеї! Якщо ви хочете йти дорогами 

Господніми, робіть те, чого вчить Моє вчення, беріть Мене за приклад, беріть свій хрест і йдіть за 

Мною. 
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52 Діти Мої, чи знаходите ви в Моєму посланні щось погане? Чи завдаю я вам шкоди цим 

словом, яке містить у собі тільки любов до всіх? Вивчіть його, і ви не знайдете в ньому нічого 

несправедливого. 

53 Це послання, яке нагадуватиме вам про час, коли Я давав про Себе знати, збережеться в 

письмовому вигляді, і багато хто прийде і згадає, як близько Я був до них. Навіть у Другу Епоху, 

поки Я був з ними, Мої апостоли не любили Мене так сильно, як після Мого відходу. Поки вони 

були зі Мною, вони не віддали за Мене життя, а потім віддали все, що мали, з любові до свого 

Вчителя. Коли голос Ісуса вже не було чути, тільки тоді учні страждали, бажаючи знову мати Мене 

з собою, і ніколи вони не любили Мене так, як тоді. Причиною було те, що Я вже панував у їхніх 

серцях. За Моєю волею це станеться і з вами. 

54 Мою присутність ти можеш розпізнати по тому спокою, який відчуваєш у своїй душі. Ніхто, 

крім Мене, не може дати вам істинного спокою. Дух з темряви не міг дати його вам. Я кажу вам це, 

бо багато сердець бояться пасток спокусливої істоти, якій люди дали життя і форму за своєю 

уявою. 

55 Як невірно трактувалося існування Князя Тьми! Скільки ж, зрештою, повірило в його силу 

більше, ніж у мою, і як далекі були люди від істини! 

56 Зло існує, від нього пішли всі пороки і гріхи, тобто ті, хто чинить зло, існували завжди, як 

на землі, так і в інших домівках чи світах. Але чому ви уособлюєте все існуюче зло в одній істоті, і 

чому протиставляєте її Божеству? Я прошу вас: Що таке нечиста істота перед Моєю абсолютною і 

безмежною силою, і що значить твій гріх перед лицем Моєї досконалості? 

57 У світі з'явився гріх. Коли духи вийшли від Бога, одні залишилися в добрі, а інші, зійшовши 

з цього шляху, створили інший, злий. 

58 Слова і притчі, які в минулі часи були дані вам в алегоріях як одкровення, були помилково 

витлумачені людством. Інтуїтивне знання, яке мали люди про надприродне, піддавалося впливу 

їхньої уяви, і так поступово формувалися навколо сили зла науки, культи, забобонні уявлення і 

міфи, які збереглися до ваших днів. 

59 Дияволи не можуть вийти від Бога, ви їх вигадали своїм розумом. Уявлення, яке ти маєш 

про ту істоту, з яким ти постійно протистоїш Мені, - хибне. 

60 Я навчив вас пильнувати і молитися, щоб ви могли звільнитися від спокус і поганих 

впливів, які можуть виходити як від людей, так і від духовних істот. 

61 Я говорив вам, щоб ви підпорядкували дух плоті, бо остання - слабке створіння, якому 

постійно загрожує падіння, якщо ви не будете пильнувати за нею. Серце, розум і почуття - це 

відкриті двері, через які пристрасті світу б'ють по душі. 

62 Якщо ви уявили собі, що істоти темряви схожі на монстрів, то Я бачу в них лише 

недосконалі створіння, яким Я простягаю Свою руку, щоб врятувати їх, бо вони теж Мої діти. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 115 
1 Я приймаю вас, улюблені люди, і в вас - людство, яке є Моєю дочкою. У цей час, коли Я 

даю про Себе знати через орган людського розуму, Я даю вам сили, щоб ви повернулися на шлях 

досконалості, поліпшили свій спосіб життя і відчули у власному серці відгомін Мого 

Божественного голосу. Я працюю над вами в цей сприятливий для цього час, щоб ви підняли свій 

дух, який сьогодні спить, щоб ви зробили своє серце чутливим. Бо Я не хочу бути в ньому лише 

проїжджим гостем, але вічним мешканцем, бо ви збудуєте в ньому храм Мій точно за Моєю волею. 

2 Я - те саме "Божественне Слово", яке в Другу Еру проявило Себе в тілесній формі на ім'я 

Ісус, який жив з вами і приніс вам лагідність Свого Слова, що міститься в Його досконалому 

прикладі. Нині Я використовую підготовлені Мною людські інструменти, які були визначені ще до 

їхнього народження для виконання цієї піднесеної місії. 

3 Я говорив вам, що ця земля не є вашою справжньою батьківщиною, бо справді був час, коли 

ви мали Небеса за місце проживання і були з Небесним Отцем. Коли ви ще не спустилися на цю 

планету, ви перебували в духовному домі, де все - світло і істина. Але ви не закарбували це 

враження у своїй душі міцно, і тому ваша пам'ять підводить вас, і ви нічого не пам'ятаєте про те 

життя, про своє перебування в тому, що ви називаєте Небесами, яке не відповідає тому, що ви 

уявляєте собі на основі свого розуму в цьому світі, який ви називаєте Землею. 

4 До свого створення ви були в Мені, а після - як духовні істоти - опинилися там, де все 

вібрує в досконалій гармонії, де суть життя і джерело істинного світла, з якого Я вас живлю. 

5 Біль не був створений Отцем. У ті часи, про які Я говорю з вами, вам не було чого зітхати, 

вам не було на що скаржитися, ви відчували рай всередині себе, бо у своєму досконалому житті ви 

були емблемою цього існування. Але коли ти покинув той дім, Я дав твоєму духу одяг, і ти 

занурився ще глибше. Далі ваша душа розвивалася крок за кроком, поки не досягла того плану 

існування, де ви зараз знаходитеся і де сяє світло Отця. 

6 Я - Учитель любові, і тому, якщо ви не будете ходити Моїми шляхами і любити людей тією 

любов'ю, якої Я вас навчив, вас спіткає біль через ваш непослух. Таким чином, з кожним новим 

кейсом ви отримуєте додатковий досвід. 

7 Людина, як Боже творіння, є братом для всіх створінь цього і потойбічного світу, бо кожна 

форма життя - це думка Отця в різних проявах. Оскільки ви наділені розумом, зрозумійте, що ви - 

частина цього творіння і в цьому сенсі брати і сестри усіх істот, і ви повинні чітко усвідомлювати в 

усвідомленій формі те місце, яке ви займаєте у творінні, в божественному задумі і у вселенському 

концерті. Чому ви не дієте відповідно до тієї місії, яку Я вам відкрив? Будьте апостолами Мого 

вчення, в ясному знанні того, що ви повинні розвиватися від етапу до етапу. Змилосердьтеся над 

собою, якнайшвидше станьте на шлях спасіння, який є не що інше, як шлях досконалої любові, що 

міститься в цьому простому вченні: "Люби Бога більше, ніж усе створене, і ближнього свого, як 

самого себе". 

8 Навчайте своїх братів не тільки словом, але й ділами любові. Хоча Я - "Слово" Отця, Я став 

людиною в Другу Еру, щоб навчати вас з 

Щоб на власному прикладі навчити вас виконувати Божественні закони. Бо якби Я навчав вас 

тільки Своїми словами, то ви б сказали: "Він говорив, але не робив жодної справи". Тому серед 

Своїх учнів Я завжди був Учителем. 

9 Зберігайте Мої божественні вчення і приклади, вони будуть як посох завтра. Просіть Мене в 

ці хвилини, коли Я даю про Себе знати через Носія Слова, і якщо ваші прохання благородні і 

справедливі, Я почую їх. Але якщо ви просите без причини, знайте, що Я дам вам тільки те, що ви 

повинні отримати. Принесіть Мені духовне поклоніння і не будьте подібні до тих, хто будує храми 

і вівтарі, вкриті золотом і дорогоцінним камінням, хто здійснює тривалі паломництва, карає себе 

грубими і жорстокими бичуваннями, схиляється перед молитвами на устах і молебнями, але так і 

не зміг віддати Мені свої серця. Я нагадував вам про совість, і тому кажу вам: Хто говорить і 

говорить про те, що він зробив, і сурмить про це, той не має заслуги перед Небесним Отцем. 
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10 Якщо ви хочете йти прямими стежками Господніми, робіть те, чого Я навчив вас у Моєму 

Слові, на Моїх прикладах і з Моєю любов'ю. Будьте смиренні, відповідайте злом на зло добром, не 

переймаючись людською невдячністю. Терпляче бери свій хрест і йди за Мною. 

11 Я, "Слово", став людиною в Другій Ері, щоб явити вам Свою Божественну Любов. Я не 

погребував жити серед вас у людській плоті. Я хотів бути дитиною цього людства, щоб відчувати 

себе більш спорідненим з ним, і щоб воно могло ближче відчувати Мене. Та жінка, яка віддала своє 

лоно, щоб у ній "Слово" стало людиною, була, завдяки своїй чистоті і невинності, гідним храмом, 

заради якого Я обрав її людською матір'ю. Марія була квіткою покоління, яке Господь приготував 

за багато поколінь до її народження. 

12 Материнська любов, суть і ніжність якої - в Отці, втілилася в Марії, тій Діві, яка була 

квіткою чистоти і невинності. 

13 Марія як жінка є втіленням вселенської Матері, є материнською любов'ю, яка існує в Моїй 

Божественності і яка стала жінкою, щоб у житті людей з'явилося світло надії. Марія як Дух - це 

Божественна Ніжність, яка прийшла на землю, щоб оплакувати гріхи людства. Її сльози змішалися 

з кров'ю Сина, щоб навчити людей виконувати свій обов'язок. У вічності її розкриті обійми з 

любов'ю чекають на прихід своїх дітей. 

14 Від початку людства вам було пророцтво про прихід Месії, вам також була сповіщена і 

обіцяна Марія. 

15 Ті, хто заперечує Божественне материнство Марії, неправильно оцінюють одне з 

найпрекрасніших об'явлень, яке Божество дало людині. 

16 Ті, хто визнає божественність Христа і заперечує Марію, не знають, що вони позбавляють 

себе володіння найніжнішою і найпрекраснішою рисою, яка існує в Моїй Божественності. 

17 Скільки є таких, що думають, ніби знають Писання, але нічого не знають, бо нічого не 

зрозуміли; і скільки є таких, що, незважаючи на їхню думку, що вони відкрили мову творіння, 

живуть у помилці! 

18 Материнський дух з любов'ю діє в усіх істотах, його образ можна побачити скрізь. Його 

божественна ніжність впала благословенним насінням у серця всіх створінь, і кожне царство 

Природи є живим свідченням цього, а кожне материнське серце - вівтарем, спорудженим перед 

тією великою любов'ю. Марія була божественною квіткою, а плід - Ісус. 

19 Я став людиною в цьому створінні, шедеврі Божої любові, щоб відкрити людям великі 

таємниці Мого Царства, промовляючи до них справами і словами любові. 

20 Про Христа говорили всі, бо Він є "Вічним Словом", тим самим, яке слухаєте і ви. 

21 Улюблені учні, вивчайте Моє вчення з любов'ю і доброзичливістю, і ви врешті-решт 

зрозумієте все, що Я відкривав вам протягом століть. 

22 Істинно кажу вам: ви і всі, хто докопається до суті цієї справи, будете істинними тлумачами 

Писань. 

23 Історія Мого народу сповнена знамень і чудес, які запалювали віру тих народів в існування і 

силу Бога - Бога живого, невидимого і істинного. 

24 Свідчення про те, що бачили і пережили ці люди, увійшли в історію і зафіксовані в 

письмових пам'ятках, які знають усі покоління аж до ваших днів. Але ці свідчення зараз потрапили 

до людей без віри і без духовної підготовки, які для того, щоб повірити, вважають за потрібне 

роздумувати, роздумувати і роздумувати, і все підпорядковувати своїй науці, своєму розуму і 

логіці. Ці люди сумнівалися, інші були збентежені, хтось заперечував, а хтось насміхався з цього. 

25 Цілком природно, що ті, хто намагається знайти божественну істину, шукаючи її очима або 

своїм обмеженим розумом, не роблять і трьох кроків, щоб не спіткнутися або не впасти в прірву. 

Тільки дух може знайти шлях до істини. 

26 Необхідно, щоб Я сказав вам, що свідчення людей, які пішли за Мною, було правдивим; те, 

що вони заповідали нащадкам, було правильним. Вони виклали отримане вчення зі своєю простою 

і невинною вірою - так, як бачили те ж саме і так, як вони зрозуміли все, що сталося. 

27 У всіх тих подіях, справах і випробуваннях, про які говорять вам древні, міститься істина, 

світло, одкровення. Вони повірили, не розслідуючи, бо були свідками подій. Ви повинні 
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докопатися до суті речей, а потім повірити, щоб витягти духовний зміст з того, що вам було 

відкрито. 

28 Все має таке просте і очевидне пояснення. Але я ще раз кажу вам, що для того, щоб знайти 

його, дух повинен просунутися в глибоких роздумах. 

29 Великим буде здивування цього матеріалізованого людства, коли навіть його наука і його 

спостереження доведуть йому істинність багатьох з тих подій, які воно не хотіло прийняти. Потім 

воно з подивом скаже: "Це була правда". Але все, що ви сьогодні називаєте чудесами, є нічим 

іншим, як матеріальною реалізацією божественного послання, послання, голос якого безупинно 

говорить до вас про те, що знаходиться за межами вашої планети і за межами вашого розуму, про 

те, що приходить безпосередньо від Мого Духа до вашого. 

30 Сьогодні Отець Мій з вами. Я чую ваші прохання, навіть найменші ваші скарги. Я хочу, 

щоб ви навчилися розмовляти зі своїм Отцем. Але не думайте, що Я прийшов тільки до вас. Ні, Я 

зійшов до всіх Своїх дітей, бо крик цих людей сягнув небесних висот, як крик болю, як благання 

про світло. 

31 Коли ви отримуєте Моє Слово в такій формі, ви запитуєте себе внутрішньо, чи Я приходжу 

як Батько, чи як Суддя. Тоді Я кажу вам, що ще до того, як ви почуєте Моє перше слово цього дня, 

ваша совість вже показала вам усі ваші гріхи, а також усі ваші добрі справи. 

32 Але якщо Я буду судити вас у Слові Моєму, чого ви боїтеся? Хіба Мій суд не походить від 

любові, яку Я виявляю до вас? 

33 Я пробуджую вас, щоб випробування не застали вас зненацька, щоб бурі і вихори цього 

часу не відокремили вас від світла. 

34 Безумовно, це час візитів, тому треба бути сильним і озброєним, щоб не піддатися. 

35 Життя на землі завжди супроводжувалося випробуванням і спокутою для людини, але 

ніколи цей шлях розвитку не був настільки сповнений болю, як зараз, ніколи чаша не була 

настільки повною гіркоти. 

36 У цей час люди не чекають дорослого віку, щоб зіткнутися з життєвою боротьбою. Скільки 

істот з дитинства знають розчарування, ярмо, удари, перешкоди і невдачі. Скажу навіть більше: в ці 

часи біль людини починається ще до її народження, тобто вже в утробі матері. 

37 Великий обов'язок спокути істот, які приходять на землю в цей час! Але ви повинні 

пам'ятати, що всі страждання, які існують у світі, - це справа рук людських. Чи є більша 

досконалість у Моєму правосудді, ніж дозволити тим, хто засіяв життєвий шлях терням, пожинати 

їх тепер? 

38 Я знаю, що не всі однаково винні в тому хаосі, який ви переживаєте. Це правда, але я вам 

скажу, що ті, хто не є винуватцями війни, несуть відповідальність за мир. 

39 До вас, люди, кажу: будьте милосердні до себе і до ближнього свого. Але для того, щоб ця 

милість була дієвою, розпізнайте свої духовні дари через вивчення Моєї Справи. Хто любить 

ближнього свого, той любить Мене, бо ближній його - Моє улюблене дитя. 

40 Ви - народ, який я готую до молитви, до навчання істини, до зцілення. Життя з його 

злиднями, труднощами і гіркотою стало схожим на пустелю. Але Я кажу вам, щоб ви не стояли на 

місці і не витримували в пустелі, бо тоді ви не пізнаєте справжнього миру. 

41 Майте на увазі приклад Ізраїлю, зафіксований в історії, коли йому довелося тривалий час 

блукати пустелею. Вони боролися за те, щоб вирватися з єгипетської неволі та ідолопоклонства, а 

також за те, щоб досягти землі миру і свободи. 

42 Сьогодні все людство схоже на народ у фараоновому полоні. Людям нав'язують віровчення, 

доктрини і закони. Більшість народів є рабами інших, сильніших. Важка боротьба за виживання та 

примусова праця під батогом голоду і приниження - це той гіркий хліб, який сьогодні їсть значна 

частина людства. 

43 Все це все частіше викликає в серцях людей прагнення до визволення, до миру, до кращого 

життя. 

44 Гуркіт війни, пролита людська кров, егоїзм, прагнення до влади і ненависть, які приносять 

свої плоди тисячоліттями, пробуджують людей від глибокої летаргії. Але якщо це прагнення всіх 

Моїх дітей об'єднує їх в одному ідеалі, подібно до того, як народ Ізраїлю об'єднався в Єгипті під 
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натхненням Мойсея, - яка людина, яка загроза, яка сила могла б зупинити ці серця? По правді 

кажучи, ніхто, бо в цьому прагненні буде Моє світло, в цій боротьбі буде присутня Моя сила, в 

цьому ідеалі будуть діяти Мої божественні обітниці. 

45 Чи потрібен світові, щоб звільнитися від кайданів, новий Мойсей? Кажу вам, що вчення, яке 

Я приніс вам у цей час, - це світло, яке надихало Мойсея. Це слово правди і пророцтва, це сила, яка 

піднімає слабкого, боязкого, боягузливого і перетворює його на сміливого, рішучого, палкого. Це - 

закон, який направляє і виводить на шлях істини, це - манна, яка підтримує життя в довгі дні 

поневірянь, і, нарешті, це - визволення, це - мир, це - добробут для людей доброї волі. 

46 Ви відчуваєте підбадьорення Моїм Словом, люди, і немов чудодійний бальзам стікає на 

ваші рани, ви відчуваєте себе зміцнілими, оновленими, сповненими надії на завтрашній день. Тому 

я запитую вас: чи не думаєте ви, що якби ви донесли те ж саме послання до пригноблених народів 

землі, то воно зробило б з ними таке ж диво? 

47 Ось чому я кажу вам знову і знову, щоб ви готувалися, щоб ви не відкладали час, коли ви 

зможете вирушити в якості посланців цього натхненного послання. Коли я кажу вам 

приготуватися, то це тому, що ця добра новина має бути поширена так, щоб вона не стала 

причиною болю, щоб вона не викликала братовбивчої ворожнечі і щоб через неї не пролилася 

жодна крапля крові. 

48 Моє послання переконливе, лагідне, сповнене правди. Вона зачіпає серце і розум, переконує 

дух. 

49 Слухайте Мене, вивчайте, втілюйте в життя, і ви зможете прокладати людям проломи до 

віри, до світла, до свободи і до миру. 

50 Для цього Я вчу вас досконалому поклонінню Моїй Божественності. Я хочу, щоб ви 

зрозуміли, що молитися треба тільки Мені, бо Я - Той, Хто дає, без чиєї волі або дозволу нічого не 

відбувається. 

51 Марія, ваша Небесна Мати, є володаркою дарів і благодатей. Тому, якщо ваше піднесення 

низьке або ваше недостатнє піднесення робить вас недостойними говорити зі Мною, моліться до 

неї, шукайте її допомоги і заступництва, і істинно кажу вам, таким чином ваші прохання швидко 

дійдуть до Мене. 

52 Я даю тобі ці пояснення тому, що ти перетворив розум багатьох праведників на божества, 

до яких ти звертаєшся і яким поклоняєшся, як богам. Яке невігластво, о людство! Хіба можуть 

люди судити про святість і досконалість духу лише за його людськими справами? 

53 Я перший кажу вам, щоб ви наслідували добрі приклади, які ваші брати і сестри написали 

своїми творами, своїм життям і своєю чеснотою, а також кажу вам, що, згадуючи їх, ви можете 

сподіватися на їхню духовну допомогу і вплив. Але навіщо ви зводите їм вівтарі, які лише 

ображають смиренність цих душ? Чому люди створюють культи в пам'ять про себе, як про Бога, і 

ставлять їх на місце Отця, якого забувають, як поклоняються своїм братам? Якою ж скорботною 

була для них слава, яку ти їм тут дарував! 

54 Що знають люди про Мій суд над тими, кого вони називають святими? Що вони знають про 

духовне життя цих істот, про місце, яке кожен з них заслужив перед Господом? 

55 Нехай ніхто не думає, що цими одкровеннями Я хочу стерти з ваших сердець ті заслуги, які 

заслужили Мої слуги серед вас. Навпаки, знайте, що благодать, яку вони знайшли в Мене, велика, і 

що Я дарую вам багато чого за їхніми молитвами. Але необхідно, щоб ви усунули своє невігластво, 

з якого випливає релігійний фанатизм, ідолопоклонство і забобони. 

56 Якщо ви відчуваєте, що дух цих істот оточує вашу сферу життя, довіртеся їм, бо вони є 

частиною духовного світу, щоб вони і ви, об'єднавшись на шляху Господньому, могли виконати 

роботу духовного братерства - ту роботу, якої Я чекаю як результату всіх Моїх навчань. 

57 Я навчаю вас у такій формі, щоб ви могли виконати своє завдання з чистим серцем. 

58 Воістину, це існування є новим етапом розвитку вашого духу, який залишив незавершеною 

доручену йому справу, і якому нині дана можливість просунути його ще трохи далі по шляху до 

досконалості. 

59 Мені, Божественному Вчителеві, теж довелося повернутися до людства, бо Моя тодішня 

робота залишилася незавершеною. Деякі відкидають це твердження і кажуть, що робота Ісуса була 
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завершена, коли Він помер на хресті. Але вони говорять так, тому що забули, що Я сповістив і 

обіцяв вам Своє повернення. Але ви, кому Я зараз відкриваю ці вчення, повинні зрозуміти, що для 

Мене реінкарнація не є абсолютно необхідною, бо в Моєму Дусі закладена сила відкривати Себе 

людству тисячами способів. І Я не повернувся в пошуках досконалості Свого Духа. Якщо Я 

приходжу до вас зараз, то тільки для того, щоб продовжувати вказувати вам шлях, який веде вас до 

Світла. Згадайте, що пророки говорили вам у Першу Еру: "Він - ворота". Більше того, коли Я став 

людиною серед вас, хіба Я не говорив вам: "Я є Шлях"? Хіба Я не кажу вам зараз: "Я - вершина 

гори, на яку ви піднімаєтеся"? 

60 Істинно кажу вам: Я завжди був у досконалості. Сьогодні Мені приносить радість бачити, 

що ви безпечно йдете Моїм шляхом. Завтра буде всезагальна радість, коли ви всі будете жити в 

духовному домі, який давно очікував на прихід дітей Господніх. 

61 Тому Я звертаюся до вашого духу, бо знаю, що він зараз може осягнути це вчення і сказати 

йому, що він не дитя цієї землі, що він повинен вважати себе лише гостем тут, у цьому світі, бо 

його справжня батьківщина - духовна. 

62 Вживайте це слово в правильному значенні, бо інакше ви можете зрештою подумати, що 

Моє вчення суперечить усьому людському прогресу. Але було б несправедливо, якби ви 

приписували такі помилки вашому Батькові, який лише прагне досконалості Своїх дітей на їхніх 

різних життєвих шляхах. 

63 Те, що непримиренно переслідує Мою справедливість, - це зло, яке приймає в людському 

серці різні форми і часом проявляється в егоїстичних почуттях, в ницих пристрастях, в непомірній 

жадібності і навіть як ненависть. 

64 Учні, уважно вивчіть те, що Я вам зараз образно говорю: Життя - це дерево, гілок у нього 

незліченна безліч, і серед цих гілок немає двох однакових, але кожна виконує своє завдання. Якщо 

плід не вдається, його відкидають від дерева, а якщо гілка дико росте, її обрізають, бо з дерева 

життя можуть виходити тільки плоди життя. 

65 Істинно кажу вам: кожну науку, яка спричинила зло, і кожну релігію, яка не поширила 

справжнього світла, ви можете вважати гілками і плодами, через які не тече сік дерева життя, бо 

вони були відштовхнуті від нього. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 116 
1 Ви - люди, в яких Я знову вклав Своє благовоління, бо коли вам було дуже боляче, ви 

піднімали до Мене очі і кликали Мене. 

2 Це час випробувань, але Моє Слово, як божественний бальзам, принесло розраду і надію у 

вашу скорботу. Але я прошу вас: Чому ви плачете, голодуєте, хворієте і потребуєте? Чому ти спав? 

Чому ви стерли зі свого серця Мої Слова Життя, які є поживою для вашої душі? 

3 Ти не був готовий, коли Моя Присутність застала тебе зненацька, але, принаймні, ти відчув 

Мене, коли усвідомив, що Мій Голос кличе тебе, щоб дати тобі нове одкровення. 

4 У твоєму бажанні прийти до Мене тобі дуже допомогло те, що ти був бідний на матеріальні 

блага. Але не тому, що ви добровільно зреклися їх, щоб прагнути до одухотворення, а тому, що 

Моя турботлива любов відокремила вас від спокусливих і зайвих багатств, щоб ви були вільні, 

коли Я постукаю у двері ваших сердець. 

5 Коли ви вперше прийшли слухати Слово, духовна мета Мого явлення вас мало цікавила або 

не цікавила зовсім. Те, чого прагнуло твоє серце і про що просило Мене, було лише земними 

благами, в яких ти відчував велику потребу. Але згодом ви усвідомили, що дари, які рясно роздавав 

ваш Учитель, мають духовну природу, і, нарешті, зрозуміли, що земні блага ніколи не матимуть 

тієї цінності, яку мають ці дари. 

6 Коли це світло засяяло у ваших умах, ви зрозуміли нещастя великих народів, страждання 

тих, хто, будучи багатим і володарем світу, володіє всім лише зовні. Ви відкрили для себе фальш 

гламуру, брехні, пишноти і насолод життя. 

7 Ви відчули на собі нездатність релігій об'єднати і оновити людство, і на кожному кроці були 

свідками їх роз'єднаності. 

8 Коли ви бачили таку сильно порушену рівновагу і сум'яття серед людей, з вашого серця 

виривалися почуття вдячності Отцю, бо, почувши Його в цей час, ви знайшли в Його Слові 

надійний притулок для своєї душі. 

9 Але так само, як ви усвідомили всі ці істини, необхідно, щоб ви також усвідомили 

відповідальність, яку ви несете перед вашими ближніми, бо ви повинні зрозуміти наступне: Хіба Я 

приніс мир, яким ви насолоджуєтеся, і світло, що осяює ваше існування, тільки для того, щоб 

допомогти цьому народові? Ні, Мої слухачі, Мої дари благодаті зійшли до вас лише як первістки 

або як аванс того, що Я пізніше дам людству. Зрозумійте, чому Я кажу вам дивитися в очікуванні 

бездомних, які прийдуть у пошуках тіні і місця притулку. Хіба не зраділи б ваші серця, якби люди, 

які приїдуть з інших народів, знайшли у вашому середовищі приклад милосердя, духовності та 

миру? 

10 Це буде вашим завданням після того, як Я перестану давати вам Мої настанови. І як Ілля 

був Моїм попередником по духу, так і цей народ буде Моїм наступником, несучи найкраще 

свідчення своїм життям, словами і справами про те, що Я був серед вас. 

11 Велике буде ваше задоволення, коли ви вмітимете з любов'ю приймати своїх ближніх і 

дарувати їм щось із того, що Я вам довірив. Але пам'ятайте, що ваш біль буде ще сильнішим, якщо 

у ворота вашого міста будуть стукати люди, а його жителі будуть спати або займатися марними 

справами. 

12 Не будьте надмірно самовпевненими у своїх діях, бо вас підстерігають спокуси, і легко 

може статися так, що той, хто вже просунувся на шляху одухотворення, через відсутність 

істинного і високого ідеалу, захоче повернутися на шляхи насолод, до егоїстичного матеріалізму, 

до життя в надії. 

13 Я кажу вам це, щоб ви жили пильно. Але не думайте, що Мій Закон катує або поневолює. 

Це правда, що крок від темряви до світла, від зла до добра, від нижчого до вищого часто буває 

болючим для людини. Але якщо йому вдається безпечно йти Моїми шляхами, то все, що він 

зустрічає на своєму життєвому шляху, - це мир, бо для духу практика чесноти не означає ніяких 

жертв. 

14 Хто з вас може сказати Мені, що Я не закликав його йти шляхом чесноти? Послухайте, Я не 

хочу хвалитися тими благами, якими Я вас наділив, але прошу вас сказати Мені, чи не творив Я 
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чудес над вами і вашими рідними, чи не зцілював хворих тільки завдяки вашим молитвам або 

сльозам, чи не врятував вас від смерті, коли ви вже були на краю прірви. Як Я міг утриматися від 

того, щоб не зробити цього з вами, знаючи, що вам знадобиться багато віри і сили, щоб іти Моїм 

шляхом? 

15 Я приніс вам Моє світло, щоб ви могли наставляти себе в його спогляданні. Я зробив це не 

для того, щоб засліпити ваші очі, і не для того, щоб поранити вашу душу. 

16 Пройдіть шлях спокійно і обдумано, щоб він не здавався ні коротшим, ніж він є насправді, 

ні занадто далеким. Варто лише пам'ятати, що життєві випробування - це шлях до досягнення миру 

у вічності, частиною якого ти є по силі свого духу. Йдіть цим шляхом у мирі, з справжнім ідеалом 

досконалості, і він ніколи не здасться вам обтяжливим або непосильним. Це буде для вас як одна з 

тих прогулянок, коли ви бачите перед собою прекрасну стежку, чудовий краєвид, і вам хочеться, 

щоб вона ніколи не закінчувалася. 

17 Якби Я дав тобі все в цьому житті, у тебе вже не було б бажання піднятися ще на один 

рівень вище. Але те, чого ти не досяг у цьому існуванні, ти прагнеш в іншому, а те, чого не досяг у 

тому, обіцяє тобі інше, вище, і так відбувається крок за кроком вічно на нескінченному шляху 

розвитку душі. 

18 Коли ви чуєте Моє Слово, вам здається неможливим, що ваша душа здатна досягти такої 

великої досконалості; але Я кажу вам, що ви сумніваєтеся у високому призначенні душі лише тому, 

що дивитеся тільки на те, що бачите своїми матеріальними очима: убогість, невігластво, злобу. Але 

це тільки тому, що в одних душа хвора, в інших паралізована, треті сліпі, а четверті духовно 

мертві. І перед обличчям таких духовних страждань треба сумніватися в долі, яку готує тобі 

вічність. Так ви живете в цей час любові до світу і матеріалізму. Але вже світло Моєї істини 

досягло вас і розвіяло темряву ночі часу, що вже минув, і сповістило своїм світанком про прихід 

епохи, в якій душа отримає просвітлення через Моє наставлення. 

19 Це світло звільнить вас від невігластва, від брехні. Скільки неправди, скільки фальсифікацій 

і обману назавжди викриє його яскравість. Горе тим, хто фальсифікував закон. Горе тим, хто 

приховав або сфальсифікував правду. Вони не уявляють, яким буде їхній вирок. 

20 Моє Слово закликає світ до роздумів, щоб з них народилося покаяння, а з нього - 

оновлення. Але подібно до того, як Слово, дане через цих носіїв голосу, пробуджує вас і рухає вас 

внутрішньо, так само і в інших країнах, в інших регіонах, іншими способами, посланці Мої 

поставили собі за мету привернути увагу людей, нагадати їм про цілісність Мого Закону і 

істинність Моєї Доктрини. Вони підготували себе у світлі Мого натхнення, і хоча відчувають 

насмішки і презирство, крок за кроком йдуть вперед у виконанні свого завдання. Кажу вам, що Я 

зберігаю для них їхню нагороду, і настане момент, коли вони теж дізнаються про те, що ви зараз 

отримуєте. 

21 Не всі, хто ходить по вулицях і провулках, розповідаючи про події минулих часів і 

тлумачачи пророцтва або пояснюючи одкровення, є Моїми посланцями; бо багато хто зловживає 

цими посланнями з марнославства, з гіркоти або з людської корисливості, щоб ображати і судити, 

принижувати або калічити, і навіть вбивати. 

22 Потрібно, щоб це світло, яке з такою любов'ю увійшло у ваші серця, поширювалося від 

однієї точки землі до іншої, щоб люди пам'ятали, що Христос не робить боляче, не принижує, а тим 

більше не приносить смерть. Бо Він є життям, хлібом, здоров'ям, розрадою і всім тим, чого 

сьогодні так потребує людство. 

23 Люди, я говорив з вами. Думайте про Мої слова, орієнтуйтеся на їхню допомогу, 

споглядайте життя і все, що вас оточує, з цим світлом, яке Я дарую вам, щоб, коли ви почуєте Мене 

ще раз, Я знайшов вас більш усвідомленими і краще підготовленими до виконання вашої місії. 

24 Я завжди говорив з вами алегоріями, але зараз ви знаходитесь на початку нової епохи, в якій 

Я буду говорити з вами ясно, бо тепер ви можете Мене зрозуміти. 

25 Все у творінні промовляє до вас про Бога і про життя вічне, все, що вас оточує і 

відбувається в житті, є як би образом духовного. Але ви не задовольнилися творами, які Я створив і 

за допомогою яких Я говорю з вами, даю вам одкровення і наставляю вас. Кожен народ, кожна 

релігійна громада чи секта створює образи, символи, культові форми та скульптури для уособлення 
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Божественного. Ви визнали це необхідним, і Я дозволив вам, о людство. Але нині, коли ваш дух 

більш просвітлений, більш розвинений, ніж у минулі часи, він може ясно бачити і осмислювати 

життя. Я пошлю це послання усім, щоб вони могли пробудитися до Світла і повністю зустрітися 

лицем до лиця з Істиною. 

26 Духовні дари, що засохли через нехтування, в якому їх тримала людина, відчують росу Моєї 

любові, що впаде на них, і тоді, коли люди знову піднесуть свої думки до Мене в чистоті, вони 

побачать те, чого не бачили раніше. Вони почують голос Отця, який промовлятиме до них різними 

способами, і вони відчуватимуть Його присутність на кожному кроці. 

27 Тоді вони перестануть створювати релігійні символи і форми поклоніння, бо, побачивши в 

усьому творінні променистий лик Отця, вони більше не відчуватимуть потреби в цих предметах, 

яким вони приписують особливі здібності, вірити в них, як в образ Отця. 

28 Вас, учні, які чули це слово в Моєму вченні, Я запитую: навіщо вам знадобилося 

створювати символи для свого поклоніння, коли ви мали Мене перед очима, чули Мене і відчували 

Мене? 

29 Якщо ви відповісте на це питання, сказавши, що поважаєте тільки те, що заповідали вам 

попередники, то Я скажу вам, що вони, охоплені світлом Мого одкровення, осягали алегоріями те, 

що є одухотворенням. 

30 Цей народ має виконати велику духовну місію серед цього людства, якому загрожує 

найбезмежніший матеріалізм, що росте і наступає як нове язичництво, як новий і найбільший культ 

з матерією, світом і його пристрастями. 

31 І перед лицем цих випробувань - ви ще хочете зберегти спогади про ідолопоклонницькі 

культи? Чи це той приклад духовності, який ви маєте подавати, і чи це та зброя, яку ви куєте для 

боротьби? 

32 Дозвольте Моєму Слову прорости у вашому серці, щоб незабаром ви могли відправитися 

свідчити про Моє вчення своїми справами. 

33 Коли Я більше не буду давати про Себе знати вам, бо цей період закінчився, не збивайтеся 

зі шляху, не переставайте шукати Мене у ваших скорботах, продовжуйте довіряти Моїм 

настановам. 

34 Я - вузькі ворота, через які ви повинні пройти, а Марія - драбина, по якій ви підніметеся в 

любові і послуху до своєї Матері. Якщо ви вірите Мені і обожнюєте Мене, то не зустрінете ніяких 

підводних каменів і скоротите шлях. 

35 Ви перебуваєте в часі боротьби добра зі злом. Ви покликані працювати зі Мною в цій битві, 

що вже почалася. Я навчив вас боротися, щоб розвіяти темряву і принести світло в кожну душу. 

Моє Слово наставляло вас жити пильно і молитовно, щоб ви не дозволили спокуситися фальшивим 

світлом і не прислухалися до облудного голосу. 

36 Коли цей час мине, і ви вважатимете Моє проголошення далеким, і, виконуючи Мої 

настанови, передасте цю благу звістку своїм нащадкам, ви знову будете тужити за тими часами і 

відчуєте себе щасливими від того, що були обрані бути свідками Мого Божественного прояву. Але 

вже тоді зникне все, що ви додали до цього вчення, і Моє Слово вирветься з вашого духу 

кришталево чистим і ясним, відкриваючи тільки світло і істину. 

37 Коли тебе розпитують твої товариші, говори, не приховуючи нічого з того, що містить Моя 

Робота, і в їхній присутності нагадуй їм про Вчителя в кожному з Його вчень. 

38 Я покладаю на вас відповідальність за прийдешні покоління, які походять від вас. 

Пам'ятайте, що Моє Слово цього часу дано не тільки для кількох поколінь, але і для всіх, хто піде 

за вами, і що вони повинні озброїтися більшою духовністю, щоб досягти вершини, яку Я визначив 

як мету для людей. 

39 Я благословляю тих, хто слідує висхідним шляхом і з часом досягає більшого піднесення у 

вивченні Моєї роботи, і хто готується почути Мій голос у своєму дусі, як тільки закінчиться цей 

час Мого проголошення через орган розуміння людини. Блаженні ті, хто вірить у Мою справу і 

вміє вшановувати її через своє одухотворення. 

40 Скількох своїх ближніх ви можете врятувати своїми молитвами? Цей світ стоїть на краю 

прірви, і Я посилаю вас до нього, щоб ви запобігли його падінню. Зупиніть молодь у її стрімкому 
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русі, що веде до руйнування моралі, очистіть її душі, щоб у них були закладені основи праведного і 

доброчесного життя. 

41 Ідіть шляхами світу і несіть з собою, як мірило вашого життя, істину Мого вчення. Але 

поважайте землю, на яку ви вступаєте, і тоді будуть підготовлені шляхи, якими ви йдете, і буде 

укладений завіт між народами, і ви зробите з цієї землі дім, в якому ви всі будете відчувати тепло 

Небесного Отця і визнавати один одного братами і сестрами. 

42 Я страждав, коли бачив невдячність Моїх створінь, але якщо вони відреклися від Мене як 

від Батька, то Я ніколи не заперечував, що ви - Мої діти, навіть якщо деякі з них осквернені. Я 

бачив великі народи, які відвернулися від Мене і віддали себе тільки своєму матеріальному життю, 

своїм проблемам, нічого не чекаючи від Мене. Але незабаром прийде час пробудження, і всі, від 

дітей до людей похилого віку, присвятять своє життя вивченню і практиці Мого вчення. Люди 

похилого віку будуть говорити, сповнені доброти, і вказувати шлях світлом свого досвіду. Діти 

здивують світ розкриттям своїх духовних дарів і відданістю Моїй Справі. 

43 Улюблені, черпайте з Моїх сьогоднішніх повчань найвищу мораль для вашого життя. Якщо 

ви хочете, щоб світ повірив у це одкровення, дайте найбільше свідчення Моєї істини своїм життям. 

Я сказав вам бути чистими дзеркалами, народом, який вміє показувати приклад віри, послуху і 

чистоти. 

44 Дбайте про те, щоб чистота і добро здобули силу серед вас, і тим самим ви виправите тих, 

хто вступив до ваших лав без чесних намірів. 

45 Ви, що осягнули істину і досконалість Мого вчення, зобов'язані своїми добрими справами 

протидіяти всьому злу, що завдається цій справі тими, хто не зрозумів її кінцевої мети. 

46 Усвідомте, як розмножилося серед вас насіння зла, аж поки воно майже переросло істинне 

насіння. Брехня, марновірство, лицемірство, жадібність до наживи, погані впливи, фанатизм і всяка 

нечистота були бур'янами, які поширилися серед цього народу, який Я хочу бачити очищеним від 

будь-якої плями, щоб послати його посланцями від Мене до інших народів і націй. 

47 Я доручаю це завдання очищення тим, хто любить істинне, чисте. Це робота великої 

наполегливості. Але яким же великим буде щастя цього народу, коли він відчує, що його світло 

нарешті розчинило темряву. Лише тоді Я вважатиму вас вісниками цієї радісної звістки і пошлю 

вас у світ боротися з царством зла, протидіючи його силі через оновлення ваших ближніх. . 

48 Згадайте, з якою любов'ю і Божественним терпінням Я навчав вас і виправляв вас, кажучи, 

щоб ви дозволили Мені вказувати вам на ваші помилки і промахи і вести вас до досконалості. Але 

скільки ж тих, хто залишається глухим до цих слів і у своєму лінивстві, у своїй черствості серця 

пропускає дорогоцінні моменти підготовки, не бажаючи вірити в ті випробування, які їх чекають. 

49 Колись світ візьметься судити і запитувати цей народ, і тільки той, хто "дивився", тоді 

встоїть. Але той, хто використовував Мою Роботу в корисливих і шкідливих цілях, побачить, як 

обрушиться на нього правосуддя землі, і тоді він буде пізно нарікати, що хотів створити своє 

царство, свій трон лестощів і комфорту всередині Моєї ж духовної Роботи, яка є роботою любові, 

смирення і зречення. 

50 Ще раз кажу вам усім: "Дивіться і моліться", і якщо ви дійсно вірите в Моє Слово, то не 

відкладайте виконання його на завтра, бо завтра може бути пізно. 

51 Ось, люди, земля вже стала замалою, щоб вмістити стільки людських страждань. У 

минулому ця планета здавалася людині "долиною" без кінця, тепер вона її завоювала і заселила. 

52 Я дав людині цей світ як дім і сказав їй: "Ростіть і множтеся і наповнюйте землю", і вона 

наповнила землю, але зробила це гріхом і стражданнями. 

53 Цей світ, який повинен бути домом однієї сім'ї, що обіймає все людство, є яблуком розбрату 

і приводом для безглуздого прагнення до влади, до зради і війни. Це життя, яке повинно 

використовуватися для навчання, для духовного споглядання і для зусиль, щоб досягти вічного 

життя, використовуючи випробування і уроки на благо духу, людина неправильно розуміє і 

дозволяє отруїти своє серце образою, гіркотою, матеріалізмом і невдоволенням. 

54 Люди забувають мову, якою з ними говорить совість, вони втрачають віру і випускають 

дари свого духу, так що одні віддаються матеріалізму, а інші нарікають на таке існування і 

приводять нескінченне бажання як привід для втечі з цього світу і переходу в іншу країну. 
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55 Їх я запитую: чи володієте ви вже духовністю, необхідною для того, щоб населяти кращі 

світи? Хіба ви не замислювалися над тим, що якщо ви не дозріли - навіть якщо ви могли б увійти в 

найкращий з духовних будинків - ви не зможете оцінити цінність цього життя, не зможете повною 

мірою насолодитися його спокоєм? 

56 Поправді кажу вам: Заслуга цього життя, яке ви маєте сьогодні, полягає в тому, що дух уміє 

долати всі життєві перипетії та існуючі труднощі; і це ще не все, але більше того, що ви з цим 

погоджуєтеся, ви відчуєте в своєму дусі щастя, яке приходить від того, щоб бути корисними своїм 

ближнім у світі, де панують такі великі потреби. 

57 У той день, коли душа досягне досконалості, необхідної для того, щоб відчути себе в Моєму 

Царстві Небесному, місце або світ, в якому вона живе, чи втілена вона, чи ні, не матиме для неї 

ніякого значення. Вона нестиме в собі Царство Небесне і насолоджуватиметься його благодаттю у 

всіх і кожній місії, на яку її пошле Отець. 

58 Поміркуйте над цим і тепер усвідомте, що ця долина землі є великою землею, яка відкриває 

сприятливі можливості для набуття в ній необхідних заслуг для завоювання тих домівок, яких 

прагне ваш дух. 

Мир Мій з вами! 



U 117 

40 

Інструкція 117 
1 Люди, відпочиньте на твердій землі, оселіться в тіні цієї пальми і почуйте Мій голос, щоб 

зцілилися всі ваші недуги, щоб ви набралися сил і продовжили свій шлях. Бачиш, не треба Мені 

розповідати ні про скорботу твого серця, ні про те, звідки ти родом, бо Я все знаю. Я знаю, що 

ваша душа пройшла через нелегку боротьбу, намагаючись зійти з кривих шляхів. Ви приходите до 

Мене шукати підтримки і сили, щоб не впасти у відчай. Коли ти був близький до того, щоб 

ослабнути, коли твої сили ось-ось мали вичерпатися, ти підняв до Мене очі, щоб попросити 

допомоги, і Я негайно відгукнувся і покликав тебе в цей оазис спокою, щоб ти зміг відпочити від 

болю. 

2 Скільки Моїх повчань ти зрозумів і осмислив з тих пір, як уперше почув Слово? Через неї 

ви зрозуміли, що душа не вдосконалюється ні за день, ні за рік, ні за життя, бо оскільки вона має 

вічну природу, то й шлях розвитку повинен бути довгим, щоб досягти своєї досконалості. Ви також 

навчилися слухати голос совісті, який завжди говорить вам про закон, про любов, добро, 

праведність і чистоту, і ви зуміли відрізнити його від того іншого голосу, який виходить від 

почуттів плоті або пристрастей серця і який не завжди веде на добрий шлях. 

3 Ви вже знаєте, що у вас є зброя для захисту, ви також знаєте, який щит вас захищає, саме 

тому ви почали використовувати молитву, добрі думки, силу волі і віру. 

4 Ви навчилися надавати складовим, з яких складається ваша істота, належне місце в житті, 

бо зрозуміли, що основним є ваш дух, а вже після нього йдуть почуття і розум, які займають гідне 

місце. 

5 Ви тепер знаєте, що справжня духовність в людині полягає не у відокремленні від того, що 

належить до матеріального життя, а в тому, щоб бути в гармонії з усім творінням, і щоб досягти 

цієї гармонії, дух повинен передувати, повинен бути вище людського, одним словом: повинен бути 

лідером. Інакше дух - раб плоті. 

6 Ти знаєш, що на Моєму шляху неможливо прикинутися ні любов'ю, ні щирістю, ні знанням, 

бо ти відразу відчуваєш погляд, який все пронизує і спрямовує. Ви знаєте, що ваші чесноти і ваші 

справи повинні бути правдивими, щоб ваші заслуги були справжніми. 

7 Коли Я звертаюся до вас таким чином, Я роблю це не тому, що вимагаю від вас найвищої 

досконалості, а для того, щоб попросити вас докласти зусиль для її досягнення. 

8 Якщо ви сьогодні страждаєте, якщо ви переживаєте важке випробування або лежите на ложі 

болю, знайте, що ця чаша очищає і оновлює вас, що ця криза змушує вас спокутувати гріхи, або що 

це мудрий урок для духу, і тоді ви з терпінням і покорою спорожняєте цю чашу. 

9 Ви навчилися розуміти, що в кожному з вас Я побудував храм, і ви вже не смієте руйнувати 

побудоване, а намагаєтеся співпрацювати зі Мною в цій роботі. 

10 Ви добре зрозуміли, що заробляти заслуги ви повинні не перед очима людей, щоб отримати 

від них похвалу чи нагороду, а перед своїм Отцем, єдиним, хто може оцінити ваші справи. 

11 Коли ви осягнете всі ці вчення любові, які Я даю вам, якою б непокірною не була ваша 

матеріальна природа і якими б лютими не були ваші пристрасті, повинно виникнути підкорення 

плоті перед духом, що стане початком досягнення гармонії і порядку, які повинні бути присутніми 

в людині, щоб по праву називати себе "Моєю дитиною". 

12 Від вашої поведінки в сьогоденні залежить майбутнє багатьох людей, дорогі люди, не 

сумнівайтеся в цьому. Тому задумайтесь над цим, звільніться від останніх залишків егоїзму, які ще 

залишилися у вас, і принесіть у майбутнє мир, єдність, моральність і духовність, які необхідні для 

того, щоб нові покоління знайшли прокладену дорогу. 

13 Не сумнівайтеся, роблячи цю роботу в світі, бо Я не вперше довіряю вам Своє насіння. 

Доказом є те, що Я говорю з вами в такій формі і ви Мене розумієте. 

14 Це - продовження Мого вчення, але не кінець часів, як це розуміє людина. Світ і надалі 

кружлятиме у світовому просторі, душі і надалі приходитимуть на землю і втілюватимуться, щоб 

виконати своє призначення. Люди і надалі будуть заселяти цю планету, змінюватиметься лише 

спосіб життя серед людей. Зміни, яких зазнає людське життя, будуть великими, настільки 

великими, що вам здаватиметься, ніби закінчується один світ і заново починається інший. 
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15 Так само, як в усі часи життя людства поділялося на епохи або століття, і кожна з них 

чимось вирізнялася - чи то своїми відкриттями, чи то божественними одкровеннями, які 

отримували в ній люди, чи то розвитком почуття прекрасного, те, що ви називаєте мистецтвом, або 

наукою, - кажу вам, ця епоха буде відрізнятися розвитком дарів духу, тієї частини вашого єства, з 

якої ви повинні були б почати розвивати її в собі, щоб позбавити себе від таких великих зол і 

помилок. 

16 Невже ви не вірите, що людське життя можна повністю змінити, розкривши свою духовну 

природу, розвинувши свої духовні дари і запровадивши на землі закон совісті? 

17 О, якби ви могли усвідомити все, чим володіє ваш дух! Але ви цього не знаєте, незважаючи 

на тисячоліття, які ви живете у світі і в духовному просторі, тому що у вашому егоїзмі - а це любов 

до себе - для вас була важлива тільки наука на службі матеріальному існуванню. 

18 Це я розкрию перед вами чесноти, здібності, красу, сили і чудеса, які приховані у вашому 

дусі, бо це правильний час для цього, бо ви тим самим будете пожинати останні плоди епохи. 

19 Незабаром усі народи зрозуміють, що Я, їхній Господь, говорив з ними в усі віки, через які 

пройшло людство, і кожне Моє одкровення було сходинкою на духовних сходах, які Я підняв, щоб 

ви всі могли піднятися до Мене. 

20 Цей час назвуть часом світла, віком духу або часом істини; але Я кажу вам, що це час 

воскресіння духів і їхнього відновлення. 

21 Душа - це храм, побудований Мною, святиня, яку постійно оскверняють люди. Але нині 

настала епоха світла, яку так часто пророкували, яскраве сяйво якої побачать всі і під теплом якої 

зберуться всі діти Господні. Я не говорю з вами про релігійну спільноту, яка приймає одних і 

відкидає інших, яка проголошує свою правду і заперечує правду інших, або яка використовує 

негідну зброю, щоб нав'язати себе шляхом насильства або залякування. Ні, Я говорю з вами лише 

про Закон, пояснений через Вчення, яке і є тим самим посланням, яке Я відкрив вам в цей час через 

це Слово. Тож коли прийде час вам виходити і ділитися цією Доброю Новиною, проповідуйте 

своїми справами мир, любов, милосердя, єдність і братерство. Якщо ж зустрінеш на своєму шляху 

того, хто лицемірно проповідує те саме, що й ти, але спотворює істину, то викриєш брехню своїми 

справами. Якщо ж ви зустрічаєте своїх братів і сестер, які своїм прикладом проповідують правду, 

любов і милосердя, то ви повинні об'єднатися з ними, бо їхня боротьба і ваша буде однаковою. 

22 Не можу не сказати вам, що якщо ви будете невірними і не озброєними, ви не будете 

відчувати себе гідними виконати цю роботу. Якщо ви побачите, що інші починають боротися зі 

справжньою вірою і зі щирістю, не ставайте їм на заваді, бо тоді ваша відповідальність перед Моїм 

правосуддям буде вдвічі важчою. 

23 Я звертаю вашу увагу на все заздалегідь, щоб ніщо вас не здивувало, і тому, коли ви 

підніметеся на битву, ви будете знати, як пробудити в собі ідеал духовного піднесення. 

24 Ця земля, яка завжди відправляла в потойбічний світ урожай хворих, втомлених, 

стривожених, розгублених душ, або тих, що не досягли зрілості, незабаром принесе Мені плоди, 

гідні Моєї любові. 

25 Хвороба і біль все більше залишатимуть ваше життя по мірі того, як ви будете жити 

здоровим і духовно зрілим життям, і тоді, коли прийде смерть, вона знайде вас підготовленими до 

подорожі в духовний дім. 

26 Хто ще може заблукати або розгубитися, увійшовши в дім духу, якщо він уже відчув його в 

цьому житті в моменти молитви, медитації, мрії або заглиблення в Мій Закон? 

27 Сьогодні стільки миру і стільки добра здається вам недосяжним, і це тому, що ви бачите 

всю ту плутанину, яка існує навколо вас, плутанину, яка, як ви знаєте, буде збільшуватися у всіх 

сферах людського життя. Але Я кажу вам: надійтеся на Мене, пильнуйте, моліться і будьте 

невтомними сіячами, щоб ця бурхлива ніч стала світлом нового 

Світанок зійде, і земля відчує нових мешканців, які наділяють її благородними справами, 

відновлюють і відбудовують все те, що нерозумні і нечестиві зруйнували і осквернили. 

28 Люди, цього дня Я відкрив вам частину Моїх божественних планів щодо вас. Я дав вам 

знати заздалегідь дещо з того, що належить майбутньому, і підготував вас до боротьби, яка 

насувається на все людство. 
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29 Подумайте про це добре, і ви відчуєте підбадьорення, бо істинно кажу вам: Блаженні ті, хто 

читає цю книгу, яка відкриває вам "Моє Слово". У ній ви знайшли багато вчень, які були вам 

невідомі. 

30 Я хотів почути тих, хто нічого на землі не називає своїм, щоб потім служити Мені. Я вибрав 

тебе серед смиренних, як завжди шукав Своїх слуг серед простих серцем. Ви знаєте, що власники 

багатств у світі завжди зайняті ними і не згадують про Мене. Я дав їм певний час для того, щоб 

вони обожнювали те, що так люблять. Але завжди прийде година, коли вони почують Мій голос, 

візьмуть свій хрест і підуть за Мною, але спочатку очистяться в горнилі страждань. 

31 Улюблені учні, залишилося всього сім років, які будуть як сім світанків, в яких ви зможете 

Мене почути. Я хочу, щоб ви в цей період часу залишили свою нестійкість і свої кроки і стали 

впевненими, щоб, коли настане 1950 рік, ви могли сказати Мені: "Я хочу, щоб ви сказали Мені": 

"Господи, єднання між нами стало реальністю, і ми приносимо Тобі докази нашого одухотворення і 

нашого братерства". 

32 Цей народ знає, що Я тільки чекаю його одухотворення, щоб Мій голос пролунав у його 

совісті, коли Я скажу йому: "Люди, встаньте і розмножуйтеся, як прах земний". Перетинайте 

долини, міста, пустелі і моря і поширюйте це вчення з любов'ю і смиренням. Моя всемогутня опіка 

відкриє шляхи і зведе нанівець кордони. Моя любов захистить вас від будь-якого переслідування 

або засідки зла, і Я вкладу Своє слово на ваші вуста, коли цього вимагатиме випадок. 

33 Велика, дуже велика ця робота, яку я вам доручаю, бо я хочу, щоб ви були сильними і 

великими духом. Істинно кажу вам, що в серці вашого Отця егоїзм не має місця. 

34 Сім років Я довіряю людям, які отримали ці благословенні ниви, щоб вони зібрали з них 

плоди, гідні Моєї Божественності. 

35 Люди, будьте милосердні і терплячі до тих, хто робить перші кроки. Наставляй їх добротою, 

якою Я виправив тебе. Любіть один одного любов'ю, якою Я полюбив вас, і буде злагода між вами. 

36 Наблизься, Моя Присутність - як тінь дерева, Моє Слово - як пісня птаха. Прийдіть до 

Мене, голодні і спраглі правди, хворі, вбогі духом і невігласи, наблизьтесь до Мене! 

37 Я не відкидаю вас через вашу бідність, і не зневажаю вас через ваше звання. Я знаю, що в 

кожному з вас є дух, який потребує Мого світла, щоб ожити. 

38 Несу здоров'я хворим і надію стражденним. Ніхто не піде без розради за свої страждання. 

Але потім, коли ви досягнете миру, ви відчуєте себе одягненими в ту гідність, яку Я дарую вам. Не 

нарікайте на світ і його мінливі долі та страждання. Пам'ятайте, що саме вони привели вас до Мене. 

Не відсторонюйся і від своїх ближніх, навпаки, тепер, коли ти відчув, як Я приймаю тебе і як 

дарую тобі дари, ще більше простягай до них руки і роби нужденним те, що ти бачив, як Я роблю з 

тобою. 

39 Через одного з вас, хто істинно практикує Моє вчення, багато хто досягне Моєї благодаті. 

40 Молитва, милосердя і добра воля - це все, що вам потрібно, щоб ваше знання Моїх настанов 

засяяло, як променисте світло серед темряви. Наближаються часи відвідин, і Я хочу, щоб усі Мої 

учні були готові. 

41 Поки люди насолоджуються спокоєм або земними задоволеннями, вони не будуть кликати 

Тебе, але гнані болем, вони будуть шукати Тебе. Будьте готові, бо скоро горе проллється на світ. 

Тоді вас покличуть хворі, щоб ви принесли їм Мій бальзам. Багато хто з ваших співвітчизників 

проситимуть ваших молитов, а також бажатимуть ваших настанов, щоб знайти шлях, який приведе 

їх до духовного піднесення. 

42 Бачите, наскільки делікатне і велике завдання стоїть перед вами? 

43 У тиші ви визнаєте, що одкровення, яке Я дав вам у цей час, велике. Якщо ви знаєте, як 

поводитися, як Мої учні, ви побачите ще більше світла в Моїй роботі. 

44 Формуйте людей миру та одухотворення, вилучіть зі своїх сердець останні залишки 

фанатизму, які ще є у вас. Отримайте очищення через оновлення, тоді Я дам знак на небі, який 

побачать у світі і який скаже вам, що "день Господній" настав. Цей знак побачить навіть "сліпий" і 

зрозуміє неосвічений розум. 

45 Використовуйте найсильнішу зброю, яку Я довірив вам, - молитву; і моліться так, щоб не 

слухати тих, хто намагається загасити полум'я вашої віри. Будьте пильні, люди, не дозволяйте 
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нікому затьмарювати ваше серце і намагатися збити вас з дороги. Ви вже знаєте Мій Закон, це 

шлях, ніколи не відхиляйтеся від нього, і вам нема чого боятися. 

46 Якщо на землі хтось хоче вас знищити, а хтось молиться за вас, бо думає, що ви заблукали, 

пам'ятайте, що в духовному є ті, хто стежить за кожним вашим кроком. Ваша Небесна Матір 

оберігає вас під своїм покровом, Ілля оберігає вас любов'ю духовного пастиря, а ваші брати і 

сестри, які живуть у потойбічному світі і присвятили себе добру, оберігають і наставляють вас. 

Тому я звертаюся до тих, хто серед нерішучості і сумнівів робить перші кроки і ще часто 

спотикається і падає. 

47 Незабаром в їхніх серцях запалає віра, і коли це станеться, ніщо і ніхто не зможе її загасити. 

Але перед цим Я повинен дати вам Мої вчення, щоб ваші серця зміцнювалися одночасно з тим, як 

ваш дух все більше і більше відвертається від марного. Таким чином ви поступово розвиватиметеся 

вгору. Тоді ти відчуєш, як спрага істини і любові, яку ти даєш Мені розпізнати, втамувалася, і ти 

підеш виконувати своє завдання, сповнений сил і мужності. 

48 Я готую вас з безмежною любов'ю, бо Мої настанови через цих носіїв голосу не тривають 

вічно. Незабаром ви більше не будете чути це Слово, і все ж ви повинні бути сильними в битві, яка 

прийде, коли Моє Слово більше не буде передаватися в цій формі. 

49 Що ви будете робити, якщо не зрозуміли вчення Вчителя? Як ви зможете захистити свою 

віру, якщо не навчилися зброї, яка допоможе вам захистити себе? Подумайте над цими словами, бо 

багато хто знову впаде на коліна перед ідолами, бо не вміли користуватися Моїм вченням. 

50 Люди, не будьте глухі до Мого голосу і не трактуйте неправильно Мою Роботу. Я сказав 

вам, щоб ви повідомили про це з тією щирістю, з якою я вам це довірив. Прислухайтеся до Мого 

голосу, щоб, почувши голос ваших ворогів, ви змогли звільнитися від їхніх пасток і капканів. 

51 Досі ви дивилися на життя і людей поверхнево. Але нині Я показую вам сенс і суть усіх 

вчень, які Я відкрив вам у Тричі, щоб ви мали повне знання про те, хто ви є, і щоб ви прийняли 

свою долю, як Христос прийняв Свій хрест, і щоб ви любили ближнього свого у Творцеві. Все це 

розкриває і показує вам Моє Вчення. Зараз Я кажу вам, що той, хто був позначений Мною, не 

повинен відчувати себе вищим за того, хто не отримав позначки, бо багато хто з них дасть вам 

докази одухотворення і того, що вони володіють духовними дарами, такими ж великими, як і ви. 

52 Це час, коли у Безмежжі лунає Небесний Дзвін, який скликає людей на Зібрання, запрошує 

до роздумів і молитви. Його відлуння невпинно резонує на дні кожного серця, бо вже втретє Ілля, 

як Мій посланець від одного кінця світу до іншого, закликає душі з'явитися на суд. Ви будете з 

тих, хто шукатиме Мене в ту Годину за допомогою Духа, а не за допомогою скульптур і зображень, 

зроблених руками людей, так що Я можу сказати, що ви з тих, хто наполегливо дотримувався Мого 

Закону, оскільки в тому самому, який Я дав вам на горі Синай, Я наставляв вас, щоб, щоб 

поклонятися Мені, ви не мали перед очима жодного зображення, яке представляє Мою 

Божественність. 

53 Якщо Я закликав вас до духовного поклоніння відтоді, то буде правильно і належним, якщо 

ви запропонуєте його Мені зараз, о люди, які тимчасово втратили надію досягти повного 

оновлення і одухотворення. Усвідомте, як Я продовжив ваше існування і як Я змусив вас йти 

шляхом відновлення і еволюції, щоб у ваших кроках і в ваших постійних мандрах ви могли 

залишити позаду себе будь-яку недосконалість і будь-яку скверну. Хіба ви вже не бачили, як води, 

замулені каламуттю, у своїй стрімкій течії врешті-решт знову стають прозорими? Істинно кажу 

вам: те саме станеться з душею вашою. 

54 Я - Господь життя і створеного. Тому кажу вам, що Я єдиний, хто знає таємницю, вічність і 

долю всіх істот. 

55 Якби людство так вперто не чіплялося за своє невігластво, його існування на землі було б 

іншим. Але люди протистоять Моїм заповідям, проклинають свою долю і замість того, щоб 

співпрацювати зі Мною в Моїй справі, шукають спосіб обійти Мої закони, щоб нав'язати свою 

волю. Я також кажу вам, що якби люди уважно спостерігали за кожним своїм вчинком, то 

помітили б, як вони повстають проти Мене на кожному кроці. 

56 Коли Я обдаровую людей Своїм благоволінням, вони стають егоїстами; коли Я дозволяю їм 

насолоджуватися задоволеннями, вони доходять до розпусти; коли Я випробовую їх на міцність, 
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щоб загартувати їхні душі, вони бунтують; і коли Я дозволяю чаші гіркоти досягти їхніх вуст, щоб 

очистити їх, вони проклинають життя і відчувають, що втрачають свою віру. Коли Я покладаю на 

їхні плечі тягар великої родини, вони впадають у відчай, а коли Я забираю з землі одного з їхніх 

родичів, вони звинувачують Мене в несправедливості. 

57 Ніколи ти не погоджуєшся, ніколи Я не чую, як ти благословляєш Моє Ім'я у своїх 

випробуваннях, і Я не відчуваю, що ти намагаєшся співпрацювати в Моїй справі творення. 

58 Хіба ви не пам'ятаєте приклади, які Я наводив вам в Ісусі, коли Він присвячував це життя на 

славу Свого Отця? 

59 Ісус нічого не мав на землі, але ніколи не скаржився на свою бідність. Він мусив залишити 

матір і дім, зректися всього з любові до Того, Хто Його послав. Його праця була дуже важкою, а 

шлях скорботним до кінця, але Він ніколи не повставав проти неї. Його переслідували і 

висміювали, засуджували і врешті-решт вбили, але 

З Його серця, з Його вуст і навіть з Його очей виходило тільки благословення, прощення і розрада 

для тих, хто Його любив, а також для тих, хто Його кривдив. 

60 Але не тільки з Мене можна брати приклад, гідний наслідування. Згадайте послух Авраама, 

коли Господь зажадав життя його сина, терпіння Іова, який благословляв Мене в кожному Своєму 

відвідуванні, і подібно до цих прикладів є багато інших, які дійшли до вас через літопис історії. 

61 Іноді дивуєшся, коли бачиш, як хворий терпляче несе свій хрест, як сліпий чи паралізований 

благословляє Мою Волю. В інших випадках ви не можете зрозуміти відданість батька, який щойно 

втратив сина, якого дуже любив; матеріалізовані люди цього часу, такі далекі від істини, не можуть 

зрозуміти цю відданість, це терпіння і цю пошану до порад Бога. Це Я ставлю перед вами ці 

прекрасні приклади смирення, послуху Моїй Волі та духовної зрілості, щоб ви мали зразки для 

наслідування у ваших випробуваннях. 

62 Кажу вам, якщо це людство в усьому буде виконувати Мою Волю, воно не знатиме більше 

болю на землі, бо Мій мир буде в його душі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 118 
1 "Пустіть дітей прийти до Мене, кажу вам наново. Не думайте, що вони не можуть прийняти 

Мене, тому що вони малі у ваших очах. 

2 Скільки б провин і плям не мала на собі душа, поки вона живе в дитинстві, вона розділяє 

чистоту і невинність своєї фізичної оболонки. Саме в цей час душа потребує всілякої допомоги, 

щоб не збитися з правильного шляху. 

3 Реінкарнація - це можливість, яку Бог у Своїй люблячій справедливості пропонує душі 

відновити свою чистоту і повернутися на правильний шлях. Це той шлях, яким вона може 

використати досвід, набутий під час паломництва. 

4 Коли ви дивитеся на дітей, робіть це з повагою, бо ви не знаєте, яка душа захована в них. 

Але в чому ви можете бути впевнені, так це в тому, що кожна з цих маленьких істот має минуле, 

яке являє собою довгу історію, велике життя розвитку. 

5 Поки душа переживає дитинство свого тілесного зросту, вона потребує допомоги старших, 

бо її тіло ще занадто слабке, щоб підтримувати її. Вона потребує ніжності, щоб серце не 

зачерствіло, і так само потребує прикладів і повчань, щоб виховувати і підбадьорювати її, поки не 

настане година, коли вона зможе заявити про себе. 

6 Кожна душа несе в світ свій посил, і для того, щоб мати можливість висловити його, 

необхідно, щоб все в її оточенні було сприятливим для неї. Коли душа, пройшовши довгий шлях 

розвитку, сповнений боротьби і випробувань на шляху до своєї досконалості, нарешті бачить себе 

вільною від плям, труднощів і невігластва і в ній панує лише світло, вона все більше і більше 

нагадує чистоту дітей. 

7 Дитина інтуїтивно розуміє, що вона не здатна подбати про себе і тому покладає всю свою 

надію на батьків. Вона нічого не боїться, поки вона на їхньому боці. Вона очікує тільки хорошого і 

знає, що не буде потребувати нічого. Пізніше вона виявляє, що в них є джерело знань, ніжності і 

життя, тому вона відчуває блаженство в їхньому товаристві. 

8 Коли у людей з'явиться це відчуття? Коли вони будуть зі Мною? Коли душа людини 

досягне тієї віри, чистоти і довіри, яку має дитина у своїй невинності? 

9 Істинно кажу вам, що коли це станеться, ви знову почуєте Моє любляче Слово, яке скаже 

вам: "Нехай діти приходять до Мене, бо їхнє Царство Небесне". 

10 Давним-давно вам було сказано: "Шануй батька і матір, а найкращий спосіб вшанувати їх - 

це жити праведним і доброчесним життям". 

11 Чи потрібно вам нагадувати про ваші обов'язки на землі в цей час? Ваше серце каже Мені: 

ні, Господи, промов до нас зараз з духовного життя. Але я бачу, що люди не поставили собі за мету 

шанувати своїх батьків. І якщо вони не виконали перших заповідей, то як вони зможуть виконати 

Мої нові вчення? 

12 На фундаменті Закону, у світлі Мого Вчення, якому Я навчав вас у Другу Епоху, Я зводив 

стіни Святилища; а нині, Своїм новим Словом, Я завершую будівництво Духовного Храму. 

13 Мушу сказати вам, що ваші підвалини ще слабкі, бо ви не живете в гармонії із законами 

Першої Епохи, бо тільки на істинній моралі і очищеній чесноті ви зможете побудувати свій 

внутрішній храм. 

14 У мене таке питання: Як можна вшанувати Небесного Отця, не вшанувавши спочатку своїх 

батьків на землі? Як можна намагатися вважати людство своїми братами і сестрами, якщо ти не 

любиш насамперед свою сім'ю, яка складається з батьків, братів і сестер, чоловіка або дружини і 

дітей? 

15 Ось чому Я забажав, щоб ви об'єднали Закон Першої Ери з вченням, яке Я дав вам через 

Ісуса, а також з одкровеннями цього часу, бо таким чином ви будете мати всі знання і інструменти, 

щоб ступати духовним шляхом, який веде до вічного світла. 

16 Якщо ви не практикуєте чесноти у своєму житті, але при цьому з гордістю вказуєте на те, 

що ви виконуєте закон, я кажу вам, що ви дієте недобросовісно і спотворюєте істину. 

17 Мій учень повинен бути чистим серцем на землі, щоб бути чистим духом. 
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18 Шануйте своїм життям тих, хто дав вам існування по Моїй волі, і тоді завтра ваші діти 

будуть шанувати вас. Не тільки духовними справами прославляйте Мене, ні, ваші людські справи 

також прославляють Мій Дух. 

19 Це час, коли багато людей, відчуваючи великі відвідини, які збираються над людством, 

вигукують: "Це рука Божа карає людство через біль". Але кажу вам, що це помилкове уявлення про 

Мою справедливість. 

20 Коли ви зрозумієте, що біль існує лише як наслідок ваших гріхів і що людина сама себе 

засуджує і карає? 

21 Ви повинні зрозуміти, що коли Я дозволяю болю вразити ваше серце, Я тим самим даю вам 

найяскравіший доказ того, що гріх є найбільшою перешкодою для того, щоб ви могли бачити 

світло і насолоджуватися миром Духа. 

22 Багато хто вважає, що любить Мене і служить Мені, але коли на них обрушується 

страждання, вони з жахом запитують себе: "Як так сталося, що, хоча я люблю Отця Мого, Він 

дозволяє мені пити цю чашу страждань?". - Вони не усвідомили, що не тільки не люблять Мене, 

але й дозволили своїм пристрастям і гонитві за земними речами стати для них культом, якому вони 

віддають перевагу, не усвідомлюючи, яке поклоніння вони повинні приносити Мені. 

23 Якби люди віддавали шану істині, любові, справедливості і добру - які є атрибутами Мого 

Духа - як ви думаєте, чи могли б ще існувати в світі біль, війна, голод, безладдя і смерть? Істинно 

кажу вам, нічого цього не було б у ваших життях, а натомість був би мир, здоров'я душі і тіла, 

мужність жити і благополуччя. 

24 Пам'ятайте, що вам було сказано в Законі: "Нехай не буде у вас інших богів, окрім Мене". 

Але є багато богів, яким людські амбіції створили поклонятися, віддавати їм данину і навіть 

жертвувати життям. 

25 Зрозумійте, що Мій Закон не застарів, і що, хоча ви й не усвідомлюєте цього, він 

безперервно промовляє до вас через совість; але люди продовжують залишатися язичниками та 

ідолопоклонниками. Вони люблять своє тіло, лестять своєму марнославству і потурають своїм 

слабкостям; вони люблять скарби землі, яким приносять в жертву свій спокій і своє духовне 

майбутнє. Вони віддають шану плоті, іноді доходячи до виродження і навіть знаходячи смерть у 

прагненні до насолод. 

26 Переконайте себе, що ви полюбили речі світу більше, ніж свого Отця. Коли ви жертвували 

собою заради Мене, люблячи Мене в ближньому і служачи Мені? Коли ви жертвуєте своїм сном 

або ставите під загрозу своє здоров'я, щоб допомогти і полегшити страждання ближнього? А коли 

ви йшли на вірну смерть заради одного з високих ідеалів, якими надихає Моє Вчення? Дивіться, 

щоб поклоніння матеріальному життю стояло для вас перед поклонінням духовному життю. Тому 

Я і сказав вам, що у вас є інші боги, яким ви поклоняєтеся і служите більше, ніж істинному Богу. 

27 Як ви зможете пізнати на землі життя, що включає в себе справедливість, і як ви зможете 

відчути на своїй душі божественну мантію Мого миру? Що ви зможете зробити, щоб більше не 

відчувати болю, якщо це єдине, що можуть запропонувати вам фальшиві боги, яких ви створили і 

любили з давніх-давен і донині? 

28 Любіть Мене більше за все створене, бо якщо ви любите Мене, то знаєте, як відвести всім 

істотам їхнє правильне і справжнє місце. 

29 Плутанина, яка панує в світі в цей час, дуже велика; але дух людства підготовлений, і 

досить Моєму заклику, щоб вони знову звернули свої погляди до Мого Закону. 

30 Наближається час, коли світло Мого Духа досягне сердець і змусить їх відчути і зрозуміти 

те, чого вони досі не розуміли. 

31 Улюблені учні, ви показуєте Мені свій дух, спраглий істини, і тому Я запрошую вас прийти 

до цього джерела і пити, поки не втамуєте спрагу. Проникайте в суть Мого Слова; пам'ятайте, що Я 

матеріалізуюся лише до певної межі, а далі вам належить зробити правильні висновки, 

досконально вивчивши все почуте. Моліться і запитуйте Мене у своїй молитві, тоді ви відчуєте, як 

з кожним проявом ви отримуєте іскру Мого світла. Не сподівайтеся отримати всю правду в один 

момент. Знайте, що є душі, які вже давно шукають істину, які досліджують і намагаються 

проникнути в усі таємниці і все ще не досягли бажаної мети. 
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32 Христос навчив вас, коли сказав: "Любіть один одного". Але до сьогоднішнього дня ви не 

усвідомлювали масштабу цієї піднесеної заповіді. Істинно кажу вам, все життя людей 

перетворилося б, якби ви жили за цим вищим принципом, бо тільки любов зможе відкрити вам 

таємну волю Божу, бо в Ньому - джерело життя. Ревно шукайте істину, шукайте сенс життя, 

любіть, зміцнюйтеся в добрі, і ви відчуєте, як мало-помалу все, що було неправильним, 

несправедливим і недосконалим, буде відходити з вашого буття. Будьте щодня більш 

сприйнятливими до світла Божественної Благодаті, тоді ви зможете запитати у свого Господа все, 

що хочете знати, все, чого потребує ваш дух, щоб досягти найвищої істини. 

33 Працюйте на землі з більшою самовіддачею і віддано виконуйте свої обов'язки. Завжди 

прагніть до розвитку своєї душі, щоб ваше матеріальне життя не було безплідним. 

34 Моліться простою молитвою, яка йде від найчистішого серця, і перевіряйте свої справи за 

допомогою совісті. Тоді ви будете насолоджуватися Моєю присутністю. 

35 У цьому з'єднанні духу ви отримаєте потоки світла для кращого розуміння життя. Вам не 

бракуватиме натхнення, яке спонукатиме вас ставати все кращими і кращими. У ці моменти 

пробудяться сили і дари Духа, і ви тоді зможете виконувати різні місії, які я поклав на вас. 

36 Інтуїція, яка є духовним баченням, передчуттям і пророцтвом, прояснює себе в розумі і 

змушує серце битися частіше перед обличчям послань і голосів, які воно отримує з нескінченності. 

37 Як тільки люди навчилися спілкуватися з Моїм Духом, їм більше не потрібно звертатися до 

книг або ставити запитання. Сьогодні вони все ще запитують тих, хто, на їхню думку, знає більше, 

або шукають у священних писаннях і книгах, прагнучи віднайти істину. 

38 Блаженний, хто жадібно прагне слухати Моє Слово і не бажає пропустити жодного з Моїх 

повчань, бо він зуміє сформувати у своєму дусі книгу, яка стане його найкращим спадком у цьому 

часі. 

39 Моє Слово - це воскресіння і життя для душі, яка боїться і гине в бурхливому морі 

пристрастей. Тому той, хто прийняв її в своє серце і скуштував її суть, буде жити вічно. І його 

найбільшим бажанням буде відкрити те ж саме своїм ближнім, щоб всі могли харчуватися цим і 

досягти вічного життя. 

40 Я благословляю тих, хто проголошує Мій прихід у Третю Еру і справді виконує своє 

завдання, бо їхнє насіння розквітне за короткий час. Але горе тим, хто зловживає Моїм ім'ям або 

Моїм вченням, щоб застати зненацька довірливих, називаючи себе Божими посланцями або 

займаючи Моє місце для служіння, бо вони будуть викриті і віддані на суд. На своєму шляху вони 

виявлять, що люди прокинулися, і будуть вимагати від них доказів, які виправдають все, що вони 

проповідують. 

41 Я - Слово, що промовляє до вашого духу. Я - Учитель, який знову опинився в оточенні 

учнів. Поки одні з них моляться і заробляють заслуги, щоб відчути себе чистими і гідними бути зі 

Мною, інші спотворюють і знецінюють Моє вчення. Кажу вам, що кожен з них буде відповідати 

переді Мною за вчення, яке Я дав їм усім. Нинішнє покоління, внаслідок свого матеріалізму, не 

зрозуміє сенсу цього одкровення, і саме нові покоління, коли Я з'єднаюся з ними від духу до духу, 

пізнають зміст цієї Книги Мудрості, яку Я залишив вам у спадок в цю Третю Епоху. 

42 Люди чекають знаків Мого послання. Я дозволю, щоб це вчення перекладали і везли в інші 

країни, щоб про нього знали. Скільки людей чекають її, не знаючи, що Я зараз даю і диктую 

незліченну кількість повчань, з яких буде складена книга, що містить Моє послання. 

43 Моє Слово вилилося на вас рясно, як потік кришталево чистої води, що очищає і відроджує 

все на своєму шляху. 

44 Якщо ви озброїте себе, ви будете сильними і матимете духовну владу, яку мали Мої обранці 

в минулі часи. Вас будуть поважати одні і боятися інші, бо оскільки ви несете істину в своєму дусі, 

ви будете викривати фальш, брехню і лицемірство, де б вони не були. 

45 Багато людей, дізнавшись, що ви володієте Моїми одкровеннями, прийдуть до вас з 

цікавості; інші відкинуть вас, а треті захочуть вас знищити. У всіх випадках ви повинні 

обмежитися виконанням свого завдання, а саме - свідчити. Тоді ви відчуєте, що саме ті, хто 

знущався над вами або мав намір вбити вас, будуть зворушені вашими словами, кинуть далеко від 

себе зброю і приєднаються до вас на вашому шляху. 
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46 Наближається великий конфлікт, після хаосу в цей світ прийде мир. Людина повинна 

спорожнити цю чашу, щоб навчитися цінувати і прагнути до миру і чеснот духу. Йому необхідно 

терпіти труднощі, щоб він міг потрястися і очиститися; і коли тягар його провини стає для нього 

нестерпним, він відчуває пекуче бажання, щоб мир, який він так довго виганяв зі свого серця, 

повернувся в його душу, за що він принесе своє повне покаяння. 

47 Кажу вам, що цей мир прийде і що він буде охоронятися і зберігатися в серцях людей 

надовго. 

48 Ця земля буде благодатним полем, на якому розквітне і принесе плід Моє насіння, бо вже 

зараз людське серце зголодніло за любов'ю і спрагле правди, а також втомилося від порожніх слів і 

повчань без любові. Тому людина нарешті відчула, що її повинен наставляти справжній учитель, 

який відкриває їй духовне життя і готує до вищого існування. Мій Закон, постійно присутній у 

житті людей, забувається ними, і тому людство рухається до хаосу; звідси те, що серце людське 

порожнє і вбоге духом. 

49 Тому я запрошую всіх вас повернутися на істинний шлях. Мій мир готовий прийти до вас, і 

будьте певні, що з ним знову розквітнуть чесноти в душах людських. Після егоїзму, в якому жили 

люди, до них повернеться милосердя, і вони будуть прагнути зрозуміти того, хто потребує 

допомоги, і дати йому спокій і розраду, які довгий час не вміли давати. Тоді вони відчують ту 

радість, яку відчуває той, хто любить ближнього свого як брата чи сестру. Коли ж з'являться ті 

добрі сіячі милосердя? Я говорив вам, що заради праведника цей світ може бути врятований. 

50 Подумайте: якби ви всі прагнули бути справедливими і добрими, то ця долина сліз 

незабаром перетворилася б на світ високої духовності. 

51 Ви, люди, працюйте, не втомлюючись. Навчайте, робіть справи, які надихають на 

перетворення, і, оскільки ви воскресли до нового життя, моліться за тих, хто вважає себе живим, 

але помер для віри і надії. Ви, які зараз сильні і здорові, моліться за тих, хто хворіє. Моліться за 

тих, хто не молиться, і підбадьорюйте тих, хто переживає великі випробування. Підтримувати 

слабких і приносити мир народам, що воюють. Допоможи всім тим душам, які залишили свої тіла 

на полях битв, піднятися і увійти в духовне життя, усвідомлюючи стан, в якому вони перебувають, 

і крок, який вони зробили. Моліться за всіх, ваша місія не обмежується тим, щоб робити це тільки 

за тих, кого ви любите і знаєте, хто є вашими близькими, а за всіх, хто живе на цьому світі і в 

інших світах. Робіть це, учні, бо ваша духовна місія вселенська, бо Я не позначив вам ніяких меж, 

щоб ви любили один одного, але завжди говорив вам: "Любіть один одного". 

52 Щоб допомогти вам у цьому завданні, Світло Мого Духа зійшло, щоб пестити вас, діточки, 

які старанно працювали, щоб мати можливість запропонувати нужденним мирне місце, де вони 

можуть почути Мій Голос, який є бальзамом, світлом і миром. 

53 Бідним і смиренним є місце зібрання, бо ви зрозуміли, що це не храм. Натомість ви 

докладаєте зусиль, щоб надати чистоти своїй душі, яка, як ви вже знаєте, є Моїм істинним храмом. 

54 Ці місця зустрічей - як дерева на широких шляхах вашого життя, вони - як пальми в пустелі, 

місця відпочинку, що дають відпочинок і тінь мандрівникам. 

55 О, якби в кожній області було по одному такому дереву, де б люди чули, як б'ються мої 

"соловейки"! Але ваші кроки були повільними, а робота - мізерною. Тому є багато регіонів без 

дерев і багато мандрівників, які не знаходять ні оазису, ні тіні, ні притулку, ні пташиних трелей. 

56 Оскільки ви маєте втіху Моєї Присутності через це Слово, здобувайте заслуги, щоб ваше 

дерево росло і його тінь збільшувалася, бо кількість мандрівників значно збільшиться, викликана 

свідченням тих, хто знайшов тут мир душі. 

57 Працюйте всі разом і виконуйте ту роботу, яку я вам доручив. Але пильнуйте й моліться, 

щоб не впасти в спокусу*, бо тоді ви самі погубите свою працю. 
* Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Це виправлення перекладу Лютера, в якому в Євангелії 

від Марка 14:38 сказано: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу". прохання в "Отче наш": "І не 

введи нас у спокусу" також передано невірно, бо Бог нас не спокушає. (Як. 1:3) Тому нам не потрібно 

просити Його, щоб Він не вводив нас у спокусу, але щоб Він оберігав нас і так вів нас, щоб ми не впали в 

годину спокуси. (Об'явлення 3:10) 
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58 Ви запитуєте Мене у своїх серцях, які є спокуси, в які ви можете впасти, на що Я 

відповідаю, що ці спокуси - марнославство, фанатизм або матеріалізм. 

59 Тепер ти дивуєшся, що Я говорю з тобою так, бо вважаєш, що неможливо впасти через 

вчинки, настільки негідні учня Мого. 

60 Якби ви знали, скільки вас, що приходили сюди сповнені смирення і плакали при 

найменшій провині, що клялися Мені в любові на кожній молитві, але потім смирення 

перетворювали на гордість, а діяльну любов до ближнього - на егоїзм. 

61 Я знаю вас краще, ніж ви самі себе знаєте, і це необхідно, щоб Я говорив з вами таким 

чином, щоб ви жили пильно. 

62 Я покладаю на всіх вас завдання побудови духовної святині, яка буде Моїм істинним 

храмом, жертовником, невидимим для людського ока, але який матиме силу реально існуючого 

жертовника. Його присутність буде відчуватися через те, що ви випромінюєте своїм ближнім. 

63 Такий храм я доручаю вам будувати, бо знаю, що в його лоні ви знайдете мир, життя і 

світло Духа. 

64 Якщо ви об'єднаєтеся з істинним братством, будете слідувати Моїм настановам, 

наполегливо зберігати смиренність, віру і милосердя, не зупинятися на досягнутому, а щодня 

прагнути до більшого одухотворення, то не сумнівайтеся, що незабаром ви побачите свою місію 

виконаною, а свою справу завершеною. 

65 Боріться з усіма насінням розбрату, неправди, обману чи матеріалізму, які можуть прорости 

у вашому середовищі, бо якщо ви будете недбалими, то бур'яни будуть рости і рости, і врешті-решт 

обростуть стіни вашого храму. 

66 Не чекайте, поки результат вашої праці нагадуватиме те, що сталося з людьми, які звели 

Вавилонську вежу. Прагніть до того, щоб по закінченні боротьби у вашій душі була радість і мир, 

але стережіться, щоб в останній момент не виникло сум'яття і болю. 

67 Блаженний, хто прагне бути в мирі зі своєю совістю. 

68 Блаженний, хто сіє насіння миру на своєму шляху. 

69 Ви, хто прийшов сюди, щоб почути мої солодкі слова, ласкаво просимо. 

70 Приходьте до Мене, коли вас пригнічують страждання або відсутність віри, бо Я - Світло, 

яке поверне вам спокій духу. 

71 Якщо вам доведеться бути далеко від цих місць зібрання, ви почуєте Мене у своїй совісті, 

яка вкаже вам шлях. 

72 Коли людство переживає період духовного сум'яття, ясність Мого Слова приходить, щоб 

просвітити його, бо воно здатне зрозуміти вище життя. 

73 Ви всі є свідками того, що в ці хвилини наука використовує весь свій час та інтелект для 

того, щоб відкрити в природі відповідь на багато питань, які цікавлять людину. І Природа 

відгукується на заклик людини, свідчачи про свого Творця, який є невичерпним джерелом мудрості 

і любові, а також справедливості. Однак людина не пробуджується до істини і продовжує, немов за 

вироком суду, обтяжувати себе важким тягарем свого матеріалізму. 

74 Це страх людей зробити крок назустріч еволюції, крок вперед, тому що вони звикли 

залишатися в традиціях, які залишили їм предки. 

75 Людина боїться мислити і вірити самостійно, вона вважає за краще підкорятися чужій 

традиції, тим самим позбавляючи себе свободи пізнавати Мене. З цієї причини він жив відстало.  

76 Але зараз для людства настав час світла, з яким людина знаходить волю. 

77 Якщо людство стало свідком розвитку науки і побачило відкриття, в які раніше не повірило 

б, то чому воно опирається вірі в розвиток духу? Чому вона застигає на чомусь, що її зупиняє і 

робить інертною? Чому вона не відкрилася для вічного життя? 

78 Порівняйте, наскільки Мої одкровення в цей час відповідають вашому матеріальному 

розвитку, щоб ви ніколи не засудили їх помилково. 

79 Нехай людина нічого не уявляє про свою матеріальну роботу і науку, бо вона не знає, що 

без Мого одкровення і без Мого впливу або допомоги духовних істот, які надихають вас з 

потойбіччя, нічого не могло б бути відкрито. 
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80 Людина - частина Творіння, вона має завдання, яке повинна виконати, як і всі творіння 

Творця, більше того, вона наділена вищим розумом і власною волею, щоб власними зусиллями 

досягти розвитку і досконалості духу, що є найвищою метою її існування. 

81 За допомогою духу людина може осягнути свого Творця, зрозуміти Його блага, а також 

захопитися Його мудрістю. 

82 Якби ви, замість того, щоб марнославствувати над своїми земними знаннями, зробили всі 

Мої Справи своїми, то для вас не було б ніяких таємниць. Тоді ви визнаєте себе братами і будете 

любити один одного, як Я навчаю вас у кожній Моїй справі. У вас були б добро, любов, милосердя, 

а головне - єдність. 

83 Як же ви малі, якщо вважаєте себе всемогутніми і великими і тому відмовляєтеся визнати, 

що над вашою силою і вашою наукою стоїть Той, Хто воістину все знає і все може! 

84 Бідолашна людина, якщо вона задовольняється тим, що є матерією і тільки матерією, а тому 

залишається підвладною лише природному закону, який керує смертними і швидкоплинними 

істотами, що народжуються, зростають і вмирають! 

85 Коли ви вийдете зі стану матеріалізму, в якому перебуваєте? Ви повинні докласти зусиль, 

щоб зазирнути за межі омріяного вами раю, місця вічності, яке визначене для вас. 

86 Не чекайте, поки інші почнуть шлях до Мене; приходьте, досліджуйте таємницю, і Він 

скаже вам, що робити; Він скаже вам завдання, яке ви повинні виконати. 

87 Я запрошую вас наблизитися до Мене, але для цього зовсім не обов'язково відмовлятися ні 

від обов'язків, ні від здорової їжі людського життя. 

88 Учні, ви прийшли на землю в той час, коли все людське життя підпорядковане пануванню 

людської науки; незважаючи на великий матеріалізм, світло, яке осяює вашу внутрішню сутність, 

дасть вам зрозуміти, що ви повинні робити. Так ви будете розкривати свої дари, бо ніщо не 

повинно зупинятися, все повинно розвиватися в гармонії. 

89 Я даю вам Свої вчення не просто як моральне приборкання ваших пристрастей, а з їхньою 

допомогою ви зможете піднятися на ще більші висоти вашої духовної досконалості. 

90 Віжки для ваших пристрастей повинна тримати ваша совість. 

91 Я прийшов не для того, щоб заснувати серед вас нову релігію, і це вчення не заперечує 

існуючі релігії. 

92 Це послання Божественної Любові до всіх, заклик до всіх духів. 

93 Той, хто зрозуміє Божественний задум і виконає Мої заповіді, відчує, як його ведуть до 

прогресу і вищого розвитку його духу. 

94 Зрозумійте, що поки світ не стане на шлях одухотворення, мир буде дуже далекий від його 

реалізації. 

95 Я в Ісусі навчав закону найвищих і найчистіших почуттів. Прийдіть до Мене, всі ви, 

перетворіться на Моїх улюблених учнів, і Я навчу вас жити в мирі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 119 
1 Була Моя воля, щоб людство знало історію народу Ізраїлю, бо Я використовував цей народ 

як інструмент Свого вчення і піддав його великим випробуванням, щоб він був як відкрита книга 

для всіх поколінь. 

2 Ці дванадцять племен уособлювали собою людство всіх часів. Але нині ще більша схожість 

між тим народом, коли він був у неволі на чужині, і нинішнім світом, який є рабом гріха і 

матеріалізму, які є силами, що уособлюють владу нового фараона. 

3 Якщо свого часу милосердя Єгови звільнило Свій народ, проклавши йому шлях через 

пустелю і привівши до Ханаану, то сьогодні Я приходжу як світло справедливості і любові, щоб 

визволити всі народи землі з їхнього полону і привести їх до "Землі Обітованої". Зараз Я проведу 

ваші душі в Моє Царство Світла і Миру, і так само зішлю на душі нову манну, яка буде поживою 

Вічного Життя під час їхніх довгих мандрівок. 

4 Новий заповіт Я укладу з людьми, але він буде не з символами, в ньому буде присутній Мій 

Дух. 

5 У Моєму народі знову прокинеться ідеал добра і прагнення до союзу з усіма народами світу, 

подібно до того, як ті дванадцять племен об'єдналися, коли переходили безкрайню пустелю, 

натхненні тим же ідеалом. 

6 Протистояння буде великим, і на цьому шляху будуть перешкоди, вороги і спокуси. Але з 

цього випробування воїни вийдуть загартованими, а апостоли - сповненими милосердя і віри. На 

всьому життєвому шляху, але особливо в критичні часи випробувань, Я буду підбадьорювати 

народи і зміцнювати їхню віру через Мої чудеса. Потім, коли люди досягнуть миру і будуть жити в 

злагоді, Я зроблю так, що вони почнуть насолоджуватися солодкими плодами Царства Світла і 

Миру вже на цій землі - як передчуття тих насолод, які відчують душі пізніше, коли оселяться в 

духовному домі. 

7 Плоди, які душа пожне вже тут, будуть компенсацією за ті жертви, труди і тяготи, яких 

зазнало ваше серце. Пізніше, коли цей народ постукає величезним натовпом у ворота Мого 

Царства, Я радісно зустріну його і скажу йому: "Заходьте, заходьте до Мене і залиште по собі пил 

дороги і втому". Ось воно, місто миру, прикрашене і чекає на своїх нових мешканців. 

8 Люди, злякавшись присутності свого Отця, повірять, що настала година їхнього суду. Тоді 

скажу їм: Не бійтеся, входьте в Дім Мій, що вам належить. Пустеля вже очистила вас і зробила вас 

гідними прийти до Мене. 

9 Люди, бачачи стільки розбещеності серед людей, знаючи про їхню ненависть і війни та 

сумний результат матеріалістичних вчень, ви подумали, що це людство, щоб досягти оновлення і 

навернення до Мого Закону, спочатку повинно буде пережити важкі страждання і що пройде 

багато часу, перш ніж люди, нарешті, полюблять один одного згідно з Моїм вченням. 

10 Кажу вам, хоча це правда, що цей світ чекають дуже великі випробування, але дні скорботи 

будуть скорочені, бо гіркота людська буде настільки великою, що це ж змусить людей 

прокинутися, підняти очі до Мене і прислухатися до голосу своєї совісті, яка буде вимагати від них 

виконання Мого Закону. 

11 Моя справедливість викорінить все зло, яке існує в цьому світі. Перед цим я все досліджую: 

Релігійні громади, наукові та соціальні інститути, і тоді над нею пройде серп Божественної 

Справедливості, зрізуючи бур'яни і залишаючи пшеницю. Кожне добре зерно, яке я знайду в 

серцях людей, я збережу, щоб воно і надалі проростало в душах людей. 

12 Є цілі народи і нації, які викинули Моє насіння зі своїх сердець; інші, які забули Мої 

найважливіші вчення; треті, які не дивляться і не моляться. Проте, незважаючи на безпліддя, в 

якому вони живуть, - ці народи незабаром перетворяться на плодоносні поля, бо Моє милосердя 

діятиме на їхні серця. 

13 Необхідно підготувати "знаряддя поля", наповнити "житницю" духовним насінням, яке Я 

приніс вам, і щоб ви через духовні дари, які Я довірив вам, розпізнали ту годину, коли ви повинні 

покинути місце свого спочинку, щоб вирушити на посів. Пильнуйте і моліться, щоб той 

благословенний світанок не застав вас, сплячих у невігластві, в матеріалізмі чи в гріху, бо тоді ви 
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не впізнаєте слушної години, щоб вийти в "поле", а коли вийдете, то не матимете сили для 

боротьби. 

14 Якщо ви вірите в Моє Слово, готуйте себе вже зараз через молитву, щоб ви могли знайти 

поля, сприятливі для посіву. Якщо ви не закінчите цю роботу, ваші діти візьмуть насіння любові, 

яке Я дав вам, і виконають Мої накази. 

15 Блаженні працівники, яким доручено робити ниви родючими і обробляти їх, бо вони 

побачать росу Моєї благодаті, що сходить на ниви, яка буде постійним благословенням Отця за 

зусилля дітей і ласкою для всіх, хто піднімається до віри і життя. 

16 Давним-давно вам було сказано, що прийде час, коли людина зрозуміє всі одкровення 

минулих часів, і Я кажу вам, що цей час вже почався, і що в ньому ваш дух отримує Моє світло 

через натхнення. 

17 Христос прийшов у світ і проклав для вас шлях, навчивши вас досконалому способу 

виконання Закону Своїм життям, Своїми справами і Своїми словами. Ще до того, як Він мав 

з'явитися на світ, Він був сповіщений пророками, щоб люди могли очікувати Його і впізнати, як 

тільки побачать Його перед своїми очима. 

18 На прикладі Авраама і його сина Ісаака Я дав вам притчу про те, що буде означати жертовна 

смерть Спасителя, коли Я випробував любов Авраама до Мене, попросивши його власноруч 

принести в жертву свого сина, улюбленого Ісаака. При належному роздумі ви побачите в цьому 

акті подібність до того, що згодом ознаменувало жертву Єдинородного Сина Божого заради 

спасіння світу. 

19 Авраам був представником Бога, а Ісаак - образом Ісуса. У той момент Патріарх подумав, 

що якщо Господь зажадав від нього життя сина, то для того, щоб кров'ю невинних змити гріхи 

народу, і хоча він глибоко любив того, хто був плоть від плоті його, але послух в ньому Богу і 

співчуття і любов до свого народу виявилися сильнішими, ніж життя улюбленого сина. - Покірний 

Авраам був готовий завдати смертельного удару по своєму синові; в той момент, коли, 

перемагаючи біль, він підняв руку, щоб принести його в жертву, Моя Сила стримала його і 

наказала йому принести в жертву ягня замість сина, щоб цей символ залишився як свідчення 

любові і покори. 

20 Через століття людство зажадало від Мене жертовної смерті Ісуса, Мого улюбленого Сина, і 

Мені довелося передати Його вам, щоб Його приклад лагідності, запечатаний Його жертовною 

смертю і кров'ю, залишився незгладимим у свідомості людства. 

21 Якщо у випадку з Ісааком ягня замінило його, щоб врятувати його життя, то у випадку з 

Ісусом не було нікого, хто міг би Його замінити, бо Він знав, що необхідно пролити Свою кров, 

щоб сенс і світло цієї жертви просвітили дух, серце і розум людей, які були бездуховними. Саме 

тому Ісуса ще називають "Агнцем Божим". - Закон говорить вам: "Не вбий", але Христос, у Своєму 

вченні любові, показав вам піднесений урок смерті, щоб врятувати інших. 

22 Блаженний, хто вмирає, щоб дати життя тим, хто цього потребує, бо він буде жити вічно. 

23 Ось, прийшов час для вас осягнути духовну суть, що міститься в Моїх попередніх 

одкровеннях, те, що людство лише інтерпретує матеріально, не намагаючись зануритися в них, щоб 

розкрити їхній духовний зміст. 

24 Я ставлю вас на початок шляху розуміння, щоб ви могли потім досягти суті Мого вчення. 

Якби Я представив вам все повністю освітленим, ваш дух не напружувався б, щоб докопатися до 

суті Мого Слова. 

25 Нагадаю, як той натовп у той час - у Другу Епоху, спраглий крові, нарешті побачив Ісуса, 

що висів на хресті, а поруч з Ним у муках смерті двох інших засуджених, - почув, як Він промовив 

до Отця: "Господи, прости їм, бо не відають, що творять". Всі присутні це чули, але не розуміли 

тих слів, і повинен був пройти час, щоб люди зрозуміли, що та кров, яка повільно стікала на землю, 

була символом Божественної Любові і найвищого прощення, яке спускається безмежною мантією, 

вкриваючи всіх людей. 

26 За цей час минуло багато століть, але людство цього часу - плачучи над пам'яттю жертовної 

смерті Ісуса і жахаючись жорстокості тих, хто піддав Його випробуванню - все ще перебуває в 

темряві. 



U 119 

53 

Кров'яний каркас - той самий, який щодня приносить у жертву тисячі своїх співвітчизників. 

27 Якби Христос повернувся на землю як людина в цей час, Він би вже не сказав, як на 

Голгофі: "Отче, прости їм, бо не відають, що творять", бо зараз ви отримуєте світло совісті в 

надлишку, і душі розвинулися далеко. Хто не знає, що Я - Дарувальник життя, і тому ніхто не може 

відняти його у свого ближнього? Якщо людина не може дати буття, вона не має права брати те, що 

не може віддати. 

28 Люди, невже ви вважаєте, що виконуєте Мій Закон тільки тому, що говорите, що у вас є 

релігія і ви виконуєте зовнішні поклоніння? У Законі вам сказано: "Не вбивай", але ви порушуєте 

цю заповідь, бо проливаєте кров своїх ближніх потоками на вівтар свого гріха. 

29 Ізраїльтяни і християни воюють і вбивають один одного - хіба Я не дав їм один і той самий 

закон? 

30 Спокута за це буде кривавою і скорботною, бо забрані людські життя і пролита кров 

волають до справедливості. Горе тим, хто вбивав, а ще більше тим, хто радив або наказував 

вбивати! 

31 Крок за кроком народи йдуть до долини (смерті), де збираються на суд. 

32 І все ж таки ті люди, які наважуються вимовляти Моє ім'я, ведуть війну і чиї руки 

заплямовані кров'ю своїх ближніх, наважуються вимовляти Моє ім'я. Чи це квіти або плоди вчення, 

якого Я вас навчив? Хіба ви не навчилися від Ісуса, як Він прощав, як благословляв того, хто Його 

ранив, і як навіть у смерті дарував життя Своїм катам? 

33 Люди засумнівалися в Моєму Слові і знехтували вірою, тому все поклали на силу. Потім Я 

дозволив їм самим побачити свою помилку, пожинаючи плоди своїх діянь, бо тільки так вони 

відкриють очі, щоб осягнути істину. 

34 На цьому столі любові є їжа, яку не змогли б запропонувати вам навіть царі землі: Вони - 

хліб небесний, якого жадають бідні, і вино, яке п'ють вигнанці світу. Їжте і пийте, але ніколи не 

пишайтеся тим, що володієте цими благами, бо тоді ви ховатимете марнославство під своїм убогим 

одягом, а Я хочу, щоб ви були смиренні розумом і серцем. Беріть приклад з тих, хто хоч і носить на 

плечах царську мантію, але в душі вміє бути смиренним. Хліб і вино Моє - для всіх, бо Я бачу всіх 

вас духовно нужденними. На початку Я обдарував вас усіх Своєю благодаттю, яка є божественним 

насінням. З тих пір ви йшли різними шляхами відповідно до свого призначення, і на цих шляхах 

кожен пожинав відповідно до свого посіву - одні плоди в достатку, інші - тільки біль і страждання. 

У той час як одні прожили лише короткий час на землі, тому що досягли необхідного світла для 

піднесення, інші, хоча і прожили довгий час в долині сліз, не досягли навіть знання того, хто вони 

є, і куди йдуть. Я милосердний до цих душ, які блукають без мети, і тому зупиняю їхні кроки, щоб 

вказати їм шлях, який веде до "Землі Обітованої". 

35 Світло Мого Духа проникає в кожне серце, навіть якщо воно залишається закритим. Так 

само і світло Королівської Зірки, здається, не проникає у вашу спальню, коли вона замкнена, але її 

невидимі промені проникають всередину і надають приміщенню живої атмосфери. Ви не будете 

чекати, поки Моє світло проникне всередину вас, хоча двері ваших душ зачинені. Як прекрасно 

буде знайти вас з вашим внутрішнім храмом, готовим прийняти благодать Моєї турботливої 

любові. Дозвольте Мені зцілити вас і зміцнити вас, і тоді Я зроблю вас Своїми робітниками і 

учнями. 

36 Багато хто з вас, хто зараз є ніким у житті, хто є останнім навіть у своїх сім'ях, незабаром 

побачить себе за Моїм столом. Вас, зневажених і вигнаних з кола своїх близьких, завтра визнають 

ті, хто вас недооцінював. 

37 Ви хочете розчулити або заспокоїти свої серця? Тоді йдіть цим шляхом - шляхом смирення, 

духовного піднесення і милосердя. Несіть зцілення хворим, відвідуйте ліжка болю, втішайте 

стражденних і шануйте тих, хто взяв на себе цей хрест раніше вас. Беріть за приклад тих, хто 

спостерігає ночами і вивчає Мою роботу, а також тих, хто надає послуги любові своїм ближнім, 

хоча і п'є чашу страждань. 

38 Так Я звертаюся до тих, хто починає вимовляти перші слова духовної мови, до неофітів, 

яких навчаю основним правилам Закону і кінцевій меті Своєї Справи. У ній ви дізнаєтеся, що якщо 
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молитися від духу до духу і любити своїх ближніх, то ви не тільки зцілите хворих, але й воскресите 

мертвих. 

39 У цьому скромному регіоні, де Я нині проявляю Себе, Я відкрив вам, що Третя Ера 

почалася в 1866 році і що цей прояв закінчиться в 1950 році, коли багато Моїх дітей почують Мене. 

Істинно кажу вам, що уста, які передали вам Мою настанову, говорили не з власної волі, а за 

божественним натхненням. 

40 Улюблені працівники цих полів, з істинною любов'ю прийміть своє завдання, обробляйте 

Мої ниви, роблячи борозни, в які кладете божественне насіння. Знайте насіння, щоб сіяти тільки 

його, бо в його плодах буде заснована висхідна еволюція і світло вашої душі. Невже ви вважаєте 

справедливим, що, відійшовши в духовний світ, ви повинні жаліти себе тільки за те, що не 

проявили ревності у справі, яка привела вас на Землю? 

41 Не забувайте, що Я постійно кажу вам: сійте пшеницю на Моїх полях, бо ті поля, де виросли 

бур'яни і будяки, будуть зрізані серпом Божественної Справедливості. 

42 Те ж саме Я говорив учням і народу в Другу Еру: "Істинно кажу вам: кожне дерево, 

посаджене не рукою Отця Мого Небесного, буде викорчуване з коренем". 

43 Моліться, працівники, робіть це смиренно перед Отцем вашим і дбайте, щоб ваше сіяння 

було приємне Моїм очам. Невтомно очищайте свої поля, шукайте світло, щоб виправити помилки, 

поки на них не зацвіте лише пшениця. 

44 Це чисте насіння, яке ви отримали, але ваша мала віра не дозволила вам розпізнати цю 

чистоту, і ви, не усвідомлюючи цього, змішали його з іншим насінням, яке не від Мене. 

45 Я сказав вам: Знайте насіння, щоб очищати одне за одним посіви ваші, і щоб з уст ваших 

дітей, коли вони почнуть ходити дорогою Господньою, виходила тільки правда. Я бачу тих, хто 

прагне проникнути в суть цього вчення, але до сьогоднішнього дня не зміг звільнитися від впливу 

чужих вчень, релігій і догм. 

46 Люди, допомагайте Моїм глашатаям своїми молитвами, навчайте своїх пророків і 

зміцнюйте їх. Не забувайте, що під кінець Мого прояву Я відкрию вам багато вчень, які Я зберіг 

для вас, щоб ви завершили цю спадщину золотою брошкою. 

47 Після закінчення часу цього проголошення Моє світло допоможе вам розібратися в 

почутому, що дозволить вам відокремити істотне і істинне від зайвого, тобто від матеріального. 

48 Я надихну цей народ, свідків Мого Слова, щоб вони досконально вивчали Моє вчення і 

розуміли глибокий сенс того, що Я говорив їм, і в чому суть Мого вчення. 

49 Коли ви пройдете етап підготовки і будете готові навчати, Я прокладу вам шлях, і тоді вас 

більше не будуть лякати ні невидимі небезпеки і терни, ні підступні пастки і загрози, з якими ви 

зіткнетеся, бо тоді все буде підготовлено для вашого посіву. 

50 Все, що Я тоді накажу, і світло Моє зійде на вас, як роса сходить на долини в тиші ночі. 

Любов - це те, що ви будете сіяти. Як ви хочете, щоб народи укладали мирні договори, якщо в їхніх 

серцях немає любові? 

51 Я говорив вам, що мир буде з людьми доброї волі, але ні з одним народом землі Я не 

знаходжу цієї доброї волі. 

52 Тому необхідно, щоб повстав народ, який не прагне до скарбів світу, але який навчає 

діяльної любові до ближнього, молитви, чеснот і віри. Цей народ Я назву Моїм, і люди впізнають 

його як народ Божий. Від моральності її народу, від його добрих звичаїв, від доброчесного життя, 

яке він веде, прийде мир, який принесе благополуччя людям, не забуваючи при цьому, що 

досконалий мир, єдиний мир, який наповнює дух щастям, приходить тільки до того, хто бажає його 

з істинною любов'ю. 

53 Коли ви досягнете спокою в душі, коли не досягли навіть спокою в серці? - Кажу вам, доки 

не буде знищена остання братовбивча зброя, доти не буде миру між людьми. Братовбивча зброя - 

це все те, за допомогою чого люди забирають життя один в одного, руйнують мораль, позбавляють 

себе свободи, здоров'я, душевного спокою або знищують віру. 

54 Межа такої кількості беззаконь майже досягнута, вони повинні припинитися. Ось чому Мій 

голос пролунав у глибинах душ і закликав людей усіх народів скласти зброю руйнування і смерті, 

щоб вони згоріли у вогні Моєї справедливості. 
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55 Тоді Я буду говорити духовно, і голос Мій буде почутий у совісті всіх Моїх дітей. 

56 Якби горді і нерозумні люди замислилися і помолилися, вони б усвідомили, куди вони 

спрямовують свої кроки, і зупинилися. Але вони не можуть досягти повної ясності розуму, бо 

ненависть і амбіції засліплюють їх. 

57 Моліться, всі, хто бажає належати до народу миру. Всі, хто бажає простягнути братерську 

руку своїм ближнім, щоб врятувати їх, - наближайтеся до світла. 

58 Насіння зла, розсіяне по всій землі, приносить плоди, як ніколи раніше. Але мушу вам 

також сказати, що добре зерно також проростає в різних точках планети. 

59 Готуйтеся духовно, всі ви, хто відчуває, що у ваших серцях починає проростати це 

божественне насіння, щоб, зустрічаючи на своїх шляхах інших сіячів, ви могли впізнати їх і 

об'єднатися в Моєму Законі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 120 
1 Здавна вам було сповіщено вустами пророка, що настане час, коли Божественний Дух буде 

вилитий на всяку плоть і дух. Істинно кажу вам, що цей час є той, в якому ви нині живете. Але воно 

застало вас зненацька і непідготовленими, тому що ви надали дуже мало значення цим пророчим 

голосам, і ви не вивчили і не осягнули це пророцтво. 

2 Сьогодні ви шукаєте все надприродне, щоб знайти підтвердження того, що духовне життя 

існує. Одні спостерігають і вивчають зірки, інші чекають таємничих голосів чи знаків, треті хочуть 

знайти пояснення в науці, але дуже мало тих, хто зосередився на найпотаємнішій частині свого 

духу, щоб почути там голос свого Господа, відчути Його і полюбити Його. 

3 Коли Я востаннє з'явився Своїм учням у Другій Епосі, вони побачили, як хмара огорнула 

образ Вчителя, піднявши Його вгору і забравши з собою в нескінченність. Там вони отримали 

обітницю і звістку про те, що Господь повернеться до людей у тій самій духовній формі, в якій ці 

люди бачили Його відхід. 

4 Тільки вони могли осягнути той Божественний прояв, бо тільки вони були оснащені, поки 

світ спав. Нині кажу вам, що ви бачили, як збулося слово того пророка Першої Епохи, і як збулася 

обіцянка, яку Я дав вам. Але Мій прихід у духовній формі відчували лише ті, хто готував себе 

внутрішньо, або ті, хто чекав Мене пробудженими почуттями. 

5 У тій же піднесеній тиші, з якою Я злітав у хмарі в ту Другу Еру, Я спускаюся до всіх духів 

сьогодні; але не всі бачили, відчували або чули Мене, бо зараз, як і тоді, є лише деякі, хто 

сприйнятливі. Мій голос лагідний, але Моя присутність наново потрясе людство в усіх його 

соціальних інститутах. 

6 Правителі, фарисеї та книжники насміхалися з Ісуса, коли чули, як Він говорив, що Він Цар, 

що Він прийшов, щоб правити. Коли вони побачили Його смерть на хресті, їхні насмішки і сумніви 

ще більше зросли, але вони не могли уявити, що дуже скоро вони загинуть разом зі своїми урядами 

і васалами, і що Той, Кого вони засудили і вбили як самозванця, здобуде перемогу над 

величезними натовпами і народами завдяки істині Свого вчення, сповненого справедливості, 

любові і смирення. 

7 Ось Я, видимий і дотиковий для того, хто внутрішньо готується і бажає споглядати Мене, і 

Я поширюю світло у всіх духах, щоб ніхто не шукав Мене в іншій формі, крім духовної, і не 

прагнув знайти Мене в зовнішньому, коли він носить Мене в своєму серці. 

8 Ілля прийшов, щоб приготувати Мій прихід. Він знову проклав шляхи, навіть просвітивши 

уми і розв'язавши вуста тих, через кого Я передав вам Моє Слово. Як тільки я перестану говорити з 

вами через людський розум, Ілля продовжить поширювати світло на шляху людства. 

9 Велике послання Посланця Божого у цю епоху. Знайте, що вже в Другій Ері Я говорив вам: 

"Прийде Ілля і відновить все до первісного стану". 

10 Хто ж ті, хто дійсно відчуває Його духовну присутність? Я також міг би сказати вам так 

само, як сказав тоді: "Ілля був з вами, а ви його не відчули". 

11 Ви називаєте його предтечею, і цим він був у правді з першого разу. Він дав вам уявлення 

про Божественне спілкування через людину і воскресив мертвих ще до того, як Ісус прийшов у 

світ. Він приніс вам перші послання про перевтілення душі і з тих пір прокладає шляхи Господні 

аж до нинішньої епохи, в якій ви насолоджуєтеся цим проявом і дивуєтеся порядку і досконалості, 

з якою кожне з духовних одкровень стало реальністю. 

12 Ілля подібний до пастиря, йдіть за ним, бо він поведе вас істинним шляхом, аж поки ви не 

дійдете до перепони, де вас чекає Той, Хто є Батьком усього створеного. 

13 Підготуйте себе духовно в тиші вашої медитації, бо Він наблизиться до вас, щоб відкрити 

вам все, що ваш розум не зміг осягнути. 

14 Наближається битва, і Ілля хоче зробити вас сильними. Не бійтеся, не довіряйте своєму 

духовному наставнику, бо якщо свого часу він викликав промінь блискавки через молитву, щоб 

довести існування істинного Бога шанувальникам фальшивих богів, то цього разу він буде творити 

чудеса перед матеріалізованим світом, які потрясуть їх і примусять відкрити очі на істину. 
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15 Ви боїтеся говорити зі своїми ближніми про реінкарнацію душі? Хіба ви не переконані в 

люблячій справедливості, що міститься в ньому? 

16 Порівняйте цю форму спокути з вічним покаранням у невгасимому пекельному вогні - 

ідеєю, яку людство використовує для залякування людських душ. Скажи Мені, який з цих двох 

типів дає тобі уявлення про божественну, досконалу і милосердну справедливість. В одній - 

жорстокість, безмежна образа, помста, в іншій - лише прощення, батьківська любов, надія на 

осягнення вічного життя. Яке ж велике спотворення зазнало Моє вчення в результаті неправильних 

інтерпретацій! 

17 Я готую вас до бою, бо знаю, що з вами будуть боротися через те, чого ви будете вчити. Але 

якби ваших побратимів, які воюють з вами в цей час, застала смерть, і я запитав би їх - коли вони 

помруть у гріху, - чому вони віддають перевагу: вічному вогню, в який вони вірять, або можливості 

бути голоснішими в новому житті, - істинно кажу вам, вони віддали б перевагу другому рішенню, 

навіть якщо б їм довелося боротися з ним за життя, засліпленим фанатизмом. 

18 Учні, будьте вірні і наполегливі в Моєму вченні, бо врешті-решт світло переможе темряву. 

Світло - це істинна віра, це розум, знання, мудрість. 

19 Ілля піде перед вами, як божественний факел, і освітить ваш шлях. 

20 У цей час Я озброюю вас чеснотою, щоб ви могли виконати важку місію, яку Я поклав на 

вас в Третю Еру - місію, яка буде на благо людства і буде служити для того, щоб вести вашу душу 

вгору по шляху розвитку. Я роблю радниками і лікарями тих, хто раніше був ізгоєм або просто 

егоїстом. Необхідно, щоб ви вірили у свої духовні дари, щоб ви могли творити дивовижні справи. 

Якщо у вас є віра, ви будете настільки вражені справами, які ви робите, що скажете Мені: "Чому Ти 

даруєш мені такі великі речі, коли я такий недостойний?". Зрозумійте, що після горнила болю, 

через яке ви пройшли, Моє Божественне Наставлення оснастило вас для еволюції вгору. 

21 Передавайте з абсолютною безкорисливістю те, що Я вам дав, і ви відкриєте багатьом очі на 

істину і внутрішньо зворушите своїми вчинками багатьох своїх ближніх. Навчіть, що той, хто 

служить людям, служить Мені. На шляху є спокуси, але для боротьби з ними Я дав вам необхідну 

зброю. 

22 Учні, скільки з вас у своїй простоті були як світлі маяки на шляху ваших ближніх? Поки ви 

практикуєте Моє вчення, ви будете непереможні у випробуваннях. Але якщо ви не об'єднаєтеся, 

або будете практикувати це вчення згідно зі своєю уявою і своєю волею, то ви будете переможені в 

бою, а не в Моїй Справі, бо це - Істина, і вона незнищенна. Готуйтеся, бо після Мого відходу Я 

залишу вам готові до засіву поля, землі, села і навіть народи. І ви будете продовжувати сіяти це 

насіння і навчати тих, хто не чув Мене, передаючи їм суть Мого Слова і доводячи до них Мої 

пророцтва про те, що станеться після 1950 року. 

23 Так, люди, Я залишу ці пророцтва закарбованими в серцях, бо в ті часи ви більше не 

почуєте цього слова, даного через людську діяльність. З цих глашатаїв, на яких ви дивитеся 

сьогодні, деякі будуть забрані з землі, а ті, що залишаться, закриють свій орган розуміння для 

цього прояву і для світу духів. Це буде час пасток і небезпек, коли з'являться фальшиві пророки, 

фальшиві глашатаї і заговорять фальшиві боги. Тоді ви повинні бути сильними, щоб не піддатися 

спокусі обманщиків. Черпайте силу з Мого Слова, щоб не піддатися через слабкість. 

24 Будьте слухняні, практикуйте послух, будьте готові виконувати те, що Я вам наказую, і ви 

відчуєте, що біль покине ваш шлях і ви ніколи не будете обмануті. Не Моя воля, щоб ви загинули, і 

щоб з вами сталися ті нещастя, про які Я попереджаю вас. Спостерігайте і моліться, бо так само, як 

люди у світі можуть розставляти пастки, щоб збити вас з ніг, так само, як ви добре знаєте, існують 

нечесні і заплутані істоти в потойбічному світі, які можуть впливати на вас своєю темрявою. 

25 Зрозумійте, о керівники громад, що цей народ, який чує Мої накази, все більше і більше 

розуміє докори, які Я роблю вам, і відповідальність Моїх глашатаїв, і якщо завтра ви не 

підкоритеся наказам, цей же народ повстане, відкине вас і змусить вас усвідомити свої помилки. 

26 Моя Воля, щоб цей народ і натовпи, які ще прийдуть, побачили, як ви з усією старанністю і 

з гідністю займаєте місце, яке належить кожному, щоб люди дізналися по вашій роботі, що ви були 

добрими працівниками в цьому винограднику. Ви Мене розумієте, люди? Чи готові ви виконувати 

Мої накази в ці останні роки Мого прояву серед вас? 
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27 Уважно подумайте над Моєю заповіддю про досягнення вашої єдності, щоб відкрити для 

себе її істинний сенс. Багато разів ви хотіли продемонструвати Мені свою єдність, і Я доводив вам 

фальш, яка була присутня в ній. Я хотів, щоб ви допомагали один одному, поважали один одного, 

оскільки посада, яку кожен з вас займає, довірена вам Мною; щоб ви мали справжню любов один 

до одного, бо тоді Я знайду у ваших справах основи для єдиної форми поведінки і відданості. Чітко 

усвідомлюйте Мої бажання і виконуйте Мої вказівки, бо якщо ви цього не зробите, ви не можете 

собі уявити той хаос, який вас чекає. Я не хочу вас надмірно лякати, я хочу розбудити вас зараз, 

оскільки ще є час для роздумів, для того, щоб виправити свої помилки. Ви не зможете завтра, коли 

впадете, сказати: "Господи, якщо Ти все передбачив, то чому Ти не передбачив нам цієї біди?". 

28 Учні, Я дав вам сьогодні цю настанову, бо не хочу, щоб ви плакали після Мого відходу, 

хоча знаю, що багато хто буде плакати. 

29 У перші часи все духовне було таємницею для людей, і тому їм довелося створювати науки 

і богослов'я, щоб вивчати і осягати Божественне. Поправді ж кажу вам: Христос, коли жив між 

людьми, говорив з найбільшою простотою, щоб усі зрозуміли вчення любові. Він знав, що Його не 

зрозуміють правильно, але що Йому доведеться почекати, поки не настане час, коли завдяки 

духовному розвитку, якого досягне людство, воно зможе пізнати всю істину. Саме тому Він 

пообіцяв світові духовно повернутися і послати йому світло, яке дасть йому зрозуміти все те, що 

заплуталося в серцях людей. 

30 Піднесіть свою душу, бо час, який був оголошений, - це час, який ви зараз переживаєте. Той 

Учитель, який обіцяв вам повернутися - це Той, хто говорить з вами, і світло, яке Він обіцяв вам 

послати - це те, що духовно активне в усіх людях в цей час. 

31 Світло істини настільки ясне, що вам не потрібно бути богословами, щоб зрозуміти те, що 

було відкрито вам протягом століть. Якщо на початку шляху розвитку для вас все було таємницею, 

то крок за кроком і від інструкції до інструкції Я знімав завіси, розсіював темряву і усував 

неправду. 

32 Отець не може бути таємницею для жодного з Його дітей, бо Він дозволяє відчувати, 

відчувати і бачити Себе у всьому створеному, від найменшого до безмежного. Люди створюють 

"таємниці", не бажаючи усвідомлювати, що тим самим вони затримують душу в її розвитку до 

Творця. 

33 Не кажу вам: Прийдіть до Отця, щоб пізнали Його, але: Пізнавайте Отця, щоб прийти до 

Нього. Хто не знає Його, той не зможе Його полюбити, а хто не любить Його, той не зможе йти до 

Нього. 

34 Я прийшов у світ, щоб сказати вам: "Я є Шлях", додавши: "Хто знає Сина, той знає Отця". 

35 Яким був шлях Христа? Про любов, про милосердя, про лагідність, про щирість. Яким був 

Син, щоб через Нього пізнати Отця? Мудрий, справедливий, люблячий, милосердний, сповнений 

енергії та активного милосердя. 

36 Учитель прийшов у світ, щоб показати вам істинного Бога, а не того, якого народи створили 

у своїх серцях. Так само, в цю епоху світло Божественного Духа повністю сходить на всі душі, щоб 

ви могли насолоджуватися вашим одухотворенням при вигляді безмежної любові Отця. 

37 Блаженний, хто йде за Мною дорогою любові і смирення. 

38 Блаженний той, хто любить і довіряє, хто знає свою місію і виконує її. 

39 Коли Я говорю вам про "шлях", Я не маю на увазі шлях на землі, бо Моє Царство 

знаходиться не в тому світі, який ви населяєте. Саме духовний шлях завжди веде вгору. Це 

розвиток і прогрес, якого повинні досягти ваші душі. Тому, де б ви не знаходилися на землі, ви 

можете бути на шляху духу. 

40 Діти мої, якщо ви зійшли зі шляху, то поверніться на нього, а якщо зупинилися, то йдіть 

вперед. 

41 Завдання, яке ви несете, Я дав вам відповідно до ваших можливостей і сил, ви повинні 

тільки зрозуміти і полюбити його. Моліться щодня, щоб отримати необхідне світло для ваших 

справ. Тоді будьте готові, уважні, щоб почути голоси тих, хто вас кличе, тих, хто вас просить, а 

також щоб ви могли витримати випробування. Кожен день вашого існування - це сторінка книги, 
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яку пише кожен з вас. Кожен день позначений випробуванням, і кожне випробування має сенс і 

причину. 

42 Я хочу зробити з вас здоровий душею і тілом народ, бо ви - обрані, свідки Моїх проявів усіх 

часів, і вам належить виконати нелегку місію в цей час і підготувати шлях новим поколінням. 

43 Я усипав ваш шлях доказами любові, щоб ви не сумнівалися ні в Мені, ні в собі. Ви, що 

чули Мене в цей час, - не зійдіть в могилу, забравши з собою таємницю цього союзу, який був у 

Мене з вами, бо це і є ваше головне завдання. Говоріть до людей в ім'я Моє, свідчіть про Мої 

одкровення своїми справами. 

44 Не кажіть Мені, що вам не вистачає обладнання для цього, бо багато чого Я говорив вам, і, 

слухаючи Мене, ви очистили себе і зробили себе гідними. Кожен з вас може донести це послання 

до світу. Люди чекають на неї і готові її отримати. Хіба ви не відкрили для себе прагнення до 

одухотворення і миру, яке є у людей? Невже вас не зворушує їхнє невігластво і біль? 

45 Мій Дух виливається на них, промовляє до них через їхню совість і підказує їм: Прийди до 

Мене і відпочинь. Отримайте віру, якої вам бракує, перестаньте бути сліпими на цьому шляху. 

46 Люди, чи знаєте ви, яку Справу Я будую у світі? - "Ні, - скажете ви Мені, - ми бачимо 

людство тільки в сум'ятті, бачимо, як воно занурюється в глибокі прірви і переживає великі 

випробування". Але Я кажу вам, що Я дозволив людині власноручно вершити суд над собою, щоб 

вона усвідомила всі свої помилки, щоб вона повернулася до Мене очищеною. На всі створіння Я 

спустив Своє світло і був поруч з ними в дні скорботи. 

47 Мій Дух зійшов на кожну душу, і Мої ангели перебувають скрізь у Всесвіті, виконуючи Мої 

накази, щоб навести порядок і поставити все на правильний шлях. Тоді, коли всі виконають свою 

місію, невігластво зникне, зла більше не буде і на планеті запанує тільки добро. 

48 О, якби ви Мене зрозуміли! Якби ви тільки знали, яке велике Моє бажання вдосконалити 

вас! Як далеко ви вже піднялися б і як близько були б до Мене! Якби ваша воля була Моєю, ви б 

уже досягли вершини, де Я чекаю на вас. 

49 А яке Моє бажання, люди? - Ваше об'єднання і ваш мир. 

50 Щоб допомогти вам, Я знову серед вас, Я говорю з вами, Я зворушую ваше серце в 

очікуванні вашого пробудження. 

51 Кожне добре дерево буде захищене, і його коріння та гілки простягнуться, щоб дати 

притулок і поживу подорожньому; а бур'ян буде вирваний з коренем і кинутий у вогонь 

невгасимий. 

52 Я говорю вам образно, і коли говорю вам про те дерево, то маю на увазі діла людські. 53. 53. 

тим, кому Я доручив великі місії, кажу: готуйте жнива свої. Батьки сімейств, вчителі і правителі, 

господарі і слуги, великі і малі,  

53 Я не хочу, щоб ви показували Мені свої поля необробленими. Навіть якщо це лише 

маленьке зернятко, покажи його Мені чистим і гучним. 

54 Прийдіть до Мене, стукайте, і відчинять вам. Але приходьте, радіючи, задоволені своєю 

працею, щоб ви почували себе чудово, як Я. 

55 Моє Слово - це Небесна Вода, яка втамовує спрагу душі. Хто скуштує його, той більше 

ніколи не буде спраглим. Я - невичерпне джерело, що падає водоспадом і омиває твій дух і серце. 

56 Ви, що очистили себе в болі, через молитву і покаяння, заслужили право на благодать 

слухати Моє Слово. Продовжуйте бути лагідними і смиренними, щоб ніколи не втратити це світло. 

Твоє життя було безплідним, як пустеля, без тіні, без оазису, але Я зробив так, що посеред пустелі 

ти знайдеш пальму і джерело, де знайдеш відвагу і надію. Тепер, коли ви відновили сили, коли у 

ваших серцях мир, не йдіть до "міста гріха", щоб загинути в його насолодах і суєті. 

57 Це є і буде називатися "часом духу", бо в ньому мені довелося прийти на "хмарі", щоб 

засяяло світло, що розкриває і розчиняє таємниці, - час, коли мені довелося відкрити Книгу 

Настанов на тій сторінці, яка відповідає епосі, в якій ви живете. Своєю божественною любов'ю Я 

нині просвітлюю уми людей, які через свою нечутливість до духовного подібні до каміння. Але з 

цих скель Я змушу текти воду і навіть проростати квіти. 

58 Поверніть свої очі назад, подивіться на минуле, і ви побачите, що Я завжди сіяв любов на 

вашому шляху. Щоразу, коли тобі здавалося, що Мене немає і твоя самотність затягується, Я даю 
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про Себе знати у твоєму серці і стаю опорою, щоб ти не зламався. Ви збираєтеся невеликими 

групами, щоб почути Моє Слово, але завтра ви будете множитися, як пісок морський, і ці натовпи 

будуть духовно тими, хто утворив дванадцять колін Ізраїлевих. Написано, що Я з'єднаю їх, щоб 

судити їх. З цього натовпу Я виберу тих, хто буде Моїми новими апостолами в той час. Але Я 

підготую серця всіх, щоб вони відчували любов і милосердя до своїх ближніх, і, підкоряючись 

підказкам своєї совісті і почуттям своїх сердець, виконували справи серед людей, гідні Того, Хто 

призначив їх нести Моє нове послання з добрим смаком, що зводить нанівець гіркоту світу. 

59 Якщо ви вважаєте свою місію хрестом, то кажу вам істинно, що так воно і є. Але я буду 

вашим "хрестоносцем". Все, що ви робите для блага ближнього свого, Я відплачу вам, 

перетворивши на світло для вашого духу. Згадайте Христа, коли Він вознісся на небо, сповнений 

слави і величі, завершивши Своє діло любові і відкуплення. 

60 Моліться, люди; пророки піднімаються в народах і говорять про Мій прояв і Мою 

присутність серед вас. Ви визнаєте їх, бо вони - Мої посланці. Але навчіться відрізняти їх від 

лжепророків, які також будуть з'являтися і говорити слова видимого світла, але які насправді 

будуть містити лише темряву. Ті, хто є Моїми посланцями, підготують серця, пробудять народи, 

будуть Моїми першовідкривачами, так що, коли ви прийдете в ті регіони, ви знайдете поля 

родючими. 

61 Все, що відбувається нині, вже було сповіщено вам Моїми пророками в минулому. Але хто 

сьогодні визнає виконання того, що було обіцяно вам? Багато хто спить, мало хто пробудився; але 

серед темряви цієї ночі гріха світу Я прийшов до тих, хто, здавалося б, спав, але хто чекав Мене. 

62 Книга Третьої Епохи нині записується Моїми "золотими перами" під диктовку Мого 

люблячого голосу. Ангели-хранителі, які ревно пильнують вчення Отця, направляють руку тих, хто 

пише, щоб вони записали в книгу те, що має бути збережене для прийдешніх поколінь - книгу 

любові, книгу досконалої мудрості, книгу, в якій можуть читати прості і вчені, малі і великі, 

гордовиті і прості. Моє Слово буде мечем, який воює, говорячи про Мій прихід у цей час, про 

спосіб Мого спілкування. Вона просвітить уми неосвічених і проникне в серця закам'янілих і розвіє 

їхні сумніви. Моє вчення буде продовжувати поширюватися від серця до серця і від людей до 

людей і буде зрозуміле, повірить і полюбиться навіть неосвіченим, невігласам, грішникам, 

язичникам і ідолопоклонникам, які визнають Мій прояв любові. 

63 Відпочивайте і радійте від думки, що ви відчули Мою присутність в цей час, бо вже досягли 

тієї точки, коли ваша душа відрікається від усього зайвого, щоб кроками досконалості йти по 

шляху, який веде її до сходження. Пильнуйте і моліться за тих, хто не почує Мене, хоча й був 

покликаний. Змилуйся над ними. 

64 Кажу вам в Третю Епоху: треба мати заслуги, щоб заслужити дари Господні. Багатьом із вас 

Я дарував дари, але ви не могли сказати Мені, в чому полягають ваші заслуги. Але Я, що бачу все, 

знаю, які заслуги ви придбали в минулі часи, щоб заслужити те, що Я довірив вам сьогодні. Але 

нехай ніхто не хвалиться цим одкровенням, бо недарма духові не дозволяється відкривати своє 

минуле плоті. 

65 Улюблені діти, продовжуйте збиратися разом; але якщо настане день Моєї вказівки і 

глашатай одного разу не з'явиться, не бійтеся. Моліться, готуйтеся внутрішньо, підніміть свій дух 

до Мене, і Я виллю на вас Своє світло, Свою силу, Свою благодать і Свою любов в цю мить. Якщо 

ви будете шукати Мене духом, то Я буду говорити з вами від духа до духа. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 121 
1 Моя обіцянка повернутися до вас виконана. Я, як злодій, навшпиньки увійшов у твою 

спальню і розбудив тебе зі сну. Хто, відкривши очі, бачив Мене і просив Мене допомогти йому 

піднятися, той відчував Мою силу в своєму дусі і в своєму тілі і швидко вставав. Я ще раз показую 

вам вузьку стежку Мого Закону - стежку, якою повинні пройти всі ви. 

2 Блаженні ті, хто приготувався прийняти Мого Духа, бо з їхнього внутрішнього святилища 

вирвуться молитви за мир народів землі. Пізніше вони навчать своїх ближніх молитися таким 

чином, щоб через цей зв'язок їм вдалося почути Мій голос, який проявиться в говорінні через 

натхнення, в порадах через інтуїцію і в "помазанні" (зціленні) через дар цілительства. Сьогодні 

Моє світло доносить себе через глашатаїв, завтра Я з'єднаюся безпосередньо з духом кожного, хто 

підготує себе внутрішньо. 

3 Багато хто каже Мені: Господи, коли Ти даси мені дари, як Моїм ближнім? - Але я кажу 

вам: Ви всі обдаровані, ви всі несете в собі свій спадок, навіть якщо ще не знаєте про це. Ви 

побачите, як ці духовні дари проявляться в тій мірі, в якій ви проникнете в Моє вчення. Потім, 

коли ви будете Моїми слугами, Я покажу кожному його завдання і його місію. 

4 Ви приготували смиренне місце збору в цей час, щоб прийняти Мене, і Я порадував вас 

Своєю Присутністю. Моє Слово прийшло сповнене добра і світла, щоб підняти вас до життя, щоб 

ви могли зайняти в ньому своє гідне місце. 

5 Не бійтеся тих, хто відкидає або заперечує Мій прихід. Ви повинні діяти делікатно і бути 

терплячими з ними. Їх спіткає Моя справедливість. Істинно кажу вам: ті, хто найбільше Мене 

відрікався і переслідував, після цього будуть тими, хто піде за Мною в найближчій близькості. 

Згадайте Савла, гонителя Мого Вчення, який потім став Моїм учнем. Ці новонавернені 

приєднаються до вас завтра. Але якщо ви дійсно хочете знайти віру, не обурюйтеся, коли вам 

скажуть, що ви з фальшивим Богом або з фальшивим Вчителем. Також не треба боятися сказати, 

що Христос був з вами. Я готую вас до всього, що буде. Будьте сміливими, і Я пошлю вас у різні 

регіони, де Я виконаю Своє Слово, яке говорить вам, що через одного з вас регіон досягне миру і 

спасіння, бо його серце буде подібне до серця пастуха, який любить і охороняє своїх овець. Крім 

того, його любов до ближніх і жертви, які він приносить заради них, не залишаться 

безрезультатними. 

6 Нехай ніхто не забуде цих слів, бо той, хто сьогодні ще живе невідомим серед людей, завтра 

виконає нелегку місію серед людства. 

7 Я посилаю Свій мир вашому народові. Прийміть її у своєму дусі і нехай вона дійде до інших 

народів. Благословляю їх усіх. Моліться, щоб мир був у серцях усіх людей. 

8 Я чекаю пробудження людства, щоб воно згадало, що Я існую, що всі свої справи воно 

зробило перед Моїми очима, але наближається Година, коли Моя Справедливість покладе край злу. 

Слухайте Моє вчення і утримуйтеся від злих справ. Очистіть своє тіло і душу, бо якщо Я безмежно 

люблячий, як Отець, то Я невблаганний, як Суддя. 

9 Народам землі ніколи не бракувало духовного світла. Істинно кажу вам: не тільки цей народ 

мав пророків і посланців, але до всіх Я посилав посланців, щоб пробудити їх. За світлом і істиною 

їх вчення, а також за подібністю до того, що Я відкрив вам, ви можете судити про їхні слова. Одні 

жили до приходу Месії, інші працювали після Мого існування як людини, але всі несли людям 

духовне послання. 

10 Ці вчення, як і моє, зазнали профанації, бо якщо їхня суть не була змінена, то вони були 

понівечені або приховані від людей, спраглих істини. 

11 Це одна істина і одна мораль, яка була відкрита людству через посланців, пророків і слуг. 

Чому ж тоді народи мають різні уявлення про правду, мораль і життя? 

12 Ця істина, яка в усі часи спотворювалася людством, буде відновлена, і світло її засяє з 

такою силою, що здасться людям ніби чимось новим, хоча це те ж саме світло, яке завжди 

висвітлювало шлях розвитку дітей Моєї Божественності. 

13 Багато з них загинули за те, що говорили правду, багато з тих, хто був підданий тортурам за 

те, що не хотів замовкнути голос, який говорив всередині них. 
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14 Не думайте, що Небо послало тільки тих, хто говорив вам про Дух, про любов, про 

моральність; ні, Воно послало і тих, хто дав вам добрі плоди науки, того знання, яке вносить світло 

в життя людей, яке полегшує їхні тягарі і полегшує їхні труднощі. Всі вони були Моїми 

посланцями. 

15 Є й інші, які не несуть вчення духовної моралі чи наукових відкриттів, але несуть з собою 

послання, яке вчить відчувати і захоплюватися красою творіння. Вони - посланці від Мене, які 

мають завдання нести радість і бальзам на серця тих, хто страждає. 

16 Всі вони випили гірку чашу, коли усвідомили нерозуміння світу, сліпого до істини, 

людства, нечутливого до прекрасного і доброго. І все ж, коли Я сказав вам, що в цю епоху все буде 

відновлено; коли Я оголосив вам, що все повернеться на правильний шлях і всім Моїм вченням 

буде повернуто їх первісний сенс - ви можете вірити, що для цього світу близький час духовної 

пишноти, хоча ви не повинні забувати, що перед тим, як це станеться, всі будуть судимі і очищені. 

17 Будь-який земний паломник, який не має спокою в серці, проведе тут кілька хвилин у 

затінку цього "дерева", і йому стане легше на душі. 

18 Над духом людським також витає пам'ять про дух Іллі як Пастиря втілених і невтілених 

душ, який невтомно шукає Своїх улюблених овець на всіх шляхах, щоб нагадати їм про їхнє 

завдання і відібрати тих, хто буде служити Мені в цей час. 

19 Ви всі були приведені до Мене через Іллю, але коли ви прийшли в Мою Присутність і 

відчули сяйво Вчителя, ви побачили, як всі ваші жертви і випробування - через які ви пройшли - 

були збалансовані для того, щоб почути Моє Слово у відповідь. 

20 Істинно кажу вам, що народ нинішній схожий на народ Першої епохи. 

21 Ізраїль довгий час перебував у єгипетському полоні, з якого був визволений Мойсеєм. 

Перешкоди, вороги і негаразди стояли на шляху людей, щоб перешкодити їхньому спасінню, але 

їхня віра і наполегливість перемогли, вони дійшли до підніжжя гори Синай, де почули Мій голос і 

отримали Закон. Там ідоли впали, і пітьма відійшла з їхніх сердець, стало світло в їхньому дусі, так 

що з того часу вони увірували тільки в істинного Бога справедливості і любові, полюбили Його і 

служили Йому. 

22 Життя цього народу незабаром зазнало змін. Закон, який вони щойно отримали, обіцяв їм 

мир і процвітання, а Мойсей, вказуючи пальцем на горизонт, показував їм Обітовану Землю як 

притулок миру і земного блаженства. 

23 Сорок років тривав перехід через пустелю, сорок років тривав той урок Отця Своєму 

народові, щоб з його сердець, як вода зі скелі, била любов, щоб він навчився перемагати спокуси і 

викорчовувати зі своїх сердець нечестиві культи; Щоб показати їм, як зробити перші кроки на 

шляху до вищого розвитку; щоб очистити їх перед тим, як вони заволодіють Землею Обітованою, і 

щоб їхні нові покоління змогли побудувати нову державу, засновану на їхніх звичаях і 

шанобливому ставленні до Творця. 

24 Життя в пустелі, чудеса, які Я дарував Своєму народові, і боротьба загартували його дух, і 

перед обличчям здобутої свободи він забув свою неволю, і дух Ізраїлю піднявся наново. 

25 Саме пророки сповістили людям про прихід Месії. Саме вони підтримували в серцях вогонь 

надії, коли відчували себе меншовартісними під гнітом інших народів. 

26 Багато хто з радістю очікував приходу Рабина з Галілеї, якого не могли впізнати в 

Немовляті, що народилося з непорочного лона скромної жінки-назарянки в печері поблизу 

Віфлеєму. Але якщо одні відчули, що народився їхній Спаситель і Відкупитель, то інші з першої 

миті відреклися від Нього. 

27 Тридцять три роки я жила серед людей. Все те життя було позначене прикладами і 

повчаннями для людства, бо мені не треба було нічого вчитися у цього світу. І коли до Мого 

відходу залишалося всього три роки, Я почав Свою вчительську діяльність серед людей. Моє слово 

лунало на вулицях, у селах, у будинках і на портиках храмових залів, воно лунало на гірських 

висотах, у пустелі, у долинах і на морі. 

28 Серед натовпу були й ті, хто ненавидів Мене, ті, хто відчував на кожному кроці осуд Моєму 

вченню, ті, хто бачив загрозу своїм позиціям, які вони займали несправедливо. Саме вони пішли на 

суд, осуд і смерть на хресті за Того, Хто приніс їм вічне життя. 
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29 Біль і скорбота були в серці Учителя, бо Він знав, який довгий шлях доведеться пройти тим, 

хто відрікся від істини і з ким Він творив чудеса, які ні раніше, ні пізніше жодна людина не в змозі 

творити сама від себе. 

30 Коли Я оголосив Своїм учням, що незабаром відійду, їх охопила безмежна печаль. Тоді Я 

сказав їм, щоб додати їм нової мужності: "Ось, Я прийду знову, і знаменням Мого пришестя будуть 

ось ці: Коли до ваших вух дійдуть чутки про війну, а розбещеність людей досягне свого апогею, 

Мій прихід буде близьким. Але переді Мною прийде Ілля, щоб приготувати дорогу". Після цих слів 

пройшов цілий вік, щоб вони здійснилися. 1 вересня 1866 року дух Іллі виявив себе через 

праведника, який був призначений і посланий Мною, щоб сповістити про Мою присутність і бути 

предтечею Мого духовного прояву серед людей. 

31 Цей чоловік отримав божественний мандат заснувати сім конгрегацій, які повинні були 

бути просто представництвом семи печаток, і в той же час інструкцію тренувати уми обраних, щоб 

вони були глашатаями Божественного Вчителя. 

32 З тих пір всі, хто приходив слухати Мене в цій формі, мали уявлення про те, що вони слуги, 

позначені або позначені як діти того народу, який з'єднався зі своїм Господом з самого початку і 

отримав від Нього одкровення, чудеса, Його вчення і Його Закон. 

33 Закарбуйте це вчення у ваших серцях і осягніть його з любов'ю. 

34 Відкиньте всі егоїстичні думки і думайте про свою місію. Цей період є знаковим і 

вирішальним для людства. Тільки Моє вчення, яке вище людських слабкостей, може відкрити вам, 

що настав час, коли правда зруйнує будь-яку брехню і темряву. 

35 Це людство, яке сьогодні ще спить і забуло свого Господа і навіть власну душу, 

прокинеться від голосу Мого заклику. Спочатку Я відкрився народу Ізраїлю - не ізраїльському 

народові по крові, а цьому, яким він є по духу і якому Я заповів світло Третього Заповіту. 

36 Я шукаю вас, люди, бо серед вас є ті, хто був вірний Мені. Я поки що не можу сказати, що 

ви вже виконали своє завдання, бо у вас попереду ще довгий шлях. Я знайшов тебе відданим 

земним благам, матеріалізованим у твоєму егоїстичному житті. Проте Я не хочу вас докоряти, а 

лише закликаю вас слухати Мене, щоб ви наповнилися Моєю мудрістю і стали майстрами 

одухотворення, для чого вас і послано. 

37 Відкрийте свої очі і дозвольте своєму духу пробудитися, щоб ви могли усвідомити, що ви 

дійсно живете в новий час і ви бачите виконання Моїх пророцтв. Тоді ви зможете з упевненістю 

сказати, що Я прийшов до вас у передвіщений час. Тільки пізнавши суть Мого Слова, ви зможете 

дати правильне тлумачення подіям, що відбуваються день у день у вашому світі. Але це людство, 

яке у своїй сліпоті запекло сперечається і не бачить Божественного Світла, що сяє перед його 

духом, не усвідомлює часу, в якому живе, бо якби воно знало, то братовбивчі руки вже зупинилися 

б у своїй справі, було б внутрішнє зібрання і пильність, була б молитва і благоговіння, прощення 

між людьми і покаяння. Але нічого цього немає, кожен день рвуться нові узи любові між народами 

землі. Духовність і мораль відкинуті, є лише бездушна боротьба ненависті, егоїзму і жаги до влади, 

яка виявляє відсутність внутрішньої величі в людях. Посеред цієї боротьби смерть збирає щоденні 

жнива життя, своїм невблаганним і непідкупним серпом скошуючи бур'яни удар за ударом. Але це 

людство, яке грішить, ґвалтує і оскверняє, запекло бореться за виживання, хоча й егоїстично, не 

замислюючись над тим, чи справедливими і гуманними є засоби, які воно застосовує, чи навпаки, 

вони є протилежними. Тепер я прошу тебе: Що ви робите в цей час Божественної Справедливості? 

38 Це правда, що ще не настав час, щоб ви встали і підняли свій застережливий голос. Але ви 

повинні знати, що нинішній момент саме призначений для вашої підготовки, бо саме це Слово 

загартовує вас для майбутньої духовної боротьби, яке покликало вас і об'єднало, щоб бути народом 

миру, здатним відкрити ворота свого серця, щоб прийняти чужинця або іноземця, і яке також 

довірило вам місію посланця, щоб поширити це послання на всіх шляхах землі. 

39 Кажу вам, істинний мир може прийти тільки від Мого Духа до духу людини, і саме цей мир 

Я приніс вам в цьому Одкровенні, щоб ви принесли його народам і націям. Ви очікуєте, що світ сам 

створить свій мир? - Яким зерном воно могло його створити, якщо в ньому відсутні почуття 

любові, справедливості, милосердя? 
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40 Судіть самі про свою відповідальність, дорогі люди, пам'ятайте, що один пропущений день - 

це один день, на який ви затримуєте прихід цієї доброї звістки до сердець ваших ближніх, що одна 

втрачена вами наука - це на один буханець хліба менше для тих, хто його потребує. Працюйте з 

любов'ю і скоро буде мир між людьми. Але не забувайте, що Я кажу вам: ви не повинні плутати 

Мій мир з тим, який хочуть підписати народи, бо це не зможе тривати довго. Це буде фальшивий 

мир, який знищить сам себе, тому що в ньому немає зерна любові, яким є повага і братерство, - 

тому що він заснований на страху один перед одним, корисливості або матеріальній вигоді. 

Справжній мир - це той, що сходить з небес до сердець людей, а звідти виривається назовні і 

поширюється у справах справедливості та любові. Я оголошую вам, що цей мир, який настає для 

народів, не є істинним, і якщо ви хочете пророкувати це, ви можете робити це з упевненістю, що ви 

не будете обмануті. Я кажу вам: Для того, щоб мир Мого Царства встановився серед людей, 

спочатку повинна бути припинена війна доктрин, релігійних громад та ідеологій. Протистояння, в 

якому одні протиставляють Моє Ім'я і Мою Істину фальшивим ідолам інших, і в якому одна 

доктрина бореться з іншою - це буде нова битва, духовна битва, в якій фальшиві боги, скинуті зі 

своїх п'єдесталів, впадуть і кожна брехня, яку ви вважали істинною, буде викрита назавжди. Тоді 

ви побачите, як істина променисто підніметься з цього хаосу плутанини і темряви. 

41 Царська зірка своїм світлом дає уявлення про те, що таке істина. Його світло світить вдень, 

а коли воно зникає, починається ніч. Тоді людина, за допомогою своєї науки і використовуючи 

елементи тієї ж природи, відкриває світло, яким може освітити темряву ночі; але воно настільки 

слабке, що зникає і гине, як тільки знову з'являються промені царственої зірки. Ви зуміли зробити 

світло вночі, але хто за допомогою своєї науки зможе приховати світло сонця і навести темряву 

вдень? - Тільки Я можу зробити це, щоб дати вам знак Моєї сили, так само, як Я єдиний, Хто може 

породити справжнє світло, а також знову приховати його, якщо на те буде Моя воля. І в духовній 

сфері я єдиний, хто може дати засяяти світлу істини там, де панують обман і брехня; хто може 

зробити так, щоб зі смерті постало життя; щоб з ненависті, злоби чи образи народилося милосердя, 

покаяння чи прощення; щоб з розладу інтелекту з'явився розум - одним словом, щоб світло 

піднялося над темрявою. Так, люди, світло Моєї істини осяє ваш світ, і ця довга духовна ніч, яку ви 

пережили, поступиться місцем. Щось вже почало з'являтися, як новий 

Світанок; це світло, яке розбудило вас у цей час своїми словами: Пильнуйте і моліться, 

пробуджуйте своїх ближніх, зцілюйте їх, щоб вони могли стати до бою, і шукайте того, хто 

заблукав. Будьте учнями світла, щоб завтра - ставши майстрами - передавати вчення, сповнені 

світла. Щоб бути Моїм учнем, потрібно іноді йти на жертви; але кажу вам, що мир душі коштує 

більше, ніж процвітання землі. Будьте справжніми дітьми світла, щоб кожна ваша молитва була як 

зірка на небосхилі вашого життя, і щоб молитва всіх - утворена вашими об'єднаними думками - 

була як світло світанку. 

42 Ілля виливає світло на стежки, і вівці поступово повертаються до перепони. На той час, 

коли я приходжу до кожного серця, до людей, Ілля вже встановив контакт з усіма ними. 

43 Приготуйтеся, учні, Я не хочу, щоб, коли біль досягне найвищого ступеня в людстві, ваші 

думки і ваш розум були затуманені, немов темним плащем. Я хочу, щоб Мої учні знали, як 

піднятися сильними в годину випробувань і вміли чути голос совісті серед бурі. 

44 Діти Мої, ви говорите Мені у своєму незнанні або страху: "Господи, якщо Ти хочеш, щоб 

ми прийшли до Тебе - чому Ти допускаєш спокуси і випадковості на нашому шляху?". Але 

Учитель відповідає вам: Тому що випробування приносять світло у вашу душу - тільки так ви 

можете бачити, а бачити вам необхідно для того, щоб отримати знання. Зрозумійте, що у вашому 

духовному житті є на що подивитися, бо ви, як діти світла, є спадкоємцями Моєї істини. 

45 Ви будете першопрохідцями часу благодаті, тому ваша відповідальність дуже велика. 

Фундамент такої великої справи повинен бути міцним, щоб на ньому могло піднятися святилище 

Моєї Божественності. Я відкриваю вам багато з того, що чекає на цей народ у майбутньому. Так ви 

не будете дивитися на Мене, вічно схованого в таємниці. 

46 Осягніть Моє Слово, щоб ви могли одухотворити себе, бо якщо ви не проникнете в суть 

цього вчення, ви можете стати жертвою нового фанатизму. Зрозумійте, учні, що в одухотворенні 

немає місця ні фанатизму, ні забобонам, ні ідолопоклонству, ні марновірству. Духовність - це 



U 121 

65 

духовний настрій, одухотворення - це свобода душі, бо той, хто її досягає, звільнився від 

матеріального, звільнився від пристрастей плоті, прожив жертовність, а також зречення, яке 

правильно розуміється. О люди, які так часто чули Мене, вже близький час завершення Мого 

Слова, але Я не бачу в вас розуміння Мого вчення, не кажучи вже про підготовку і правильне 

тлумачення вчення, яке Я дав вам. 

47 Ти солодко спиш, довіряючи Моїй любові. Але я кажу вам: Пильнуйте і моліться, щоб не 

біль будив вас - не той біль, який Я посилаю вам, бо це те, що вийшло не від Мене. Біль бере свій 

початок в людині як результат її непослуху. - Все говорить вам про Мене і про Мою любов: 

природа, зовнішнє життя, внутрішнє життя, все творіння - вони як вказівний перст, що вказує вам 

на нескінченність як на мету, до якої ви повинні спрямовувати свої кроки. Коли ви думаєте про все 

це, ви не думаєте про власну кончину? - Хіба ви не усвідомлюєте, що кожен прожитий день - це 

крок, який наближає вас до оселі душі? Почуйте і зрозумійте, бо там, де багато хто бачить смерть, є 

життя, де бачать темряву, є світло, де бачать ніщо, є все, і де бачать кінець, є вічність. Як багато 

людей у своїй безтурботності нагадують малих дітей, які, віддаючись своїм дитячим іграм, не 

замислюються про майбутнє. 

48 Люди, які мають у ваших серцях світло досвіду цього життя і в ваших душах світло, 

залишене еволюцією під час різних життів на землі, - чому ваша душа займає себе тим, що їй 

непотрібно, і чому ви часто плачете з причин, які не заслуговують вашого болю? 

49 Шукайте правду в усьому, вона у всьому, вона на всіх шляхах, вона яскрава і ясна, як світло 

дня. 

50 Ідіть і розповідайте про це вчення своїм ближнім. Я вже готую провінції до прийняття 

Доброї Новини. Але я бачу, що ви все ще боїтеся протистояння, думки своїх рідних. Деякі бояться 

своїх батьків, братів і сестер більше, ніж суду Божого. Чи боїтеся ви їхньої думки, що ви 

помиляєтеся, що вони назвуть вас зрадниками або обманщиками? - Істинно кажу вам: Я вклав у 

ваш дух перлину такої слави, що слово ваше може переконати тих, кого ви так боїтеся. 

51 Ви бачите багатіїв світу, вчених, можновладців, філософів, науковців, священнослужителів 

конфесій і людей влади, які занадто великі, і я кажу вам: Вам не потрібна ця велич, щоб говорити 

про Мою істину. Вам не потрібно нічого цього, щоб бути великими, бо справжня велич, яка є 

величчю духу, не потребує ні золота, ні людської науки, ні титулів. Там, де душа не виражає себе 

любов'ю, немає справжньої величі. Хіба ви нічого не знаєте про монархів, які сьогодні сидять на 

троні, а завтра несуть із собою свої страждання? Хіба ви не знаєте вчених, які виправляють те, що 

раніше проголошували як істину? Ви ніколи не бачили красиву, захоплену і бажану жінку, яка 

потім ходила в лахмітті? - Тож не плутайте вічні цінності з минущими людськими суєтами. 

52 Візьми свій хрест і йди за Мною. Носіть його на своєму серці і не бійтеся. Ідіть крок за 

кроком, залишайте Моє Слово в серцях, як світлий слід. Простіть тих, хто вас скривдив. Але якщо 

ти впадеш і з твого падіння насміхатимуться, не журися, бо тепер Христос, що промовляє до тебе, 

буде помічником тим, хто візьме Мій Хрест. 

53 Почуйте люди, 1950 рік вже близько, і воля Вічного здійсниться. Ви не повинні розділятися 

в цей час, бо не знаєте, які випробування наближаються. Тут, де Я підготував народ, щоб прийняти 

Моє Слово в цей час, не повинно бути ніякої плутанини. До тих пір, цей народ повинен бути 

об'єднаний, і його чоловіки і жінки повинні тоді зробити свій дух сприйнятливим до Мого 

останнього проголошення, в якому вони почують Мої останні слова, які будуть сказані вам: Я 

чекаю вас на небесах! 

54 Якщо ви підготуєте себе таким чином, то незабаром відчуєте, як світло Мого Духа зійде на 

вас без людських посередників або носіїв голосу, щоб спілкуватися з учнями від духу до духу. На 

той час ви очистите свою відданість до такої міри, що ваші співвітчизники будуть здивовані, коли 

впізнають духовність Моїх нових учнів, духовність, яка буде свідчити про внутрішній культ, який 

ви сповідуєте. 

55 Тоді людство зрозуміє, що час, пророкований тисячі років тому, коли має відбутися Моє 

Пришестя, - це час теперішній, бо люди зможуть на власні очі побачити, що Божественне Світло 

виливається на всяку плоть і дух. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 122 
(проголошена в 1944 році) 

1 Забудьте на кілька хвилин про безглуздість світу, поки ви слухаєте Моє Слово, тоді ваш дух 

побачить світло цього часу, коли він підніметься. 

2 Якщо для багатьох народів ці години сповнені болю і смерті, то для вас вони сповнені миру 

і надії. Але не варто надто покладатися на свої заслуги, бо відвідини можуть здивувати і вас. Це Я 

дав вам цей мир, щоб ви могли бути присутніми при Моєму прояві, проникати в Моє Слово і 

практикувати Моє вчення. Я дав вам час почути і зрозуміти Моє вчення, але бачу, що ваше 

осягнення не вийшло за межі земного-матеріального, і тому ви не відкрили для себе сенс Мого 

вчення. У цьому нерозумінні ви нагадуєте людство, яке, хоча і має на кожному кроці відчутні 

докази Моєї справедливості, не зупиняється ні на мить, щоб замислитися і, таким чином, зрозуміти 

сенс подій, що відбуваються. 

3 Я хочу, щоб ви відкрили очі на реальність часу, в якому живете, щоб ви могли молитися за 

світ. Той час, який був сповіщений в інші епохи, в якому відбудеться битва добра зі злом, є 

нинішнім. Учні, не лягайте спати в очікуванні іншої епохи. Ви - діти світла, яким Я відкриваю 

велике вчення, щоб ви були смолоскипом віри серед людей. 

4 Ви повинні йти до своїх ближніх, які сплять щодо духовних одкровень, і по-братськи 

розбудити їх добрим словом і привести до розуміння того, що причина чаші страждань, яку 

спустошує людство, полягає в тому, що про дух було дозволено забути. 

5 Якщо людина щиро вірить, що лист на дереві не ворушиться без волі Божої, то вона буде 

відчувати Мою присутність на всіх кроках свого життя. Одні відчують, що Я приходжу як Батько, 

інші - як Учитель, а треті - як Суддя. 

6 Ви змусили Мене спуститися у вашу темряву, щоб шукати вас. Я був присутній у ваших 

мандрах, щоб дати Себе відчути в усіх душах. Як пастир, який спускається в найглибшу прірву в 

пошуках заблукалих овець, я спустився в найтемнішу ущелину, в яку впали люди. Ви, що чуєте 

Мене нині, повинні мати істинне розуміння години справедливості і відплати, в яку ви живете. 

Пам'ятайте, якщо ви будете вперто залишатися в невіданні, то темрява, що огортає світ, стане ще 

більш непроникною. Ви не знаєте, скільки часу пройде, перш ніж душі зможуть отримати 

промінчик світла. 

7 Я нині посилаю на землю душі, яких можу назвати первістками в Законі, бо вони належать 

до тих, хто отримав Мої перші одкровення. Я не скажу вам, хто вони, де вони, і що вони роблять, 

бо якби ви впізнали їх, то могли б впасти в ідолопоклонство або замішання. 

8 Цьому народу, який зростає з кожним днем у пошуках Мого вчення, Я кажу жити в єдності, 

щоб таким чином наблизитися до Мене. Якщо ви не докладаєте зусиль, то як ви можете стати 

вчителями духовного вчення? 

9 Любов - це насіння, яке Я довіряю вам сіяти у світі. Подивіться на безплідність полів, немає 

більше ні братерства, ні дружби, ні поваги. Зерно, яке проросло, - це ненависть і амбіції, плоди 

яких ви вже бачите: це війни, руйнування, страждання і смерть. 

10 Після періоду, в який Я передав вам Своє Слово, чи не здається вам, що Вчитель повинен 

запитати вас, що ви робите в цю епоху, коли нації і народи повинні прагнути до кращого життя і 

припинити воювати один з одним? У чому полягає ваша робота? 

11 Хоча Я прийшов дати вам, не задовольняйтеся лише тим, що отримуєте. Пам'ятайте, що 

мир, який Я дарую вам, призначений не тільки для вас, але й для багатьох ваших ближніх. Не 

залишайтеся осторонь великої битви, зрозумійте, що Я споряджаю вас бути воїнами. 

12 Ви чекаєте, поки світ викує свій мир? Яким зерном воно могло б його посіяти, адже в душах 

нині закон людський має більшу вагу, ніж закон Божий? 

13 Не обманюйте себе: в серцях людей немає ні милосердя, ні прагнення до одухотворення. 

Тому їм бракує фундаменту, щоб підтвердити свій мир, свої будинки, свою роботу або свою форму 

поклоніння Моїй Божественності. 

14 Незабаром у світі настане мир, і коли це станеться, ви подякуєте Мені, люди Мої, бо 

вважатимете, що це сталося завдяки виконанню вашої духовної місії. Тоді Я скажу вам: відкрийте 
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очі, цей мир, якого досяг світ, не буде тривати довго, бо він не є істинним. Я знищу його Своїм 

мечем справедливості, так само, як знищую все неправдиве. Той мир, про який я говорю вам, буде 

видимим, бо він буде заснований на взаємному страху. Справжній мир не може прийти з нечесних 

сердець, він прийде пізніше, він зійде з Царства Небесного в серця людей. 

15 Якщо ви бажаєте проголошувати пророцтва світові, ви можете це робити. Не майте 

побоювань, бо Я не обманюю вас. Якщо ви хочете сказати своїм ближнім, що мир, який незабаром 

встановлять народи, не є щирим, ви не помилитеся, бо я не можу помилятися. Незабаром ви 

відчуєте прихід того, що я оголошую вам в цьому 1944 році. Війна, амбітні матеріальні прагнення 

закінчаться, але згодом виникнуть "війни" релігій, доктрин, ідеологій і філософій. Ця битва 

духовної боротьби послужить пошуку шляху істини. 

16 Так має статися, щоб людство розплющило очі, викрило фальшивих богів і розірвало 

кайдани рабства. 

17 Коли ця битва закінчиться, коли повернеться спокій і ті, хто молиться в смиренні, 

заглибляться в себе і покаються, ви побачите, як з їхніх сердець, як пахощі квітів, підніметься 

жертвоприношення, і воно буде єдиному Богу. 

18 Я зроблю так, що цей світ, звільнившись від своєї прокази, воскресне; Я також зроблю так, 

що життя повстане зі смерті. Я зроблю так, що з ненависті з'являться плоди примирення, а з 

безумства - розум. 

19 А до того часу продовжуйте зростати, як чисельно, так і в знаннях і чеснотах. Я даю вам 

зброю, щоб ви могли твердо стояти і йти вперед. 

20 Цей куточок землі, де ви живете, сприятливий для вашої місії. Вона має схожість з тією 

"Землею Обітованою" народу Ізраїлю в Першу епоху. Але не захоплюйтеся багатствами землі, бо 

ви повинні пам'ятати, що місто Єрусалим було зруйноване дощенту його ворогами і що навіть 

Храм Соломона був зруйнований. 

21 Твоя земля подібна до тієї, що була дана народові Ізраїлю. Але і це не було батьківщиною 

для Духа, і це не є другим Єрусалимом, бо Духовне місто не від світу цього. 

22 Продовжуйте бути гостинними, як був Авраам. Приготуйтеся до того, щоб чужинець міг 

сісти за ваш стіл і відпочити під дахом вашого дому. Несіть Мій бальзам любові в своїх руках, щоб 

зцілити хворого, дати йому відчути Мою втіху і повернути здоров'я. Ви є тим народом, до якого в 

усі часи промовляв живий і невидимий Бог, але й тим народом, який завжди дозволяв собі 

піддаватися впливу ідолопоклонства інших народів. 

23 Нині Я прийшов звільнити вас від фанатизму і забобонів, нагадати вам про духовне 

шанування вашого Отця, щоб - коли народи звернуть свої погляди на цей народ і прийдуть великі 

натовпи - вони здивувалися, знайшовши серед вас моральність, чесноту і духовність. 

24 Візьміть із собою в дусі своєму цей урок, який Я дав вам, щоб він послужив вам для вашої 

підготовки. 

25 Ніхто не повстає проти думки, що доведеться повернутися на цю планету в іншому тілі, і не 

має думки, що реінкарнація - це покарання для душі. Всім душам, яким судилося жити на землі, 

довелося пройти через закон реінкарнації для того, щоб мати можливість досягти свого вищого 

розвитку і виконати покладену на них Мною задачу. 

26 Не тільки менш розвинені душі повинні втілюватися знову, але й високорозвинені душі 

повертаються знову і знову, поки не завершать свою роботу. 

27 Ілля - найбільший з пророків, які приходили на землю, але, незважаючи на великі справи, 

які він зробив, і великі докази, які він дав (що Бог існує), він повинен був повернутися в цей світ в 

інший час, в іншому тілі і з іншим ім'ям. 

28 Цей закон любові і справедливості довгий час був невідомий людям, бо якби вони знали 

його раніше, то, можливо, прийшли б у замішання. Проте Отець дав вам деякі одкровення і деякі 

знаки, які були світлом, що передувало цьому часу для розкриття всіх таємниць. 

29 Минуле вашої душі з її різними існуваннями на землі вам заборонено. Я відкрив вам істину 

реінкарнації лише тому, що вона дасть вам більш реальне уявлення про Божественне милосердя і 

справедливість, а в нечесних, в грішниках, в тих, хто марно витрачає життя, воскресить надію на 

нову можливість, в якій вони зможуть виправити допущені ними помилки. 
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30 Ідея вічної смерті або вічного прокляття назавжди знищується цим одкровенням, і душа і 

людське серце радіють і прославляють божественну доброту, як тільки вони осягають цю істину. 

31 У попередні часи це не було відкрито вам, тому що ви не були достатньо зрілими, щоб 

зрозуміти це; і якщо тепер ви пізнали це, але все ще не маєте ясного уявлення про те, ким ви були 

раніше, то це ще один доказ того, що ви ще не просунулися далеко вперед. 

32 Як тільки люди люблять і вміють прощати один одного, в їхніх серцях присутнє смирення, і 

вони досягли того, що дух переважає над матерією, то вже не плоть, не світ, не пристрасті 

утворюють щільну завісу, яка заважає бачити шлях позаду або перед собою. Навпаки, "плоть", 

одухотворена слідуванням Моєму вченню, буде подібна до слуги - слухняного вказівкам совісті - 

на відміну від того, чим вона є сьогодні: перешкодою, пасткою, пов'язкою на очах духу. 

33 Нині ви дивуєтеся, коли відчуваєте початок дару зору, який дозволяє вам бачити щось з 

минулого або відкриває вам одкровення майбутнього, тоді як Я кажу вам з упевненістю, що цей 

духовний зір повинен бути постійно присутнім, як зір ваших фізичних очей під час земного життя. 

34 Необхідно пройти ще трохи по Моєму шляху, щоб ви досягли цих висот і ваша душа, 

пожинаючи в собі всі плоди свого минулого досвіду, змогла звільнитися, радіти і наставляти себе у 

власному бутті. 

35 Подумайте: якщо у вашій душі вже було багато світла, то у вашому серці повинно бути 

багато миру. 

36 Не слухайте тих, хто хоче залякати вас тим, що ви досліджуєте те, що відноситься до духу, 

бо це ті, хто хоче продовжувати дрімати в сні невігластва. 

37 Ви надали більшого значення багатьом аспектам свого матеріального життя, ніж тому, що 

стосується вашої душі, і тому створили перевернутий і несуттєвий світ. Але настала година, коли 

ви будете жваво цікавитися тим, що є основним у вашому існуванні, і коли це станеться, ви дасте 

життя і справжню красу вашому існуванню. 

38 Але мушу вам сказати: навіть якщо життя в цьому світі досягне висот доброчесності і 

праведності, не тут ви знайдете свій ідеальний дім. Ваше проходження по цій долині землі 

тимчасове, воно лише для того, щоб послужити вам горнилом, школою, підручником для 

досягнення висхідної еволюції вашої душі. 

39 У домі вашого Отця є інші, вищі оселі, які Я приготував для вас, щоб ви жили в них. 

40 Блаженні ті, які, роздумуючи над цими словами, мають віру в них і впорядковують своє 

життя для добра своєї душі, бо вони пожинатимуть плоди їх у вічності. 

41 Улюблені люди, з упевненістю можна сказати, що все, що сталося в цьому світі, було 

сповіщено або пророковано вам в попередні часи. 

42 Те Слово, яке людина чула з уст Моїх пророків, було Моїм голосом. Вони говорили не з 

власного наміру, а з Божої волі. 

43 Істинне тлумачення Моїх передбачень, оголошень і обіцянок Я даю вам, коли ви відчуваєте, 

як Мої слова збуваються в потрібний час. 

44 Як багато і як по-різному ви тлумачили Божественні одкровення! Ви пізнали істину лише 

тоді, коли Я дозволив Своєму Слову збутися. Багато з пророцтв вже збулися, інші відбуваються на 

ваших очах, а треті ще чекають свого часу. 

45 Я все ще готую і посилаю нових пророків, через яких Я відкрию вам великі чудеса, і в той 

же час вони сповістять вам про присутність або близькість того, що було вказано вам в минулі 

часи. 

46 Старі пророцтва будуть підтверджені новими пророками. Кожен, хто відчуває в собі цей 

дар, моліться, спостерігайте і готуйтеся говорити тільки правду. І якщо ви це зробите, то побачите, 

що одні будуть підтверджувати те, що оголошують інші. Так було, коли пророки минулого 

виконували свою місію, хоча одні приходили в одну епоху, інші - в іншу. 

47 Не хвилюйтеся, якщо ви іноді не розумієте, що вам приходить по натхненню або що 

говорять ваші вуста. Навіть стародавні пророки часто не розуміли того, що говорили їхні вуста. 

48 Я виллю Своє світло на тих, хто приймає твоє свідчення, і в свій час Я зроблю так, що 

кожне з твоїх пророцтв збудеться. Горе тим, хто не повинен говорити правду, бо вони теж будуть 
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викриті у свій час. Тоді вони не знайдуть нічого ні в своїй плоті, ні в своєму дусі, чим можна було б 

змити свою ганьбу і сплатити свій борг. 

49 Хто буде судити лжепророків? Правду, бо вона є світлом, яке через совість доходить до тих 

сердець. 

50 Істина завжди шукає чистих сердець, щоб мати можливість відкритися. Очистіть свої, щоб 

це було світло в словах, в думках і в справах Мого народу. 

51 Ключем любові, яким володію Я, відкриваю ваші серця. Я застав тебе розслабленим, Я 

здивував тебе, коли ти повільним кроком йшов своїм життєвим шляхом. Я прийшов, щоб ви 

усвідомили, що ви - посланці Моєї Божественності. Так говорить вам Слово Отця, Того, Хто став 

людиною в Другій Ері. 

52 Не один раз, а кілька разів і в різний спосіб Я сповіщав і обіцяв Своїм учням Своє друге 

пришестя. Я провістив їм часи, які сповістять про Мій прихід: Знаки в природі, події в людстві, 

світові війни, гріх на найвищому рівні свого розвитку. Але щоб світ не обманювався, очікуючи 

мене знову як людину, повідомляю, що Христос прийде "на хмарі", тобто в Дусі. 

53 Ця обіцянка була виконана. Ось Учитель у Дусі промовляє до світу. Ось Господь миру і 

Царства світла, що утворює незмірно великий ковчег, в якому люди можуть знайти притулок і 

врятуватися, як і в перший раз, коли Ной зробив ковчег для порятунку людського насіння. 

54 Заради вашого прогресу і наполегливості в Моєму Вченні Я покажу вам у всій простоті 

зміст багатьох таємниць. Книга Життя, запечатана сімома печатками, є для вас інкогніто, бо шоста 

печатка нині знята, і її зміст є тим, що висвітлює ваш час. Для вас все було таємницею, і я не хочу, 

щоб так було і надалі. Я вже говорив вам, що сім печаток - це сім Божественних Одкровень, які Я 

дав людям, з яких ви нині отримуєте шосте, але сьомого вам ще не вистачає. 

55 Ви знаєте, що Роке Рохас заснував сім громад, яким дав імена печаток, і що символічно 

шоста з них була подібна до плодоносного дерева, яке примножувало свої гілки. Ви також знаєте, 

що в 1866 році почалася нова епоха. Але ви ще не знаєте, як впорядкувати свої ідеї. Дехто хотів 

докопатися до суті цих вчень, але їх тлумачення виявилося помилковим, оскільки воно обмежує і 

включає вічне і божественне в людське і матеріальне. Але перш ніж це відхилення пошириться, Я 

розвію темряву людства світлом Моїх одкровень. 

56 Я підготував цей клаптик землі, по якому ви ступаєте, для того, щоб Моє Божественне 

Світло могло зійти на його мешканців в цей час. Тут Я нагадав вам Божественний Закон, якому Я 

навчав вас як Батько в Першу Еру. Тут Я повторив вам Моє Слово, дане вам як Ісус, істинну Пісню 

Духа, і Я приніс вам Світло Істини, яке прояснює кожну таємницю і пояснює кожен незрозумілий 

урок. 

57 Я відбудую Свій храм, храм без стін і веж, бо він у серці людства. Вавилонська вежа все ще 

розділяє людство, але її підвалини будуть зруйновані в серцях людей. Ідолопоклонство і релігійний 

фанатизм також збудували свої високі вежі, але вони слабкі і повинні будуть впасти. Істинно кажу 

вам: Закони Мої - і Божі, і людські - святі, і вони самі будуть судити світ. Людство не вважає себе 

ідолопоклонником, але істинно кажу вам, воно все ще поклоняється Золотому тельцю. 

58 Я - Дух, Я - Божественність і Світло. Прокинься, розплющ очі, побач Мене і почуй Мій 

голос. Зв'язок, який ви маєте сьогодні від Мого Духа через людське посередництво, не 

найдосконаліший, і тому почнеться час спілкування духу з духом, коли ви почуєте голос вашого 

Отця. 

59 У ту Другу Еру Я зустрічав сліпого і дарував йому зір, кульгавих Я змушував ходити, 

мертвих Я воскрешав. Тепер я бачу ще більше спустошення у світі, бо бачу тисячі сліпих, глухих, 

прокажених і мертвих духом. Хоча Я приходжу до вас зі справедливістю, Я також приходжу до вас 

сповнений любові, бо Я ніколи не перестану вважати вас Своїми дітьми і завжди буду вважати вас 

малими дітьми. 

60 Люди, чи підете ви за Мною тим шляхом, який Я давно позначив для вас Своїми справами і 

Своїм прикладом? Це правда, що на ньому стежка жертв, але в кінці лежить "Земля Обітована". 

Навіть у цей час Я не буду засліплювати вас фальшивим блиском людського багатства. Твій 

Учитель покаже тобі тільки пишність чесноти. "Царство Моє не від світу цього", - говорив Я вам, - 

світу суєти, егоїзму і брехні. Бо істинно кажу вам: Я царюю в досконалості. 
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61 Остання ланка ланцюга, яку утворять 144 000 позначених, отримає божественний знак на 

своєму дусі в 1950 році. З них вийдуть у народи посланці, пророки, учні, які своєю наукою, своєю 

молитвою і своїм прикладом принесуть людству насіння нового життя. 

62 Це Слово, яке ви чуєте зараз, припиниться, і блаженство, яке ви відчуваєте сьогодні, 

слухаючи його, також закінчиться. Якщо ви все ще бажаєте духовно насолоджуватися Моєю 

присутністю, як ви робите це зараз, достатньо зануритися і молитовно просити Моєї любові. 

63 Не думайте, оскільки ви більше не будете чути Мене через цих носіїв голосу, що Мене 

немає, і ви не повинні тоді втратити благоговіння і підготовку, яку ви маєте сьогодні, коли ви чуєте 

Моє Слово. Знайте, що Я буду слідувати за вами, куди б ви не пішли, що Я буду дивитися на вашу 

роботу в Моїх виноградниках і радитися з вашою совістю про кожен ваш крок. 

64 Я готую вас до цього, бо знаю, що після цього часу підготовки піднімуться фальшиві носії 

голосу і проголосять, що Майстер продовжує давати Своє Слово в цій формі, і Я хочу, щоб ви 

звільнилися від цієї плутанини, яка буде викликана тими, хто думає, що вони не сплять, а насправді 

сплять, і хто, вважаючи, що вони служать Мені, насправді служать собі. 

65 Я оголошую вам, що година, в яку закінчиться цей союз, буде годиною одкровення для 

цього народу, бо кожен з вас в той час зробить явним те, що він несе насіння в своєму серці і 

прогрес в своєму дусі. Таким чином буде видно нахил кожного, його розуміння, його слухняність, 

його одухотворення. 

66 Я знаю, що деякі осквернять Мої постанови і з цієї причини зупиняться у своєму розвитку і 

впадуть в оману, зупинивши таким чином прогрес розпочатої ними місії. Але через деякий час 

пам'ять про Моє Слово, Моє вчення і Мої пророцтва - в яких Я попереджав вас про все, що має 

відбутися, - знову підніметься з духу у свідомість і змусить повернутися на шлях послуху тих, хто 

зійшов з нього. 

67 Наразі ніхто не говорить: "Господи, я не відвернуся від Тебе, я не ослухаюся Тебе". - Не 

обіцяйте Вчителю того, чого багато хто з вас не виконає. 

68 Спостерігайте і моліться, звільняйте своє серце від матеріалізму, очищайте його від 

егоїстичних інтересів і пристрастей. Вивчайте Моє вчення, щоб ви не були байдужими в цю годину 

і могли зробити наступний крок з мужньою праведністю. 

69 Я не прошу вас давати обітниці, я прошу вас виконувати свою місію. 

70 Зберігайте Моє Слово в таємницях свого серця, щоб завтра ви не відреклися від Мене 

своїми справами або своїми словами, кажучи, що Я не вказав вам на те, що ви добре знаєте, що Я 

повторював вам незліченну кількість разів. 

71 Дехто каже в глибині свого серця: "Учителю, невже ми зможемо відректися від Тебе, хоча 

Ти прийшов воскресити нас до істинного життя?". 

72 Кажу вам, що ви ще не можете повністю довіряти собі, бо ваша любов і ваша віра ще малі. 

73 Ви повинні наполегливо вивчати Моє вчення, щоб ваші чесноти розвивалися, і тоді, коли 

настане година випробування, яка вже наближається, ви будете мати Моє Слово при собі і не 

впадете у відчай ні на мить. 

74 Бачите, учні, з якою любов'ю Я закликаю вас готуватися. Якщо ти завтра впадеш, то не 

зможеш сказати: Господь не давав нам жодних вказівок щодо Свого відходу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 123 
1 Моє Слово виливається на вас невичерпно. Я - Христос, що жив серед людей у Другу Еру і 

знову сходить до вас, щоб свідчити про Себе, виконуючи Свою обіцянку і Своє Слово; тоді Я 

підтвердив Своїми справами Закон, продиктований Отцем Мойсею, який діяв не за своєю волею, 

не за волею людей, а за волею Вічного; тому кажу вам: якщо Я не скасував того, що говорив 

Мойсей, то не скасую і тепер того, чого Я навчив вас в Ісусі. 

2 Я з вами, бо це Я обіцяв і сповістив Своїм учням, коли одного разу Мене оточили і запитали 

так: "Учителю, Ти сказав, що підеш, але потім повернешся. Скажіть, коли це буде?". Я бачив, що 

їхня простота і прагнення до знань змушували їх запитувати таємні поради свого Господа. Проте Я 

говорив їм з любов'ю: "Воістину недалекий той день, коли Я повернуся до людей", даючи їм 

зрозуміти, що Моя Присутність тоді буде в Дусі, і в той же час оголошуючи їм знаки, які 

сповістять про Моє наступне пришестя. Цими ознаками будуть війни, хаос і великі страждання по 

всій землі. Істинно кажу вам: саме таким, серед хаосу, був Мій прихід у цей час. Ось я, ви, люди, з 

посланням світла і миру для вашої душі, з якого я зараз зроблю (духовний) ковчег, в який увійдуть 

всі віруючі люди, які бажають врятуватися, де людство може знайти притулок. Цей ковчег буде 

міцно встановлений завдяки вірі, надії і люблячій доброті тих, хто слідує за Мною, і буде мати 

духовну схожість з тим, який був довірений Ною, коли сили природи були випущені на волю. 

3 В якому часі ви живете? Подумайте про це і знайте, що Я давав вам Своє вчення протягом 

трьох віків. Перший - це був закон, другий - любов, а третій, який є нинішній, відповідає мудрості. 

4 З вами завжди був єдиний Дух, який є Моїм. Але якщо Я розкрив його в трьох різних фазах, 

то пам'ятай, що форми, в яких Я проявляю Себе в усьому творінні, нескінченні і в той же час 

досконалі. 

5 Уперше ви пізнали Отця як Суддю і Законодавця. Вдруге Я зробив так, що "Моє Слово" 

стало людиною в Ісусі, і Його Слово заговорило божественною істиною. Христос - це "Слово", той 

самий, який сказав людям: "Хто знає Сина, той знає Отця". Зараз ви перебуваєте в Третьому Часі, в 

якому Я виливаю на вас Свою Мудрість. 

6 Виконуючи Свою обіцянку, Я прийшов у дусі, на символічній "хмарі", яку утворюють ваші 

душі, коли підносяться до Мене, і будую істинний храм у серцях людей. 

7 Коли ви чуєте Мене через цих глашатаїв, не думайте, що Мій Дух оселився в цьому 

маленькому і нечистому тілі. Я вже говорив вам, що це ваш орган інтелекту, на який сходить 

промінь Мого світла, що є божественним натхненням, що є мудрістю і любов'ю. 

8 Осягніть чудо цього спілкування і усвідомте, що через орган розуміння цих неосвічених 

істот і їхні вуста приходить Слово, яке просвіщає невігласів і просвіщає невігласів і невігласів. 

щоб Він заснував у його серці дім, гідний Бога, і дав йому ключ віри, який відчиняє ворота до 

мудрості. 

9 З нескінченним терпінням Я чекав того часу, коли еволюція твоєї душі дозволить тобі 

осягнути Моє спілкування через орган розуму голосоносця, як підготовку до досконалого союзу 

Мого Духа з твоїм. 

10 Ось чому голосоносець вимовляє Моє Слово без втоми мозку і хрипоти в горлі. Бо це Я 

ворушу цими устами, щоб Мій заклик дійшов до людей. Запрошую їх відпочити під тінню дерева 

життя і скуштувати плід вічного життя. 

11 Я знову несу Свій хрест, бо Я повинен пройти Свій шлях серед гріхів, нечесності, 

перелюбства, матеріалізму, насмішок і сумнівів, якщо врахувати, що Я даю про Себе знати через 

створіння, які не завжди вміють очистити свій розум і очистити своє серце, а з іншого боку, Я 

являю Свій прояв і Своє Слово перед людьми будь-якого віросповідання і внутрішнього стану. Але 

заслуга саме в тому, що з цих скель б'є вода, яка є довірою і любов'ю людей один до одного. Саме 

тому Я кажу вам, що Я йду крок за кроком крізь натовп і несу Свій хрест на плечах. 

12 Це час, коли душа прокидається до нового життя, як маленька дитина, що прокидається з 

плачем, але її плач швидко втихомирюється колисковою батьківською ласкою. 
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13 Що б ви робили, якби у вас було життя тільки в тілі, а в душі - смерть? Які справи, гідні 

Мене, ви могли б виконати і яку надію на безсмертя тоді могли б плекати? Скількох "мертвих" Я 

воскресив за цей час, і скільки "сліпих" побачили Моє світло! 

14 Пробуджуйтеся повністю, ставайте володарями Мого світла, але не тільки завдяки Моїй 

любові, але і завдяки вашим зусиллям і вашій силі волі. Проникніться вченнями, які говорять вам 

про вічність, вони є променями світла, якого потребує ваша душа. Між небом і землею існують узи, 

які гріх і людська нечестивість не можуть розірвати. Одним з таких зв'язків є Мій духовний союз з 

вами. 

15 Мій хрест не важкий, але треба завжди пам'ятати, що кожна духовна праця вимагає жертви. 

Я буду як невтомний паломник, який скрізь слідує за твоїми слідами до того моменту, коли ти 

благополучно прибудеш до землі обітованої. 

16 Я не засліпив вас ні блиском золота, ні пишнотою літургійних церемоній. 

17 Моя любов - це дар, який Я пропоную вам, а Моє Слово - найкращий скарб. Я смиренно 

пропоную вашій душі те, що маю для неї в запасі, бо "Царство Моє не від світу цього". 

Світ". 

18 Люди, які слухають Мене, є воістину ізраїльтянами, але не за расою, а за духом, і Я 

продовжую посилати їх на землю, щоб вони були як ланка ланцюга між Моїм Духом і Духом 

людства. 

19 Серед цього духовного народу є 144 000 позначених або позначених Мною, щоб вони могли 

бути світлом, яке висвітлює шлях великого народу, як і плем'я Левія в Першу Еру, коли Ізраїль 

переходив пустелю. Твоє відшкодування одночасно з покаянням очистило тебе, а твоє смирення 

зробило тебе гідним. Ідіть чисто цим шляхом по світу, і Я запевняю вас, що ваша земна подорож 

буде подібна до плодоносного дощу, щоб Моє насіння проростало в серцях ваших ближніх. 

20 Великою буде ваша праця, бо серце людське спотворене злом. Але ніщо не здивує вас, бо Я 

приготував вас до бою. 

21 У той момент Я наповнювала ваші серця любов'ю і миром, і через це ви відчували себе 

задоволеними і щасливими. 

22 Я не пропонував вам матеріального хліба, але ви були в спілкуванні з Моїм Духом. 

23 Сьогодні, згадуючи Першу епоху, ви пам'ятаєте, що в часи нестатків люди отримували 

манну, яка була поживною їжею, щоб маси людей не загинули. Сьогодні Моє Слово живить вас і 

підтримує в дні відвідин. Як часто вам хотілося відступити або втекти, бо не вистачало віри. Але Я 

дав вам відчути Мою Присутність посеред пустелі ваших життів. 

24 Істинно кажу вам: Я завжди з вами в усіх ваших випробуваннях. 

25 Хто має віру, навіть якщо вона маленька, як гірчичне зернятко, бережіть її і нехай вона 

росте. Блаженна душа, що має віру! Як багато тих, хто - не знаючи, що носять Мене в своєму єстві, 

- шукають Мене, не знаючи, як Мене знайти. Як багато тих, хто, хоча і просвітлений Мною, не 

досягає натхнення, бо не відкрив свого серця, щоб насолодитися таким дорогоцінним даром. 

26 Ізраїлю, ти знову Мій посланець. Я обіцяв повернутися, і ось Моє Слово збулося. Я 

сповістив про Своє повернення до вас серед ангелів і на хмарі. Але якщо ви вмієте правильно 

розуміти і тлумачити, то незабаром дізнаєтеся, хто такі ангели, про яких Я говорив вам, і що таке 

хмара, про яку Я сповістив. 

27 Ілля підготував ваш розум, сказавши вам: "Будьте готові, бо прихід Учителя близький, і з 

Ним ви відчуєте чудеса, духовну славу і знаменні події у Всесвіті". Але лише невелика частина 

людства перебувала в очікуванні виконання цих пророцтв і задавалася питанням, чи не є вже 

неминучою присутність Господа, адже знамення вже здійснилися. 

28 Потім, коли Мій Дух був присутній, щоб виявити Себе в Третій Ері, Я закликав вас одного 

за одним, щоб підтвердити вашу віру в те, що це час Мого повернення, і щоб закликати вас 

прагнути духовно вгору, поки ви не досягнете духовного єднання зі Мною. 

29 Але якщо ваші ближні не оцінять вас за те, що ви слухаєте Мене і йдете за Мною, якщо вас 

оббріхують, то не бійтеся. Закрийте вуха від розмов і безглуздих слів. Не сподівайтеся, що вас 

зрозуміють у світі. Єдиний, хто може задовольнити ваше прагнення до мудрості, миру і любові, - 

це Я. Але для цього ви повинні віддатися Мені, і Я дам вам мир і здоров'я. 
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30 Моліться більше духом, ніж тілом, бо для того, щоб отримати спасіння, недостатньо 

хвилини молитви чи дня любові, а потрібне життя, сповнене витривалості, терпіння, щедрих діл і 

дотримання Моїх заповідей. Для цього Я наділив вас великими здібностями, а також емпатією. 

31 Моя Праця - як ковчег спасіння, який запрошує всіх увійти. Той, хто виконує Мої заповіді, 

не загине. Якщо ви дозволите керуватися Моїм Словом, ви будете врятовані. 

32 Це насіння, яке Я приніс до сердець, принесе плід і дасть поживу людству. Але я кажу вам, 

що ви повинні наполегливо працювати, щоб ті справи, які не розквітли, могли розквітнути. Бо все, 

що має свій початок у любові та вірі, має тенденцію до зростання. Віра, милосердя і добра воля 

принесуть багаторазові плоди. 

33 Я хочу, щоб сильні допомагали слабким, здорові дарували здоров'я, щоб ви ділилися 

плодами своїх дарів зі своїми братами і сестрами, і в цьому виконанні відчували, як прогресує ваша 

душа і як вона щаслива, коли практикує милосердя. 

34 Коли Моє Слово закінчиться через носіїв голосу, ви, Мої працівники, принесете Моє Слово. 

Але наскільки ви повинні підготувати себе до отримання Моїх натхнень! Той час, який ви бачили 

вдалині, вже наближається. Тому не вважайте Мої слова дрібними, якими б простими і скромними 

вони не були. Кожна з них володіє божественною силою і здатністю втішати і зцілювати багато 

сердець. Ця сила прийде як сяюче світло до всіх тих, хто не зрозумів сенсу існування і очікував від 

своєї життєвої боротьби результату, якого не отримав, тому що Я послав їх працювати на благо 

душі, а не плоті. Їм Моє просте і ніжне Слово дасть мир і дасть відпочинок. 

35 Моліться за народи, які не мають Мого Слова. Моліться за народи, які терплять гіркоту 

війни, моліться за тих, хто не має дому духовного спокою - навіть за беззахисних жінок, за 

чоловіків, яких безжально втягують у війну. Моліться, важка година, яку ви переживаєте, і тільки 

ваша єдність врятує вас. 

36 Ви вступили в останні часи, і в міру їх просування людство розуміє, наскільки 

Божественний суд тяжіє над ним і змушує людей до ретельної перевірки всіх своїх вчинків. Але 

суд не погубить людину, навпаки, він її врятує. І тоді ви всі прийдете до Мене чистими і без вини, 

як істоти, що виконали покладену на них місію. Тільки практика любові, як показано в Моєму 

вченні, дасть вам право на найвище благо, яким є мир духу. 

37 Марії, люблячій Заступниці, яка наглядає за вами, Я сказав: Чекайте з терпінням, бо люди 

скоро стануть на шлях оновлення і звернуть свої думки до вас. 

38 Ви, натовпи, що приходите слухати Моє Слово, нехай вас не бентежить корупція, яка панує 

в цьому світі. Коли ви бачите, що ідеалом людей є людська манія величі, марнославство і 

задоволення, які лестять почуттям, ви повинні запалити у своїх серцях прагнення до духовного 

піднесення. 

39 Я буду надихати вас; для цього Я вибрав ці скромні місця, звідки Я закликаю вас, щоб 

підготувати вас як насіння, яке досягне успіху - коли воно проросте на Моїх полях і розмножиться 

- у протидії злу, яке панує на землі. 

40 Місія, яку я покладаю на вас, - це місія любові. Але не вважайте себе найчистішими на землі 

через те, що ви покликані Мною. Пам'ятайте, що ви ще далекі від звільнення від гріха. Але не 

почувайся через це менш любленим, бо в багатьох випадках Мої найпалкіші учні виходили з числа 

найбільших грішників. 

41 До них належите і ви, яким Я нині кажу: йдіть крок за кроком шляхом любові, завжди 

довіряючи Мені, але завжди живіть пильно, бо в будь-який момент у вашому єстві можуть 

виявитися слабкості плоті, з якими ви повинні боротися, поки не очистите свою плоть і не 

звільните свою душу. 

42 Істинно кажу вам: у міру того, як ви будете змінюватися, Я буду відкривати вам все більше і 

більше всі духовні дари, якими ви володієте. Тому не відкидайте випробувань, які Я посилаю вам 

день за днем, бо вони є долотом, яке формує і вирівнює ваші душі. Зрозумійте, що після 

випробування ви воскреснете з більшою твердістю і більшою довірою до Мене і до себе. Що було б 

з солдатами, які воюють за будь-яку справу, якби вони спочатку не готували себе до бою? Тож що 

було б з Моїми воїнами, якби вони не знали підводних каменів спокуси, щоб відкинути її? Вони 

будуть слабкими, вони будуть плакати при перших труднощах і відступати при кожному ударі. 
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43 Ось, учні, вже наближається 1950 рік, коли Я перестану говорити з вами так, як говорю 

зараз. Тому Я оголошую вам, що натовпи, які будуть слухати Мене в останні дні, будуть дуже 

великі, і тому багато людей також дізнаються про це послання. 

44 У світі можна буде відчути, що Христос був серед людей наново - вже не як людина, а як 

дух, і зрозуміти, що Я маю нову форму, щоб об'явити Себе в кожній епосі. 

45 Розумію: Якщо тоді Я прийшов, щоб зробити заслуги для вашого спасіння, то тепер заслуги, 

набуті вами, врятують вас, і завдяки їм ви врятуєте своїх ближніх. Учні, ви, що мали Учителя, який 

наставляв вас з такою любов'ю, - невже ви думаєте, що Моя жертовна смерть як людини була 

даремною, і даремною була пролита кров? Істинно кажу вам: Ні! Бо Кров Агнця Божого, яка 

символізує Божественну Любов, ще свіжа в совісті кожної душі. Тоді, коли натовп вів Мене на 

Голгофу, Я ніс хрест; сьогодні його понесе кожен, хто любить Мене і йде за Мною в смиренні, і Я 

буду йому підтримкою на скорботному шляху, посилаючи йому ангелів-хранителів, щоб дати йому 

світло і духовну силу в годину смерті. 

46 Якщо ви роздумуєте про те, що Я дав відчути Свою Присутність на Заході, а не на Сході в 

цей час, коли Я дозволив вам почути Моє Слово, то не бентежтеся, бо Я шукаю не конкретні точки 

землі, а душі. 

47 Якщо вам здається, що Моє Слово не вишукане, зрозумійте, що це говорить Учитель 

смирення, простоти, і якщо ви вникнете в суть цього вчення, то незабаром відкриєте в ньому 

істинну мудрість. 

48 Ви ще мало підготовлені і ще не в розпалі битви, бо велика денна робота не почнеться до 

кінця 1950 року, і ви не можете знати, коли вона закінчиться. Ті, хто впаде в бою, почують Мій 

голос, що промовлятиме до них: Душа ваша не впала, ви піднялися духовно, і якщо ви не отримали 

на землі почестей за свою жертву, не турбуйтеся, бо чекає вас Царство Моє, щоб з нього ви 

побачили, як ваші діти і учні продовжують вашу справу. 

49 Цьому народу будуть протистояти язичники і фарисеї, щоб зупинити їх, але вони самі 

підкоряться перед обличчям істини, справедливості і любові, яка витікає з Моїх слів. Витримуйте, 

улюблені учні, бо коли натовпи прибудуть до воріт Обітованої Землі, вони відчиняться на знак 

привітання Моєму народові, який тріумфально досягне порогів вічності. 

50 Як прекрасна битва, що чекає Моїх воїнів, як знаменна і як благородна! 

51 Ви, Мої слухачі, не можете кинутися в цю битву, тому що ви все ще відчуваєте слабкість; 

але Я знатиму, як знайти серед вас насіння, яке принесе Добру Новину всім народам землі. Не 

бійтеся, Я не вимагаю від вас нічого неможливого і не веду вас до смерті. Я буду супроводжувати 

кожен крок того, хто йде своїм шляхом в ім'я Моє, і якщо його віра велика, він відкриє в своїй душі 

нездоланні сили. А хто відрікається від Мене зі страху, як Петро, або сумнівається в Мені через 

брак віри, як Фома, той буде нещаснішим за найслабшого, він буде відчувати себе незграбним і 

нужденним, йому доведеться закривати губи і ховати руки, тому що він забув, що сповнений дарів, 

і він навіть буде заперечувати, що слухав Мене. 

52 Не відчувайте себе краще за інших, тому що вам дана благодать чути Мене в цей час. Але 

ви напевно знаєте, що це Слово, яке ви отримали, є Третій Заповіт, який Я заповідав вашому духу, і 

що досі у світі були відомі лише перші дві частини цієї Книги - перша частина, відкрита через 

Мойсея і пророків, і друга частина, яку Я передав вам через Ісуса. Але ви не володіли третьою 

частиною, яка є тим, що Мій Дух послав вам у цей час. 

53 Це три заповіти, які разом складають закон, любов, мудрість і вічне життя. 

54 Я бачу, що багато хто з вас прагне миру і піднесення і висловлює бажання жити в 

одухотворенні і любові; це бажання незабаром стане криком про духовне звільнення всього 

людства. 

55 Тому, коли ви чуєте, як Я сповіщаю про встановлення Царства Миру на вашому світі, ви з 

нетерпінням запитуєте: "Коли ж збудуться ці пророцтва, Учителю?". Коли ж нарешті всі люди 

будуть жити в моралі і доброчесності? Коли ми побачимо взаємоповагу між батьками і дітьми, між 

подружжям? Коли ми знову побачимо невинність у дітях, чистоту в дівах, праведність у чоловіках, 

чесність у старших, справедливість у суддях, великодушність у правителях, одним словом: любов 

між людьми? 
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56 Благословляю вас, бо ви починаєте тужити за всім добрим, прекрасним і істинним. Але 

кажу вам, якщо ви хочете, щоб час до приходу цього Царства скоротився, ви повинні дивитися, 

молитися і боротися. Для цієї битви я хочу озброїти вас тілом і душею, бо якщо я не виступаю 

проти того, що я відкрив в інші часи, я повинен також сказати вам, що я не проти законів, які 

керують природою. Я несу вам Свою любов, щоб ви досягли гармонії з усім, що вас оточує. 

57 Зрозумійте, що Мій Закон не схвалює те, що не приносить користі, пороки, зловживання або 

надмірності, як у фізичній сфері, так і в духовній. Саме тому я завжди кажу вам зануритися в 

споглядання Закону, щоб не стати жертвою помилок, пристрастей чи фанатизму. 

58 Ви - каменярі, з якими Я будую храм одухотворення, той, в якому Я буду оновлюватися і в 

якому ви будете отримувати хліб вічного життя. 

59 Виконуйте Мої закони на землі, і у вас не буде причин боятися свого прибуття в 

потойбічний світ. Так само, як ви побачили світло дня, коли прибули, і так само, як ви відчули 

присутність ваших батьків на землі, так само ви відчуєте присутність вашого Господа в тій 

"долині", яка чекає на ваше повернення. І коли ви досягнете Моїх грудей, то почуєте Мій голос, що 

промовлятиме до вас: "Діти мої улюблені, ось Отець ваш. Дивіться на Мене, впізнавайте Мене, 

любіть Мене, а потім споглядайте творіння, бо Я хочу, щоб ви знали: те, що є Моїм, є і вашим. 

60 Учні, щоб увійти в Моє Царство, ви повинні пройти духовною драбиною, яка є шляхом, 

живучи сьогодні в одному житлі, а завтра в іншому, поки не досягнете житла досконалих духів. 

Пам'ятайте про те, що Я сказав вам у Другу Еру: "У домі Мого Отця багато осель". 

61 Тож моліться і оновлюйтеся, щоб страждання відійшло від вас, а потім, звільнившись від 

його тягаря, присвятіть себе роботі душі, яка полягає в тому, щоб прагнути до морального 

вдосконалення свого життя, творячи добро і засіваючи любов'ю шлях ближніх своїх. 

62 Блаженні ті, хто виправляє свої дороги з любові до Мене і щоб бути добрим прикладом для 

інших, бо вони будуть неухильно йти дорогою, яку Я приготував для них. 

63 Ви, які знаєте, що Ізраїль був у минулому в полоні в інших народів, і що Я змилосердився 

над ним і послав йому визволителя, є тими самими, хто тепер від усього серця волає, щоб Я 

визволив вас з неволі, в якій ви перебуваєте. Ти зі страхом просиш Мене звільнити тебе від усього, 

що переслідує, загрожує і мучить тебе. На все це Я кажу вам те ж саме, що колись сказав вам: 

"Чого боятися тому, хто зі Мною?". Не відходьте від Мене, і ви будете почувати себе в безпеці 

завжди і скрізь. Якщо ви боїтеся, то ви або не на правильному шляху, а якщо на правильному - то 

ви ослабли у своїй вірі. 

64 Ви повинні присвятити своє життя любові, служінню і добру, щоб усі ваші справи були 

спрямовані на благородну мету - і в людській сфері, і в духовній. 

65 Не бачити ні в кому ворога, бачити в усіх людях своїх братів і сестер - ось ваша місія. Якщо 

ви будете наполегливі в цьому до кінця, справедливість і любов переможуть на землі, і це дасть вам 

мир і безпеку, яких ви так прагнете. 

66 Ви думаєте, що мені бракує співчуття або що я не відчуваю ваших бід? Звідки ви взяли, що 

я одних звеличую, а інших принижую? 

67 Життя - це битва, але ніколи не називай своїх ближніх ворогами, і ні в якому разі не проси 

Мене обрушити Свою справедливість на твоїх гнобителів. Моліться за всіх і ваша молитва буде 

світлом і миром, який щохвилини поширюватиметься по всій землі. 

68 Візьміть приклад, поданий народом Ізраїлю в його переході через пустелю в її духовному 

сенсі, щоб він був застосований на практиці Моїм новим народом в цей час, а пізніше наслідуваний 

усім людством. Хоча народ Ізраїлю мав моменти слабкості, його віра і наполегливість врешті-решт 

перемогли і змусили його взяти землю, про яку він мріяв. 

69 Його довгі мандри у пошуках життя у свободі, любові та мирі були постійною боротьбою з 

негараздами та життєвими перипетіями. Ці люди відчували голод, спрагу, переслідування і гоніння 

з боку ворогів, які їх оточували, і їм доводилося боротися з усім, щоб відстояти своє життя. Їм 

доводилося боротися з іншими народами, які стояли на їхньому шляху і заважали їм досягти землі, 

яка була їхнім ідеалом. 

70 Ця боротьба, ця боротьба з негараздами подібна до тієї, з якою ви стикаєтеся сьогодні, щоб 

досягти свого ідеалу звільнення, висхідної еволюції і миру для душі. Але ви ще не об'єднали свої 
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сили, як тоді Ізраїль, щоб досягти мети, якої ви прагнете, бо багатьом все ще бракує розуміння 

завдання в рамках дорученої вам роботи, яка полягає в тому, щоб боротися з завзяттям і не 

зупиняючись до тих пір, поки мета не буде досягнута. 

71 Прагніть зараз до "Землі Обітованої" у вічності, там ви знайдете мир, за який ви боролися на 

довгій дорозі свого життя. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 124 
1 Народе, Ізраїлю, спадкоємцю Мого Слова, Я готую тебе бути розрадою людства. Шукайте 

духовно вбогих, хворих, втомлених, нужденних фізично і духовно, і давайте їм цей духовний хліб, 

який дає силу і здоров'я. 

2 У цей час благодаті Я виллю на вас Свого Духа, щоб завтра ви могли свідчити про Мене і 

поширювати слово, що Я проявляю Себе як Учитель, як Отець і як Суддя, щоб Мої діти могли 

знайти Мене в тій формі, в якій вони хочуть шукати Мене, бо в Мені є всі форми проявів любові. 

3 Ілля, який є Провідником, знаходить заблукалих овець, щоб привести їх до Мене. Його 

змагальний Дух надихає вас говорити з досконалістю і допомагати йому в його благословенній 

місії визволити душі від плутанини, яка панує в цей час. 

4 Тільки вам, люди, відкрито це знання - велика місія Іллі, його якості і його досконалість. Він 

буде вести людство і приведе його до Мене. Але я також кажу вам, щоб ви не забували Марію. 

Прийміть притулок у ній, яка є божественна милість і доброта. Всі досконалості і краси споконвіку 

були в її душі, і я довірив їй людство, як дочці, за якою вона завжди доглядала. Підносьтеся до неї 

у своїх скорботах, відчувайте її мир і любов. Очі, що набули здатності бачити духовні сфери з 

землі, бачать, як Вона спускається з досконалості у ваш світ, сповнений благодаті, а серця, що 

стали чутливими завдяки Моєму Слову, відчувають Її присутність. 

5 У вас є всі ці дари благодаті. Ви маєте матеріальні докази, щоб ні на мить не сумніватися. 

Ваш дух відчуває, що благодать, яку він отримав, настільки велика, що він бажає, щоб весь світ 

почув Моє Слово і щоб кожна душа була просвітлена. Але я кажу вам: Ви можете працювати на 

благо людства, для цього Я дав вам великі дари. Сонце Моєї мудрості осяває нині всіх людей, Моя 

справедливість, сповнена любові, змушує душі всіх людей звернути увагу. 

6 Світ запитує, чому так багато лиха, чому множиться гріх і немає людської руки, щоб його 

зупинити. Тоді вони думають, що тільки вища сила, тільки Отець Небесний може допомогти 

людству повернутися до рівноваги і здорового глузду. 

7 Ви, Мої учні, дасте їм відповідь. Познайомте їх з Моїм вченням любові, яке може відновити 

мир для всіх цих створінь і запропонувати їм новий горизонт, нове життя, якщо вони будуть 

слідувати Моїм законам. 

8 Створюйте світ миру і взаєморозуміння в лоні своїх родин, живіть і розвивайтеся в ньому. 

Нехай ваші твори говорять про Мене. Не навчай, поки не прийде час, коли ти будеш 

підготовлений; тоді розкажи тим, хто тебе слухає, який мир ти знайшов у любові до ближніх, яке 

блаженство любити свого Бога, і покажи весь свій досвід. 

9 Твоя місія, Ізраїлю, полягає в тому, щоб служити своїм ближнім. Хто з вас готовий нести 

послання миру іншим народам? Вже є ті, кому судилося отримати благу звістку. Страждання, які 

вони пережили, дійшли до Вас, і Ваша гаряча молитва полегшила багато скорбот і принесла їм мир 

і надію. У тих народах, згідно з Моєю Волею, з'явилися піонери, які говорять про одухотворення і 

готують серця до приходу Моєї Роботи, про яку вони ще не знають. По всіх народах Слово Моє 

буде відоме. Якби людство почуло Мене, воно могло б харчуватися одним лише Моїм вченням, бо 

в них Я поширюю Свою Божественну Сутність, і Моя Присутність воістину відчувається в усіх 

Моїх проявах. 

10 Я заповнив порожнечу ваших сердець Своєю любов'ю, Я розбудив у вас великі духовні 

ідеали, які зміцнюють вас, і ваша віра перемогла. Випробування, які раніше обтяжували ваші 

серця, тепер здаються вам незначними, і ви задоволені і щасливі, тому що знайшли Мене. 

11 Люди судять про вас і покладають на вас надію, і навіть коли вони сумніваються, їхній дух 

внутрішньо визнає, що ви - Мої обранці. Ваша місія велика, тому ви завжди будете молитися і 

пильнувати, щоб проявити увагу на тому місці, де Я поставив вас як Моїх учнів. 

12 Я говорю нині з учнями Третьої Епохи, яких навчаю шукати духовну суть, що міститься в 

цьому слові, бо той, хто відкриє його значення, зможе зрозуміти божественну мову. Любов і істина 

не знаходять людських термінів, здатних виразити їх у всій чистоті. Тому ви повинні шукати їх 

мовою, яка знаходиться за межами людського слова. Ви - учні, які починають розуміти, що таке 

справжня любов. Не зупиняйтеся, щоб судити про те, добре чи погано вимовив диктор те чи інше 
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слово. Такі зовнішні дрібниці не повинні бути каменем спотикання для вашого навчання. Це 

помилки, властиві непідготовленим і простим людям. Я прийшов з царства любові і милосердя у 

світ, де любов - це щось чуже, і почав Своє вчення через невідомий, простий народ, що живе 

непомітно серед людства, але цей народ вислухав Мене, і більше того, він повірив Мені. 

13 Якби Я дав Своє Слово всім народам, більшість відкинула б його, бо марнославство 

матеріалізму і фальшива велич людей не прийняли б вчення, яке говорить про одухотворення, про 

смиренність і братерство. Світ ще не готовий до розуміння любові, і тому не всі були б 

сприйнятливі до Моєї присутності в такому вигляді. 

14 Як тоді Христос шукав ущелину в скелі, щоб народитися людиною, так і сьогодні Я відкрив 

цей куточок землі, який був готовий Мене почути і який має схожість з гротом і яслами, що 

прийняли Сина Божого тієї благословенної ночі. 

15 Тут Я готував вас в тиші; згодом настане день, коли ви повинні будете відправитися 

готувати шляхи для того, щоб Моє Слово досягло всіх сердець. Тоді світ очиститься через 

страждання, і Моє Слово вже не буде для нього чужою мовою, а стане чимось, що серце і дух легко 

зрозуміють і відчують. Я дарую вам книгу, яка говорить про істину і любов, щоб ви несли її всьому 

людству. 

16 Немає такого народу на землі, про який я міг би вам сказати, що вам не потрібно йти, тому 

що їм не потрібно це одкровення. Який народ може стверджувати, що він є справді християнським 

- не тільки за назвою, але й за своєю любов'ю, милосердям і прощенням? Який народ може довести 

свою духовність? В якій частині світу люблять один одного? Де насправді люди йдуть за вченням 

Христа? 

17 Істинно кажу вам: ви володієте Моїм Законом, написаним у книгах, іноді у ваших умах, але 

Я не бачу, щоб він виконувався у ваших життях. Не кажи Мені, що це неправда, бо Я випробовував 

тебе через це, і коли прийшла година прощати, ти не знав, як пробачити образу, а замість цього 

мстився за неї. Коли нужденна рука стукала у ваші двері, ви не з любов'ю пропонували допомогу, а 

коли потрібно було пожертвувати собою, щоб врятувати когось, ви скоріше жертвували своїм 

ближнім, щоб врятувати своє життя і майно, яке у вас є. Тому Я і кажу вам, що людство зберігає 

Моє Слово тільки в запорошених книгах. 

18 Якщо Моє Слово здається вам дуже скромним, повторюю: це лише зовнішня форма 

вираження. Вийдіть за межі всіх людських понять і ви почуєте голос Отця у безмежності, який 

говорить небесною мовою, що буде не чужою вашому духу, а знайомою, бо має свій початок у 

Бозі. 

19 Чи усвідомлюєте Ви місію та відповідальність, яку берете на себе зараз? 

20 Нехай нікому Моє вчення не буде чужим, а хрест його не буде обтяжливим, бо істинно кажу 

вам: важчим і гнітючим є життя, яке ви ведете у світі. Мій хрест любові - найлегше з усіх ярм. 

21 Вважай, що твій дух слідував за Мною протягом трьох віків духовного розвитку, і ти все ще 

не дійшов до кінцевої мети шляху. Ви пішли за Мною добровільно, бо Я ніколи нікого не 

примушував до цього. 

22 Коли з глибин твого єства виникло твоє визнання, в якому ти сказав Мені: "Учителю, Ти - 

мій Господь", - це заговорив голос твоєї віри, і з того моменту внутрішнього просвітлення ти йшов 

Моїм шляхом, крок за кроком, іноді падаючи, а потім знову піднімаючись, щоб слідувати за Мною. 

Як радіє дух, що відчуває на собі тягар свого хреста любові. Тільки той, хто не візьме його на себе 

з любов'ю, в останню мить свого життя виявиться незадоволеним і тривожним, і в нерозумінні 

своєму буде іноді хулити Господа свого і тим самим уподібниться розбійникові, який був розп'ятий 

на Голгофі ліворуч від Мене. Це земне життя - лише підготовка, етап для досягнення істинного 

життя. 

23 Моє Вчення - це Закон, який вчить вас жити в гармонії з духовним і з природою. 

Незважаючи на світло, яке світить у вашому розумі і вказує вам безпечний і правильний шлях, ви 

іноді проливаєте сльози через те, що іноді відступаєте від закону, і тоді ваша совість судить і карає 

вас. Щоразу, коли ви кидаєте виклик природі і порушуєте її закони, вона негайно переслідує вас. 

Але ви були б несправедливі, якби сказали, що вона помстилася, бо Я в природі така ж, як і в 

усьому. Якби ви захотіли впасти в прірву, як би ви змогли уникнути болю від падіння? 
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24 Відчуйте, як ви духовно перетинаєте неосяжну пустелю, за якою лежить обитель миру, 

досконалості і світла, обіцяна вашому духу. Згадайте, як далеко у вас в тилу далеке, грішне місто, 

як далеко воно знаходиться. Сьогодні ви вільні від кайданів, бо нарешті звільнилися від рабства 

пристрастей. Ідоли, яким ви вклонялися, залишилися далеко позаду вас, нечутливі і мертві. Пізніше 

їх зіб'ють з п'єдесталів інші, які прийдуть після вас. Але якщо ваші вороги будуть переслідувати 

вас, рятівне море перепинить їм шлях, щоб ви могли безпечно дійти до кінця свого життєвого 

шляху. 

25 Хто захоче повертати назад? Тож вперед, на горизонті вже світить світло надії. Позаду вас 

лежить темрява розчарування. 

26 Сміливо йди вперед, народе Мій! Пустеля суха і спекотна, але манна падає на вас, і вода б'є 

з її скель. Пильнуйте і моліться, бо навіть у пустелі спокуси будуть переслідувати вас. Горе тому, 

хто не пильнує і не молиться! Горе тому, хто слабкий у своїх рішеннях оновлення! 

27 Як воїни, ви подолаєте величезні відстані та пустки. Я вже ознайомив вас з вашим 

озброєнням. Розгориться битва, і тоді ви поміряєтеся силами з тими, хто прагне зупинити і 

знищити вас. Як вам вдасться вижити в цій битві? Не втративши віри, пройшовши крізь темряву і 

сум'яття, не згасивши свого світла, і дійшовши до кінця пустелі з серцем, вільним від образ, образи 

чи ненависті, з любов'ю і прощенням ворогів своїх. Тоді ви відчуєте, що ваш дух надзвичайно 

зміцнів у битві, бо вона примусила його не стояти на місці і не відступати, використовуючи всі 

відомі йому сили і здібності і вишукуючи в собі невідомі або дрімаючі духовні дари. 

28 Будьте смиренні перед Господом вашим, і ви будете великі духом. Не ослабнути перед 

спокусами світу і плоті. Люди скажуть вам: "Поки Ісус робить вас "останніми" і нікчемними, вони 

самі зроблять вас "першими" і великими на землі"; але не вірте їм. 

29 Я також можу дарувати корони, престоли і скіпетри у світі, як Я це робив для Давида і 

Соломона, коли вони пізнали свого Господа; але Я дав їм відчути Мою справедливість, коли вони 

зрадили Мене і дозволили позбавити себе дару сили, натхнення і мудрості. 

30 Сьогодні Я не пропоную вам царств у цьому світі, навпаки, Я позбавив вас земних благ, 

щоб ви могли йти за Мною з більшою свободою. Царство, яке Я пропоную вам, перевершує все 

людство. Той, кому вдасться увійти в це Царство, вже ніколи його не покине. 

31 Ось народ і володарі землі. Яка коротка їхня слава і їхнє царювання. Сьогодні їх піднімають 

народи, а завтра вони скидають їх з тронів. Нехай ніхто не прагне до його трону в цьому житті, бо, 

думаючи йти вперед, він зупинить свій хід, а ваша доля - йти вперед, не зупиняючись, поки не 

досягнете воріт Мого Царства. 

32 Якщо наприкінці 1950 року ви більше не почуєте Моє Слово, ви не перестанете бути Моїми 

учнями, бо Моє натхнення продовжуватиме досягати вашого духу і вашого розуму, щоб змусити 

вас зрозуміти все, що ви отримали в Моєму Слові. 

33 Не вистачає лише останньої частини книги - сьомого розділу, який досі опечатаний. Як 

тільки ця печатка буде відкрита, ви отримаєте останній урок від духу до духу. 

34 Моя справедливість мудро наближає людство крок за кроком до великого одкровення. 

Життя як Учитель вчить і виправляє невпинно, випробування дозволяють своєму духовному 

голосу достукатися до людини через совість. 

35 Для того, щоб світ нарешті зміг спілкуватися зі Мною від духу до духу, Мені довелося 

заздалегідь прийти до вас у такому вигляді і підготувати вас до того кроку, який повинні були 

зробити люди на своєму шляху розвитку. Моє Слово, сказане в цей час - за допомогою глашатаїв - 

буде служити для того, щоб звільнити вас від пасток, від сумнівів або помилок на вашому шляху. У 

ній ви знайдете ясність Моїх настанов. 

36 Я доручаю вам, люди, проголошувати Мою обіцянку, що Я буду з'єднуватися з людьми від 

духу до духу. Я хочу, щоб ви передали це світло і своїм дітям, щоб вони могли освітлювати свій 

шлях світлом надії. 

37 Якщо ви заснете, якщо забудете пильнувати і молитися, якщо Моя обіцянка збудеться і Мій 

Дух покличе вас, то вас знову охопить розгубленість і сумнів, які завжди були у людей, коли Я 

повертався до них, тому що вони не знали, чого чекати від Мене. 
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38 Я хочу, щоб ви, з того моменту, як Я замовчую Моє Слово, присвятили себе його вивченню 

і духовним вправам, які дадуть вам необхідний розвиток, щоб досягти прямого з'єднання з Моїм 

Духом. У цьому внутрішньому, інтимному, духовному розвитку ви отримаєте найпрекрасніші 

плоди натхнення, одкровення, духовного обличчя і сили. Тоді цей народ буде на порозі здійснення 

Моєї обіцянки, коли остання печатка буде знята, і він відкриє свій вміст світові. 

39 Не плекайте бажання, коли ви більше не маєте Моїх проявів, замінити їх фальшивими 

імітаціями або зовнішніми формами поклоніння, бо тоді ви зануритеся в летаргію, в рутину і не 

зможете почути Мій божественний голос, коли прийде час просвітити ваш дух. 

40 Я не хочу, щоб це було лише неясним передчуттям, яке змушує людей очікувати Моєї 

присутності в дусі. Я хочу, щоб це була впевненість, повне переконання, що Моє Царство прийде 

до людей саме в такий спосіб. 

41 У ту Другу Еру Я оголосив про Своє повернення, але не в розпливчастій, а в чіткій формі. 

Проте народи втомилися чекати і врешті-решт забули Мою обіцянку. 

42 Я давав усі знаки, які повинні були сповіщати про Моє повернення, але і вони залишалися 

непоміченими людьми, тому що вони духовно спали, були залежні від світу і застигли у своїх 

релігіях. 

43 Я не хочу, щоб ви знову впали в оману. Слухайте Моє Слово, яке говорить вам, як Я буду 

спілкуватися з людьми від духу до духу. 

44 Виженіть з ваших сердець усякий матеріалізм, щоб ви могли очікувати цього спілкування у 

найвищій формі, яку тільки можете собі уявити, і не зазнати ні розчарування, ні розгубленості 

перед обличчям реальності. 

45 Коли Месія був обіцяний народу Ізраїлю в Першу Еру, люди очікували, що Він буде 

могутнім Царем на землі, але коли Він з'явився перед їхніми очима, вони не впізнали Його. 

46 Коли Я був у світі, Я оголосив про Своє повернення до людей і дав їм зрозуміти, що воно 

буде духовним. Але сьогодні, з тих пір, як Я послав вам Свій промінь світла, який став словом в 

умах Моїх глашатаїв, багато віруючих в Мене відреклися від Мене, тому що забули, що Я 

повернуся, або тому, що думають, що коли Я повернуся в світ, то буду в тому ж вигляді, в якому 

колись прийшов, тобто в образі людини. 

47 Я говорю про це зараз, щоб ви могли підготувати ваших співвітчизників і ваших дітей до 

спостереження, і тоді, коли прийде година і божественний голос зажадає, щоб ви були почуті, 

люди і народи будуть знайдені в молитві; бо їхня радість буде безмежною, і одкровення, які вони 

отримають, будуть незрівнянними. 

48 Нинішній час буде часом заслуг, люди. Вже патріархи давали вам вчення і приклади, вже 

пророки сповіщали вам Мої послання. Ви вже мали серед себе Христа, який віддав вам все для 

вашого спасіння, а пізніше - апостолів і посланців, які несли вам світло. 

49 Тепер ваша черга взяти на себе хрест, який ви залишали іншим. Тепер ви повинні пережити 

власну пристрасть так, щоб досягти найвищої пошани вашої душі. Ваше завдання - нести світло і 

мир серед своїх ближніх, як благодатну і життєдайну росу. Не відкидайтеся назад, щоб заснути. Ви 

хочете, щоб війни, які вирують на Сході (Європі), перекинулися на Захід (Америку)? Ви хочете, 

щоб рідна земля була полита кров'ю ваших батьків, дітей чи чоловіків, а жінки бралися за знаряддя 

праці, щоб добувати хліб насущний? Чи будете ви чекати, поки дороги стануть дорогами гіркоти? 

50 Пам'ятайте: поки людство страждає і стікає кров'ю, не можна влаштовувати гуляння і навіть 

залишатися байдужими. Ви повинні нести біль ближніх у своїх серцях, посилати свої молитви і 

думки як постійне послання любові і миру та просити милосердя для своїх стражденних ближніх. 

51 Я бачу, що ви хочете миру, люди, але ви за нього не боретеся. Ви хочете, щоб Я простив 

вас, але без того, щоб ви не простили один одного. Я вчу вас любити один одного, навіть якщо ви 

не знаєте один одного, і відчувати біль ближнього, навіть якщо ви його не бачите, бо він далеко. Ви 

не самотні у своїй боротьбі, Я з вами, Я, що прийшов у цей час "на хмарі", щоб дати вам підтримку 

і любов у пустелі, яку ви переходите. 

52 Я підготував все в цьому куточку землі для того, щоб ви могли виконати своє завдання. 

Нова земля, що тече молоком і медом, променисте небо, незаймана земля, родюча і врожайна, 

переповнена чудесами і красою. Все було підготовлено для того, щоб ваша боротьба за життя і 
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ваші земні обов'язки не пригнічували вас і залишали час і сили для вашого духу пам'ятати про Отця 

Небесного і бути корисним і любити ближнього свого. Але оскільки ви не вміли молитися, щоб 

досягти свого духовного підйому, ви не стежили за тим, чим володієте у світі, то й вийшло так, що 

коли ви ходили по своїх землях, то відчували себе чужими, а коли дивилися на свою спадщину, то 

не мали на неї права. Тепер ви повинні виконати своє духовне призначення, хоча часом несете в 

душах гіркоту і навіть страждання. Тому Я даю вам силу в Своєму Слові, щоб ви не знемагали у 

своїй боротьбі і знали, що ви ще можете пережити час справедливості. 

53 Коли духовна битва велика, зігрівайте і підбадьорюйте один одного, саме такої єдності я 

прошу вас. Ви знаєте через Мене, що на вашому шляху встануть ті, хто буде боротися з вами. Вже 

наближається 1950 рік, і Я кажу вам: Блаженні ті, хто користується Моїм Словом, бо Мій відхід не 

поранить їхніх сердець. 

54 Ніхто не є пророком у своїй землі. Ваші рідні довели вас до крові і сліз своїми сумнівами і 

знущаннями. Але витримуйте і будьте як Ісус, будьте як пророки чи апостоли, які замість того, щоб 

проливати сльози, йшли в інші регіони і до інших народів проповідувати істину там, де знаходили 

віру. 

55 Після 1950 року серед вас будуть ті, хто піде в інші провінції, а також до інших народів, де 

знайде більше розуміння, і там їхні рани загояться. 

56 Коли припиниться Моє Слово, Мої пророцтва збудуться одне за одним. Тоді невіруючі 

покаються і знайдуть віру. 

57 Правильно тлумачте Моє Слово, виконуйте Мої накази, продовжуйте свою справу 

оновлення, об'єднуйтеся в істині, і Я кажу вам, настане мир на цій землі. Ви будете 

насолоджуватися достатком і добрим смаком її плодів, а іноземці будуть бачити в ній маяк, оплот 

справедливості і притулок миру. 

58 Відкиньте з очей своїх кожну марну ілюзію, кожного фальшивого ідола, очистіть свої 

шляхи і моліться за мир народів. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 125 
1 Ось, Я тут, у вашому світі, промовляю до вас через вашу совість, бо Я - ваш Суддя. Я 

доручив вам усім завдання, і сьогодні приїхав запитати, що ви з ним зробили. 

2 Я не прийшов таємно за цей час. З перших часів Моїх духовних проявів було оголошено. 

Тому дивуватися не варто. 

3 Чому ж тоді ніхто не спав і не чекав Мого приходу? Хто прибрав його дім, щоб я увійшов 

до нього? Хто мив руки, щоб поділити хліб на столі? Чиє серце наповнилося любов'ю, щоб 

прийняти Мене? Нікого. І ось Я тут, виконуючи Свою обіцянку серед вас. 

4 Коли Я показую вам, що потрібно виконувати обіцянку, розумійте, що буде правильно, 

якщо ви візьмете Мене в цьому за приклад і виконаєте своє завдання. Улюблені, коли ви чуєте, як 

Я докоряю вам, згадайте, що ви не мали миру - хоча вам було доручено молитися за мир у всьому 

світі - і тому ви запитували Мене: "Господи, чому мир не приходить до народів, хоча я дивлюся і 

молюся?". Але я кажу вам: Бо мало молитися, для цього потрібні ще й достойні справи. 

5 Пророки вже віддали свою кров, щоб проголосити вам істину. Я вже був на землі як 

людина, щоб жити досконалою пристрастю серед вас. Апостоли і мученики також віддали своє 

життя за любов до людства. Тепер настав час для вас взяти свій хрест і виконати свою місію, щоб 

ви могли відчути прихід миру. 

6 Люди, відкрийте своє серце і прокиньтеся від глибокого сну, який вас охопив. Боріться і не 

сумнівайтеся, бо якщо ви думаєте, що пустеля, яку ви перетинаєте, нескінченна, то скажу вам, що 

посеред неї, коли сонце буде найбільш палюче обпалювати ваші обличчя, з'явиться хмара, 

присутність якої дасть вашим серцям відчути, що Я дуже близько до вас. 

7 Ви кажете Мені від щирого серця, що ви не гідні Моєї благодаті і Мого миру. Але чому ви 

не гідні? Я віддав у ваше розпорядження всю природу, щоб ви могли краще служити Мені, Я 

обсипав вас дарами і благословеннями, щоб ваше життя було приємнішим, а з ваших сердець лунав 

гімн любові до Мене. 

8 Сьогодні мені довелося сказати вам: зробіть своє життя простим, щоб у вас був час 

подумати про ближнього свого. Тільки так ви можете запропонувати своїй душі можливість 

звільнитися від матеріалізму, який її оточує, і виконати завдання любові і служіння своєму Господу 

в своєму ближньому. 

9 Боріться, діти Мої, за справу миру і братерства, але не думайте, що перемога близька, до неї 

ще далеко. Не будьте самовпевненими, бо вороги підстерігають вас, і навіть якщо вони не мають 

сили духовної, ви вважаєте їх могутніми і непереможними. 

10 За що я вас суджу, люди? - Бо Я не хочу, щоб у ваших серцях існували таємні гріхи і 

помилки, бо Я приведу вас до тих, хто отримає від вас Моє послання, і не хочу, щоб вони знайшли 

у вас провину, бо таким чином ви не принесли б честі своєму Володареві. 

11 Що було б з вами, якби я приховував від вас ваші недоліки? Чи покращився б Ваш спосіб 

життя, якби Ваші проступки не мали болючих наслідків? 

12 Подивіться, скільки страждань серед чоловіків. Це плід їхнього посіву. Я звертаюся до них 

через совість, щоб вони покаялися і виправилися. Але серця їхні стали глухі до Мого голосу. 

13 Ви, чоловіки, які керуєте долями своїх народів: невже ви ще не втомилися від крові і 

(зруйнованих) людських життів? Ви не чуєте голосу совісті чи розуму? Ви горді і зарозумілі, але 

Моя справедливість зруйнує вашу зарозумілість. 

14 Ви зарозумілі, бо своєю наукою побудували нову Вавилонську вежу, з якої кидаєте виклик 

Моїй могутності, кажучи народам, що ваші знання перевершують Божественні одкровення. Тим 

самим ви потоптали ногами Закон Отця і сфальсифікували Слово Ісуса, боячись, що істина стане 

відомою і що ви тим самим втратите славу і владу світу. 

15 Я дозволив вашій вежі рости вище і вашій науці розвиватися, але я прошу вас: Хто дав вам 

право розпоряджатися життям ближнього? Хто дозволив вам проливати їхню кров? І, нарешті, хто 

може втручатися в долю власних братів і сестер, не порушуючи закону? 

16 Людство, дочко світла, відкрий очі, усвідом, що ти вже живеш в епоху духу! 
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17 Чому ви забули Моє і захотіли мірятися Моєю силою? Кажу вам, що Я вкладу Свій скіпетр 

у його руку в той день, коли вчений своєю наукою створить істоту, подібну до вас, і наділить її 

духом і дасть їй совість. Але ваш урожай поки що буде іншим. 

18 На трупах і руїнах наука побудує своє царство, яке буде дуже коротким, щоб потім 

встановити царство справедливості, миру і любові. Я прийду і буду шукати тих, хто впав у бою, 

тих, хто заблукав, тих, кому вказано інший шлях. Я буду шукати їх, щоб підняти до істинного 

життя, незважаючи на особу, і притисну Свій поцілунок любові як до чистого чола, так і до 

заплямованого. 

19 До вас промовляє Отець, Той, кому немає кому вклонитися в молитві. Поправді ж кажу вам: 

якби був хтось вищий від Мене, Я вклонився б перед Ним, бо смирення живе в Дусі Моєму. 

Подивіться, як ви, хоча ви - Мої маленькі створіння, змушуєте Мене спуститися, щоб говорити з 

вами, слухати вас, втішати вас, замість того, щоб ви намагалися піднятися до Мене. 

20 Моя таємна кімната відкрилася для вас, і наближається час, коли ви полюбите істину і 

втечете від вигаданого і порожнього життя, яке ви створили. Пишність матеріалістичної епохи 

незабаром зазнає занепаду і вступить у свою завершальну стадію. Сьогодні ви мало що розумієте з 

того, що Я вам говорю, але незабаром все зрозумієте. 

21 Як же не допустити, щоб у вашому житті панувало матеріальне, коли ви самі осягаєте 

божественне тільки через матеріальне і вірите тільки в те, що сприймаєте своїми органами чуття? 

22 Ті, хто стверджують, що знають Мене, погано представляли Мене на землі, і саме тому 

багато хто відвернувся від Мене. Тих, хто називає себе атеїстами, Я буду закликати до 

відповідальності не за те, що вони вигнали Мене зі своїх сердець, а за тих, хто спотворив істину і 

представив Бога, якого багато хто не зміг прийняти. 

23 Усе, що є справедливим, корисним і добрим, містить у собі істину, яку Я проголошував у 

всі часи. 

24 Настав час, щоб ви знову полюбили істину, тобто щоб ви визнали, що є справедливим і 

добрим. Оскільки ви народжені від Мене, то повинні досягти високого, вічного і чистого. 

25 Я нікого не посадив, нікого не змусив зійти зі шляху, який він обрав. Я дозволив тим, хто 

бажав досліджувати, і тим, хто бажав розважатися, Я дозволив; але всім їм Я поставив перед ними 

Мій Закон, єдиний Закон, щоб вони не збилися зі шляху. 

26 Те, що буде в кінці шляху, яким сьогодні помилково йде людство, і що знайде людина, коли 

досягне мети, - це втома, виснаження, розчарування і біль. Чи зможе людський дух змиритися з 

такими жнивами, і чи буде це той плід, який він принесе своєму Отцеві у вічності? Ні, люди, 

людський дух прокинеться перед обличчям наслідків своїх справ, і в ту годину він буде сам собі 

суддею, і тоді, після цього суду, він підніметься повним сил і оновить і перебудує своє життя, 

використовуючи свій досвід і присвятивши себе завданню любити і шукати тільки істину. Тоді він 

знайде шлях, на якому почує Мій голос, що говорить йому: "Ласкаво просимо, о терплячий і 

мудрий Ізраїлю, ти втретє прибув у Країну Миру. 

27 Я шукав вас і кажу вам: Нехай душа встане і побачить Мене. Я - той самий, час не 

проходить повз Мене. Я - Учитель, який говорив з вами в багатьох місцях і багатьма способами 

Іудеї Вічного Царства Істини. Ви, з іншого боку, змінилися. Егоїзм і злоба світу отруїли ваші серця, 

і ви часом відчуваєте себе недостойними Моєї присутності. Я прийшов, бо люблю вас і хочу, щоб 

ви виправилися і боролися за свій духовний поступ. 

28 Не втрачайте час, який я вам дарую. Дивіться і моліться, а Я скажу вам, як працювати. 

Любіть і ви будете мати радість, творіть мир і ви відчуєте, що життя на землі є відображенням 

вічного дому. 

29 Пам'ятайте, що Я прийшов не для того, щоб дати вам матеріальні блага, а щоб попросити 

вас вести духовне життя в зреченні і смиренні. І знову кажу вам: "Хто хоче йти за Мною, нехай 

візьме свій хрест і йде за Мною". Цей хрест не буде важким, якщо ви вмієте нести його з терпінням 

і мужністю, і Я запевняю вас, що ви більше не зможете жити без нього, до такої міри, що якби його 

солодкий тягар був знятий з вас, ви попросили б Мене знову покласти його на вас, навіть якщо б ви 

відчували його більшим, ніж раніше. Причиною цього є те, що ви зрозуміли важливість місії, яку Я 

вам доручив, і що хрест є вашим спасінням. 
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30 Оскільки Я сформував усе, що створено на землі, для насолоди людини, то завжди 

використовуйте це на благо собі. Однак не забувайте, що всередині вас є голос, який вказує вам на 

межі, в яких ви можете користуватися всім тим, що пропонує вам природа, і ви повинні слухатися 

цього внутрішнього голосу. Подібно до того, як ви прагнете домівки для свого тіла, захисту, 

прожитку і задоволення, щоб зробити своє існування приємнішим, так і ви повинні дарувати душі 

те, що їй потрібно для її благополуччя і висхідного розвитку. Якщо його тягне у вищі світи, де його 

істинна домівка, то нехай він парить. Не тримайте її в полоні, бо вона шукає Мене, щоб Я живив і 

зміцнював її. Кажу вам, що кожного разу, коли ви дозволите їй звільнитися таким чином, вона з 

радістю повертатиметься у свою тілесну оболонку. 

31 Таким чином ви підготуєте себе до виконання законів духу і тих, що керують життям на 

землі. 

32 Я забезпечую всі істоти, і коли Я сказав вам: "Птахи не сіють, не жнуть, не прядуть, але їх 

годують і одягають з такою любов'ю", - то чому ж ви сумніваєтеся в Моїй могутності, ви, улюблені 

діти? Посеред боротьби за щоденний прожиток не забувайте, що є Отець, який турбується про вас і 

ніколи не дасть вам загинути. Кажу вам також, що якби ви виконували Мої заповіді, то ваша 

життєва боротьба була б менш сумною, бо тоді не потрібно було б стільки зусиль з вашого боку, 

щоб прожити життя, і в годину випробувань ви відчували б чудеса. 

33 У Першу епоху народ Ізраїлю переживав великі труднощі, і коли Мойсей побачив відчай, 

який опанував народом через відсутність хліба, він сказав їм про це: Моліться, щоб Господь 

змилостивився і послав їжу Своєму народові. Мойсей молився і з терпінням та довірою чекав на 

Божу волю. І у відповідь і винагороду за віру того чоловіка, манна зійшла на землю, щоб 

задовольнити потреби людей. Таким чином я дав зрозуміти, що почув їхню молитву і що я з ним. 

34 Зараз Я сказав Моєму народові, що знову прийдуть на нього відвідини, що біль серед людей 

буде великим, і що хліба не буде достатньо, щоб прогодувати людей; що земля, яка сьогодні ще 

родюча, на деякий час стане безплідною, і що ви будете свідками болю, голоду і корупції скрізь. 

Жалюгідні процесії чоловіків і жінок будуть ходити від дверей до дверей, благаючи про дар 

любові. Дуже гіркою буде чаша, але якщо ви вміли молитися, то на вашому столі буде хліб, і ви 

будете мати втіху для себе і для своїх ближніх. 

35 Молитвою і діяльністю любові ви привернете до себе духів добра, які будуть вас захищати. 

Якщо ви хочете відчути Мене дуже близьким, ви повинні оновитися духовно, тоді Я займу почесне 

місце за вашим столом. Ви не будете відчувати нестачі в найнеобхіднішому, і ви подбаєте про те, 

щоб ваші ближні розділили з вами ту ж благодать. 

36 Невже у вас не вистачає любові, щоб захистити ближнього в годину випробування? Як Я 

прийшов до вас, так і ви підете до ваших ближніх і вчините їм те, що Я вчинив вам. Ще раз кажу 

вам, що через невелику кількість працівників, які з істинною щирістю взялися поширювати Моє 

Вчення, Моя Робота стане відомою і залишиться закріпленою в серцях тих, хто згодом стане 

Моїми першопрохідцями в усіх народах. 

37 Наука не прижилася у вас. Я бачу, що ви маєте смиренний розум, і тому Я обрав вас. Я дав 

вам Моє Слово, щоб ви мали істинну науку як свою власну, бо знання, які мають люди, не можуть 

вилікувати зло, яке мучить людство. Те світло, та наука, якою так пишається людина, не навертає 

серця, не спасає душі. 

38 Моє Слово, яке в даний час рясно тече через глашатаїв, ви більше не почуєте в цій формі 

після 1950 року. Лише ті, хто підніметься духовно з істинним спорядженням, отримають Моє 

натхнення, і коли вони будуть говорити в Моє ім'я, вони знайдуть віру. Духовне оновлення та 

одухотворення - це те, чого вимагає ваша місія для того, щоб творити чудеса. Кожного разу, коли Я 

використовував вас як інструмент для зцілення хворої людини, Я брав до уваги ваше оснащення. 

Вам не завжди потрібно надто напружуватися, щоб переконати своїх ближніх у цій істині, бо ви 

побачите, що багато хто відчуває віру з першої миті, а інші смиренно зізнаються, що саме 

божественна сила Мого Слова зцілила їх. 

39 Ви повинні зосередитися в найпотаємнішій частині вашого серця і сформувати єдиний дух в 

союзі ваших думок, щоб ваша молитва впала, як кришталево чиста вода, до підніжжя цього 
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молодого деревця, яке ви вирощуєте. Тоді кущ стане могутнім деревом і дасть вам рясні плоди, 

якими ви зможете насититися в часи випробувань. 

40 Не хвилюйтеся через те, що ви не можете прийняти Мене з помпою і пишністю, з великими 

церемоніями. Ваша смиренність і простота - найкраще середовище, яке ви можете забезпечити для 

Мого прояву. Мені потрібні душі, бо саме їх Я шукаю, саме для них Я зійшов у світ в інший час і 

саме для них віддав Свою Кров. 

41 Це Я вказав тоді місце і час Свого пришестя в образі людини. Я також визначив місце і час, 

коли Я прийду до людини в Третю Еру. Все було підготовлено з досконалою справедливістю і 

мудрістю. Нова земля повинна була стати свідком Мого нового пришестя. Захід мав бути осяяний 

величчю Моєї Присутності. Слухай: Давним-давно на півночі вашої країни (Мексики) жило велике 

плем'я людей, з якого вийшов пророк, натхненний Моїм Світлом. Він вирушив і привів цей народ 

до прекрасної землі, де мав заснувати місто. Зважаючи на приємну обіцянку, ці племена вирушили 

в дорогу в надії довести, що вони гідні цієї благодаті. Вони проходили через праліси, перетинали 

пустелі і піднімалися в гори. Ніщо не зупиняло їх, а якщо на шляху зустрічалися перешкоди, то 

віра допомагала долати їх, поки вони не приходили, як ізраїльтяни Першої епохи, в обітоване 

місце, яке було образом Ханаану, Обітованої землі ізраїльтян, землі, де текла рікою молоко і мед. 

42 Усвідомте, що жоден листок з дерева не ворухнеться без Моєї волі, і ніщо не є чужим Моїм 

божественним порадам і планам. 

43 Це плем'я, натхненне вірою в обітницю, що сповнилася, побудувало своє місто і в ньому 

відправило своє примітивне поклоніння своєму Богові; воно побудувало свої будинки і надало 

своєму царству пишноти, яка своєю славою нагадувала царство Соломона. Ця земля, згідно з 

обіцянками, була землею процвітання і щастя. Чоловік був сильним, жінка - витонченою і ніжною, 

і обидва були прекрасними. Але прийшов час, коли цей народ мав пізнати ім'я і діла Христа, 

Господа свого; Добра Новина прийшла до нього з вуст дивних людей, які прийшли з-за океану і 

яких він вже бачив у своїх снах. Дуже великою була місія тих, хто приніс на ці землі світло Мого 

вчення. Але істинно кажу вам, дуже мало хто вмів виконувати закон любові, милосердя і 

людяності, який рекомендувало Моє вчення, бо в своїй більшості ці люди дозволяли жадібності 

керувати собою, забуваючи всі принципи братерства, проливаючи ріки невинної крові, щоб 

заволодіти всім, що бачили їхні очі. 

44 Завойовники повалили ідолів цього народу, змусивши їх хулити Бога, якого вони відкрили 

їм з такою несправедливістю і такою жорстокістю. Чи могли ці ідолопоклонники через такі 

нелюдські вчинки впізнати Христа, Бога любові, Того, Хто не забирає чужого життя, а віддає своє, 

щоб врятувати того, хто Його скривдив? - Ці племена потрапили в рабство і під владу сильнішого, 

подібно до того, як у Першу епоху Ізраїль потрапив під ярмо фараонів і кесарів. Це були часи 

болю, гіркоти і сліз, які випали на долю цього народу, а потім, коли їхній плач відлунював на 

небесах, вони, як мантію безмежної доброти, натягували на себе любов Марії, доброї Матері 

всесвіту. 

45 Через свою чутливість цим людям судилося обожнювати Марію, бо, пізнавши і полюбивши 

цю божественну істину, вони знайшли духовні небесні сходи, що ведуть душі до Мене. 

46 А хто ці люди? - Саме ваша, яка після боротьби і довгого шляху розвитку пережила прихід 

Третьої Ери з Моїм Другим Пришестям. 

47 Це Моє живе Слово, яке ви зараз чуєте, щоб за допомогою нього знищити будь-який 

фанатизм і ідолопоклонство, якими ви могли оточити Моє ім'я. Я навчаю вас поклоніння Богові, 

через яке ви можете шукати Мене від духу до духу. Дуже великим і сильним духом буде цей народ, 

коли він буде жити і практикувати поклоніння Богу, якого Я навчаю його. Тоді вона зможе 

скасувати неправду і нести в інші землі послання одухотворення і світла, на яке чекають народи. 

48 Цей народ буде підготовлений до тієї битви, в якій Моя справедливість очолить велику 

битву ідеологій, віровчень і доктрин. Всі будуть здивовані, почувши серед вихору спокійний і 

впевнений голос Моїх учнів, які виконують свою місію духовного братерства. 

49 А поки що зрозумійте, що поки люди не досягнуть повної духовності, їм потрібні будуть 

матеріальні храми, їм потрібно буде ставити перед очима скульптури або картини, які зроблять 

Мою присутність відчутною для них. 
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50 Ступінь одухотвореності чи матеріалізму людей можна виміряти за характером їхнього 

релігійного поклоніння. Матеріаліст шукає Мене в земних речах, і якщо він не бачить Мене 

відповідно до своїх бажань, він представляє Мене якимось чином, щоб мати відчуття, що він має 

Мене перед собою. 

51 Хто розуміє Мене як Духа, той відчуває Мене в собі, поза собою і в усьому, що його оточує, 

бо він став Моїм власним храмом. 

52 Час від часу Я даю вам все більш і більш досконалі одкровення, які люди не в змозі 

осягнути, тому що вони створюють навколо себе все більше ідолопоклонства. У той Другий раз Я 

сказав Своїм учням: "Бачите, який великий, величний і чудовий Єрусалимський храм? Але каменя 

на камені від нього не залишиться". Слово Моє збулося, бо Я стер Своїм вченням усе 

ідолопоклонство і осквернення, що відбувалося в ньому. Я обіцяв відбудувати його за "три дні", що 

і виконується зараз в цей "Третій Час", в якому Я будую в серцях людей новий храм, нову святиню, 

яка будується на найчистішому фундаменті душі людської. 

53 Визнай Моє милосердя як Отця, коли побачиш - як тільки зруйнується жертовник 

ідолопоклонства - як Моє Слово вже чекає на тебе і нове світло освітлює твій шлях, щоб не дати 

тобі впасти в темряву. 

54 Не дивуйтеся і не обурюйтеся, коли Я скажу вам, що вся пишність, сила і помпезність 

ваших релігій повинні зникнути, і що - коли це станеться - вже буде накритий духовний стіл, за 

яким будуть харчуватися натовпи, голодні за любов'ю і правдою. 

55 Багато людей, почувши ці слова, будуть заперечувати, що вони Мої. Але тоді я запитаю у 

них, чому вони обурюються і що вони, власне, захищають? Їхнє життя? Це те, що я захищаю. Мій 

закон? Я також стежу за цим. 

56 Не бійтеся, бо ніхто не помре, захищаючи Мою Справу; помре тільки зло, бо добро, правда і 

справедливість будуть жити вічно. 

57 Люди, що це за голос, який ви чуєте в глибині свого серця, якими шляхами він вас веде і 

навіщо ви його просите? Я знаю, чому ви йдете за Мною: Бо ви знаєте, що голос, який ви чуєте - це 

голос вашого Бога, якого ви шукали впродовж віків і вашої еволюції у багатьох формах. 

58 Ви всі знаєте, що цей голос, який проникає до глибини вашого єства, - це голос вашого 

Отця, бо Він ставиться до вас, як до дітей, як до малих дітей з досконалою любов'ю. 

59 Я являю Себе вам як люблячий Отець, як смиренний Учитель, ніколи не байдужий до 

ваших страждань і завжди поблажливий, милосердний до ваших недосконалостей, бо ви завжди 

будете в Моїх очах малими дітьми. 

60 Я мушу судити вас, коли бачу, як створіння, створені з такою любов'ю і призначені для 

вічного життя, вперто шукають смерті на землі, не дбаючи про духовне життя, не маючи бажання 

пізнати досконалості, які це існування готує для вас. 

61 Вивчайте Моє Слово, щоб ви могли зрозуміти, що в ньому - Мій Закон, і що це, отже, Слово 

Царя, яке ніколи не буде відкликане. І ви не повинні відступати зі шляху, зважаючи на те, що ви 

носите в душі Моє Слово, яке є Законом, і що ваше тіло підпорядковане вашому духові. Тому 

більше прислухайтеся до голосу совісті, в якому я присутній, а не до голосу плоті. 

62 Моє Божественне Слово сходить на душу, і ви відчуваєте себе повними духовних сил. Але 

якби це слово було брехливим, ваша душа ніколи не відчула б задоволення, почувши його, і ви не 

зібралися б знову, щоб чекати його з тим бажанням, з яким ви робите це зараз. 

63 Я - світанок, що сповістив людям новий час, коли їхній дух побачить осяяний шлях, що веде 

до Мене. Чи знаєте ви, на якій сходинці сходів до досконалості перебуваєте? Чи знаєте ви, чи ви 

духовно високі, чи ви опустилися в царство зла? Істинно кажу вам, ніхто з вас не зміг задовільно 

відповісти на це питання. 

64 Не думай, що твоя душа, втілюючись і живучи на землі, повинна обмежуватися 

матеріальним існуванням. Ні, ви всі повинні знати, що вже з вашого земного перебування ви 

можете духовно оселитися в областях світла, де знаходиться Царство, в якому ви колись будете 

жити вічно. 

65 Душа утримує себе на землі лише завдяки слабкій опорі, якою є тіло, що служить їй для 

життя у світі та отримання повчань чи випробувань, які Отець посилає їй для її блага. Яким би 
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довгим і скорботним не був час спокути у світі, ніколи не слід розглядати його як в'язницю. Ніхто 

не засуджений до смерті, навпаки, я кажу вам, що вам усім судилося жити. Кожне створіння на 

початку свого життя отримало від Творця поцілунок, який був протиотрутою від зла і бронею від 

засідок. 

66 Я - причина вашого існування, тому усвідомте, що ваше походження - в добрі. Якщо ваше 

минуле на землі було нечесним, гріховним або якимось чином виходило за межі Мого Закону, 

нехай тепер ваша совість засяє, підніметься до нового життя і залишить позаду той шлях, на якому 

зловживання земними насолодами призвело до того, що ви потрапили під вплив пороку і болю. 

Шукайте в прикладі, який Я дав вам через Ісуса, світлий шлях для вашої душі; бо Мої кроки на 

землі, Мої справи і Моє Слово були досконалим вченням і подобою Вічного Життя, яке Я 

заповідав духу людському в спадщину. 

67 Ви помазані Моїм цілющим бальзамом і Моїм прощенням. Пізнай Мене, о дитино, бо 

знання, яке ти маєш про Мене, ще дуже мале. Те, що Я говорю вам у навчанні, - це далеко не все, 

що Я маю відкрити вам. Ідіть до Мене невпинно, і Книга Життя відкриється перед вашими очима. 

68 Ви вже отримали Перший Заповіт, Мій Закон і Мою Присутність за часів Мойсея. Ви також 

отримали Другий Заповіт у Другій Ері, заповіданий людям Христом через Його Божественне 

Слово. Зараз ви отримуєте безпосередньо від Мого Духа Третій Заповіт, щоб з'єднавши три 

одкровення, ви могли стати великими учнями Третьої Ери. 

69 Люди, коли ви слухаєте Мене, ви приходите в захват і бачите Мою Присутність в 

духовному обличчі. Це не ваші органи чуття бачать Мене в цьому обличчі, і це не вигадка вашої 

уяви: це віра, з якою ви слухаєте Мене, це ваше одухотворення і піднесення в цю мить. Тут ви 

відчуваєте Мій спокій, але як близько до вас ті, хто завдає болю. Це владолюбці, які заради свого 

тріумфу не гребують вбивати своїх ближніх. Готуйтеся до бою, щоб ці незабаром дізналися, що не 

слід прагнути до високих посад, які спираються на фальшиві підвалини, бо божественна 

справедливість знищує все, що не має під собою підстави. 

70 Хворі, прийдіть до Мене, Я зцілю вас. Нехай голодний знає, що я його чекаю. Вбивця, в 

жилах якого тече ненависть, прийди до Мене, бо Я перетворю його темне сум'яття на світло, а його 

гіркоту - на благополуччя. Приходьте усі, щоб почути Мене і підготувати свою душу, бо після 1950 

року почнеться пишність Царства Світла. Сьогодні ви ледь-ледь зернятко, завтра ви будете 

рослинами, і нарешті ви принесете плоди любові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 126 
(проголошена у 1944 році) 

1 Від кого голос, що проникає до глибини твого серця? Куди вона вас веде і чому ви до неї 

прагнете? - Ви шукаєте його, бо в ньому ви знаходите присутність Того, Хто наполегливо шукав 

людей. А оскільки ваш дух має потребу поклонятися своєму Богові, коли відчуває Його близькість, 

то він більше не хоче відокремлювати себе від Нього. 

2 Багато в чому люди приходять у пошуках Мене. На землі існують різні релігійні спільноти, і 

в них ті, хто відчувають Мене найближче, ті, хто мають більшу духовність, ті, хто сіють любов у 

своїй діяльності. 

3 Мій голос - це голос Отця, бо він пестить вас. Моє слово - це слово Вчителя, бо воно 

наставляє вас. Я вважаю вас немовлятами і дітьми-учнями, і тому дарую вам Свою опіку. 

4 Я знаю, що ця форма, в якій я спілкуюся з вами, це слово, яке я даю вам в цей час, багато 

хто буде протистояти і заперечувати. Але я також знаю, що потім це зрозуміють і повірять. Тоді 

Моє світло засяє яскравим блиском у серцях людей. Цей час буде як новий день для людства. Але 

не тому, що Божественне Світло світить з більшою інтенсивністю, ніж раніше, бо воно незмінне. 

Причиною буде те, що очі вашого духу відкриються і проникнуть в істину. 

5 Сьогодні я зустрічаю людство, яке духовно ослаблене через зловживання даром свободи 

волі. Я спроектував шлях справедливості, любові, милосердя, добра. Людина створила інше видиме 

світло, яке привело її до загибелі. 

6 Коли Я прийду знову, Моє Слово покаже вам той самий шлях, яким ви не хотіли йти, і було 

б несправедливо і нерозумно, якби хтось сказав, що це вчення викликає у вас розгубленість або 

апатію. 

7 Світло Моє світить з нескінченності в душі і змушує вас з більшою ясністю розпізнавати 

створені вами шляхи - чи то віддалятися від Мене, чи то шукати Мене. Рухайтеся до Мене, до 

досконалості. Тільки той, хто піднімається на вершину гори, може знати, скільки він залишив під 

собою, скільки просунувся вперед і від чого звільнився. Невже ти думаєш, людство, що Я - через 

те, що ти так низько впав, - не шукатиму тебе і не врятую від твого гріха? Тут ти маєш Мою 

Присутність, Я зцілю твої рани і осушу твої сльози, втішу тебе в твоїх скорботах і 

супроводжуватиму тебе в твоїй самотності. Я буду розмовляти з твоїм духом, щоб ти відчув Мій 

божественний поцілунок. 

8 Моя любов витягне з болота тих, хто в нього впав, і врятує їх, бо вони теж вийшли з 

божественного лона, щоб виконати місію любові. 

9 Зрозумійте, що кожного разу, коли ви впадаєте в помилку, ви шукаєте смерті, не 

усвідомлюючи, що ви були створені для життя. Ви біжите за чашею страждань, хоча Я засіяв ваше 

існування високими радощами і справжнім блаженством. 

10 Бачите, люди, наскільки відрізняється Моє правосуддя від того, що ви уявляли собі, якби 

думали, що Жезл Мого Правителя впаде на вас, щоб знищити вас за те, що ви не підкорилися Моїм 

Законам. Я покликав тих, хто найбільше заплямував себе, щоб дати їм прекрасні завдання і 

благородні доручення, які зроблять їх гідними серед інших і вбережуть від їхніх помилок. Ця 

благословенна справа пізнається через діла, і для того, щоб ви були серед тих, хто є прикладом для 

інших, ви повинні підготувати себе духовно. 

11 Я вкладаю Своє Слово, яке є законом, доктриною і насінням, у ваш дух, а не у вашу "плоть". 

Дух є управителем, відповідальним. Якщо ви будете тримати це Слово там, то воно не впаде в 

порожнечу, не зазнає тління. 

12 Я - світанок, який починає світити в цьому часі, і ви одні з перших прокидаєтеся на цьому 

світанку. Це не нове світло, це те саме світло, яке в усі часи освітлювало вашу совість. Голос, який 

сьогодні говорить вам: "Підніміться до Мене через одухотворення", - це той самий голос, який 

колись говорив вам: "Тримайтеся добра і будете врятовані", і який говорив вам: "Любіть один 

одного". Цей духовний шлях, про який Я зараз говорю з вами, - це той самий шлях, який Я відкрив 

Якову в далекі часи, коли показав йому сходи до досконалості. Перед кожною душею стоїть та 

небесна драбина, як шлях, що запрошує вас піднятися. Ваша відправна точка - цей світ людей, але 
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внизу ще є прірви, які, втім, не Я створив. Вгору - нескінченна кількість сходинок, як пагорб, що 

веде до вершини одухотворення. 

13 Хто навряд чи опиниться на першій сходинці? Хто в темряві безодні? Хто буде на 

найвищому рівні? - Це таємниці, які знає тільки Моє правосуддя. 

14 Я посилаю вас на рівнину, в долину, щоб ви почали свої мандри там, і показую вам на 

горизонті гори, на які ви повинні піднятися. 

15 Подивіться, наскільки це вчення корисне для вашої душі, бо якщо матерія тіла з кожним 

днем все більше наближається до лона землі, то душа, навпаки, все більше і більше наближається 

до вічності. 

16 Тіло - це основа, в якій спочиває душа, поки вона живе на землі. Навіщо дозволяти йому 

(тілу) стати ланцюгом, що сковує, або темницею, що ув'язнює? Навіщо дозволяти їй керувати своїм 

життям? Чи правильно сліпому вести того, чиї очі бачать? 

17 Це Я відкриваю вам життя у всіх його фазах. Вона служить як збереженню тіла, так і душі. 

Той, хто виконує закони духу і закони людини, присвятив все своє життя Творцеві. 

18 Я буду твоїм предтечею, коли ти прийдеш до духовного дому. Я завжди йду попереду вас. 

Ніколи ваша душа не повинна впадати в неробство, завжди вона повинна прагнути зробити ще 

один крок на шляху до духовного поступу, яким є досконалість. 

19 Не задовольняйтеся тим, що говорите: "Вірую в Господа". 

- покажіть свою віру в те, що ви робите. Не просто кажіть словами: "Я люблю Отця" - піддайте себе 

випробуванню, щоб дізнатися, чи любите ви Мене по-справжньому. 

20 Я говорив з вами, і Моє Слово є помазанням. Тому Я покликав вас бути вчителями. 

21 Чому люди продовжують все більше і більше помилятися в оцінці Мене, хоча людський 

розум просвітлений новими досягненнями? - Через те, що вони дбали про те, щоб виростити лише 

дерево науки, вони занедбали досконалість душі. 

22 Колись Я говорив вам: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу". Але навіть 

молитва, яка є мовою, якою Дух розмовляє зі своїм Господом, була забута. Це мова, невідома 

людям того часу. 

23 Як тільки вони відчувають потребу в молитві, вони не знаходять слів, щоб висловити Мені 

свої думки. Але я прекрасно розумію, що кожен просить без слів і навіть без думок. Але коли Мій 

Дух відповідає їм, вони не розуміють Мене, бо не підготувалися. Тоді голос їхнього Вчителя, який 

мав би бути їм знайомий, їм невідомий. 

24 Якби молитва, якої Я навчив людство, застосовувалася з чистим серцем, люди з покоління в 

покоління досягали б щоразу вищої духовності, щоб почути Мій голос. Тоді їхній духовний зв'язок 

з Божественним послужить їм у цей час для створення більш люблячого, справедливого і реального 

світу, ніж той, який вони створили своїм матеріалізмом. 

25 Чому ви вважаєте, що спіритизм (вчення про одухотворення) - це те, що протистоїть 

розгортанню вашого матеріального життя? Коли я засуджував вашу науку, коли вона 

застосовувалася на благо людства? Якби хтось наважився сказати це, він був би несправедливим по 

відношенню до свого Отця. 

26 Через одухотворення людина досягає такого ступеня піднесення, який дозволяє їй 

отримувати ідеї, що виходять за межі того, що може осягнути її розум, і мати владу над 

матеріальним. 

27 Замисліться на мить: якщо духовне піднесення душі втілюється у вивченні матеріального 

творіння, яке дарує вам Природа, або в будь-якій іншій людській меті, то ви можете уявити собі 

плоди, які ви могли б пожинати, якби ваші відкриття не зводилися лише до досліджень розумом, 

але якби ви також брали участь у духовному одкровенні, яке дарував би вам Той, Хто створив усе. 

28 Спостерігайте і моліться, кажу вам знову, щоб ви навчилися розпізнавати Мій голос, щоб 

Моє натхнення прийшло до вас, і ви могли зрозуміти його, бо багато уроків Я ще маю дати вам. 

29 Я врятував вас від корабельної аварії. Я - маяк, що світить у темряві. Шукайте Мене, 

довіряйте Мені, і Я допоможу вам перетворити своє життя на світ миру, чеснот і духовного 

піднесення. 
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30 Поділіться зі Мною радістю, яка наповнює Мій Дух кожного разу, коли ви садите одне з 

дерев, що даватимуть тінь людям. Сім місць зустрічей відкрили свої двері в нинішньому 1944 році 

як представництво семи, які Роке Рохас заснував у 1866 році. Але якщо ті перші були розділені і не 

вміли жити в злагоді між собою, то ви, з іншого боку, повинні слухняно і братерськи виконувати 

свою місію. Візьміть за приклад шосте місце зустрічі, з якого ви вийшли, і залишайтеся вірними 

Моїм заповідям. Зробіть із семи один захисний відтінок і дайте всім однакові плоди. Перш ніж 

ваші серця дають обітницю слідувати за Мною, Я випробовую вас, Я очищаю вас і зміцнюю вас, 

щоб ваша рішучість була незламною і ваша совість підказувала вам, що ця обітниця була написана 

перед Ковчегом Нового Завіту. 

31 Заповіт, який ви укладаєте зі Мною, не є земним зобов'язанням, це духовна місія, яку ви 

були готові прийняти від свого Отця - від Того, Хто створив усе створене. Я показую вам, як 

виконувати свою духовну місію. Але я також закликаю вас виконувати всі зобов'язання і обіцянки, 

які ви даєте в людських справах, щоб ви були відомі правдивістю вашого духу і щирістю вашого 

серця. Нехай ваше "так" завжди буде "так", а ваше "ні" завжди буде "ні". Тоді вам будуть довіряти, 

що ви будете дотримуватися своїх рішень. Ніколи не порушуйте священні заповіти, такі як шлюб, 

батьківство і дружба. 

32 Якщо відмова від людських обов'язків і обіцянок тягне за собою такі великі страждання, то 

що станеться, коли ви відвернетеся від духовної місії, якій ви присвятили себе перед Господом? Це 

правда, що Моя Справа вимагає зречень і жертв, але в той же час Я кажу вам, що це ідеал, який 

ніколи не розчаровує того, хто до нього прагне. Хто досягне мети, той досягне безсмертя. Зараз Я 

кажу вам: ретельно вивчайте Моє Слово, щоб ви не утворили відокремлену групу на землі. Досягти 

такого ступеня розуміння і оснащення, який дозволяє жити духовно з усіма, а не окремо. Моє 

вчення не хоче сіяти насіння розбрату. 

33 Наближається час, коли правда, розум і світло візьмуть гору над силою, насильством і 

страхом. Але коли людина, подібно до Христа, зможе сказати: "Царство Моє не від світу цього", і 

зрозуміє, що земні блага минущі - не пропускаючи нічого з того, що створено, і використовуючи 

все в належній мірі. Зрозумійте, що справжня сила - в духовному, що влада землі, її марнославство, 

її слава і блиск її науки, як би довго не тривало її панування, відступає перед обличчям вічності. 

34 Через своє прагнення до фальшивої величі людство зазнало багато розчарувань, і істинно 

кажу вам, воно зазнає ще більших розчарувань. Що станеться з людьми, коли їхня совість, яка є 

їхнім суддею, розбудить їх і вони замисляться над своїми справами? Їхній біль буде жорстоким, 

їхні докори сумління - великими, і тоді їхньою реакцією буде пошук духовного шляху 

спокутування своїх гріхів. Цей час ознаменується релігійною екстравагантністю, яка сягне 

найвищої висоти фанатизму. Після цього розпочнуться бойові дії та "баталії" між релігійними 

громадами і сектами. Ви, однак, повинні залишатися пильними і не чекати, поки вас злякає шум 

цієї битви, бо тоді ви не будете знати, де ваша зброя для боротьби. Подивіться, як Я в даний час 

збільшую кількість цих місць збору - які Я символічно називаю "деревами" - щоб їх гілки могли 

розпростертися і приносити свої плоди. 

35 Зараз я будую храм Святого Духа. Але коли він буде збудований, не буде більше 

молитовних будинків, церков і місць паломництва, або вони втратять сенс свого існування разом зі 

своїми релігійними символами, своїми обрядами і традиціями. Тоді ви відчуєте Мою велич і Мою 

присутність, визнаєте Церквою всесвіт і поклоніння любові до ближнього. З лона Матері-Природи 

з'являться нові знання, які зроблять з вашої науки шлях процвітання, бо на правильний шлях її 

направить совість, яка є голосом Бога. 

36 Мозок більше не буде володарем світу, а співробітником духу, який буде направляти і 

просвітлювати його. 

37 У ці часи, коли любов і милосердя втекли з людських сердець, Отець каже вам: "Будьте 

спокійні і не тривожтеся". 

38 Я випробовував вас у всі часи, а в нинішній - тим більше. Ви запитали себе, в чому причина 

вашого болю. Ти піднімаєш свій дух, щоб говорити зі Мною і сказати Мені: "Мої страждання 

більші, ніж страждання моїх ближніх". Ні, діти Мої, війна з усіма її наслідками не дійшла до 

вашого народу. Інші страждають більше, ніж ви. Якщо ви відчуваєте біль, то це тому, що несете на 
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собі тягар великої відповідальності і тому, що відчуваєте біль інших. Якщо ви страждаєте за них, 

будьте благословенні, бо ваша праця принесе добрий плід. Працюйте серед людей, і Моє Слово 

завжди буде підбадьорювати вас. 

39 Відчуваєш, що Суддя в цей час дуже близький до тебе і кожен готовий дати звіт про свою 

роботу. Ти йдеш у внутрішнє збирання, шукаєш у своєму серці і чекаєш, що голос твоєї совісті 

вкаже тобі на твої помилки. Але я кажу вам: Я бачив, що ви вкладали розум і серце у свої справи, 

що ви іноді робили більше, ніж ваші обов'язки, і йшли на самопожертву, щоб виконати Мої 

доручення. За це Я благословляю вас, але по правді Я не просив вас приносити жертви. Є справи, 

які Я зроблю для вас, бо вони не під силу вам. Треба тільки молитися і вірити. 

40 Сьогодні, відкриваючи Себе людям, Я бачу, що вони самі і їхні звичаї змінилися, і для того, 

щоб зрозуміти Мене і слідувати за Мною, вони повинні докладати більше зусиль. Гріх 

примножився, а навколишнє середовище забруднене. Погані впливи поширюються і викликають 

сум'яття, затьмарюють розум і серце, і посеред цієї атмосфери "народ Ізраїлю" намагається досягти 

свого визволення і допомогти людству. Твої заслуги будуть більшими, якщо ти будеш терпляче і 

смиренно працювати для Моєї Справи і долати важкі умови життя, в яких ти перебуваєш. 

41 Якщо ви відчуваєте в собі сили говорити про Моє вчення, то робіть це. Якщо ви ще не 

отримали ясності і ваше слово не має переконливої сили, візьміть більше часу. Продовжуйте 

слухати Мене, доки не зробите Моє вчення своїм власним. 

42 Як багато тих, хто, хоч і чув Моє Слово, передане через людський орган розуміння, але не 

повірив Мені і не переконав себе! Скільки ще будуть сумніватися у вас, якщо ви не підготуєтесь! 

Світ прийде до вас зі своєю зброєю, зі своїми теоріями, і якщо ви не будете готові, то станете 

слабкими. Вони будуть допитувати вас нещадно, вони будуть допитувати вас про те, як ви 

отримали одкровення про Мій прихід, яким чином ви отримали Моє вчення, і ви будете 

відповідати на кожне їхнє запитання. Ви будете доброзичливими і поблажливими, ви будете 

намагатися найпростішим способом пояснити їм істину Мого Слова, щоб вони зрозуміли його 

значення, і ви будете допомагати їм, щоб вони могли знайти просвітлення. 

43 Я залишаю Мій мир між вами, насолоджуйтеся ним, радійте, наскільки дозволяє вам життя, 

бо Царство миру ще не зійшло до людей; але Я приніс вам протиотруту від усякого зла і обіцяю 

вам на виконання Мого Слова минулих часів, що мир зійде, як промениста зоря, і освітить вашу 

душу, і не залишиться і сліду від цього часу скорботи. 

44 Вже наближається час, коли нові покоління, сповнені божественної доброти, заселять 

землю, несучи з собою освячену місію. Тоді збудеться Моє Слово, яке говорить вам: "Останні 

стануть першими, а перші останніми". Нехай кожен виконає свою місію у своєму житті, бо ви не 

знаєте, чи дам вам повернутися в мирний час. 

45 Відчуй Мою втіху, людство. Живіть у Мені - і не будете боятися суворості випробувань. 

46 Марія, твоя заступниця, нехай благословить тебе. Я також благословляю вас. 

47 Християнство часто забуває про духовні діла Ісуса, бо надає більшого значення деяким Його 

матеріальним вчинкам. Наприклад, плутає Його людську убогість з Його смиренням, а фізичні 

страждання з істинними стражданнями, які Він пережив у дусі. І вона думає, що Його фізична кров 

- це те, що змило гріхи світу, забуваючи, що істинна кров, яка є вічним життям для душі, - це суть 

Його Слова. 

48 Учитель звертається до вас: Якби це тіло мало якусь причину перебувати серед вас вічно, 

Отець захистив би його від катів; або якби після смерті воно було хоч якось корисне для вашого 

спасіння, Він залишив би його вам. Але після того, як його завдання на хресті було виконано, ваші 

очі більше не бачили його, щоб ви могли шукати у Божественного Вчителя те, що ви повинні були 

взяти від Нього: Його слово, Його діла, Його смирення і всі Його приклади досконалої любові. 

49 Після цього людська форма зникла з землі, у свідомості залишилася лише божественна 

сутність "Слова", яке промовляло з вуст Ісуса. Це те, чого ви повинні прагнути: суть, духовний 

сенс цього послання життя і любові. 

50 Утримайтеся від поклоніння вашому Батькові через матеріальні форми поклоніння, щоб 

навчитися любити Його безпосередньо духом. 
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51 Коли хтось запитав Ісуса: "Ти Цар?", Учитель відповів: "Для того я і прийшов". Але всі 

сумнівалися - з огляду на бідність Його одягу - що Він може бути царем. Ніхто не запідозрив за 

скромністю цієї людини величі Того, Хто говорив, і ніхто не запідозрив у глибині цього слова 

обіцянку царства миру, любові, щастя і справедливості. 

52 Людський погляд завжди залишається прикутим до зовнішнього. Вона не проникає глибше, 

і звідси беруться несправедливі і неправдиві інтерпретації людей. 

53 Чи знаєте ви, що Ісуса допитували, ображали і навіть зовсім відкидали? Чи знаєте ви, що 

навіть Його власні учні не змогли сказати, хто Він, коли їх запитали? Так само і світ у цей час буде 

дивуватися, хто ж Той, Хто говорив з вами, і багато хто буде заперечувати, що з вами спілкувався 

саме Христос. Тоді деякі з Моїх учнів будуть збентежені і дивуватися, хто з ними говорив: Отець, 

Слово чи Святий Дух. На це Я кажу вам, що так само, як істина єдина, так само єдина Божественна 

Сутність, яку Я давав вам протягом століть, незалежно від того, чи називаєте ви її Законом, 

Вченням або Одкровенням. 

54 Хто полюбив цю істину і пішов за цим світлом, той полюбив свого Отця і пішов за Ним. 

55 Духовно налаштований учень завжди повинен шукати суть Моїх справ, щоб відкрити істину 

в Моїх божественних посланнях. Тоді ви відчуєте, як легко відкрити для себе глибокий сенс усього 

того, що одні огортають таємницею, а інші ускладнюють своїми теологічними догмами. 

56 Одухотворення означає простоту. Навіщо тоді ускладнювати те, що є простим, зрозумілим і 

прозорим, як світло? 

57 За цей час ви вирушили на пошуки Мого Слова, щоб втамувати в ньому спрагу 

справедливості і любові. Ви слухаєте Мене, як добрі учні, і уважно спостерігаєте, як повз вас 

проходять сторінки Книги Настанов. Ви - обрані, не дивуйтеся, коли Я даю вам ці вчення. Але ви 

не єдині обрані. У Своїй Справі Рівності і Любові Я наділив усі душі дорогоцінними атрибутами. 

Ви, хто був покликаний раніше, не вважайте себе кращими. Тільки підготуйте себе внутрішньо, 

щоб ви могли виконати своє завдання і бути зрозумілими для своїх ближніх, і вони могли піти за 

вами. 

58 Ви завжди шукали Мене, щоб подякувати за блага, які Я дарую вам. І Мій Дух, якого ви не 

можете бачити, є Той, Хто ясно говорить з вами в цій теперішній формі. Я не дозволю носіям 

голосу, якими я користуюся, брехати. Я дам про Себе знати в їхній совісті, і вони будуть знати, 

завдяки миру, який відчують їхні серця, що їхня праця приносить задоволення. 

59 Я виконаю ваше прагнення до прогресу. Я ставлю всіх вас на початок шляху, щоб ви могли 

розпочати роботу дня. 

60 Зрозумійте, що причиною Мого третього пришестя до вас є Моя любов до людства. Я 

прийшов у Дусі, щоб виконати Свою обіцянку. 

61 Я колись говорив вам: "Хто знає Сина, той знає Отця". Я свідчив про Себе, і в нинішній час 

світлом Свого Духа прояснюю те, що було таємницею для людства. Я просвіщаю вас, щоб ви 

об'єднали в одній книзі Заповіді Єгови, Слово Ісуса і одкровення, які Мій Святий Дух дає вам в цей 

час, і ви підтвердили, що Я прийшов до вас, щоб свідчити про Мою Істину в Три Часи. 

62 Моє Слово колишніх часів не було правильно витлумачено, але насіння в душах, і там воно 

буде виплекане Мною. 

63 Ізраїль може говорити зі своїм Богом з високого духовного рівня. Приходьте до Мене, а 

якщо маєте сумніви - запитуйте. Була Моя Воля, щоб ви залишалися в постійному спілкуванні зі 

Мною, але ви впали в захоплення або фанатизм у своєму прагненні до одухотворення. Але Моя 

воля, щоб ви зрозуміли Моє Слово, яке радить простоту і чистоту у всіх ваших справах. 

64 Сьогодні ви приходите в невеликій кількості, щоб почути Мене, але духовні легіони, які 

збираються навколо Мене на цих проявах, незмірні. Моє Слово подібне до чистої води, яка очищає 

всіх. Я наставляю вас, щоб ви відчули свою відповідальність і не говорили Мені потім: "Я не знав, 

що робив, мені не вистачало просвітлення, батьки не давали мені порад, мій дім був місцем 

розбрату". - Я бачив, що діти недооцінюють своїх батьків, що батьки не дають доброго прикладу 

своїм дітям, що брати і сестри б'ються між собою, і тому я прошу вас: Коли ви будете об'єднані між 

собою? Я завжди посилав вам на землю доброчесних істот, щоб вони давали вам поради і надихали 

вас на духовний прогрес у вашому світі. 
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65 Якщо ви чоловік і дружина, знайте, що чоловік і дружина, які з'єдналися у шлюбі, повинні 

зробити свій дім храмом, щоб вони могли доглядати і виховувати в ньому своїх дітей. Не 

залишайте їм сумної спадщини. Кожен знайде справедливу винагороду за свої труди впродовж 

свого життя. 

66 Як прагнете догодити другові, так само прагнете догодити Мені. Благайте, просіть, і Я дам 

вам. Я створив вас на радість Моєму Духу, і Мені приносить задоволення дарувати вам те, що 

допомагає вам у вашому розвитку. 

67 Спокуса вселяє в вас ненависть, а людина, слабка від природи, завдає нищівної шкоди в 

серцях своїх ближніх. Але я запитую вас, яке ви маєте право руйнувати те, що Я створив? Навіщо 

ви вбиваєте віру, навіщо судите? Людство в цей час не робить угодних Мені справ, але світло Мого 

Духа сяє і готує вас до боротьби зі злом. Я прошу вас відкинути все шкідливе, все, що змушує вас 

відставати у своїй еволюції. 

68 Зміцнюйте себе Мною. Наповнюйте себе Моїм Словом, щоб ніколи не відчувати голоду. 

Сьогодні ви бенкетуєте за Моїм столом, насолоджуєтеся Моїм хлібом і назавжди запам'ятаєте, що 

Учитель садовив Своїх учнів за Свій стіл, розмовляв з ними і насичував їх на віки вічні. Я говорив 

вам, що коли ви закликаєте Мене щирим серцем, Я з вами. Я почув твоє благання і тому спустився. 

Погляньте на Мене очима віри, які Я приготував. Я перед вами, і Я зробив вас гідними Моєї 

Присутності. Пізнавайте Мене по істині Слова Мого. Це утроба, з якої ви самі себе видалили. Але 

якщо світ відвертає тебе від Мене, ти повинен докласти зусиль, щоб повернутися, і це любляче 

Серце завжди буде відкрите, щоб прийняти тебе. 

69 Подібно до того, як Я прийшов до вас у Другій Ері на знак союзу з людством, а потім 

повернувся до Отця, Я прийшов сьогодні на деякий час; але Мій вселенський промінь буде 

утриманий в 1950 році. Тому Я говорив вам, що після цього року у вас більше не буде цього 

прояву. Тоді ти з'єднаєшся зі Мною від душі до душі, і благодать Моя зійде на твоє серце. Настане 

день, коли ви відчуєте себе дуже близькими до Мене, прості серця Мого народу. Служіть Мені, 

служачи своїм ближнім. Ставайте лікарями, і якщо ваша праця з любов'ю буде оплачена 

посмішкою, ви будете задоволені. Я буду записувати ваші роботи в подальшому. 

70 Любіть Марію, свою люблячу Матір, шукайте її духовно. Не ставте перед собою образ, щоб 

відчути її поруч з собою. Вона є материнською любов'ю Єгови, яку ви бачили, як вона 

проявляється в усі часи. Вона - ваш Божественний Заступник. Любіть її, щоб я міг знову сказати їй: 

"Мамо, це твій Син! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 127 
(проголошена 1 січня 1945 року) 

1 Закрийте свої фізичні очі на цей прояв, бо саме до вашого духу Я хочу говорити. 

2 Я обіцяв вам, що повернуся, і тому не міг не бути присутнім на цьому духовному побаченні 

з вами. 

3 Будьте в мирі, щоб уважно слухати Мене і дозволити різцю Мого Слова формувати вашу 

душу. 

4 Ви багато блукали в пошуках місця, яке могло б дати вам мир, і не знайшли його; і коли ви 

вперше прийшли в ці скромні зали для зустрічей, щоб почути Моє Слово, ви не уявляли, що в них - 

бідних і простих - ви знайдете мир, якого ви так прагнули. 

5 Я хочу любов'ю завоювати вас для Себе. Ось чому Я даю вам цю настанову, і щоб через неї 

ви навчали своїх ближніх, мандрівників, подорожніх, з тією ж турботою і любов'ю, з якою Я 

прийняв вас. 

6 Не хлібом єдиним живе людина, бо в ній є голод і спрага, які не йдуть від тіла, і щоб їх 

втамувати, треба шукати духовної води і хліба. Але необхідно, щоб біль вразив вас, щоб ви 

зрозуміли Моє вчення. 

7 Дехто запитує Мене: "Господи, може, людська любов перед Тобою неприпустима і огидна, і 

Ти схвалюєш тільки любов духовну?". 

8 Ні, люди. Хоча найвищі і найчистіші почуття любові належать духу, Я також помістив 

серце в людське тіло, щоб воно могло любити, і дав йому почуття, щоб через них воно могло 

любити все, що його оточує. 

9 Я довірив людське життя духовним істотам, щоб вони жили на землі, а потрапивши на неї, 

довели свою любов до Мене. Для цього Я розділив людей на дві частини і наділив одну сильнішою, 

а іншу слабшою характеристикою. Цими частинами були чоловік і жінка. Тільки в єдності обидві 

істоти могли бути сильними і щасливими, і для цього був запроваджений шлюб. Людська любов 

благословляється Мною, коли вона спонукається любов'ю духу. 

10 Любов, коріння якої лише у фізичному, властива бездуховним істотам, бо вони не мають 

совісті, яка освітлює їхній шлях. Крім того, кажу вам, що від добрих союзів завжди будуть добрі 

плоди і що в них будуть втілюватися духи світла. 

11 Настав час вам, люди, очистити своє насіння, щоб ви могли створити сім'ю, сильну духовно 

і фізично. Зрозумійте Мене, діти Мої, щоб ви могли правильно витлумачити Мою Волю, бо вже 

наближається 1950 рік, і ви не повинні забувати, що саме його Я визначив останнім Моїм проявом. 

Я хочу, щоб ви були готові в цей день, бо тільки той, хто пройшов цю підготовку, зможе встояти на 

своїх позиціях. Саме вони в майбутньому будуть нести істинне свідчення про Мене. 

12 Пам'ятайте, що тільки ті, хто зуміли одухотворити себе, можуть зробити Мою роботу 

відомою; бо ті, хто не підготував себе до нової форми союзу - звідки у них може бути необхідне 

натхнення, щоб приймати Мої думки і відтворювати Мої послання? 

13 Я хочу, щоб ви всі досягли цього прогресу, щоб ваше свідчення було на благо людства. Ось, 

якщо одні будуть думати так, а інші інакше, то вони лише внесуть замішання в людей. 

14 Суть цього Слова ніколи не змінювалася з початку його прояву, коли Я говорив з вами через 

Даміану Ов'єдо. Сенс Мого вчення був той самий. 

15 Але де ж суть цих слів? Що з ними сталося? Приховані записи тих Божественних послань, 

які були першими в цей час, коли Моє Слово так рясно поширювалося серед вас. Необхідно, щоб ці 

вчення вийшли на світло, щоб завтра ви змогли свідчити про те, як починався цей прояв. Таким 

чином, ви будете знати дату Мого першого вчення, його зміст і зміст останнього, що принесе вам 

1950 рік - призначений рік, з яким закінчиться цей час одкровення. 

16 Сьогодні ви ще не підозрюєте, який хаос буде в людстві після того, як замовкне Моє Слово, 

і не уявляєте, який вихор здійметься серед народів після такої події. Ви повинні подбати про те, 

щоб ваша відповідальність з кожним разом зростала, бо з кожним новим разом ви будете 

отримувати все більше і більше просвітлення. Ваша спадщина вже дуже велика, і вкрай важливо, 

щоб ви поділилися нею зі своїми ближніми, нужденними перед тим, як покинете цю землю. 
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17 Зробіть ваші серця чутливими, щоб ви могли зрозуміти Моє Слово, бо ви ще не зрозуміли 

його. Як же ви зможете прийняти і зрозуміти Моє Слово, якщо Я дам його вам завтра через 

інтуїцію? 

18 Об'єднайтеся в правді і в дусі, і не роз'єднуйтеся, навіть у найбільших випробуваннях. З 

вами був один Бог, одна Воля і одне Слово. Тому ніяких інших вказівок, окрім тих, які були дані 

вам зараз, в майбутньому з'явитися не зможе. 

19 Чи посміє хтось не підкоритися Моїй Волі? Це означало б, що в лоні цього народу 

виникнуть чвари і ворожнеча, бо в той час, як одні будуть триматися істини, інші будуть 

використовувати фальшиві слова, щоб збити церкви з істинного шляху. 

20 Не ставайте слабкими, люди, пам'ятайте в кожну мить, що Я назвав вас "сильними". Якщо Я 

не обманув вашої віри і довів вам, що сенс Мого Слова незмінний, то як же ви могли обдурити 

своїх ближніх, подаючи їм поганий приклад? Настав час готувати те, що ви залишите прийдешнім 

поколінням. 

21 Багато хто говорить Мені в серці своєму: "Учителю, невже Ти передбачаєш, що ми будемо 

невірними Тобі? Як таке можливо?". І Я відповідаю вам те ж саме, що сказав апостолам Моїм в 

Другу Еру: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу", бо ви всі знаєте, що серед тих був 

Той, хто повинен був зрадити і продати Мене, і ви не знаєте, хто робить це в цей час, хоча і називає 

себе Моїм учнем. 

22 Мій Дух кличе вас, Мій голос приходить як учитель до ваших сердець, і завжди Дух вашого 

Небесного Отця буде навколо вас, шукаючи вас, щоб пестити вас. 

23 Я - Найвищий Рівень, до якого повинен прагнути кожен дух, бо той, хто досягне його, 

знатиме, як споглядати всю красу творіння і славу творінь Отця Свого. 

24 Моє Слово діє, як долото, на ваші серця, формуючи ваші душі, поки не зробить їх 

подібними до Мого Духа у світлі. 

25 Вважайте, що ви не перед заплутаним розумом, а перед Тим, Хто доводить вам досконалість 

і істинність Свого Духа. Я наблизив вас до дерева життя, на гілках якого висять добрі плоди. 

Сьогодні свято в Моєму Домі, багато за Моїм столом. Але хто з присутніх завтра відвернеться від 

Мене? Я один знаю. 

26 Кожен, хто бажає отримати духовну спадщину, нехай підійде до Мого столу, сяде зі Мною і 

з'їсть цей хліб, щоб, вставши, відчути себе володарем Мого миру, і його дух стане ще однією 

ланкою в ланцюзі любові, який Я зараз формую і яким Я об'єдную Своїх дітей. 

27 Прийдіть, прийдіть і постукайте в Мої двері. Наблизьтеся, вигнанці, їжте і одягайтеся, а 

потім ідіть слідами Моїми. Вивчайте закони, які Я постановив, і виконуйте їх, щоб не пити чашу 

гіркоти. Розумію: Той, хто відходить від досконалого шляху, відходить від Мого Царства і 

наражається на небезпеку знайти смерть. 

28 Я даю вам більше, ніж будь-кому може знадобитися. Чому? Щоб ви могли передати своїм 

ближнім багато того, що Я довірив вам. Але одухотворяйте себе так, щоб вас зворушували не 

тільки ті страждання, які бачать ваші очі, але й ті, що поза вашим зором, бо вони не виходять за 

межі сфери вашої люблячої діяльності. Ваша чутливість також не повинна обмежуватися 

співчуттям до страждань істот цього світу. Ні, ви також повинні відчувати, коли душа незримо 

наближається до вас у своєму бажанні люблячої допомоги. У цих випадках тільки одухотворення 

відкриє вам їхні потреби. 

29 Яка радість наповнить Мій Дух, коли він побачить, як потік життя, що вийшов з Моїх 

грудей, тече від одного до іншого, втамовуючи їхню спрагу і омиваючи їх від їхньої нечистоти. 

30 Використовуйте своє життя по максимуму, бо воно коротке, рік - це мить, загублена у 

безмежжі часу. Охоче йдіть за намірами Отця, і ви не змарнуєте жодної дорогоцінної миті 

ввіреного вам життя. 

31 Я говорив вам, що Моє благовоління закінчується і що ви повинні глибоко замислитися, 

щоб зрозуміти те, що Я хочу вам сказати. Терпіння, яке Я мав до вашого егоїстичного і 

матеріалізованого життя, досягло своєї межі. Тим не менш, Я дам вам нову доброзичливість, але 

вона буде духовного характеру. 
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32 Книга відкрита, це я її відкрив. Її сторінки постійно відкриватимуть вам свій божественний 

зміст. 

33 Мій погляд охоплює вас у ці хвилини, коли ваша молитва дійшла до Мене. На ваш дух 

зійшло Моє Світло як Отець, як Учитель і як Суддя. Так, люди, бо це день, коли Я приходжу, щоб 

прийняти вашу жертву, щоб запитати вас, який плід справ, які ви приносите Мені сьогодні. 

34 Твій розум мовчить, твоє серце на мить зупиняється, і твоя совість бере участь у твоєму 

судженні. 

35 Я більше не вважаю вас маленькими дітьми, бо ви - великі душі, які вже поставлені Мною 

на шлях духовного вдосконалення з Першої Епохи. Ось чому Я назвав вас первістками і зробив вас 

довіреними особами і спадкоємцями Мого Духа. Тому Я зараз вимагаю від вас звіту і запитую, що 

ви зробили зі своєю душею, а також з цим тілом, яке довірено вам як знаряддя. Я послав вас у цю 

Третю Еру з важкою місією - зробити відомим світло Шостої Печатки, і щоб навколо вас зібралися 

великі натовпи, які утворять Мій народ. Я зробив Себе відомим через людський розум, щоб 

навчити і оснастити вас, і Я встановив 1950 рік як кінець цього прояву. Пам'ятайте про це, бо цей 

день наближається, і ви повинні вчасно перевірити себе у світлі совісті, щоб знати, чи використали 

ви час, довірений вам, чи ні. 

36 Я дарував вам благодать спілкування з духовним світом світла, щоб він освітлював ваш 

трудовий день, і Я послав перед вами Іллю, щоб він прокладав вам шлях і підбадьорював вас у 

випробуваннях. Я послав вам Ангела Миру, щоб ви відчули його вплив, який захищає вас від 

загрози воєн і розбурханих сил природи. 

37 Я говорю до вас як Отець, але не шукайте Мене як Суддю. Я люблю вас і довго чекав вас; 

але не забувайте, що Мій суд над всесвітом буде невблаганний, і що ви будете об'єднані в Мені, 

щоб нести Слово Вчителя всюди. 

38 Якщо ви бажаєте миру і щастя, якщо ви хочете мати право на здоров'я і благополуччя, 

зрозумійте, що ви отримаєте ці дари благодаті тільки тоді, коли будете любити своїх ближніх, 

прощати тих, хто вас ображає, і ділитися з нужденними своїм хлібом - тим невичерпним хлібом 

Духа, який Я дав вам у достатку. 

39 Будьте духами миру в ці часи війни, коли ваша молитва, як мантія братерства, поширюється 

на весь світ. 

40 Я споглядаю на землю, залиту людською кров'ю, і на людей, які не зупиняються у своїх 

злочинах. Наведи Мій мир на світ, бо інакше Моє правосуддя буде здійснюватися від народу до 

народу, і тобі теж доведеться відповідати переді Мною за брак милосердя. 

41 Я не хочу бачити вас обвинуваченими переді Мною, Я завжди хочу бачити вас Своїми 

дітьми, яким Моя Батьківська любов завжди готова прийти на допомогу. Я створив вас на славу 

Духа Мого і щоб ви освіжилися в Мені. 

42 Я не зупиняюся на тому, щоб бачити твої гріхи, і не хочу дивитися на твій гріх. Я хочу 

бачити у вас рішучість до змін і духовну ревність у Моїй роботі. 

43 Навчіться любити Мене духовно, як Я люблю вас, і витирати ваші плями через Моє 

прощення. Якщо це життя в долині сліз для тебе - вигнання, то поплач і полегши свій біль разом зі 

Мною, наберися нової мужності, бо душа твоя очищається в цьому процесі. Несіть свій хрест з 

терпінням і покорою, і нехай у вашому серці сяє полум'я віри і надії. 

44 Озирніться навколо і побачите людство, осиротіле від миру. Але пробачте їй, якщо наслідки 

війни відчуваєте на собі. 

45 Благословляю тих, хто витримав послані Мною випробування, благословляю тих, хто 

працював у Моєму винограднику. Благословляю руки, які зцілили хворих, і чоловіків та жінок, які 

морально оновилися. Я благословляю хворих, які благословили Мене серед свого болю, і всіх тих, 

хто приписує отримані блага Моїй люблячій турботі. Але Я благословляю не тільки того, хто 

любить або визнає Мене, Я благословляю всіх Своїх дітей такою ж любов'ю. 

46 Моя Воля, щоб ви усунули весь фанатизм, а також все непотрібне у вашому релігійному 

культі, бо Я хочу знайти у вашому дусі істинне святилище для Моєї Божественності. 

47 Вкладайте Мій цілющий бальзам у хворих; але якщо при всій вашій внутрішній підготовці і 

милосерді ви не в змозі зцілити когось із них, залиште цю справу Мені, і Я відповім за неї. Я кажу 
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вам: Якщо хтось із Моїх учнів досягне досконалої духовності, він буде подібний до Ісуса, який 

зцілював хворих і воскрешав мертвих поглядом, голосом, волею або просто дотиком. 

48 Учні, як Я зійшов, щоб прийняти плід цього народу, так само Я зберу врожай і данину від 

усього всесвіту, від усіх сил природи, від усіх царств, від усіх світів і осель, від усіх істот, відомих і 

невідомих людям, від найдосконаліших до найвіддаленіших від досконалості. На всіх Я виливаю 

Своє світло і даю їм відчути Мою присутність. 

49 Людство духовно живе в Третій Ері. Але кожен, хто не знає, що означає "Третя Ера", 

повинен вивчати і занурюватися в Моє Слово, яке робить вам великі одкровення; хоча багато чого 

з того, що вам ще належить вивчити, щоб зрозуміти, ви не дізнаєтеся в цьому житті, тому що ваш 

інтелект недостатній, щоб осягнути це. Коли ви ввійдете в духовне життя, Я дам вам нові 

одкровення. 

50 У цю мить Я звертаюся до народів землі. У всіх є Моє світло; з ним вони замисляться над 

тим, що наважилися розпоряджатися життям так, ніби вони є його власниками. Істинно кажу вам, 

ваші руйнування і біль викликали у багатьох глибоке покаяння і пробудили до світла мільйони, які 

шукають Мене і кличуть Мене, і від них до Мене піднімається крик жалоби з проханням: Отче, 

невже війна не закінчиться в 1945 році, і невже Ти не осушиш наші сльози і не принесеш нам мир? 

Пророцтво, отримане 1 січня 1945 року 

51 Ось Я присутній серед вас, о сім народів! Сім голів, ви, що повстали переді Мною у світі! 

52 Я просвітлюю вас. Моя справедливість ще буде жорстоко бити вас, але Я даю вам силу, 

торкаюся вашого серця і кажу вам: ваші честолюбні цілі будуть зруйновані, ваші багатства будуть 

відібрані у вас, і вони не будуть віддані нікому. 

53 НІМЕЧЧИНА: Я переслідую вашу гордість у цю мить і кажу вам: готуйтеся, бо насіння 

ваше не загине. Ви просили Мене про нові землі, але люди втрутилися в Мої високі поради. Я 

схиляю перед вами шию і кажу вам: Візьміть Мою Силу і довіртеся Мені, і Я врятую вас. А якщо 

не довіритеся Мені і піддастеся своїй гордині, то впадете і станете рабом світу. Але це не Моя 

Воля, бо настав час, коли Я скидаю панів і звільняю рабів і невільників. Візьміть Моє світло і 

підніміться. 

54 РОСІЯ: Мій дух бачить все. Світ не буде вашим. Я буду царювати над усіма вами. Ви не 

зможете викреслити Моє Ім'я, бо Христос, який говорить до вас, буде панувати над усіма людьми. 

55 Звільняйтеся від матеріалізму і готуйтеся до нового життя, бо якщо цього не станеться, Я 

зламаю вашу зарозумілість. Я дарую вам Своє світло. 

56 Італія: Ви більше не є господарем, як у минулі часи; сьогодні знущання, рабство і війна 

зруйнували вас. В результаті вашого виродження ви зараз проходите велике очищення. А Я кажу 

вам: обновіться, усуньте свій фанатизм та ідолопоклонство, і визнайте Мене Господом над панами. 

Я виллю на вас нові натхнення і світло. Прийміть Мій цілющий бальзам і пробачте один одному. 

57 Ти приносиш свій біль переді Мною. Твій плач доходить до Мого високого престолу. Я 

приймаю вас. Раніше ти підносив себе до Господа, а тепер показуєш Мені лише кайдани, які 

тягаєш за собою. Ви не дивилися і не молилися. Ти віддався насолодам плоті, і дракон зробив тебе 

здобиччю. а Я спасу вас, бо до Мене йде плач ваших дружин і голосіння ваших дітей. Ви хочете 

врятуватися, і Я простягаю вам Свою руку, але істинно кажу вам: Дивіться, моліться і прощайте! 

58 Сполучені Штати Америки: У цю мить я також приймаю вас. Я дивлюся на твоє серце - 

воно не з каменю, а з металу, з золота. Твій металевий мозок, я бачу, застиг. Я не знаходжу в вас 

любові, не відкриваю в вас духовності. Я бачу тільки манію величі, амбіції і жадібність. 

59 Продовжуйте, але я вас прошу: Коли насіння Моє пустить глибоке коріння серед вас? Коли 

ж ви зруйнуєте свого "золотого тельця" і свою "вавилонську вежу", щоб звести замість неї істинний 

Храм Господній? Я торкаюся вашої совісті, від першого до останнього, і прощаю вас. Я просвіщаю 

вас, щоб у найвищу годину, коли випробування досягне свого апогею, ваш розум не заплутався, 

але мислив ясно і пам'ятав, що Я прийшов перед вами. 

60 Я дарую вам світло, силу і владу. Не втручайтеся в Мої Вищі Ради, бо якщо ви не 

послухаєтесь Моїх наказів або переступите накреслену Мною межу, то на вас прийдуть біль, 

руйнування, вогонь, моровиця і смерть. 



U 127 

98 

61 ЯПОНІЯ: Я приймаю вас і говорю з вами. Я ввійшов до святині Твоєї і подивився на все. Ви 

не хочете бути останніми, ви завжди хотіли бути першими, але істинно кажу вам: це насіння не 

миле переді Мною. Необхідно, щоб ви випили чашу страждань, щоб очистилося ваше серце. 

Необхідно, щоб ваша мова змішувалася з іншими мовами. Це необхідно для того, щоб світ 

наблизився до вас. Коли світ виявиться підготовленим і чистим, він принесе вам насіння, яке Я дам 

йому, бо Я не бачу нікого підготовленого. 

62 Я не бачу в тобі насіння Моєї божественності. Але я прокладу дорогу. Незабаром у Всесвіті 

настане хаос ідей, плутанина наук, думок і теорій; і після цього хаосу Світло дійде до вас. 

63 Я готую вас усіх і прощаю, і дбаю про те, щоб ви стали на правильний шлях. Коли буде 

визначено час і настане мир для народів, не будьте непокірними, не заважайте Моїм Вищим Радам 

і не протидійте Моїй Волі. Коли народи укладуть мир, не зраджуйте їх, бо тоді Я наведу на вас 

Свій суд. 

64 Сім націй! Сім голів! Отець зачав вас. Перед вами, під вашою владою - весь світ. Ви несете 

за це відповідальність переді Мною! 

65 Нехай світло "Книги Семи Печаток" буде в кожному з народів, щоб люди могли озброїтися 

так, як на те Моя Воля. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 128 
1 Я несу вам Моє Слово, яке є сходами, що ведуть у Моє Царство. Якщо ви усвідомите те, 

чого Я вас навчаю, ви прокинетеся до нового життя. Кожен, хто хоче вдосконалювати себе, знайде 

прокладений шлях. Мій голос кличе вас, бо ви всі - Мої улюблені діти. 

2 Прийдіть до Мене і оволодійте Моїм Царством. Прийдіть, діти та юнаки, бо Мені приємно 

чути ваші прохання. Ви, незаміжні жінки, Я - цнотливий чоловік, який бажає супроводжувати вас; 

кохані чоловіки, належите Мені. Я бачу вас усіх переможеними випробуваннями, але Я підніму вас 

з них. Не дивуйтеся, що Я шукаю вас для цього. Хіба ви не бачили, як любов відображається в 

Моїй турботі? Хіба ви не бачили, як Мати плаче з любові до людства? Чаша, яку ви всі п'єте, дуже 

гірка, але вона очищає вас, бо ці сльози, які ви проливаєте, подібні до есенції, яку вилила 

Магдалина, коли намастила ноги Ісуса. Тепер, як і тоді, я прощаю ваші гріхи. 

3 Ви йдете по світу, зустрічаючись зі злом, і повинні пройти через нього, не осквернивши 

себе. Але Моя сила підтримує вас, щоб ви не впали, бо без неї ви стали б немічними. Будьте 

мудрими, пильнуйте, моліться, і ви будете непереможні. 

4 Я бачу людство духовно бідним, бо влада, яку воно здобуло, є матеріальною. У порівнянні з 

духовним, матеріальні справи малі, вони не зроблять душу безсмертною. Тільки заслуги, набуті в 

боротьбі за добро, дадуть їй вічне життя і зроблять її сильною. 

5 Гордий чоловік вважає, що він має силу, хоча візити нагадують йому на кожному кроці, що 

він не суверен, що його "велич" оманлива. Силу, яку Я даю вам, використовуйте для творення 

добра. 

6 Не сумнівайтеся в Моїх словах. Я приношу вам зерно віри, щоб ви виростили його і через 

нього навчилися цінувати Мої чудеса. Я вклав у ваш дух світло совісті, щоб ви знали закони, які Я 

дав вам, і щоб ними ви керували своєю душею і тілом. У Моїх настановах ви знайдете здоров'я, 

мир і радість. Ось чому Я сказав вам, що той, хто скуштує цього хліба, ніколи більше не буде 

голодним. 

7 Я показую Себе вам, щоб ви впізнали Мене, а потім передали знання, які Я зараз даю вам у 

спадок. 

8 Ви живете сьогоденням і не знаєте, що Я приготував для вашого майбутнього. Я готую 

великі легіони духів, які оселяться на землі, несучи з собою тонку місію, і ви повинні знати, що 

багато хто з вас будуть батьками тих істот, в яких втіляться Мої посланці. Ваш обов'язок - 

підготувати себе внутрішньо, щоб ви знали, як їх приймати і направляти. 

9 Земля приготована Мною і є такою ж чистою, якою Я її створив. Якщо на ній є щось погане, 

то це справа рук людських. Скільки зла ви, людство, створили через свій гріх, хоча хтось може 

сказати, що ви не несете відповідальності за те, що сталося в минулі часи. Але Я відповідаю вам: 

ваша душа вже населяла землю в інші часи, вона була відсутня і оскверняла землю. Ви знаєте, хто 

ви? Скільки зусиль ви повинні докласти, щоб загладити перед людством все те, в чому ви йому 

відмовляли. 

10 Коли втомишся, спирайся на посох молитви, бо через нього ти відновиш сили. Почувши 

Моє Слово, ви підніметеся у вищі області, звідки відчуватимете Мою Присутність. Зрозумійте, що 

для того, щоб виконувати Мій Закон, недостатньо підносити душу за допомогою молитви, потрібно 

також творити справи любові і милосердя. 

11 Вже наближається час, коли ця акція закінчиться. Але завжди знайте, що Мій Дух не відійде 

від вас. 

12 Коли Я перестану давати про Себе знати в цій формі, це буде ознакою того, що період 

підготовки закінчився. Я запечатаю розум тих, хто служив Мені, і дам їм відпочинок у великий 

період праці, і дам нагороду тим, хто був слухняним слугою в Моєму винограднику. Їм Я залишу 

мир Духа Мого. Але вони і надалі будуть інструментами вищого одкровення. 

13 Подібно до того, як "Слово" більше не стало плоттю після того, як воно було в Ісусі, так і 

цей прояв Мого Духа через людину більше не повториться. Тільки Моє світло буде продовжувати 

випромінюватися з нескінченності, щоб духовно направляти вас на істинний шлях. 



U 128 

100 

14 Зверніть увагу на це світло і ви не зіб'єтеся з правильного шляху. Дотримуйтесь Моїх 

законів, тоді віра і довіра до ваших духовних дарів буде дуже великою. Зрозумійте, які сили Марії, 

Ісуса та Іллі, бо Я дав вам частку в них. 

15 Будьте бадьорі у виконанні Моїх наказів, які не будуть жертвою, а скоріше радістю для 

вашого духу. Будьте, як малі діти, біля свого Отця, довіряючи Йому і сподіваючись на Нього. 

16 Я бачив, як цей народ молиться за людство, любить його і надихається любов'ю Вчителя. 

Ваш біль також великий, але саме він об'єднає вас і зробить справжньою родиною. Я буду втішати 

вас на вашому життєвому шляху, поки ви не досягнете землі обітованої. 

17 Мир, на який ви сподіваєтеся, прийде, і він буде настільки ж великим, наскільки великим 

був біль. Об'єднання (всіх духовних спільнот) також прийде, але перед цим Я буду посилати вам 

повідомлення, що сповіщають про близькість часу, коли ці пророцтва здійсняться. 

18 Вітаю вас, що переступили поріг нової епохи. Ви почули дзвін заспокійливого дзвону і 

зібралися на його заклик, бо зрозуміли, що це голос вашого Отця, який закликає вас слухати Його. 

Це бажання і послух призвели до того, що Мій голос був розпізнаний тобою, коли він досяг твого 

серця. 

19 Оскільки ви не знаєте тривалості відведеного вам (земного) життя, необхідно, щоб ви 

вирушили в дорогу з цього моменту, бо яким би далеким не був ваш життєвий шлях, він завжди 

буде сповнений стимулів для досягнення вами мети. Кожного разу на ваших очах прояснювалася 

таємниця. У цей Третій Час, коли Моє Слово стане духовним плодом, щоб живити вас, Я відкрию 

вам те, що зберігається для вашого духу. Моє Слово виливається на духовно смиренних і простих 

розумом, бо воно подібне до потоку кришталево чистої води, яка, протікаючи через розум і від 

розуму до серця, а звідти до духу, не заплямувала себе нечистотами, що зустрічаються на її шляху. 

20 За цей час Я не ввійшов у прах світу. Тільки Мій Дух перебуває у внутрішньому храмі, який 

існує в глибинах вашого єства, де Я залишаю сліди Своїх стоп. Ви, що сіли за стіл Господа вашого, 

знаєте смак цього хліба, цього вина і цих плодів, щоб ніколи не впасти в оману. 

21 Я знайшов твою душу хворою, але став перед нею і сказав їй: "Я - Шлях, Я пропоную тобі 

Свою допомогу. Направляйте себе згідно з Моїми словами, і ви досягнете землі, яку шукаєте". 

22 Коли ви не мали уявлення про духовне життя, ви хулили Бога, коли відчували відчай і 

хотіли померти, щоб відпочити, як вам здавалося, не знаючи, що спокою, як ви його уявляєте, не 

існує, бо дух знаходить досконале щастя тільки в діяльності. Бездіяльність егоїстична, а егоїзм 

належить плоті, а не духу. Тільки тіло знаходить спокій, коли в ньому згасає останній подих життя. 

Одухотворяйтеся, люди, щоб побачити обличчя свого Вчителя, який усміхається вам з ніжністю і 

миром. 

23 Подібно до насіння, яке розмножується і поширюється, Моє вчення пошириться над 

людством, щоб врятувати його. Спасуться не тільки ті, хто Мене почує, але й ті, хто не був 

удостоєний почути це Слово. 

24 На цей народ Я вилив духовні дари, які завтра зроблять родючими поля, на яких проросте 

любов, злагода і мир, бо насіння Моє рознесуть Мої посланці по широкій землі, по провінціях і по 

містах. 

25 Я шукав вас у вашій камері, бо ви були в'язнями матеріалізму, егоїзму і гріха. Але Я 

звільнив вас, щоб ви несли цю Добру Новину до сердець. Ти ніколи не зможеш відійти від Мене. 

Ви - ніжні листочки на могутньому дереві життя, ви - гілочки чи пагінці. Через вашу душу тече сік 

дерева. Це той заповіт, який поєднує вас зі Мною і який ніколи не може бути зруйнований. Дерево 

- це сім'я, в ньому навіки поєднані батько, мати і діти. У ньому всі діти Господні повинні визнати 

себе братами і сестрами: Брати і сестри не тільки за принципом чи за походженням, а за любов'ю. 

26 Символом цього дерева був хрест, на якому ви прибили Мене. 

27 Ось Учитель, щоб підсолодити ваш шлях Своїм словом, бо ті, хто одного разу відчув спокій 

на цьому шляху, вже не сходять з нього, або повертаються до помилок минулого життя, де їх 

шмагали вихори. Моє Слово, завжди сповнене нових навчань і одкровень, оживляє вас, щоб ви не 

стояли на місці і не відступали. 

28 Знову і знову Я кажу вам: користуйтеся часом, коли Я даю вам Своє вчення Своїм Словом, 

бо коли прийде година Мого відходу, ви вже не почуєте цього "солов'їного" биття. 
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29 Я хочу, щоб "перші" були хорошими вчителями "останніх". Визнайте, що серед них 

прийдуть великі духи, які - пройшовши через горнило страждань 

- приймуть Мою духовну роботу з великою любов'ю і з Моїм вченням у своїх серцях і Моїм 

заохоченням у своєму дусі почнуть свою боротьбу серед людей. 

30 Дозвольте Мені навчити вас, підготувати вас і випробувати вас, щоб ви стали сильними, а 

ваша віра була істинною. Я буду використовувати вас як знаряддя Моєї Волі і через ваше 

посередництво здійсню багато справ. Твоїми устами Я буду говорити до народів, і з-поміж них Я 

виберу тих, хто піде за Мною в цей час. 

31 Сповніться милосердя, відчуйте трагедію людства, зрозумійте його випробування і його 

спокуту, щоб молитися і пильнувати за нього. Пам'ятайте, що Учитель не залишає вас у часи кризи, 

щоб ви, як Мої учні, робили те ж саме для своїх ближніх. 

32 Чи вважаєте ви себе незамінним для того, щоб Моє послання дійшло до сердець ваших 

ближніх? Ні, люди, але ви повинні виконати ту місію, яку я на вас поклав і для виконання якої я 

даю вам все необхідне. Чи знаєте ви, що можуть зробити для вас завтра ті, хто не має що 

запропонувати вам сьогодні? 

33 Велике очищення тяжіє над людством, і ви відчуваєте Мою справедливість навіть у повітрі, 

яким дихаєте. Але саме ця чаша страждань перетворить людство морально і духовно. 

34 Прагніть до свого оновлення, і не будьте більше малими дітьми перед обличчям Моїх 

настанов, щоб мало-помалу ви стали учнями - не тільки через те, що ви розумієте, але й через те, 

що ви застосовуєте на практиці. 

35 Відпочиньте в тіні цього дерева, о втомлені мандрівники, а потім, коли ви відновите сили, 

станьте охоронцями дерева і доглядайте його. Ця турбота і ця любов до її збереження буде подібна 

до води, яка робить землю родючою і освіжає її. Тоді ти змусиш гілки розростися так, що тінь 

пошириться і багато нужденних знайдуть під нею притулок. Натовпи людей прийдуть, бажаючи 

здоров'я і духовного миру, і ви тоді будете готові, бо на цьому дереві вони знайдуть плід, якого не 

знайдуть ніде. 

36 Нехай з духу вашого підноситься молитва за мир у всьому світі і за просвітлення для тих, 

хто керує народами, бо ви не будете жорстокосердими і важкими серцем, щоб не зупинилася 

Справа Моя. Зараз Я саджаю і поширюю Свої "дерева" в багатьох областях, щоб врятувати 

заблудлі серця. Ці "дерева" мають завдання ліквідувати (релігійний) фанатизм та ідолопоклонство 

людей. 

37 Ще раз кажу вам: Я є Шлях; не ходіть більше небезпечними стежками. 

38 Всі ці громади, об'єднавшись, утворять ту перешкоду, яку Ілля піднесе своєму Господу. Але 

ви, кому доручено наглядати за цими громадами, тримайте вуха відкритими, щоб почути Моє 

Слово, яке буде світлом, яким ви випрямите криві стежки. 

39 Істинно кажу вам, що ви маєте Мене дуже близько по суті Мого Слова, а також маєте з 

собою Мій "Духовний Світ" через його допомогу, захист і поради. Моє милосердя зміцнює вас, 

щоб ви не зневірилися на шляху, бо місія, яку ви отримали в цей час, дуже делікатна. Але я 

залишаю вас з необхідними духовними дарами, щоб ви могли йти вперед. 

40 Несіть свій хрест не як тягар, а як благословення. 

41 Нехай буде з вами Моє милосердя, як Отця, і Моє повчання, як Учителя. Відчуйте Моє 

тепло і Мій мир, і Я запевняю вас, що в кінці Моїх настанов ваша віра стане більшою і у вас буде 

більше мужності, щоб зустріти битву. 

42 Моє слово буде щитом у ваших серцях і мечем на ваших устах. Але вміти правильно нею 

користуватися як у бою, так і в мирний час. 

43 Ось ваш Спаситель. Хіба ви не шукали Мене старанно і всіляко? Хіба ви не закликали Мене 

з гімнами і псалмами, щоб Я врятував вас? Що ж, ось він я, хоча зараз я прийшов у тому вигляді, в 

якому ви не очікували. Але форма, яка не є новою, не повинна вас відштовхувати. Навпаки, 

намагайтеся шукати суть Мого вчення, і ви переконаєтеся, що цей тон, яким Я говорю з вами, ця 

любов, якою випромінюють Мої слова, і ця мудрість, яка сяє в кожному Моєму вченні, - це мова, 

зрозуміла вашому духу. 



U 128 

102 

44 Користуйтеся світлом Мого Слова і звільняйтеся з його допомогою, бо ви довгий час були 

зайняті тільки земним і стали охоронцями земних благ, не беручи до уваги, що душі судилося 

повернутися в свій старий дім і що ви повинні приготувати провізію і посох, який допоможе їй в 

дорозі. 

45 Люди прагнуть безсмертя в цьому світі і намагаються досягти його матеріальними 

справами, бо земна слава - навіть якщо вона тимчасова - ріже очі, а про славу духу забувають, бо 

сумніваються в існуванні того життя. Саме брак віри і відсутність одухотворення поклали завісу 

скептицизму на очі людей. 

46 Якби це людство вірило в Моє Слово, носячи Мене в своїх серцях, то завжди було б 

присутнім те Моє речення, яке Я колись сказав натовпу, що слухав Мене: "Істинно кажу вам: 

навіть якщо ви дасте тільки склянку води, то це не залишиться без винагороди". 

47 Але люди думають: якщо вони щось віддають і нічого не отримують натомість, вони 

консервують те, що мають, зберігаючи це тільки для себе. 

48 Зараз Я кажу вам, що в Моєму правосудді є досконала рівновага, так що ви ніколи не 

повинні боятися віддати що-небудь з того, чим ви володієте. Чи бачите ви тих людей, які збирають 

і накопичують скарби і ніколи нікому не дають ділитися своїми надбаннями? Ці люди несуть у собі 

їхній мертвий дух. 

49 З іншого боку, ті, хто до останнього подиху свого існування, до останнього подиху, до 

останньої години, поки не побачив себе самотнім, покинутим і бідним, присвятив себе завданню 

віддати ближньому все, що має, - ті завжди керувалися світлом віри, яке показувало їм вдалині 

близькість "Землі Обітованої", де на них чекає Моя любов, щоб винагородити їх за всі їхні діяння. 

50 Істинно кажу вам: нинішні сильні прийдуть до кінця, щоб звільнити місце тим, хто через 

любов і милосердя до ближніх своїх буде великим і сильним, могутнім і мудрим. 

51 Учні, прийміть Моє Слово як ще один доказ Моєї любові до вас. Відчуй Мій цілющий 

бальзам у своєму тілі і душі. Але якщо твоя совість підказує тобі, що твій біль - це наслідок твого 

гріха, то вижени його зі свого єства, бо в Моєму вченні ти знайдеш силу, щоб подолати неміч своєї 

плоті. Приходьте до Мене, всі ви, щоб Я дав вам силу досягти вашого духовного звільнення. 

52 Нехай діти приходять до Мене. Нехай молодь наближається до Мене. До Мене приходять 

чоловіки і жінки - хто в розквіті сил, хто в старості, Я хочу радіти вашій присутності, хочу чути 

ваш голос, що називає Мене Отцем. 

53 Грішники, плачте до свого Учителя, щоб сльози ваші очистили вас. Але нехай ваш плач 

буде подібний до покаяння Магдалини, щоб ваша любов дійшла до Мене, як молитва тієї розкаяної 

грішниці. 

54 Подолайте свою гордість, щоб стати смиренними перед своїми братами і сестрами. 

Смирення - це перемога, марнославство - поразка, навіть якщо в світі ці речі оцінюють по-різному. 

55 Чим можна пишатися, коли ніщо на землі не належить тобі? Я не робив вас спадкоємцями в 

цьому світі. Я довірив її вам так само, як це робить землевласник зі своїми робітниками: розподіляє 

між ними обов'язки з обробітку та догляду за полем, а потім збирає врожай і віддає кожному 

належну частку. 

56 Беріть від землі те, що вам потрібно, радійте і насолоджуйтеся усіма благами, які вона вам 

дарує. Але ніколи не заходьте так далеко, щоб вважати своє земне життя досконалою домівкою 

духу, і не вважайте те, чим ви володієте у світі, своїм найбільшим скарбом. 

57 Земля не заплямована, вона благословенна і чиста. Це чоловіки осквернили її серце. Якби 

земля згрішила, Я вже знищив би її і відправив би вас жити в інший світ; але Я не знаходжу на ній 

жодної плями. Тому я кажу вам, що саме в людстві ви повинні працювати - для його оновлення - 

щоб воно знову принесло вам мир, процвітання, любов, достаток і справжній прогрес. 

58 Дивіться, з яким терпінням Я навчаю вас, щоб і ви мали терпіння, коли навчаєте своїх 

ближніх, і коли нужденний стукає у ваші двері, ніколи не відмовляйте йому в присутності і не 

приймайте його з відразою. Що можуть запропонувати йому ваші руки, якщо у вашому серці немає 

любові? Кажу вам, що якщо хтось відчуває втому, то це тому, що він не володіє справжньою 

духовністю. З іншого боку, той, хто завжди виявляється готовим віддати, зумів підняти свої 

почуття над егоїзмом плоті. 
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59 Часом Я утримую Своє милосердя від вас, щоб спонукати вас думати про тих, від кого ви 

також відкликаєте його. Але я ніколи не позбавляю тебе спадщини, бо те, що я колись дав тобі, - 

твоє. 

60 Як Ви вважаєте, чи багато розчарувань Ви отримали від людей? Це відбувалося тоді, коли 

ти чогось від них очікував і коли тобі не було що їм запропонувати. Але тепер, коли ви поступово 

відкидаєте цей матеріальний інтерес і свій егоїзм, коли ви знаєте, що саме Я доглядаю за вами, 

навіть тоді, коли світу нічого вам запропонувати, ви вже не можете говорити про невдячність, 

розчарування або обман. Ви повинні закрити очі і серце на всі людські злидні і відкрити їх лише 

для того, щоб служити своїм ближнім зі справжнім милосердям і любов'ю. 

61 Ті, хто змушує вас найбільше страждати, є тими, хто може найбільше допомогти вам 

духовно розвиватися. Заохочуйте прагнення до духовного прогресу, усувайте одноманітність і 

рутину вашого життя. Хіба Моє проявлення через людський розум не здається вам найбільш 

значущим? Хіба ви не усвідомлюєте цінності всіх духовних дарів, якими Я наділив вас? 

62 Це Я приймаю невдячність від усіх, це Я люблю вас і віддаю вам усе. Але чи чули ви коли-

небудь, що Я розчарувався в вас? Ніколи, діти мої. Хто може знати вас краще за Мене, щоб 

розчарувати Мене, знаючи, що ви любите Мене і дійдете до мертвих Царства Мого? Якби Я думав 

так, як ти думаєш зараз, це було б так, ніби Я вимагав би від тебе Кров, яку Я пролив в інший час, 

будучи людиною. Але я кажу вам, що ця кров була тією, яка проклала вам шлях до вознесіння. 

63 Необхідно, щоб ви розуміли своє завдання, щоб ви могли виконати його так, як це є вашим 

обов'язком. Пам'ятай: коли ти глибоко відчуваєш біль ближнього, робиш його своїм і приносиш до 

Мене в молитві, ти стаєш справжнім заступником і посередником між Богом і своїми ближніми. Я 

поставлю на твій життєвий шлях і того, кому ще належить жити у світі, і того, кому належить піти 

з нього, бо ти знаєш, як розбудити жагу до оновлення в тому, хто продовжує свій шлях на землі, і 

ти зможеш вказати шлях, що веде його до світла, тому, хто незабаром відійде в духовну сферу. Я 

дав вам духовні дари для того, щоб ви використовували їх на благо ваших ближніх і для вашого 

власного блага, але не для того, щоб ви ховали їх від світу зі страху перед ним, і не для того, щоб 

виставляли їх напоказ і навіть хвалилися ними. Проявляйте милосердя так, щоб невігласи, 

нужденні і невинні відчули бажання володіти вашими дарами і в бажанні служити своїм ближнім 

також. Тоді ти навчиш їх і відкриєш їм, що кожне створіння несе в собі дари Божественного Духа. 

64 Нехай ніхто не наважується ображати вченнями, які Моя Робота не відкрила йому, бо вони 

стануть причиною переслідування Моєї Доктрини, і вам доведеться відповідати за це перед Моїм 

Правосуддям. Говоріть про Мою Істину, ніколи не змінюючи її. Ніколи не мовчіть зі страху, бо 

істинно кажу вам: якби ви мовчали, то каміння заговорило б. Врахуйте, що структура вашої 

планети зроблена з каменю і що зсередини її вирветься гулкий звук, який сповістить про час 

праведності. Не чекайте цих свідчень, краще говоріть самі. Але нехай цей голос виходить із вашого 

серця, бо ним буде говорити ваш дух. 

65 Люди, Я прийшов підсолодити ваше існування, дати вам хліб вічного життя. Зроби Мене 

своїм наставником, і Я вкладу в тебе Свій мир. 

66 Мені приємно дати вам Моє Слово в цей час, як Я дав його вам у Другий Час: просте слово, 

щоб ви зрозуміли його, і, почувши його, ви наситили свої серця мужністю і чеснотами. Подивіться, 

як його божественна сутність захопила ваш дух і стала бальзамом на ваші рани, щоб завтра ви 

також зцілили своїх ближніх, змусивши їх почути Моє Слово. 

67 Якщо ви підготуєтесь духовно, то побачите чудеса, станете здоровими, а ваші ближні 

отримають благодать і блага. 

68 На людство насуваються великі нещастя, і ти маєш бути пророком і оплотом. Моліться, 

працюйте, і сили природи пройдуть повз вас, не залишивши сліду. Піднесіть своє заступництво, і я 

обіцяю вам, що мантія любові і захисту захистить ваших близьких. Я не вимагаю від вас покаянь і 

жертв. Для того, щоб бути Мені приємним, достатньо підняти свій дух, і Я наповню вас миром. 

Любіть один одного, і я благословлю вас. 

69 Я не просив вас іти в далекі краї, щоб поширювати Моє вчення; цей час ще не настав. Але 

настане момент, коли ви переїдете зі своїми близькими в інші місця, де оселитеся і продовжите 

бути невтомними сіячами дорогоцінного насіння, яке я вам довірив. 
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70 Мій народ будуть шукати люди різних рас і віросповідань, і необхідно, щоб Мої учні 

показали їм найкоротший шлях до Мене, навчивши їх любити один одного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 129 
1 З Царства Свого Я приходжу в дім людини і шукаю світильника її віри. Я стукав у кожне 

серце, щоб розгледіти в кожному добру волю поспішити на Мій заклик. В одних я знайшов 

святилище, освітлене полум'ям лампадки, в інших - лише темряву. Одні є чистими місцями, куди Я 

можу увійти, інші осквернені і повинні спочатку очиститися, щоб прийняти Мене. Але я 

благословляю їх усіх з однаковою любов'ю. 

2 Той, хто стукає у ваші двері, не приходить у царських шатах, хоча він і цар. Він приходить в 

одязі мандрівника і в пошуках заїжджого двору. Кожного разу, коли Я бачу, що ви прокинулися, 

пильні і чекаєте Мене, Моє Слово ллється в вас невичерпним потоком, щоб зробити ваші серця 

плідними. Це серце, яке б'ється у вас, є відповідним ґрунтом для того, щоб посіяти божественне 

насіння. Ваш дух - це храм божественності, це Мій дім. Ваша совість - тлумач Мого голосу 

справедливості і опора Мого скіпетра. Всі ці сили говорять вам про те, що ви не самостійні, а 

походите від всемогутньої Істоти, якій ви повинні підкоряти свою волю, оскільки Вона досконала. 

3 Отець наближається до Своїх дітей, щоб зібрати від них їхні заслуги, як найкращий урожай, 

а не тільки сльози ваших страждань, бо це не те, що Я зберігаю в Моїх житницях. Майже завжди 

ваш плач є плодом вашого непослуху Моєму Закону. Лише зрідка ви плачете з любові чи покаяння. 

4 Я побачив, що за цей час твоє серце закам'яніло. Але якщо Я викарбував Свій Закон на 

камені в Першу Еру, то чому б Мені не викарбувати його на камені вашого серця в цей час? Там Я 

покажу вам силу Свого Слова і напишу не просто сторінку, а книгу, що містить таємниці Моєї 

прихованої мудрості, яку можу відкрити тільки Я. 

5 Я говорю до вас як Отець і як Учитель; але коли Я говорю до вас як Суддя, бійтеся Моєї 

справедливості, але не тікайте від неї, бо навіть цей голос - друг, і коли він закликає вас до 

відповідальності, то робить це тому, що любить вас. Так Я показую Себе перед вашими очима, щоб 

ви могли пізнати Мене. Як ти міг це зробити, якщо Я жив вічно прихований за завісою таємниці? 

Зрозумій, що це було Моїм бажанням потроху відкривати Себе перед твоїм духом, щоб ти, 

нарешті, побачив Мене у всій Моїй славі. Якби на початку твого духовного розвитку Я явив Себе 

твоєму духу у всій Своїй величі, що б ти побачив, відчув або зрозумів? Нічого! Якби ти відчув себе 

поруч зі Мною, то побачив би безмежну порожнечу, або, прагнучи осягнути глибоку істину, виявив 

би свій розум неспроможним, а дух - слабким. Сьогодні Я знову трохи відсуваю завісу Моєї 

таємниці, щоб ви могли краще пізнати свого Бога. 

6 Хто сліпий, що не бачить Мене? Хто нечутливий настільки, що не відчуває Мене? Я довго 

готував вас до того, щоб ви почули Мене в такому вигляді, в якому Я є: споглядати Моє Обличчя, 

одночасно готуючи вас до часів, що прийдуть, коли вам потрібно буде знати більше про Мене. 

Отже, якщо ви прагнете світла, якщо ви голодні і спраглі істини, слухайте Мене всіма своїми 

почуттями і силами душі, і ви побачите Мене. Не звикайте до цього Слова як до чогось буденного, 

не впадайте в рутину богослужбового ритуалу. Не сприймайте Моє вчення як якусь матеріальну 

ідеологію і не використовуйте його для наживи за рахунок доброї волі або фізичних чи душевних 

страждань ваших ближніх. 

7 Для вас настав час розуміння, настав момент просвітлення, і не за горами той час, коли ви 

повинні відправитися в дорогу, щоб це світло засяяло в інших серцях. Я даю вам чутливість і даю 

вам знання, щоб ви могли виконати свою духовну місію. Ви всі здатні дати світлу пораду тому, хто 

її потребує, осушити сльози того, хто плаче. Я дав вам у достатку дорогоцінний цілющий бальзам, 

який не повинен залишатися невикористаним ні на день. Біль очистив вас, щоб ви могли розкрити 

свої духовні дари. Не заплямуйте себе знову гріхом. Твої уста і твоє серце також очистилися - одне 

для того, щоб стати джерелом милосердя і добрих почуттів, а друге - щоб воно могло виражати 

чисте, піднесене. 

8 Ось Моє вчення, ясне, прозоре, як вода, якою ви втамовуєте спрагу. Я перетворюю твоє 

серце на фонтан, щоб воно збирало цю воду і, завдяки його прозорості, ти міг бачити дно, на якому 

немовби споглядаєш Мій Дух, вільний від будь-якої форми чи оболонки. 

9 Слухайте Мене, учні, бо від Мене походить усяка мудрість. Я приходжу до вас зі словами і 

справами, щоб здивувати вас уві сні. Істинно ж кажу вам: перш ніж прийти до народу або до серця, 
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Я посилаю до них посланця або провідника, щоб вони впізнали і прийняли Мене при Моєму 

приході. А тепер запитайте себе, до якого з Моїх приходів ви були справді готові прийняти Мене. 

10 Пророків Першої Епохи, які сповіщали про прихід Вчителя, висміювали, переслідували і 

закидали камінням у містах. Ілля, який говорив у цей час устами натхненного і праведного 

чоловіка на ім'я Роке Рохас, проповідував "в пустелі" і дуже мало хто чув його голос. 

11 Якщо ви подивитеся на боротьбу Мойсея в ті перші часи, то також побачите брак віри, брак 

підготовки у вирішальні моменти. Пам'ятайте: Коли Мойсей наказав своєму народові в ніч 

визволення, щоб ніхто не спав і щоб вони провели нічні години в молитві, стоячи в сандалях і з 

палицями в руках, було багато тих, хто залишився спати, а коли вони прокинулися, то народ вже 

вирушив у дорогу. І коли Мойсей залишив народ молитися на горі Синай, то, повернувшись, 

побачив величезний народ, відданий ідолопоклонству; вони зовсім забули про оголошення свого 

вождя і пророка щодо обітниць Єгови. 

12 Я ніколи не хотів застати вас непідготовленими або застати вас зненацька, коли ви грішите 

або спите в лоні світу і плоті. Ось чому Я послав до вас Своїх посланців заздалегідь, щоб вони 

зробили так, щоб Мій голос дійшов до вас, від найскромнішої хатини до найпишнішої оселі. Сім 

великих пророків Я породив серед того самого народу, щоб вони сповістили йому про прихід 

Спасителя світу - сім чоловіків, які були братами того народу і мали його кров і мову. У них Я 

вклав Свій голос, щоб вони були променем надії для бідних і пригноблених, і провіщенням 

справедливості для гордих, злих, несправедливих. 

13 Коли Обіцяний прийшов до Свого народу, за Ним пішло дуже мало - лише ті, хто голодував 

і жадав праведності. Але ті, кому надавали багато почестей, хто був сповнений марнославства і 

прагнення до влади, і хто відчував, що вказівний перст Мого правосуддя вказує на них, - саме вони 

простягли хрест за Сина Божого. 

14 Ви покликані нести людству Добру Новину про те, що воно вже живе в часі Святого Духа, в 

тому часі, який сповіщений великими знаменнями в природі, щоб відкрити очі вченим на істину, 

спонукати серце грішника до покаяння і змусити світ замислитися. Але це людство - не бажаючи 

тлумачити ці голоси (природних явищ) в їх істинному значенні - коли воно не могло пояснити все 

матеріальними причинами, воно піддалося забобонним страхам. Тому в цей час Моє Слово 

прийшло на серця, які є камінням, з яких почалася нова пристрасть до Мене. 

15 Світло, яке Мій Дух вилив на вас у цей час, - це кров, яку Ісус пролив на хресті за людство. 

Як передвістя цих одкровень, ви приносили в жертву ягнят у Першу Еру і позначали їхньою кров'ю 

двері своїх домівок. Кров - це життя, жертва - це любов. Любов - це світло духу. Це завжди було 

вашою характерною рисою чи ознакою. 

16 О люди, які пішли за цим голосом - ніколи не забувайте, що Господня любов позначила вас 

для великої місії. Цей божественний знак є Моїм поцілунком любові, є захисною силою, зброєю і 

щитом. 

17 Життя, через яке ви проходите сьогодні, є більшою пустелею, ніж та, через яку пройшов 

Ізраїль у Першу епоху. Але якщо вам не забракне любові і віри, коли ви будете його проходити, то 

не буде ні нестачі, ні голоду, ні спраги. Буде манна і вода, оазиси і радощі на життєвому шляху. 

Хто не тікає від розпеченого піску, не відступає перед ворогами, не втомлюється в далекій дорозі, 

той незабаром відчує, що наближається до Землі Обітованої. Але ті, хто шукає в дорозі зручностей, 

насолод і засобів стати великим, зупиняться на своєму шляху і затримають своє прибуття до воріт 

міста. Шлях - це висхідний розвиток, пустеля - випробування для віри і загартування для духу. 

18 Не робіть з цього шляху шлях на свій смак, не намагайтеся пристосувати Мій Закон і Мою 

Справу до свого життя, до своїх звичок і своїх пристрастей. Ви повинні пристосуватися до Мого 

Закону. 

19 Іноді ти не можеш зрозуміти, за що Я тебе так люблю, за що прощаю тобі всі твої провини. 

Потім Я показую вам ваших ближніх, щоб ви зробили з ними те, що Учитель зробив з вами. 

20 Хто може сумніватися в доброті Мого вчення в цей час? Я сказав людям, як і колись: 

"Любіть один одного", дітям: "Шануйте своїх батьків", чоловікові: "Поважайте свою дружину", 

батькам: "Будьте добрим прикладом для своїх дітей". Це не темрява. Моє насіння несе мир, любов, 

злагоду. Таким чином, ви припиняєте спокуту, яка з найдавніших часів переходила від батьків до 
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дітей, - сумне відшкодування, яке було насінням, яке ви сіяли і пожинали знову і знову. Необхідно, 

щоб кожний проступок був змитий, і істинно кажу вам: жоден проступок не втече від Моєї 

справедливості. Рік, століття і навіть вік може пройти над ним, але час суду прийде. 

21 Любіть чистоту, живіть за законом, який підказує вам совість. Використовуйте цей час 

навчання для того, щоб застосувати на практиці те, чого ви навчилися. Не спіть, поки інші плачуть, 

не звикайте до звісток про війну. Пам'ятайте, що ці повідомлення сповнені ридань, нарікань і 

страхів. Зрозумійте, що ці повідомлення, які доходять до вас, - це крик болю ваших братів і сестер. 

Для вас було б краще, якби ви на основі Мого Слова відчули біль цих людей і, надихнувшись 

співчуттям, молилися за них і здобували заслуги, щоб вони знайшли мир і війна не застала 

зненацька і ваш народ, а потім, випивши дуже гірку чашу, вигукнули: "Тепер я розумію, що 

пережили ці народи!". 

22 Що було б з цим народом, який Я зібрав, якби Я не навчав його словами справедливості, 

правди і любові? Невже ви не вірите в Моє Слово цього часу, бо Я доношу його до ваших вух через 

Моїх дітей? 

23 Якщо ви вбивали пророків Першої Епохи в дорозі, а потім піддали мученицькій смерті Моїх 

апостолів, то кажу вам, що і цим глашатаям ви заподіюєте смерть, коли не вірять Слову, що 

виходить з їхніх вуст. Невже ви настільки поневолені своїми матеріальними почуттями, що не 

відчуваєте божественної суті цього слова? Пам'ятаєте, Я говорив вам: "Дерево пізнається по його 

плодах". 

24 Я готую вас до того часу, коли ви перестанете чути Моє Слово, бо тоді люди назвуть вас 

народом без Бога, народом без місця поклоніння, бо у вас не буде ні величних церковних споруд 

для поклоніння Мені, ні урочистих богослужінь, ні шукання Мене в образах. Але Я залишу вам 

книгу як заповіт, яка буде вашим захистом у випробуваннях і шляхом, по якому ви будете 

направляти свої кроки. Ці слова, які ви чуєте сьогодні через глашатая, завтра виллються з Писання, 

щоб ви могли знову освіжитися ними, і вони будуть почуті натовпами людей, які приєднаються до 

вас у той час. 

25 Не зневажайте написане в інші часи, бо будете фанатиками. Не дозволяйте пристрастям 

керувати вами і навчіться поважати своїх братів, які в інші часи писали своєю любов'ю, своєю 

вірою і навіть своєю кров'ю сторінки тієї книги, в якій записані імена і приклад тих, хто свідчив 

про Мою істину. 

26 Чи любиш ти Мене і чи впізнаєш Мене? Чи любиш ти Марію, свою Небесну Матір? Бо 

серед тих сторінок є одна, написана Кров'ю вашого Спасителя і сльозами Марії - тієї, що носить у 

своєму лоні материнську любов Божу. 

27 Якщо ви хочете, щоб нові покоління поважали Третій Заповіт, поважайте попередні 

Заповіти. 

28 Великі відвідини потрясуть світ, і тоді люди звернуть увагу на нову книгу Об'явлення, яку 

вони зустрінуть твердою, як скеля, викарбуваною в серцях людей. 

29 Правильно розумійте Моє Слово. Я багато говорив вам про Мою відсутність і Мій відхід. 

Але зрозумійте, що я говорив з вами образно. Я більше не буду говорити з вами в такому вигляді, 

але чи можете ви уявити, що Я можу відійти від одного з вас, коли Я - життя вашого духу, і 

оселитися в ньому назавжди? Чи зможете ви перестати чути голос Отця у своєму єстві? Ніколи, 

якщо знати, як підготуватися. 

30 Ви рухаєтеся до цієї мети, для цього Я прийшов, щоб озброїти вас за допомогою цих 

проявів. Якщо ви готові, ви почуєте Мій голос чистим і ясним; якщо ви не готові, ви будете 

розгублені і не зможете передати нічого, окрім свідчення. Що ж ви передасте, про що будете 

говорити після розставання з Моїм Словом? 

31 Я хочу - щоб ви не відходили від природного і простого життя і не впадали в стан, який 

можна було б вважати ненормальним, щоб ви завжди залишалися озброєними і щоб ви зберігали 

одухотворення в своїх серцях, щоб в будь-який момент, коли вас покличуть, ви були готові 

виконати свою місію. 
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32 Я говорив вам, що в 1950 році Я зберу 144 000 позначених на землі. Але ніхто не знає, в 

який момент на землі Я дозволю народитися тим, хто ще перебуває в духовному, щоб вони могли 

виконати Мою місію. 

33 Ваша доля в Мені, бо Я є Воскресіння і Життя. Пізніше ви знову зберетеся в Духовному 

Домі і звідти завершите свою роботу. 

34 Одухотворяйте виконання свого завдання. Вже наближається 1950 рік, і ви не повинні 

залишатися непідготовленими. Я хочу бачити, що ви виконуєте свою місію з ентузіазмом, але не 

фанатично. Використовуйте час, який є світлом і спасінням для душі. 

35 Хоча людство пройшло довгий шлях, воно все ще залишається духовно розділеним. Невже 

кожному народу була відкрита своя істина? Ні, правда одна. 

36 Духовне розділення людей відбувається через те, що одні взяли одну гілку, а інші - іншу. 

Дерево одне, але гілок у нього багато. Але люди не захотіли так сприймати Моє вчення, і 

суперечки роз'єднують їх і поглиблюють розбіжності. Кожен вважає, що володіє істиною, кожен 

вважає, що має рацію. Але Я кажу вам: доки ви смакуватимете плід з однієї гілки і 

заперечуватимете плід з інших, доти ви не прийдете до усвідомлення того, що всі плоди походять з 

божественного дерева, сукупність яких являє собою абсолютну істину. 

37 Коли Я говорю вам про ці істини, не думайте, що Учитель має на увазі зовнішні форми 

поклоніння різних релігій, але фундаментальний принцип, на якому базується кожна з них. 

38 Наразі сильна гроза дає про себе знати. Його пориви вітру, струшуючи дерево, змусять 

падати його різноманітні плоди, і їх скуштують ті, хто раніше їх не знав. Після цього вони скажуть: 

"Якими ж ми були невірними та сліпими, коли, охоплені фанатизмом, відкидали усі плоди, які 

пропонували нам наші ближні, лише тому, що вони були нам невідомі!". 

39 Частинка Мого світла є в кожній групі людей, в кожній громаді. Тому нехай ніхто не 

хвалиться тим, що володіє всією правдою. Зрозумій же, якщо ти хочеш глибше проникнути в 

природу Вічного, якщо ти хочеш сягнути далі того місця, куди прийшов, якщо ти хочеш більше 

знати про Мене і про себе, то спочатку ти повинен об'єднати знання одного зі знанням іншого, і так 

само - з усіма іншими. Тоді з цієї гармонії засяє ясне і дуже яскраве світло, яке ви досі шукали у 

світі, не знаходячи його. 

40 "Любіть один одного" - ось Мій принцип, Моя найвища заповідь для людей, без різниці 

віросповідання чи релігії. 

41 Наближайтеся один до одного, виконуючи цю найвищу заповідь, і ви побачите, що Я 

присутній у кожному з вас. 

42 Будьте уважними спостерігачами і ви зрозумієте, що битва ідей, віросповідань і релігій вже 

починається. Результат вашої людської боротьби веде вас крок за кроком у цю нову битву. 

43 О, якби люди були сприйнятливими, коли до них наближається Моє світло, - скільки болю і 

сум'яття вони позбавили б себе! Але вони ще не розуміють, як підготувати себе до отримання 

миру. Вони лише прагнуть підготуватися до війни, або, принаймні, до оборони. 

44 Після того, як я оголосив про все це і попередив вас - невже ви все ще лякаєтеся, як якийсь 

невіглас, коли прийшов час битви? 

45 Пошліть себе за мир, за злагоду, за примирення і братерство. 

46 Ви побачите, як великі релігії нападають одна на одну, як розгублені маси людей тікають у 

дикій втечі. У той час цей народ буде мати повне усвідомлення свого завдання, він буде вільний від 

упереджень, від плям і помилок, щоб простягнути руку, сповнену милосердя, тим, хто потребує 

миру, затишку, світла і здоров'я. 

47 Оновлюйте своє життя, одухотворяйте свої справи, вивчайте Моє Слово, бо в ньому Я даю 

вам смак усіх плодів божественного дерева, щоб, коли ваші ближні запропонують вам плоди, які 

вони мають і виростили, знаючи смак плодів, які Я вам дав, ви з любов'ю прийняли його плід, якщо 

знайдете його чистим, або з добротою відкинули його, якщо не знайдете його чистим. 

48 Дух володіє вищим чуттям, яке дозволяє йому відкривати істинне, чисте, досконале. Але 

необхідно, щоб цей дар розвивався, щоб не стати жертвою помилки, тобто харчуватися 

нездоровими вченнями і відкидати те, що дійсно є поживою для вашого духу. 
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49 Я дам вам Моє вчення, але спочатку покладіть на Мене свою скорботу, поплачте біля серця 

Учителя, одужайте, і коли вгамуєте свій біль, коли висохнуть сльози на щоках ваших, підніміть 

свій дух, щоб на нього зійшло Моє вчення. 

50 Я не хочу бачити ні голоду, ні спраги в жодного з Моїх учнів; Я хочу бачити вас 

задоволеними, коли ви їсте і п'єте за Моїм столом. Тільки так ви зможете творити в цьому світі 

справи, гідні Мене. Не забувайте, що кожен день, який минає, наближає Мій відхід, і той, хто не 

скористається цим часом наставництва, згодом відчує себе сиротою. 

51 Це не випадково привело вас у Мою Присутність. Мій голос кликав вас дорогами життя, і 

Моє милосердя вело вас. Тепер ви знаєте, що пізнали завдання, яке Я послав вам виконати на землі. 

У Моєму Слові ви дізналися, звідки ви походите і яка ваша мета. Ви отримали одкровення, що ви є 

частиною народу, який отримав манну Духа в три етапи. 

52 Якщо ви перенесете все, що відбувалося в народі Ізраїлю в перші дві епохи, в духовну 

площину, то зрозумієте, що те ж саме відбувається і у вас в теперішній час. 

53 Життя цього народу, його історія - це урок для всього людства, це притча, це книга, 

кам'яним фундаментом якої став закон, який Я відкрив вам на Синаї. Її зміст зберігає голос 

пророків, розвиток народу, його боротьбу, перемоги і поразки, радощі і гіркоту. Також у ній - 

досконала праця Христа серед людей і місія тих, хто пішов за Ним. 

54 Сьогодні ця книга відкривається перед вашим духом, і ви бачите, як з неї вириваються нові 

промені світла, бо те, що було незрозумілим у ті часи, сьогодні пояснюється вам. Сьогодні ваш дух 

може стукати у ворота потойбічного світу в бажанні мудрості. Сьогодні ваші духовні можливості 

дозволяють вам наблизитися до Вчителя, щоб Він відкрив вам нові уроки Своїх Божественних 

Таїнств. 

55 Народе Мій, хоча у славі Мого Духа панує мир, Я не можу утриматися від того, щоб не 

послати тобі Свою допомогу, бо бачу, як ти йдеш дорогами світу, тягнучи за собою ланцюги трудів 

і недосконалостей. 

56 Ви прямуєте через пустелю, і посеред неї Я зробив так, що ростуть пальми, щоб ви могли 

знайти тінь і відпочити. Я змусив невичерпне джерело бити з безплідної скелі вашого світу, щоб ви 

могли пити з нього і більше не відчували спраги. Сьогодні Я не даю вам полів у світі для обробітку, 

ви знайдете свої поля в серцях. Хтось тільки почав обробляти землю, хтось завершує давно 

розпочату справу, а хтось пожинає плоди свого посіву. 

57 Батьки сімейства не повинні виправдовуватися тим, що у них багато дітей, що їхній час 

присвячений виключно здобуттю хліба насущного, і що тому вони не можуть думати про те, щоб 

робити добро іншим. 

58 Нехай не кажуть Мені люди, що вони відчувають себе нездатними навчати Моєму Закону. 

Всім вам кажу, що на вашому життєвому шляху більш ніж достатньо можливостей, де ви можете 

посіяти Моє насіння, не втрачаючи часу і не нехтуючи своїми обов'язками. 

59 Служіть Мені, і Я буду служити вам. 

60 Ваше серце не повинно розчаровуватися, якщо ви сієте любов у своїх дітях або у своїх 

ближніх, а пожинаєте від них лише біль. Ви точно знаєте, що Христос посіяв у світі і що Він 

пожинає. Але Він знав, що жнива не на землі, а на небі, коли прийде час. І ви, учні, наслідуючи 

Учителя в терпінні, не шукайте нагород чи відплати на землі, а чекайте години свого блаженства в 

потойбічному світі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 130 
(Проповідь у Великий четвер Страсної седмиці) 

1 Світ глибоко зворушений спогадом про Мої страсті. У цей день, коли ви згадуєте ті події, і 

коли Мій божественний промінь сходить, щоб принести 

Щоб дати душам людей внутрішній мир, Ісус бачить ваші емоції. 

2 Ви, що любите Мене і віддаєте Мені своє апостольське життя, що даруєте спраглому рабину 

кришталево чисту воду своєї любові, - відчуйте, що істинно Дух Святий Учителя перебуває серед 

вас. 

3 Настав час для того, щоб запанував дух правди і щоб релігійний фанатизм був усунутий з 

сердець людей. 

4 У цей момент Мій Дух відчуває дуже велику радість, тому що Я перебуваю серед Своїх 

учнів, яким пропоную вино за Моїм столом любові - не виноградне вино, яке ніколи не перестане 

бути соком виноградної лози, - а Моє власне духовне життя. 

5 Минув час, коли Я говорив вам, щоб ви пам'ятали про Святе Причастя, приймаючи хліб і 

вино в пам'ять про Мене. Сьогодні Я вчу ваш дух живитися змістом Мого вчення про любов і 

відректися від будь-якої символіки. 

6 Я не намагаюся нагадувати вам про страждання, які належать до іншої епохи, і все ж ви 

плачете за Моєю вказівкою, але цей плач буде від покаяння. 

7 Світ - це чаша гіркоти; але Христос, "Слово" Отця, приходить сповнений любові і 

продовжує вчення безмежного милосердя, яке Я дав людям. У цей час Я показую вам шлях, яким 

ви повинні йти, щоб досягти спасіння від ваших гріхів. Але я не хочу, щоб ви носили у своїх 

думках тільки Христа, але щоб ви свідчили про істинність Його вчення ділами любові. 

8 Подивіться, як у цей день багато Моїх дітей помилково символізують ту вечерю, на якій Я 

востаннє з'єднався зі Своїми учнями; Моє Слово, Моє Вчення Любові сфальсифіковані. У цю мить 

Божественне Слово, перебуваючи в безпосередньому єднанні з усіма душами, дарує вам Свою 

любов, подібно до того, як воно роздавало хліб між Своїми апостолами. 

9 Ось Христос, Князь миру, якого натовп вважав агітатором і бунтівником. Пам'ятайте, що 

Богочоловік прийшов у світ і сказав: "Це Мої діти, за яких Я віддам останню краплю Своєї Крові". 

Сьогодні, діти Мої улюблені, Я говорю з вами просто. Тоді Я говорив з вами притчами, і багато 

разів ви не розуміли Мене, тому що надавали Моїм словам невірний сенс. 

10 Людство, ти безмежно любимо Мною! Я повернувся до вас не так, як ви чули Мене 

Першого разу, і не так, як ви бачили і чули Мене Другого разу. Сьогодні Я даю вам Свої настанови 

за допомогою мозку, підготовленого Моєю мудрістю. 

11 Серед Мого народу завжди були і ті, хто має почуття духовності, і ті, хто шукає лише 

матеріальних благ. У Першу Еру були ситуації, коли одні поклонялися Золотому Тельцю, а інші 

плакали від страху перед Єговою; а в Другу Еру серед Моїх Апостолів знайшовся один, який 

побажав отримати від Мене владу перетворювати каміння на золото, мотивуючи це тим, що добре 

було б підтримати грошима бідних, які голодують. На це я йому відповів: "Якщо роздавати гроші 

людям, то вони перестануть їх цінувати, бо їх легко отримати". І додав: "Хто йде за Мною, той 

буде вбогий, як Учитель його". Тому і Я смиренно нахилився, щоб омити ноги Своїм учням, і 

сказав їм: "Ніколи не вважайте себе першими, але останніми перед Отцем". 

12 Вам, Моїм новим учням, Я кажу: "Що бачите, як Я роблю вам, те робіть і ви братам вашим". 

13 Ви підготували свої серця, щоб прийняти суть Мого Слова, а разом з ним розраду, 

підбадьорення і світло, яких ви потребуєте. Ви довіряєте Мені, бо знаєте, що ви, як і всі істоти, 

перебуваєте під Моїм захистом. Але Я говорив вам, що ви живете в час відшкодування і очищення, 

і що ви все ще будете знати біль в найбільшій мірі. 

14 Майбутнє ще несе великі випробування і страждання для людства, і вам, як частині цього 

людства, також доведеться страждати. Тільки молитва і "неспання" зроблять страждання 

терпимими. Багато хто втратить орієнтири в цих випробуваннях, впаде у відчай і шукатиме 

вирішення своїх страждань в інший спосіб. Але тільки якщо вони повернуться на шлях добра, миру 

і справедливості, вони повернуть собі мир. І навіть серед цих людей, які отримали свою мітку в цей 
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час, з тих 144 000, позначених на їхніх чолах, - скільки з них покинуть Мене, хоча зараз вони 

оточують Вчителя і слухають Його вчення про безмежну любов? 

15 Саме тому Я прийшов у цей час, щоб надати вам сили у вашій боротьбі, показати вам, що 

треба працювати заради високого ідеалу, який є тим самим, за який Я боровся в усі часи, - вашого 

духовного вищого розвитку. 

16 Всі свої духовні дари зробіть своїми і високо цінуйте їх, щоб витримати це велике 

випробування. Не віддавайте їх, щоб не відчути себе сиротою, бо будете змушені накопичити 

великий запас віри, духовної сили і мужності, щоб не впасти у відчай. 

17 Але все, що я вам повідомляю, не знищить вас, а зробить вас великими, бо ви знайдете 

незліченну кількість нагод творити добро і поширювати свою діяльність любові. Якщо ви знаєте, 

як підготувати себе, ви забудете про себе, щоб прийти на допомогу своїм ближнім, і ви знайдете 

їхні душі сприйнятливими, як незаймана земля, щоб прийняти насіння і благодатний дощ ваших 

справ любові. 

18 Так Я готую дух Моїх дітей, щоб, коли прийде час, вони могли засвідчити, що всі події, які 

вони переживають, говорили їм про Мене, що вони відчували, що Мій Дух був навколо них. 

19 Бо Я не тільки слово, Я - діло. Я невпинно борюся в душах Своїх дітей, щоб перетворити їх, 

і Я уважна, щоб відповісти на ваші запитання, відповісти на ваші заклики і прийти вам на 

допомогу, щоб ви могли виконати своє призначення. 

20 Це час, коли Моє світло вилилося на кожний дух. Той, хто був готовий практикувати Моє 

вчення, відчував себе сповненим сил, одухотвореним вищою волею, а справи, які він виконував, 

давали йому життя і зміцнювали його віру. Ця людина вже не може зійти з правильного шляху, 

навіть якщо доведеться йти через терни, бо сила її духу зросла і вона знає, як подолати страждання, 

щоб досягти свого ідеалу. Хто ще не став на цей шлях роботи, має розпочати його сьогодні і не 

зупинятися. Навіть найменша його робота буде взята Мною до уваги. Ви не знайдете більшого 

задоволення на землі, ніж прийти на допомогу ближньому, бо відчуваєте його біль. 

21 Усе, що Я зробив у Другій Ері, щоб показати вам Моє вчення про активну благодійність, ви 

повинні повторити зараз. Ви бачили, що Я повертав зір сліпим, - ви можете зробити так, щоб сліпі 

цього часу, які живуть у темряві цього століття, побачили яскраве світло Мого Вчення. Змусити 

ходити паралізованого, який зупинився через відсутність інструктажу. Воскреси до життя того, хто 

помер, до життя благодаті і одухотворення. Змусьте говорити німого, який не може вимовити слова 

любові і прощення. Усе, чого ви хочете досягти, Я дам вам, бо Я наділив вас дарами неоціненної 

вартості, щоб ви могли свідчити про Мою істину. 

22 Моя любов до людства була незмінною. Не тільки тоді, коли Я зійшов на землю, Я творив 

чудеса; Моя справа дарування любові і захисту людям вічна, і Мої настанови також невичерпні. 

Коли ви зрозумієте Мою боротьбу, коли ви визнаєте Іллю, який невтомно працює серед вас? 

23 Вже наближається кінець часів і я повинен зібрати врожай. Тільки стиглу пшеницю Я 

прийму, тільки завершені і досконалі справи любові Я принесу в Свою житницю. І ви, як Мої учні, 

повинні показувати Мені свою роботу таким чином і допомагати своїм ближнім. У всіх народах є 

учні Мої, пророки, першопрохідці, духовні дари яких проявляються так само, як і у вас. Вони 

шукають у молитві бальзам, що зцілює хворих, вони спілкуються зі Мною духовно, вони шукають 

світло, що висвітлює їхній шлях, і вони визнають Мене своїм Провідником і Вчителем. 

24 Не дивуйтеся, якщо вони - не маючи Мого проголошення через орган інтелекту людини - 

знають це вчення, бо Я вже говорив вам, що душа розвинулася і кожне створіння має завдання, яке 

необхідно виконати. Душа її очистилася в болі, і, не знайшовши на землі правдивих провідників, 

вона звернулася до Мене, бо знає, що Я перебуваю в духовному і просвітлюю і направляю всіх 

Своїх дітей. 

25 Ось Я - готовий прийняти ваші думки і ваше серце, щоб запропонувати вам сенс Мого 

Слова як істинного вина вічного життя, про яке Я кажу вам, що той, хто вип'є його, ніколи більше 

не буде відчувати спраги. 

26 Не плутайте надалі Моє Слово, яке є Хлібом Життя, з культовими формами, які є лише його 

образом. 
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27 Світло Святого Духа освітлює ваш шлях і наповнює ваші душі миром. Яка благодать буде 

на землі, коли Мій народ, розсіяний серед людства, присвятить своє життя завданню навчити своїх 

ближніх любити один одного. Кожного разу, коли я говорю вам про єдність, ви повинні розуміти, 

що я бачу вашу роз'єднаність і відсутність гармонії. Але знайте, що цей докір Я адресую всім 

людям і всім народам, бо насіння розбрату розмножилося і проникло в усі серця. 

28 Розбрат непомітно заполонив найпотаємніші куточки людського життя і сягнув того, що 

потрясає імперії, нації, сім'ї, релігійні громади і секти. Дуже гіркі плоди породила відсутність 

злагоди між людьми, і все ж таки їм не вистачає смаку найгіркіших плодів. Але не було Моєї Волі, 

щоб люди потребували цієї чаші страждань, щоб усвідомити свою помилку і відкрити очі на 

істину. Бо хоча Я суджу вас у цю хвилину, Я не перестаю бути вашим Батьком і хочу, щоб роздуми 

і покаяння врятували вас від прірви, в яку ви зараз занурюєтеся. Які з них впустять Мене до своїх 

сердець? Які народи відкриють Мені свої двері? Що буде з тими, хто не прислухається до поклику 

своєї совісті? 

29 Моліться! Що ти можеш зробити в цей момент, коли Я ще бачу тебе маленьким за своїм 

духовним розвитком, коли ти ще слабкий і незграбний? Ставайте сильними через практику Моїх 

навчань! Ваше життя день за днем пропонує вам можливість здобувати заслуги і 

вдосконалюватися. Будьте людьми, які відображають світло Мого Духа в кожному своєму творінні, 

і Я незабаром пошлю вас як смиренних апостолів Мого вчення для виконання вашої місії. 

30 Якщо ви думаєте, що Я залишив Свій престол, щоб відкрити Себе вам, то ви помиляєтеся, 

бо цього престолу, який ви собі уявляєте, не існує. Престоли - для марнославних і зарозумілих. 

Оскільки Мій Дух нескінченний і всемогутній, Він не перебуває в якомусь конкретному місці: Він 

скрізь, у всіх місцях, у духовному і матеріальному. Де цей трон, який ви Мені приписуєте? 

31 Не сприймайте Мої слова як докір у вашому слабкому розумінні і розпізнаванні істини. Я 

прийшов до вас не для того, щоб принизити вас, підкреслюючи вашу незрілість. Навпаки, Я 

прийшов, щоб допомогти вам піднятися до світла істини. 

32 Невже ви думаєте, що Я не знаю про прогрес і розвиток, яких досягли ваші переконання і 

знання з тих пір, як ви почули це слово? Істинно кажу вам: Я краще за вас самих бачу ті кроки, які 

ви зараз робите на духовному шляху. 

33 Коли ви прийшли до Мого прояву, ви не повірили в Мої настанови за допомогою людського 

розуму, вважаючи, що можете знайти Мене тільки в зображеннях, символах та інших предметах, 

освячених вашими релігійними громадами. Потім, коли, незважаючи на брак віри, ти відчув, що 

Моє вчення зворушило твоє серце і що твоя душа відчула Мій мир, ти зрозумів, що божественне 

світло проявляється через тих створінь, яким судилося передати Моє божественне послання. У 

вашому серці народилася нова віра, запалало світло, яке навчило вас розуміти, що людина може 

безпосередньо спілкуватися зі своїм Богом. Але це було ще не все, ви ще повинні були навчитися 

розуміти, що людський розум не є абсолютно необхідним для того, щоб Отець давав вам Свої 

настанови. Тоді ви знали, що цей божественний прояв через глашатая буде тимчасовим, бо згодом 

настане час для з'єднання Духа з Духом, коли люди приберуть зі своєї свідомості матеріалізм, 

фанатизм і все невігластво, яке несуть у собі їхні традиції і обряди. 

Церква повинна бути відсторонена від своїх служб, своїх вірувань і своїх обрядів. 

34 Хтось з вас це вже зрозумів, хтось живе цим. Але вам ще багато чого не вистачає для 

досягнення цієї мети, з якої ви зможете осягнути Мене в Моїй істині і реальності Моєї слави, а вже 

не за допомогою фантазій, вигаданих вашою маленькою людською уявою. 

35 Перестаньте давати Мені матеріальну форму на троні, подібну до земної, звільніть Мене від 

людської форми, яку ви завжди приписуєте Мені, перестаньте мріяти про небеса, які ваш людський 

розум не в змозі осягнути. Коли ви звільнитеся від усього цього, це буде так, ніби ви розірвали 

ланцюги, що зв'язували вас, ніби густий туман розвіявся і дозволив вам споглядати горизонт без 

меж і нескінченний, сяючий небосхил, який, однак, в той же час осяжний вашим духом. 

36 Одні кажуть: Бог на небі, інші - на землі: Бог живе в потойбічному світі. Але вони не 

знають, що говорять, і не знають, у що вірять. Це правда, що Я "живу" на небесах, але не в тому 

конкретному місці, яке ви собі уявили: Я живу на небесах світла, сили, любові, правди, 

справедливості, блаженства, досконалості. 
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37 Я в потойбічному світі, так, але за межами людського гріха, за межами матеріалізму, 

гордині, невігластва. Тільки тому Я кажу вам, що "приходжу" до вас, тому що Я приходжу до 

вашої смиренності, тому що Я говорю з вами так, щоб ваші почуття могли відчути Мене і ваш 

розум міг зрозуміти Мене, а не тому, що Я приходжу з інших світів або домів; бо Мій Дух скрізь є 

вдома. 

38 Ви боролися і витратили багато часу, щоб трансформувати свої переконання, і вам ще 

належить зробити більше, щоб досягти духовної мети, до якої Я призначив вас, яка полягає в тому, 

щоб пізнати вашого Батька, любити Його і виявляти Йому шанування через Дух. Тоді ви почнете 

відчувати істинну славу духу, той стан піднесення, гармонії, миру і благополуччя, який є істинним 

раєм, до якого ви всі повинні досягти. 

39 Сьогодні ви відкриваєте двері свого серця і розуму для світла Моїх настанов. Якими 

справами прославите Мене? 

40 Ви всі мовчите, дух мовчить і тіло мовчить переді Мною. Ви схиляєте голови і смиряєтесь. 

Але Я не хочу, щоб Мої діти смирялися переді Мною. Я хочу, щоб вони були гідні підняти обличчя 

і побачити Мене, бо Я не шукаю ні слуг, ні рабів; Я не шукаю істот, які відчувають себе поза 

законом, вигнанцями. Я приходжу до Своїх дітей, яких так люблю, щоб, почувши голос Отця 

Мого, вони підняли свої душі на шлях духовного сходження. 

41 Але ось я приходжу до дому Якова, а знаходжу в ньому тільки страх; сподіваюся знайти 

бенкет, а там тільки тиша. Чому, Мій народе? Тому що ваша совість докоряє вам за ваш проступок 

і заважає вам відчувати радість від Мого приходу. Причина в тому, що ви не любили себе, що ви не 

працювали так, як навчав вас Ісус. 

42 Вам не вистачило духовного обладнання, щоб відчути тінь болю, яка підстерігає вас, і тому 

необхідно, щоб ваш Батько став чутним матеріально і говорив з вами вашою мовою, щоб ви знали, 

що ангел війни наближається, що його зброя дуже потужна, і що навпроти нього ридає ангел миру. 

43 На крилах вітру чума наближається все ближче і ближче, а в духовному просторі пливуть 

тисячі істот, падаючи з кожним днем на поля ненависті і розбрату, і їх безумство затьмарює ваші 

уми і серця. 

44 Сили природи розв'язалися і будять вчених від сну, але вони, вперті у своїй значущості, 

продовжують свою руйнівну роботу серед людства. Поки ви забуваєте молитися, ви не виконуєте 

завдання, яке Отець поклав на вас. 

45 Ти добре знаєш, що завдання миротворчості лежить на твоєму дусі ще з тих часів, коли Я 

сказав Якову: "Ось, Я дам тобі численне потомство, яким благословляться всі народи землі". Ось 

чому ви мовчите переді Мною. 

46 Чи будете ви чекати, поки людські закони позбавлять вас спадщини і змусять вас закрити 

уста, які Я навчив свідчити про Мене? 

47 Не будьте людьми маловірними. Якщо Я обрав вас, то тому, що знаю, що ви зможете 

служити Мені і розумієте, як це робити. 

48 У цей день я кажу вам: Якщо народи хочуть миру, Я зроблю його досяжним, згідно з їхньою 

любов'ю. Якщо вони хочуть більше війни, нехай отримають її, але через неї скіпетр Моєї 

справедливості впаде на землю. 

49 Якщо людство буде переслідувати Моїх нових учнів і намагатися перешкодити їм 

зцілювати хворих і говорити про Моє Вчення, то серед людей поширяться найдивніші хвороби. 

Захворіють вчені, у багатьох закриються очі, у інших - сплутаються думки. Ворота потойбічного 

світу відкриються, і легіони збентежених душ спустошуватимуть цілі регіони і робитимуть людей 

одержимими. Тоді, перед обличчям безсилля науки, піднімуться Мої смиренні працівники і дадуть 

докази своїх знань, завдяки яким багато хто увірує. Про всі ці лиха вам давно оголошено, але ви 

залишаєтеся глухими і сліпими. Ви невдячні. 

50 Іноді необхідно, щоб я говорив з вами саме так. Але не плутайте Моє слово любові з 

батогом. Я кохаю тебе. Підійдіть ближче, щоб відчути Моє тепло. Наблизьтеся до Мене, щоб 

відчути мир Мого Царства. Це ви шукали Мене, переходячи "пустелю", це ви завжди гналися за 

Моєю обітницею. 
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51 Ви втомилися від такого життя? Потім відпочиньте хвилину в тіні цього дерева. Розкажи 

Мені тут свої печалі і поплач на Моїх грудях. Коли ж ти будеш зі Мною назавжди? Я вже хочу 

бачити мир у кожній душі. 

52 Нехай "жайворонок" тепер розправить свої крила над усім Всесвітом, щоб ви відчули її мир 

і тепло. 

53 Жінки, саме ви своєю молитвою підтримуєте той маленький мир, який існує на землі, саме 

ви, як вірні берегині домашнього вогнища, дбаєте про те, щоб у ньому не бракувало тепла любові. 

Так ви єднаєтеся з Марією, вашою Матір'ю, щоб зламати людську гординю. 

54 Люди, Я зробив вас господарями на цій землі, щоб ви представляли Мене на ній. Дух ваш 

подібний до духу Отця, і тіло ваше подібне до всесвіту. Не судіть про досконалість вашого тіла за 

його розмірами, а за прекрасним життям, яке існує в ньому, його порядком і його гармонією. Але 

навіть при найбільшій досконалості тіло обмежене, і приходить час, коли воно перестає рости. 

Інтелект і відчуття, однак, продовжують розвиватися, поки смерть не зупиняє його. Але вся 

мудрість і досвід, набуті ним на землі, залишаються закарбованими в душі, яка росте і розвивається 

на віки вічні. 

55 Зробіть свій дім другим храмом, свої почуття - другим поклонінням Богу. Якщо ви хочете 

любити Мене, любіть своїх дружин і любіть своїх дітей, бо з цього храму також будуть виходити 

великі справи, думки і приклади. 

56 Ви всі є вівцями Іллі в цей час. Одні живуть у його перепонах, інші - досі губляться. Світло 

Шостої Печатки осяває всі душі, втілені і не втілені в цей час. У той час як на Землі одні 

використовують цей закон для прогресу і спасіння своєї душі, інші - для проникнення в таємниці 

науки і відкриття нових чудес. Саме нечестиві і неслухняні руки досі зривають плоди з дерева 

науки, щоб отруїти серця людей. Ви живете в шостому періоді часу, який людство буде проходити 

на землі як відображення шляху, який воно повинно пройти у вічності. 

57 У першу епоху Мене втілив на землі Авель, у другу - Ной, у третю - Яків, у четверту - 

Мойсей, у п'яту - Ісус, у шосту - нинішній - Ілля, а в сьому буде царювати Дух Святий. 

58 Що ви зробили з Моїми посланцями? Перший впав під ударом власного брата, якого до 

цього підштовхнула заздрість. Другий був неправильно оцінений і висміяний натовпами 

невіруючих та ідолопоклонників. 

59 Третій засвідчив Мою силу у своєму житті, а натомість отримав невдячність навіть від своїх 

рідних. 

60 Четвертому довелося розбити скрижалі закону через маловір'я свого народу, який він так 

любив. 

61 П'ятий - хоча Його прихід був проголошений - не був очікуваний, не знайшов ні віри, ні 

любові, і після того, як дав світові Своє послання любові, прийняв від людей найганебнішу смерть, 

якої коли-небудь зазнавав пророк або посланник. 

62 Шостий прийшов духом в цей час. Проте стріли сумніву, байдужості та насмішок 

переслідують його. 

63 Коли Сьома Печатка буде знята і замість емісара людей буде просвіщати Сам Дух Вічного - 

хто тоді спробує Мене поранити або вбити? 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 131 
(Великодня субота) 

1 У цей день, коли дзвони сповіщають світові, що небеса відкрилися, щоб прийняти Христа, я 

кажу вам, що для вас ці традиції залишилися в минулому. Зараз для вас на часі внутрішнє зібрання 

замість плутаної балаканини; спогади і медитація замість галасливих мітингів радості. Що було б, 

якби учні Святого Духа матеріалізували божественне вчення? 

2 Дух - це життя, а тому він ніколи не перестане бути. Він повинен удосконалюватися, щоб 

оселитися в небесних висотах; ви еволюціонували, доказом цього є те, що ви добровільно 

відвертаєтеся від святих образів або символів, за допомогою яких люди намагаються представляти 

Мене, бо ви вже сприймаєте Мене як Святого Духа - нескінченного і всемогутнього - і не бажаєте 

бачити Мене обмеженим. Ви нарешті зрозуміли, що немає кращої жертви перед вашим Богом, ніж 

ваші добрі справи. 

3 Чи говорив Я вам, що третього дня воскресну з мертвих? Тоді я також символічно говорив з 

вами про майбутні події: Ось Я в дусі на початку Третьої Епохи, даю про Себе знати через 

людський орган розуміння, а також прийшов до мертвих - для духовного життя. Через це 

проголошення, оголошене і обіцяне в інші часи, ви почули, що показний одяг і церемонії марні, що 

ви повинні наділити свою душу чистотою. Ви вже зрозуміли, що бути зовні чистим і розкішним, не 

очистивши серця, - це зрада, яка не залишається непоміченою Отцем. 

4 Ти можеш вразити і навіть обдурити людину, свого брата, але не Мене, бо Мій проникливий 

погляд все виявляє і спрямовує. Більше того, ви відчуєте, як у цей час великого духовного світла 

люди відкидають все, що містить лицемірство. Я готую вас так, щоб вас ніхто не застав зненацька, і 

ніхто не спокусив ваших ближніх. 

5 Якщо хтось з'явиться і скаже, що він Христос воскреслий, не вірте йому, бо коли Я 

сповістив вам, що прийду, то дав вам зрозуміти, що це буде в дусі. Якщо хтось скаже вам: Я - 

посланник Божий, не довіряйте йому, бо істинні посланники не вихваляються і не сурмлять про 

місію, яку Я поклав на них. Вони ідентифікують себе тільки за своїми справами. Люди самі 

визначають, чи є той чи інший посланник Господній. Пам'ятаєш, Я говорив тобі, що дерево 

пізнається по плодах його? 

6 Я не забороняю вам куштувати "плоди з дерев", але ви повинні бути озброєні, щоб знати, як 

відрізнити добрий плід від поганого. 

7 Тих, хто любить правду, Я поставлю світильниками, щоб вони освітлювали дорогу своїм 

ближнім. 

8 Я маю бажання для твоєї душі, тієї невидимої твоїм очам істоти, заради якої Я колись став 

людиною і пролив Свою Кров, щоб навчити її виконувати своє завдання. 

9 Не бійтеся зустріти на своєму шляху людей, які заперечують Мою присутність у такому 

вигляді. Це сліпі люди, які ще не мають світла в душі. Свого часу вони також відкинули Мене, але, 

побачивши Мої чудеса, змушені були проголосити, що Ісус - обіцяний Месія. 

10 Ви побачите в цей час тих, хто відрікся від Мене, які каялися і каялися перед вами, не 

знаходячи слів, щоб визнати, що це вчення прийшло від Бога. 

11 У цей день, коли натовпи людей поспішають до своїх храмів з великим виливом слів, щоб 

відсвяткувати момент, коли Небеса відкрилися, щоб прийняти Мене, Я кажу вам, що все це - лише 

традиція, щоб вразити серця людей. Це лише ритуали, які сьогодні матеріалізують Мою 

Божественну Пристрасть. 

12 Ви не повинні слідувати цій тенденції і споруджувати жертовники та зображення. Не робіть 

зображень священних подій, не користуйтеся особливим одягом, щоб відрізнити себе, бо все це - 

ідолопоклонство. 

13 Призивайте Мене своїм серцем, пам'ятайте Мої настанови і беріть за взірець Мої приклади. 

Принесіть Мені данину свого виправлення, і ви відчуєте, як небесні ворота відкриваються, щоб 

прийняти вас. 
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14 Вірте, що так само, як Ісус воскрес із мертвих на третій день, так і Я воскресаю сьогодні в 

Третій Ері серед людей, мертвих вірою і благодаттю, щоб навчити вас за допомогою людського 

органу розуміння краси Духовного Життя. 

15 Натовпам, що слухають Мене, кажу: Чому ви покриваєте себе недільними шатами та 

коштовностями, а не зодягаєтесь у чистоту душі своєї? Я тільки хочу бачити цей одяг серед вас. 

16 Уникайте фальшивих і непристойних зображень, які створюються про Мене і Мої Страсті, 

бо ніхто не може представляти Мене. Живіть Моїм прикладом і Моїм вченням. Той, хто буде діяти 

таким чином, буде представляти свого Вчителя на землі. 

17 У той час, як одні спалюють ладан і смирну в жертву Моєму Божеству, Я вчу вас приносити 

Мені в жертву внутрішній зміст вашого серця, пахощі вашої душі. Цього духовного приношення Я 

хочу від вас. 

18 У цей благодатний ранок людство згадує третій день, коли Христос воскрес із мертвих, щоб 

утішити Своїх апостолів, і коли Він переступив поріг смерті, щоб шукати тих, хто потребує 

духовної допомоги. Пам'ятайте, що Я говорив вам: Я - великий Землероб або Пастир. Ці завдання 

поставлені і перед вами. Хто, як не пастир, може вести душі і направляти народи? А батько 

сімейства, який опікується серцями, чи вчитель, який спрямовує розум, - хіба вони не земляки? 

19 Кожному з них призначено певну кількість душ, які він повинен вести або виховувати, і це 

завдання не закінчується з тілесною смертю. Душа продовжує сіяти, вирощувати і пожинати як у 

духовному світі, так і на землі. Великі душі ведуть менші, а ті, у свою чергу, ведуть інших, які 

мають ще нижчий ступінь розвитку, а Господь веде їх усіх до Своєї межі. 

20 Якщо Я зараз сказав вам, що більші душі ведуть менші, то це не означає, що ці душі від 

початку були великими і що другі завжди повинні бути малими в порівнянні зі своїми братами і 

сестрами. Ті, хто нині великі, є такими тому, що піднялися і розвинулися у виконанні благородного 

завдання любити, служити і допомагати тим, хто ще не досяг цього ступеня духовного розвитку, 

тим, хто ще слабкий, тим, хто заблукав, і тим, хто страждає. 

21 Ті, хто сьогодні малі, завтра стануть великими завдяки своїй наполегливості на шляху 

розвитку. 

22 Драбина духовної досконалості, яку Яків побачив у своєму пророчому сні, - це шлях, який 

починається на землі і закінчується на небі, який має початок у матеріальному світі, а кінець - у 

досконалості духовного життя. 

23 Ви не покинете своїх дітей, своїх учнів, свої народи навіть зі смертю, бо відстань між одним 

світом і іншим - лише видима. З духовної сфери ви зможете продовжувати піклуватися, направляти 

і доглядати за вашим числом, і часто ви зможете тоді здійснити такі великі справи, які ви б вважали 

неможливими на землі. 

24 Благословенний шлях твоєї душі, який з кожним днем змушує тебе з більшою ясністю 

усвідомлювати любов твого Отця і вчить розуміти велич Його справ. 

25 Невже після цих повчань хтось продовжуватиме сподіватися, що смерть звільнить його від 

хреста, або ж знайдеться хтось, хто боятиметься, що вона позбавить його насіння? 

26 Усе живе в Мені, усе увічнює себе в Мені, ніщо не втрачається. 

27 У цей час Я шукаю вас у вашому домі, бо якщо ви шукаєте Мене, то Я шукаю вас. Я хочу 

говорити з вами, дозвольте Мені проникнути до глибини ваших сердець і не намагайтеся 

приховати від Мене ні вашу скорботу, ні ваші гріхи. 

28 Спробуйте почути Мене в тиші, піднесіть свій дух до Отця, і тоді ви незабаром почуєте Мій 

голос, що промовляє до вас мовою, яку ви ніколи не чули, але яку ви здатні зрозуміти так, ніби 

чули її завжди. 

29 Ви не повинні дивуватися цьому, бо повинні розуміти, що Я - "Вселенське Слово". Я 

говорю до совісті, Я говорю до сердець, до душ, до розуму і до почуттів, Я говорю в усіх істотах, 

Мій голос ніколи не змовкає. 

30 Учіться чути Мене і вивчати Мої уроки. Пам'ятайте, що Я сказав вам, що той, хто п'є воду 

Слова Мого, ніколи більше не буде спраглим. Я вилив Свою мудрість на все суще, щоб ви збирали 

її протягом усього свого життєвого шляху. 
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31 Навіть якби у світі не було релігій, достатньо було б зосередитися на глибині свого єства, 

щоб знайти Мою Присутність у своєму внутрішньому храмі. Я також кажу вам, що досить було б 

спостерігати за всім, що підносить вам життя, щоб відкрити в ньому книгу мудрості, яка постійно 

показує вам свої найкрасивіші сторінки і свої найглибші вчення. 

32 Тоді ви зрозумієте, що не просто так світ повинен збитися зі шляху, коли він несе в своєму 

серці правильний шлях, і не просто так він повинен блукати в темряві невігластва, коли він живе 

серед такої великої кількості світла. 

33 Я прийшов судити вас не для того, щоб виносити вирок кожному грішнику. Я прийшов 

судити вас, але не без того, щоб спочатку запропонувати вам нову можливість звільнити свою 

душу від усіх її гріхів. 

34 Я кличу всіх, бо хочу бачити Себе в оточенні цієї великої родини, якою для Мене є людство, 

якому Я віддав стільки доброти і ніжності до такої міри, що став одним з його синів. 

35 Ви, хто мав можливість чути Мене в такому вигляді, знайте, що ви прийшли в потрібний 

час. Я не прийшов раніше чи пізніше потрібного часу, так само як і ви не прийшли занадто пізно чи 

занадто рано. Це час, який був обіцяний вашому духу з найвіддаленіших часів, щоб в ньому він міг 

отримати продовження настанови, яка ледве почалася в попередні часи. 

36 Ти не міг повернутися до Мене, не скуштувавши спочатку всіх плодів життя і не 

насолодившись усіма задоволеннями. Як мало є істот, які вміють залишатися вірними і чистими 

біля Отця! Вони лише виконували Його волю. Але ви, які багато разів повторювали у своїх 

молитвах: "Господи, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі", - це брехня, що ви завжди 

діяли згідно з Моєю Волею. Саме тому, що ви жили за своєю волею, яка є недосконалою, ви 

зробили такі тяжкі помилки, за які тепер розплачуєтесь великою гіркотою, хворобами і 

поневіряннями. Але ви більше не будете нав'язувати свою волю і підкоритеся божественній владі, 

яка керує всім мудро і справедливо. Тоді ви більше не будете робити помилок і страждати через 

них. 

37 Моліться і шукайте усамітнення і тиші вашого внутрішнього святилища, тоді в цій молитві 

дрімаючі нині почуття і здібності вашого єства вийдуть назовні і заговорять до вас про минулі 

вчення і майбутні події, які зараз недоступні вашому розуму. Тоді ви дізнаєтеся, що ви повинні 

закінчити роботу, яку ви залишили незавершеною в минулих життях. У нинішній час людина 

починає пізнавати себе духовно. Він вже стоїть перед воротами святилища, де знайде пояснення 

всім таємницям, які досі оточували його, не даючи йому можливості пояснити їх самому собі. Але 

горе тим, хто, незважаючи на Мій постійний заклик, виявляється глухим або нечутливим до голосу, 

який невпинно стукає у двері їхніх сердець, бо в них буде втома від життя і морок, який досі не 

можна було собі уявити. 

38 О жінки цього народу, які чують Моє Слово, що торкається найглибших і 

найблагородніших струн ваших сердець, бережіть свої, підтримуйте в них полум'я віри, плекайте 

чесноти, мир і братерство. Я звертаюся до вас, бо ваше серце більш сприйнятливе до Мого Слова, 

хоча дух ваш такий самий, як у всіх людей. 

39 Я зроблю з вас усіх улюблених учнів, які вчаться виправляти, нікого не ображаючи і не 

засуджуючи, - тих, хто вміє загоїти рану, не змушуючи її кровоточити, хто вміє прощати, не 

завдаючи приниження. Коли ви будете таким чином підготовлені, Я пошлю вас до народів як 

радників, як посланців миру, як вісників цієї Доброї Новини, як гідних учнів Того, Хто так багато 

навчив вас. Але не треба забувати, що єдиний, хто може давати - це Отець, і Він же єдиний, хто 

може повернути душі все, що вона втратила. 

40 Після 1950 року, коли Мій прояв у цій формі закінчиться, Я не залишу вас у спокої. Я 

продовжуватиму бути присутнім в іншій формі, більш делікатним чином, і якщо ви будете істинно 

спостерігати за вченням, яке Я довірив вам, і будете одухотворяти себе, ви відчуєте Мою 

Присутність ще ближче до вас. Якщо у вас є віра, ви побачите Мене своїми духовними очима, і 

якщо ви об'єднаєтеся як брати і сестри в Моїй Справі, до вас будуть стікатися люди, як вони 

стікалися в цей час, коли Я давав про Себе знати через глашатаїв. 

41 Ніхто не зможе вирвати це зерно з вашого серця, бо воно буде передаватися з покоління в 

покоління. 
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42 Буде бій: Нечестиві та лицеміри будуть вказувати на вас і переслідувати вас за те, що ви 

йдете цим шляхом. Але ніщо не зможе змусити цей народ відступити, бо це насіння, посіяне Мною 

у ваших серцях, проросте у хвилини випробувань, як слово світла на вустах ваших дітей. 

43 Подібно до того, як християнству вдалося зробити Мою Доктрину Любові відомою в часи, 

коли людям було важко відчувати любов один до одного, так і спіритизм буде боротися в цей час в 

епоху, коли матеріалізм скам'янів у людських серцях. І якщо в ті часи Слово Христове потрясало 

самі основи життя людей, то і зараз це світло змусить тремтіти найчутливіші струни їхніх сердець. 

Будуть періоди часу, коли здаватиметься, що Моє насіння зникло. Але вона буде успішною і 

збережеться в розпал всіх подій на землі. 

44 Якщо одним вдасться приховати Мою істину, то інші будуть працювати над тим, щоб вона 

стала відомою. Якщо батьки будуть мовчати, то діти будуть говорити. Але Моє Слово буде 

витікати з уст Моїх учнів, і свідчення з'являться скрізь. Але не вимагайте, щоб ви відчули на собі 

виконання всього того, про що Я вам нині сповіщаю. Нехай спочатку проросте насіння, потім дайте 

рослині принести жаданий плід, а вже після цього дозвольте плоду дозріти. Тоді ви побачите, як 

збудуться всі Мої пророцтва, одне за одним. Одні з вас старанні, інші недбалі; але я кажу вам, що 

всі ви повинні бути терплячими і наполегливими. 

45 Якщо ви знаєте, скільки коштує зібрати плід чи насінину після того, як виплекали її, ви 

матимете справжню любов до неї. Тому Я хочу, щоб Моє насіння пройшло через ваші руки, щоб ви 

полюбили його і визнали всю його цінність. Щоб допомогти вам виконати ваше завдання, я 

зміцнюю вас для боротьби. 

46 Пастир з любов'ю підводить отару до межі своєї любові, якою є лоно Господнє для душ. 

47 Ідіть вперед, каже вам Мій голос, не зупиняйтеся на шляху. Любіть час як дорогоцінний 

скарб, використовуйте його у виконанні обов'язків вашого духу і в тих, які накладають на вас ваші 

земні зобов'язання. Використовуйте його в усьому, що наказує Мій Закон, і нагородою вам буде 

світло і мир для вашого духу. 

48 Для багатьох людей цього часу закінчується їхня спокута на землі. Ви, хто чуєте ці 

одкровення і не знаєте, чи належите ви до числа обраних, - використовуйте навіть останню мить 

свого існування, розгляньте її у світлі своєї совісті. Досліджуйте випробування, які вам належить 

пережити, віддайте, наскільки це можливо, всі свої (духовні) борги, і при такій підготовці ви 

отримаєте приємний плід, який ваша душа пожне, як тільки переступить поріг духовного життя. 

49 Не думайте про смерть, щоб невідомість не стала для вас гнітючою фіксованою ідеєю. 

Пам'ятайте, що ви будете жити, і будьте впевнені, що коли ви побачите шлях духовної сфери, 

ваша душа вигукне від радості і здивування: Мені здається, що я тут вже був! 

50 Вивчайте і правильно тлумачте Моє вчення, бо якщо ви не будете цього робити, то впадете 

в фанатизм внаслідок поганої оцінки, яку ви даєте Моїм вчителям одухотворення, а оскільки це - 

піднесення духу, то воно не допускає помилок. 

51 Живіть чисто, смиренно, просто. Виконуйте все праведне в людському світі, а також все, що 

стосується вашого духу. Вилучіть зі свого життя зайве, штучне, шкідливе, а натомість наповніть 

себе всім тим, що є доброго у вашому існуванні. 

52 Шлях настільки рівний і тягар хреста настільки легкий, якщо ти вже навчився жити, що тобі 

буде здаватися легким виконання свого обов'язку спокути. Але тому, хто несе на собі важкі тягарі і 

тягне за собою ланцюги по світу, здається неможливим стати на шлях Господній і йти слідами, які 

Він залишив за собою. 

53 Зрозумійте, що Вчитель не вимагає від вас нічого неможливого. Я навіть не кажу вам, щоб 

ви в одну мить змінили своє життя. Звільніть своє серце від матеріальних речей, звільніть його від 

егоїзму, і ви з лагідністю і любов'ю просунетеся по шляху, який Я намітив для вас. 

54 Не ті Мої слуги, які вдають, що служать Мені, пустослів'ям, вихваляючись знаннями або 

судячи про справи своїх ближніх. Мої слуги, Мої учні, Мої воїни - це ті, хто чистим, працьовитим і 

корисним життям сіють Моє світло на своєму шляху і залишають по собі слід чеснот і прикладів 

добра. 

55 Ніхто не має права судити вчинки ближнього свого, бо якщо чистий не робить цього, то 

чому дозволено це робити тому, хто має плями в серці? 
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56 Я кажу вам це тому, що ви завжди прагнете дослідити насіння вашого брата, сподіваючись 

знайти в ньому недоліки, щоб потім показати йому своє насіння і принизити його, сказавши йому, 

що ваша робота чистіша і досконаліша. 

57 Єдиний Суддя, який знає, як зважити ваші справи, - ваш Отець, що живе на небесах. Коли 

Він з'явиться зі Своїми терезами, не той, хто більше розуміє, матиме в Його очах більшу заслугу, а 

той, хто зрозумів, як бути братом своєму ближньому і дитиною свого Господа. 

58 Необхідно, щоб Мій народ з'явився серед народів і показав приклад братерства, злагоди, 

милосердя і взаєморозуміння, як воїн миру серед тих, хто знову зловживає Божественним вченням, 

щоб сваритися, кривдити один одного і забирати собі життя. 

59 До Моїх дітей усіх об'єднань, церков і сект Я говорю через їхню совість. Я закликаю їх до 

примирення і надихаю великими думками, сповненими світла. Але важливо, щоб ви знали, що Я 

залишаю їм через вас послання, яке ви повинні передати їм від Мого імені. 

60 Ви повинні бути смиренними. Ви не повинні ображатися. Обережно. Вам будуть завдані 

приниження і страждання. Але твоє слово, яке буде моїм посланням, вони не зможуть викинути зі 

своєї свідомості. Тому я кажу вам: Якщо одні залишаться нечутливими і глухими до Вашого 

заклику, то інші прокинуться від довгого сну і почнуть рухатися вперед, ставлячи своє життя на 

правильний шлях оновлення і покаяння. 

61 Озбройтеся мужністю, вірою і силою, щоб ви могли зустріти битву. Але я вказую вам: не 

лякайтеся, коли ви говорите з кимось із ваших ближніх, тому що ви бачите його добре одягненим 

або тому, що до нього звертаються як до князя, лорда або міністра. 

62 Візьміть за приклад Павла і Петра, які підняли свій голос перед тими, кого світ називав 

панами. Вони були великі духом, але ні перед ким не хвалилися, що вони пани, а навпаки, 

сповідували, що вони слуги. Наслідуйте їхній приклад і свідчіть про Мою істину любов'ю до своїх 

справ. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 132 
1 Вітаю вас, хто починає відчувати в собі полум'я любові до свого Вчителя. Вітаю вас, хто 

прагне підсолодити своє життя ласкою Мого Слова. Вітаю також тих, хто сумнівається в Моїй 

Присутності, бо Я звільню вас від вашого сумніву, і він поступиться місцем Моїй любові. Ласкаво 

прошу і вас, що прийшли зі скорботним серцем, бо Я дам вам розраду, якої ви потребуєте. Моя 

любов обіймає вас усіх. 

2 Коли ти бачиш, що Я приймаю тебе, ти говориш Мені від щирого серця: "Господи, я чекав 

Тебе, я вже жадав Твого приходу, як і Твого люблячого Слова". - Чи прагнете ви Царства Божого? 

Я підводитиму вас до нього крок за кроком, поки ви не досягнете найвищого рівня досконалості. 

Багато хто з тих, хто передував вам на землі, вже досягли цієї піднесеності. Це духи світла, 

посланці Божі, які невидимо приходять до людей, щоб принести їм послання і натхнення. 

3 Прагніть, о учні, до прогресу духу, і ви навчитеся прояснювати всі ті проблеми, вирішення 

яких ви вважаєте неможливим, хоча воно лежить у площині ваших можливостей. Якщо ви 

обдаровані такими високими дарами, то навіщо вам це? 

Я все для вас роблю? Пам'ятайте, що ви повинні прийти до Мене через свої заслуги, зусилля і 

навіть жертви. Я показую вам шлях, яким потрібно рухатися, щоб досягти мети. 

4 Бачите, Моє Слово - як добре насіння. Іноді воно падає на тверду землю, під каміння і 

терня: це матеріалізм, байдужість сердець, в яких Моє вчення не може прорости. Іноді рослина 

тільки починає розквітати, як приходить нечиста рука і зриває її. Це відбувається тоді, коли серце 

дозволяє керувати собою поганим пристрастям. Якщо насінина потрапляє в родючий ґрунт, вона 

вчасно проростає, зацвітає і закладає бутони, багаторічник з кожним днем витягується вище і дає 

рясні плоди. 

5 Ви іноді запитуєте себе: "Чому Учитель - замість того, щоб вибирати Своїх слуг і учнів - не 

бере всіх нас, які всі є Його дітьми?" І Я відповідаю вам: Я вибираю тих, для кого настав час, як з 

дозрілим насінням. Для інших я залишаю деякий час, поки вони не досягнуть повної зрілості, щоб я 

міг їм послужити. Учитель діє як добрий рибалка, який сходить на човен рано вранці, закидає сітку 

туди, де, як він знає, багато риби, і коли він витягнув її повну риби, він дозволяє непотрібній 

дрібній рибі прослизнути крізь сітку, таким чином вибираючи більшу рибину. Я - рибалка душ, 

який розставляє свої сіті, щоб упіймати в них ваші серця. Скільки тих, хто потрапив у Мої сіті 

любові, повернулися в море своїх неспокою і пристрастей! Вони ще не можуть належати до 

обраних, які йдуть за Мною вірно і зречено. Але вони приєднаються до них пізніше. 

6 Я намагаюся зробити так, щоб Мій голос був чутний у всіх душах, але матеріалізм людей 

дозволяє їм чути лише голос світу і плоті. Проте є ті, хто Мене чують, і це - стражденні, нужденні, 

хворі, зневажені, ті, кого світ більше не потребує і віддав у небуття, тому що їм більше нічого дати. 

Вони чують Мене дуже добре, тому що знають, що тільки від Мене вони можуть чогось чекати. 

Що може означати Мій голос, Моє Слово для того, хто знаходить у світі все, що бажає? Він бачить 

тільки своє матеріальне щастя, і якщо коли-небудь почує Мій поклик, то теж скаже Мені, як 

жебракові: "Сьогодні мені нема чого тобі дати, приходь завтра!". Але хто знає це "завтра"? Хто 

може знати, скільки часу пройде, перш ніж до нього знову надійде виклик? Це може бути завтра, 

так само, як це можливо в іншому існуванні. Блаженний, хто забуває свої страждання вище за біль 

інших. 

7 Моліться, усвідомлюйте, що зараз настав час, коли Моя справедливість і Моє світло 

потрясли всі темні сили. Це важкий і небезпечний час, бо навіть істоти, які живуть у темряві, 

будуть прикидатися серед вас істотами світла, щоб спокусити вас, щоб збити вас з пантелику. Я 

дарую вам Своє світло, щоб ви не збилися зі шляху і не дозволили обдурити себе тим, хто 

зловживає Моїм ім'ям. 

8 Обманщики - це не тільки невидимі істоти, ви також знаходите їх втіленими в людях, які 

говорять вам про вчення, що видають себе за світлі, але які суперечать Моєму вченню. Не варто їх 

слухати. Моє Слово впізнається своєю високою духовністю, своїм змістом і божественним 

"смаком". Той, хто зуміє пізнати "смак" Мого Слова і ознайомиться з ним, не впаде в помилку. Я 

дав вам право досліджувати і осягати Моє Слово, щоб ви могли пізнати його знизу догори. 
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9 Оскільки Я спостерігаю за вами, як пастух за своїми вівцями, коли Я закидаю Свої сіті, щоб 

врятувати ваші душі від неспокійних хвиль океану, ви, у свою чергу, будете молитися за своїх 

ближніх, і ваша молитва пошириться, як мантія миру, над людством. 

10 Тепер ви розумієте, що Я розділив Своє божественне одкровення на три великі епохи. 

11 Саме в духовному дитинстві людства Отець дав йому Закон і пообіцяв Месію, який відкриє 

двері в нову епоху. 

12 Месією був Христос, який прийшов до людей, коли вони перебували в "духовній 

молодості". Він навчив людей вищій формі виконання закону, який вони раніше отримали від 

Отця, але не знали, як його виконувати. "Слово Боже" промовляло вустами Ісуса, і саме тому я 

кажу вам, що світ продовжував чути голос і заповідь свого Отця через любовне вчення 

досконалого Вчителя. 

13 Ісус, зі свого боку, запропонував послати людям Духа істини, щоб вони зрозуміли все те, що 

не зрозуміли з Його вчення. 

14 Отже, улюблені люди, це просте, смиренне слово, яке ви чуєте в цей час, - це голос Духа 

Істини, це духовне світло Бога, що вливається у ваше єство, щоб ви могли відкрити очі на Нову 

Еру. Це світло, яке починає змушувати вас з ясністю розуміти всі одкровення вашого Вчителя, - це 

світло вашого Отця, Святого Духа, який дивує людство на більшій висоті духовного розвитку, 

тобто в міру наближення до дорослого віку, до розуміння одкровень Бога. 

15 У всьому, що відкриє вам це світло, ви отримаєте настанови Отця, бо "Слово" в Мені, і Дух 

Святий - Моя власна Премудрість. 

16 Ця форма проголошення через людські голосоносії є лише вступом до істинного духовного 

зв'язку людини зі своїм Творцем і Господом, коли ви, сповнені духом істини, говорите з Отцем 

своїм від духу до духу. 

17 Тим, хто ще не вірить в Мій прояв в цей час, Я кажу: не заперечуйте, що Учитель знову 

контактує з людьми, бо Він обіцяв вам, що повернеться, і жодна з божественних обіцянок не 

залишилася невиконаною. Так само і ви не повинні віддалятися від свого Отця, кажучи, що з Ним 

неможливо мати спілкування. Істинно кажу вам, що Господь завжди контактував з людьми в різних 

формах відповідно до їхньої духовної зрілості. 

18 Ця нова епоха, оскільки вона є епохою одухотворення, буде названа епохою Святого Духа, 

бо вона буде осяяна божественним світлом, яке все пояснює і вчить вас розуміти все. 

19 Нова епоха вже почалася і ніколи не закінчиться, бо кульмінація цієї епохи одружиться з 

вічністю. 

20 Невже ви ще не знаєте тієї величі і тих чудес, які обіцяє вам час світла? Хіба ви не радієте 

від думки, що вже близько той час, коли світ вийде зі своєї темряви і відкриє очі на новий день? 

21 Заплутаним обставинам прийде кінець, обман зникне, таємниці розчиняться, і променисте, 

але в той же час прекрасне і м'яке світло - бо воно від Божественного Духа - розповість людям, які 

довго шукали, сумнівалися і мучилися, про те, що сталося: Ось вона, правда. 

22 Зрозумійте, що Христос тлумачив закон Отця, і що вчення Вчителя осяяне світлом того ж 

Отця, якого ви називаєте Святим Духом. 

23 Щоб досягти цього світла, підніміть свої думки, дозвольте духу бути вільним, відкрийте 

свої серця, бо Я виллю на вас потік благословень. 

24 Ви, люди, які тільки сьогодні прийшли до світла Мого Слова: розкрийте свої нужденні руки 

і візьміть хліб і вино Моїх настанов. 

25 Випробування пройшли над усіма, у когось вони були короткими, але суворими, у когось - 

тривалими і гіркими: хвилини, години, дні і роки болю відійдуть для вас у минуле, а у ваші серця 

повернеться мир і злагода. Від Мого Духа до вашого тече Мій бальзам, Моя сила і Моє світло. 

26 Нехай вас огорне Моє сяйво, щоб ви забули тут печаль, горе, страждання і сльози. Настав 

час для вас відкрити скарб, який ви носите в собі, і перестати бути вигнанцями у світі. 

27 Люди, не бійтеся, бо Я не буду покладати на вас ніяких доручень і обов'язків, поки ви не 

досягнете спокою, сили духу і здоров'я, яких вам не вистачає. Як тільки ти відчуєш в собі сили, 

твоє серце подякує Мені і одночасно попросить собі місце в Моєму винограднику. 
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28 "Просіть і дасться вам", - кажу Я хворим, тим, хто потребує миру, бідним, тим, хто голодує і 

жадає справедливості, вдовам, сиротам, тим, хто не має люблячої людини у світі, словом, усім, хто 

п'є чашу гіркоти. Але нічого не обіцяйте Мені в обмін на Мої блага. Дозвольте Мені залити вас 

Моєю любов'ю, але ви маєте повну свободу йти за Мною або відвернутися від Мене. Хто піде за 

Мною, а хто ні, Я залишаю на вдячність вашого серця, вашого розуміння, вашої совісті. 

29 Я не наказую вам, але і ви не повинні ставити Мені умови для того, щоб слідувати за Мною. 

30 Слід пам'ятати, що кожному, хто оновлюється, хто веде праведне життя і вкладає іскру 

чесноти у свої справи, відкриваються найцінніші скарби духу - мир, здоров'я і світло мудрості. 

31 Якщо ви будете слухняними і лагідними, вам нічого боятися. В Мені ти побачиш тільки 

любов, справедливість і добро без меж. 

32 Ваш страх буде виправданий, якщо ви заблукаєте. Але тоді доведеться боятися наслідків 

своїх недосконалих вчинків. 

33 Серед вас є той, хто каже Мені: "Господи, навіщо Ти покликав мене, коли знаєш, що в мене 

дуже жорстоке серце, яке ніколи ні до кого не відчувало милосердя?". Я кажу йому, щоб він не 

турбувався, бо сила Моя велика і змушує кришталево чисту воду бити навіть зі скель. 

34 Наполегливо слухайте Моє Слово, це єдине, про що Я прошу вас. Тоді, коли ви найменше 

думаєте про це, темрява вашого розуму розчиниться, і світло зможе проникнути; і це серце, як 

мрець у домовині, воскресне, відчуваючи і люблячи, як і належить кожній дитині Божій. 

35 Вчися молитися, каже твій Учитель. Я поговорю з вами у вашому тихому кабінеті. Я буду 

говорити зі Своїми хворими, помажу їх і дам їм відчути розраду Моїм божественним цілющим 

бальзамом. Я дарую вам те, на що ви давно чекаєте. 

36 Учіться розмовляти з лікарем лікарів, о блаженні хворі, бо й завтра, коли ви одужаєте і вам 

будуть довірені інші хворі, ви повинні будете часто звертатися до Мене. 

37 Завжди майте віру, щоб диво здійснилося, і здобувайте заслуги, щоб завжди бути гідними 

того, про що просите. 

38 Які заслуги може набути хвора людина, яка не здатна до жодної боротьби? Його заслуги 

можуть бути численними і великими, якщо він вміє озброїтися терпінням і покорою, якщо він вміє 

бути смиренним перед Божественною Волею і може благословити Мене посеред свого болю, бо 

його приклад просвітить багато сердець, які живуть у темряві, які впадають у відчай і віддаються 

пороку або думають про смерть, коли на них нападає випробування. Якщо ці люди зустрінуть на 

своєму шляху приклад віри, смирення і надії, що походить від серця, яке також багато страждає, бо 

несе дуже важкий хрест, вони відчують, що їхнього серця торкнувся промінь світла. І це дійсно 

так, оскільки вони були не в змозі почути голос власного сумління, вони повинні були прийняти 

світло сумління, послане їм іншим ближнім своїм прикладом і своєю вірою. 

39 Не здавайтеся, ніколи не оголошуйте себе переможеними, не схиляйтеся перед тягарем 

своїх страждань. Завжди майте перед очима палаючий світильник вашої віри. Ця віра і ваша любов 

врятують вас. 

40 Люди, які мовчки терплять тяготи і злигодні, які день за днем п'ють чашу приниження, я 

благословляю ваші кроки. Вчора ви були панами, а сьогодні ви - раби; раніше вас покривали 

святкові шати, а сьогодні вас огортає злидні. Ти живеш у жалюгідному куточку, з якого згадуєш 

своє минуле, і там потайки проливаєш сльози, щоб ні дружина, ні діти не бачили, як ти плачеш. Ви 

відчуваєте боягузтво в ці моменти і не хочете доводити своїх близьких до відчаю. Я один знаю це 

горе, я один знаю, як висушити ці сльози. З усіма вами Я буду говорити і вчити вас, бо весь цей 

біль, який ви накопичили в собі, Я можу прибрати і залишити у вашому серці тільки те 

благословенне світло досвіду. Запевняю вас, що з тих, хто найбільше постраждав, я виховаю 

найкращих майстрів. 

41 Ви повинні пізнати Моє Слово, щоб одужати і щоб воскреснути до істинного життя, о ви, 

мертві серцем і духом! 

42 Біль вилив на світ весь свій зміст і дає про себе знати в тисячі різних форм. 

43 У якому страшному поспіху живеш ти, людство! Як старанно Ви замішуєте тісто для хліба 

насущного! Тому чоловіки проїдають себе передчасно, жінки передчасно старіють, дівчата в'януть 

у розквіті сил, а діти німіють у ніжному віці. 
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44 Епоха болю, гіркоти і випробувань - це час, в якому ви зараз живете. Але я хочу, щоб ви 

знайшли мир, досягли гармонії, відкинули біль. Для цього Я з'являюся в дусі і посилаю вам Своє 

Слово, яке є росою розради, зцілення і миру на вашій душі. 

45 Почуйте Моє Слово, яке є Воскресіння і Життя. У Ньому ви знайдете віру, здоров'я і радість 

боротися і жити. 

46 Я дарую вам любов, яка є в Мені і яка ніколи не вичерпується. Ти - частина Мене, і Я 

живлю тебе, Моя благодатна тінь накриває тебе навіки. Я, як Батько, навчив вас робити перші 

кроки у виконанні вашого завдання. Ви біля підніжжя гори досконалості, піднімайтеся звідти 

вгору. Мій Дух перебуває на вершині і чекає вашого повернення. Людство піде за вашими кроками. 

Я звертаюся до них зі Своїм закликом, Я говорю з батьком сімейства, який призначений Моїм 

представником і має завдання направляти ввірені йому душі; Я говорю також з тим, хто є 

правителем, щоб кожен діяв у рамках Моїх законів і виконував своє завдання, долаючи 

випробування цього часу. 

47 Я створив дім від початку часів, що складається з чоловіка і жінки, і вилив на нього 

мудрість і любов. Я наклав хрест на обох і визначив досконалу долю. Фундамент цього дому - 

любов і взаєморозуміння. Лідерство належить чоловікові, шана і покора - жінці. Я вклав в обох 

дорогоцінні дари, щоб вони могли вдосконалюватися. І не Моя воля, щоб цей благословенний 

інститут був неправильно оцінений або профанувався. Незважаючи на бурі, які вирують і 

загрожують звідусіль - будьте пильними і відстоюйте ці принципи. Будуйте майбутнє людства на 

міцному фундаменті. Тоді Я, присутній у ваших діях, благословлю вас і примножу ваше насіння. 

48 Якщо ваша душа не здатна осягнути великі ідеї або натхнення, моліться, готуйтеся, і Я 

просвічу вас. 

49 Всі доручення, які я вам даю, є дуже важливими і відповідальними. Одним Я довіряю опіку 

над дітьми, а інших роблю духовними лідерами великої кількості людей або правителями 

численної нації. Блаженний, хто підніметься над земним, щоб шукати у Мене сили і світла, бо він 

буде в спілкуванні зі Мною, і Я підтримаю його під час виконання його місії у всіх його 

випробуваннях. 

50 Відчуйте Моє тепло як Батька, почуйте Мене і зрозумійте Мене. Нехай ті, хто чує Мене 

вперше, не думають, що цей чоловік, через якого Я даю вам Своє Слово, хоче, щоб ви повірили, що 

він - Господь, Учитель. Ні, твої очі не бачать Мене, але твій дух приймає Мене, і в твоєму серці ти 

відчуваєш Мою Присутність. Я говорю з вами з безмежності, і це солодке відлуння Мого голосу ви 

чуєте через ці уста, приготовані Мною, щоб ви могли чути Моє святе Слово. 

51 Для чого існує ця прокламація? Через деякий час я пообіцяв приїхати до вас знову. Я 

оголосив, що Мій прихід буде тоді, коли будуть розв'язані війни, коли розбещеність людей досягне 

свого апогею, і коли на землі поширяться пошесті. Крім того, Я дав зрозуміти, що Мій прихід буде 

в дусі. Час Мого повернення вже настав, час Моєї присутності серед вас - це час, коли війни 

стрясають всю землю, руйнуються домівки, топчуться ногами чесноти і фальсифікується Закон. 

Тому, коли багато хто все це усвідомлює, то запитує себе: "Коли ж прийде Христос Спаситель 

наш?". Вони не знають, що Я вже у світі готую насіння, яке принесе їм світло і мир. Я ледве 

приступив до виконання Своєї обіцянки. 

52 Я знову прийшов до смиренних, бідних і невігласів, які, тим не менш, голодують і жадають 

справедливості, любові і правди. І коли цей простий і невідомий народ зрозумів, що Хтось поклав 

на них очі і що цей Хтось - їхній Господь, вони вирушили - рухомі дуже великою внутрішньою 

силою - на пошуки Мого Слова. Вона прийшла сумна, втомлена і хвора - в Моїй Присутності вона 

знайшла бальзам на всі свої недуги. Вона прийшла з покаянням у своїх гріхах, у своїх вадах і 

пороках, але коли відчула ласку, яку дає Моє прощення, в ній виникла тверда рішучість оновлення, 

виправлення. Він відчув, що його духу бракує справ, гідних Отця, і отримав настанови, щоб бути 

здатним творити великі справи і чудеса. 

53 Людське і духовне життя були таємницями, які їхні малі знання не могли осягнути. 

Слухаючи Мене тут, воно пізнало істину про все створене. Якщо в той час ізраїльський народ чекав 

приходу Месії як могутнього Царя, войовничого і сильного в земному, який поверне йому свободу, 

дасть зброю, щоб перемогти і упокорити своїх гнобителів, а потім обдарує його земними благами, 
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щоб зробити найбільшим і наймогутнішим народом на землі, - то в той час цей народ прийшов не 

для того, щоб Я зробив його багатим у світі, і не для того, щоб Я зробив його великим і володарем 

над іншими. Ці люди прийшли до Мене, щоб знайти істину, спасіння і мир. Я надав їм і матеріальні 

блага, але це було зроблено як доповнення. 

54 Хліб убогих у цей час - хоч і такий гіркий - не схожий на той, що їдять сильні світу цього, 

великі пани, царі. 

55 Люди, поверніться до Мене, почніть молитися так, як Я вас навчив, щоб ви відчули спокій 

Моєму пришестю. Моліться духовно переді Мною і відчувайте фрази, яких Я навчив вас: "Отче 

наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє". Скільки разів ви 

вимовляли ці слова, які є благальним проханням про Мій прихід, не розуміючи, про що вони 

говорять, що мають на увазі, і тому не відчуваючи їх. Христос навчив вас молитися, підносячи свої 

думки до Небесного Отця, без зображення або будь-якої форми поклоніння, що стоїть між Отцем і 

дитиною. З яких це пір ви забули ці інструкції? 

56 О Мій новий народе Ізраїлю! Я довіряю цю роботу вам, як дереву. Сьогодні вона ще ніжна, 

завтра буде могутня. Йому судилося давати тінь і плоди втомленому і хворому прочанину. Але 

якщо ви, що прийшли з провінцій і округів, з гір і сіл, бажаючи плодів його, не будете піклуватися 

про нього, то дерево це засохне, плоди його впадуть, і воно більше не буде давати тіні. Настане 

день, коли ти знову повернешся до нього, бо відчуєш голод і втому від життя, але коли ти прийдеш 

на те місце, де було дерево, то не знайдеш від нього ніяких слідів, тому що ти не знав, як доглядати 

за ним, тому що ти задовольнявся плодами його, поки не вгамував свій голод, а потім відвернувся 

від нього. Це дерево росте в серцях Моїх дітей. Її плоди - любов і милосердя, ваша довіра і 

вдячність будуть найкращим поливом, який ви можете дати своєму дереву, щоб воно жило, росло і 

плодоносило. 

57 І ось Я перебуваю серед цього смирення, тому Я не звернувся до великих (світу цього), бо 

вони намагалися б догодити Мені, пропонуючи Мені земні скарби. Пам'ятайте, що Ісус тоді не мав 

навіть хатинки у світі, в якій міг би народитися. Це був звичайний грот, який дав Йому притулок, а 

постіллю слугувала солома. "Царство Моє не від світу цього", - говорив Я вам пізніше і доводив 

вам це від народження Свого. Простий ефод покривав Моє Тіло, яке багато разів було змочене 

сльозами грішників, тих, хто багато страждав, і віра тих, хто доторкався до нього, творила над 

ними справжні чудеса. 

58 Сьогодні, коли Я приходжу до вас у Дусі, Я кажу вам, що покров, який покриває Мене і 

яким Я покриваю вас, - це покров однієї лише Моєї Любові. Прийдіть до Мене і витріть сльози свої 

на цій благословенній мантії, бо нове чудо засяє над вірою вашою, чудо вашого спасіння. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 133 
1 Ласкаво прошу вас, Мої улюблені, хто прийшов послухати Моє Слово. Ось Учитель 

людства. Нині Я даю про Себе знати через цих глашатаїв, так само, як колись Я говорив до народів 

устами пророків. 

2 Чи знаходите ви серед людей щось більше, ніж те, що відкрив вам ваш Бог? - Ні, чому ж ви 

йдете хибними шляхами, коли Я вказав вам прямий шлях? Я один можу відкрити вам те, що було 

для вас таємницею. Хто ще може бути посередником у Божих настановах? Тільки Моє 

Божественне Світло могло відкрити тобі, що твоє теперішнє життя було дароване тобі, щоб 

спокутувати минулі гріхи, про які твоє серце не знає. Цією гіркою чашею ви спокутуєте помилки, 

щоб очистити свою душу і досягти висхідної еволюції. 

3 Не забувайте, що ваше існування не обмежується вашим матеріальним тілом. Тому, коли 

вона перестає жити, ваша душа не вмирає. Ви забули, що душа - це зерно вічності? 

4 Не обмежуйте Мене і в образі Ісуса. Якщо ви хочете згадати Мене або замислитися над 

Моєю появою як людини, згадайте Мої вчення, Мої справи. Зрозумій Мене безмежним; визнай 

перший доказ любові, який Я дав тобі, коли зробив Себе подібним до тебе, щоб, практикуючи 

чесноти, ти міг згодом уподібнитися до Моєї Божественності, наслідуючи Мій приклад. Я говорю з 

вами так тільки тому, що ви вже здатні розуміти Мене. 

5 Я - весь дух, але у всіх Моїх справах Я присутній. Якщо ви будете шукати Мене в усьому, 

що оточує вас на землі - у повітрі, у просторі, у світлі, - ви побачите Мене там. Якщо ти будеш 

шукати Мою присутність у найнезначнішому творінні - в листочку дерева, ворухнутому вітерцем, 

або в пахощах квітки - ти знайдеш Мене там, ти відкриєш там слід любові, якою Творець запечатує 

всі Свої творіння. Багато дивовижних речей відкрила і створила ваша наука, але людина не все 

зробила сама, бо Я вклав у неї фундаментальні поняття життя. В основі всього лежить Моя 

Батьківська любов. Дух, за допомогою людського розуму, є дзеркалом, яке відбиває світло і силу 

Божества. Чим піднесеніший дух і розвиненіший розум, тим більші одкровення він буде 

відображати. Якщо ваша наука дала вам сьогодні дуже гіркі плоди, то це тому, що ви лише 

спрямували це світло на шлях Свободи Волі (або свавілля). 

6 Хіба Я не говорив вам, що ви - блудні вівці? Ось чому я йду за вами, щоб повернути вас 

назад. Якщо ви повернетеся до Моєї перешкоди на істинному шляху, то гармонія між вами і Отцем 

змусить вас дарувати людству істинні плоди життя. Чому ви завжди ходите кривими стежками, 

хоча голос вашого внутрішнього Судді не втомлюється промовляти до вас? Чому б не прийняти 

добро, коли твоя душа - щоразу, коли ти робиш добру справу - переповнюється радістю? 

7 Людство, Я ніколи не хотів, щоб ти загинуло. Несправедливо, що у вас склалося таке 

уявлення про Мене, що ви думаєте, ніби Я створив істот, які неминуче повинні загинути, ніби Я 

призначив цю долю дітям Божим. Зрозумійте, що ваша доля інша - вона полягає в тому, щоб жити 

вічно - і не одиниці, а всі, бо ви всі - Мої діти. Коли Я зійшов у світ і став людиною, то для того, 

щоб на прикладі цієї жертви показати вам виконання тієї місії, яка була дана через Мою 

Божественність була встановлена. Кажу вам, що ця Кров була пролита, щоб позначити шлях до 

відновлення всіх Моїх дітей, і що якщо хтось не досягне цього блага, Я знову стану людиною 

заради нього одного і віддам Свою Кров, щоб врятувати його. 

8 Немає такого досконалого правосуддя, як Моє. Якщо сьогодні ви нарікаєте на те, що 

засуджують невинних людей, а з іншого боку, є винні люди, яких не покарало світове правосуддя, 

то не хвилюйтеся, але не судіть їх. Пам'ятайте, що все має свою межу, що ніщо не залишається 

прихованим від Мене, і що, крім того, все має свій кінець на землі. Вперед, діти Мої, не 

зупиняйтеся, але йдіть шляхом, який намітив для вас Мій Закон. Скажіть Мені, що ви любите 

Мене, але не словами, а справами, справами любові до своїх ближніх. Не споруджуйте 

матеріальних вівтарів для поклоніння Мені. Але якщо тобі потрібен вівтар для натхнення, 

споглядай цю чудову природу, що оточує тебе, і люби Мене в ній - так ти прийдеш до Мене. 

9 Улюблені учні, коли б ви не прийшли до Мене, підготовлені душею і тілом, ви отримаєте 

Мою силу і Мою розраду, ваша печаль відійде, і ви будете насолоджуватися молоком і медом. 

Віддай Мені все, що обтяжує твоє серце, і Я розпоряджуся у твоєму житті так, як буде на те Моя 



U 133 

126 

Воля. Я хочу, щоб ви всі боролися, щоб ніхто не розслаблявся, щоб ви були старанні і працювали з 

відданістю і послухом, бо зараз час виконання і відшкодування, і ваші знаряддя праці тільки після 

трудової боротьби досягнуть блиску. 

10 Людство чекає Моїх нових учнів, але якщо ви, Мої працівники, кинете насіння і знаряддя 

праці, боячись думки світу, - що станеться з цим людством? Невже ви не відчули відповідальності 

своєї місії? Ваша совість ніколи не обманює вас, і вона завжди підкаже вам, чи ви виконали свій 

обов'язок. Цей неспокій, який ви відчуваєте, є ознакою того, що ви не слухалися Моїх заповідей. 

11 Я дав вам дар миру, а ви не посіяли його в серцях ваших ближніх. Ви не вплинули своїми 

думками і молитвами на полегшення болю воюючих народів. Не будьте, як сліпі, що ведуть інших 

сліпих; пам'ятайте, що Я сказав вам, що ви - світло світу. Ваша місія не буде складною, якщо у вас 

є любов до цієї справи. Якщо ти виявиш Мені добрі наміри, Я допоможу тобі. Вам не потрібно 

буде ходити на пошуки хворих, але вас будуть розшукувати. Я принесу їх вам, і таким чином ви 

зможете виконати це благословенне завдання - втішати. Тих, хто прийде до вас, Я підготую так, 

щоб ви не зустріли жорстоких сердець і не сказали Мені: "Яке важке завдання Ти дав Мені, Отче, і 

які важкі ниви, які Я обробляю". Я все розпорядився, щоб ви працювали з любов'ю і 

вдосконалювали себе. 

12 Я обрав тебе, щоб доручити тобі це завдання, тому що ти любиш Мене і показав Мені свою 

смиренність і покірність. Але Я не хочу, щоб ви - після того, як Я використовував вас як 

посередників, щоб вилити Моє милосердя на нужденних, - відчували себе вищими за своїх ближніх 

і відреклися від Мене. 

13 Щоб піднести свою душу, ви повинні відмовитися від зайвих задоволень цього світу. Мій 

шлях вузький, і треба пильнувати і молитися. Але якщо ви любите Мене істинно, то для вас не буде 

жертвою відокремити себе від цих людських нещасть. Я зробив твій хрест легким і просвітив тих, 

хто тебе оточує, щоб вони не були перешкодами на твоєму шляху. 

14 Завтра буде війна доктрин та ідей. Багато ваших співвітчизників, втомлених від брехливих 

обіцянок, прийдуть до вас у пошуках правди, і якщо ви не будете готові, то присутність цих людей 

залякає вас. 

15 Боріться за спасіння людей і використовуйте цей час, бо вже наближається 1950 рік, і тоді Я 

вже не буду говорити через глашатаїв. Багато з вас будуть служити Мені до цього року, а інші - 

після. Після цього року ви, хто передавав Моє Слово, більше не впадатимете в захоплення, а ви, 

хто дозволив "духовному світу" (духам-охоронцям) заявити про себе в теперішньому часі, 

підкорятиметеся його підказкам і відчуватимете себе захищеними в кожну мить. Я буду з усіма 

Моїми дітьми, щоб ви продовжували нести Моє вчення людям. У цей час ваші вороги будуть 

прагнути знищити вас і створювати перешкоди для розгортання Моєї Роботи. Якщо ви не згодні, то 

відчуєте себе ослабленими. Але багато хто з тих гонителів, коли пізнають сенс Мого вчення, 

визнають Мене, навернуться і понесуть Моє вчення іншим народам і країнам. 

16 Я хочу, щоб ви несли це світло всім Моїм дітям, малим і великим, щоб ви дбали про їхні 

душі, які стогнуть, і вказували їм шлях, і щоб ви, неосвічені, знали, як розтлумачити Мою Волю 

перед світом. 

17 Кожен знаходиться на тому місці, яке я йому визначив. Не хуліть тих, кого Я поставив 

перед вами як Моїх глашатаїв, як відповідальних за натовпи, а краще допомагайте їм своїми 

добрими думками. Якщо Я обрав їх, щоб дати їм важливу місію, моліться за них, щоб вони могли 

виконати своє нелегке завдання. 

18 Ви, які зазнали випробувань, що загартували ваші серця, тепер можете зрозуміти того, хто 

страждає, і можете проникнути в потаємну кімнату, якою є людське серце, і виявити страждання 

або зло, яке вражає його, щоб утішити його. 

19 Зрозумійте Мене, люди, і пам'ятайте: якщо Я зробив Своє Слово чутним матеріально, то 

тільки тому, що Я люблю вас і хочу, щоб ви знали Моє бажання, щоб ви любили один одного. 

20 Візьміться за руки на знак дружби, але робіть це щиро. Як можна бути братами і сестрами, 

якщо ви не зрозуміли, як бути друзями? 

21 Якщо ви хочете, щоб Отець жив серед вас, ви повинні навчитися жити як брати і сестри. 

Якщо ви зробите цей крок на шляху братерства, то нагородою вам буде єднання духу з духом. 
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Багато духовних дарів Я дарував вам і оголошую вам: Коли ви будете об'єднані волею і думкою, Я 

дозволю вам з'єднатися натхненням з вашими братами і сестрами, які живуть за межами вашого 

світу. 

22 Моя справа світла, Моя істина ясна, і тому Я кажу вам, що ніхто не може ходити в темряві і 

стверджувати, що Я там. 

23 Тоді, коли Я жив серед вас як людина, часто траплялося, що ночами, коли всі відпочивали, 

знову і знову люди розшукували Мене і приходили до Мене таємно, бо боялися, що їх викриють. 

Вони шукали Мене, бо відчували докори сумління за те, що кричали на Мене і ображали, коли Я 

промовляв до натовпу, і їхнє каяття було сильнішим, коли вони усвідомлювали, що Моє Слово 

залишило дар миру і світла в їхніх серцях, і Я влив Свій цілющий бальзам в їхні тіла. 

24 Вони зі схиленими головами опинилися переді Мною і сказали Мені: "Учителю, прости нас, 

ми дізналися, що в Твоєму слові є істина". - Я відповів їм: "Якщо ви дізналися, що Я говорю тільки 

правду, то чому ви ховаєтеся? Хіба ви не виходите на вулицю, щоб прийняти промені сонця, коли 

воно з'являється, і коли ви соромилися цього?". 

25 Той, хто любить правду, ніколи не приховує її, не відрікається від неї і не соромиться її. 

26 Кажу вам це, бо бачу, що багато хто приходить таємно слухати Мене, але брешуть про те, 

куди вони пішли, і приховують те, що чули, іноді навіть заперечують, що були зі Мною. Кого ви 

соромитеся? 

27 Необхідно, щоб ви навчилися говорити про Мою Роботу і Моє Слово так, щоб не давати 

приводу людям насміхатися над вами або показувати на вас пальцем. Ви також повинні бути 

щирими, щоб, коли ви свідчите про Мене, ви робили це словами, які виражають, що вони йдуть від 

серця. Це те зерно, яке завжди проростає, бо воно має правдивість, яка торкається серця і доходить 

до душі. 

28 Моє божественне послання, коли я вкладаю його у вас, повинно перетворитися на 

братерське послання. Але для того, щоб це вразило і зворушило матеріалістичне і скептичне серце 

сьогоднішніх людей, воно повинно бути пронизане істиною, яку Я відкрив вам. Якщо ви що-

небудь приховаєте або утаїте, ви не дасте повного свідчення того, яким було Моє одкровення в 

Третю Еру, і в результаті вам не повірять. 

29 Я довів вам, що пов'язку темряви можна зняти з невігласа або ошуканого, не завдаючи йому 

шкоди, не ображаючи його, не ображаючи його і не ранячи його, і тому я хочу, щоб ви робили так 

само. Я Сам довів вам, що любов, прощення, терпіння і довготерпіння мають більшу силу, ніж 

суворість, осуд або застосування сили. 

30 Запам'ятайте цей урок, учні, і не забувайте, що якщо ви хочете по праву називатися братами 

своїх ближніх, то повинні мати багато добра і чеснот, щоб виливати на них. Я обіцяю вам, що коли 

світло братерства засяє на землі, Я дам відчути Свою присутність потужним чином. 

31 Розум того, хто вміє підготувати себе, приходить у захват від споглядання духовних вчень, 

натхненних словом Учителя. Грунт вашого 

серце не було безплідним, і незабаром пшениця дасть плід. 

32 Моє світло розірвало густу темряву вашого невігластва, ваше серце розворушилося, щоб 

любити Мене, а розум прояснився, щоб зрозуміти Моє одкровення. Це світло дозволило вам 

побачити славу життя, досконалість творіння, чудеса природи і мудрість, з якою визначена кожна 

доля. 

33 Іноді ви говорите Мені: "Учителю, легко засвоїти Твій урок, але важко застосувати його на 

практиці". - Отже, Учитель підбадьорює вас, і Своєю любов'ю вселяє у вас впевненість. Потім Він 

випробовує вас у вашому повсякденному житті, у сфері вашої здатності впоратися. І так, непомітно 

для себе, ви починаєте практикувати вчення Вчителя. Розуміння, віра і любов - це все, що потрібно 

для того, щоб йти цим шляхом. 

34 Пам'ятайте: Коли ви входили в Мою Присутність, і перш ніж Я вимагав, щоб ви негайно 

приступали до виконання будь-якого завдання, Я дозволяв вам слухати Мене, щоб ви могли 

насититися Моїм Словом, яке є мудрістю і силою, бальзамом і миром. Я дозволив тобі спочатку 

шукати Мою Істину, поки ти не знайдеш її, Я дозволив тобі досліджувати Мою Роботу і проникати 

в неї настільки, наскільки ти захочеш; подібно до того, як Я сказав Фомі вкласти пальці в рану на 
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Моєму боці, щоб він міг повірити. Тільки так ви зможете вистояти і вистояти в битві, яка на вас 

чекає. 

35 Я дозволив вам чути Моє Слово незліченну кількість разів і відчувати себе навченими під 

час Моїх навчальних сесій. Моя Божественність проявилася, і Я дозволив Моєму "духовному 

світу" засвідчити свою присутність, творячи чудеса серед вас. 

36 Коли ви зрозумієте і побачите правильно все те, що Я дарував вам, ви переконаєтеся в тому, 

що у вас більше немає ні голоду, ні бажання доказів і чудес. 

37 Ви бачили чудеса, які відбувалися у вас самих або у ваших братів і сестер, і саме ці чудеса 

запалили полум'я вашої віри і збудували у ваших серцях жертовник любові. 

38 У вас є все, щоб ви могли практикувати Моє вчення з тією чистотою і піднесеністю, яку ви 

тепер розумієте. 

39 Сьогодні ви постійно ставите Мені питання, а завтра ви самі будете відповідати на питання, 

які ставитимуть вам ваші співвітчизники. 

40 Складне і прекрасне завдання я покладаю на вас. Це хрест любові, під яким ви впадете і 

який потім знову підніме вас своєю силою. 

41 Хто може пройти це життя, не несучи хреста? А хто ж той, хто його несе і не падає, часом 

знемагаючи від його тягаря? 

42 Не забувайте, що Я, ваш Месія, ваш Відкупитель, теж ніс Свій хрест на землі і не раз падав 

під його вагою. Істинно ж кажу вам, що плоть може зігнутися і впасти під тягарем болю, 

виснаження і мук, але дух не буде переможений, бо після кожного падіння він піднімається вище, в 

кожному плачі благословить свою долю, і навіть у смерті підніметься до світла істинного життя. 

43 Христос не погребував взяти на себе хрест. Несучи його на своїх плечах на Голгофу і 

видихаючи на ньому своє життя, Він дав вам найбільший приклад смирення, а після цього став 

праворуч Отця. 

44 Той хрест був пером, яким Я писав Свої Страсті в серцях людей. 

45 О люди, яким Я довірив місію бути світлом і спасінням для людства. Ти - учень Трьох 

Часів, який нині, в Третьому, стане Вчителем. 

46 Сьогодні ви об'єднані і утворюєте громади, натовпи і групи; завтра ви розійдетеся різними 

шляхами, щоб свідчити і навчати Моєму вченню. Але духовно ви не будете далекі один від одного. 

47 Навіть якщо вас розділяють моря і безкраї землі, ваші серця битимуться поруч, об'єднані 

ідеалом виконання своєї місії. 

48 Об'єднання цього народу прийде після 1950 року, і радість Отця буде дуже великою, коли 

Він побачить запліднення насіння, яке Він породив Своїм Словом, яке було подібне до родючої 

роси і яке народ отримав з 1866 по 1950 рік. 

49 Вже наближається час, люди, коли ви повинні принести перші плоди своєї місії вашому 

Батькові Єгові біля підніжжя нової гори Синай. 

50 Я хочу, щоб у цю благословенну годину ви подарували Отцеві ту єдність, яку ви втратили в 

минулому і про яку Я так багато просив вас у сьогоденні. Не приходьте до Нього з фанатизмом чи 

ідолопоклонством у серцях і з плодами обману в руках. 

51 Як може той, хто поклоняється ідолам, виявити свою помилку, натрапивши на вас, адже ви 

також поклоняєтеся подібним предметам? 

52 Моя турботлива любов робить усі ниви родючими, щоб на них впало насіння 

одухотворення. 

53 Не бійтеся своєї долі, люди. У цьому вашому місіонерському завданні немає рабства, і ця 

"перешкода" (духовна спільнота) не є в'язницею, і доручення, які Я довірив вам, не є кайданами. 

54 Блаженні ті, хто з вірою і доброю волею шукають притулку в цьому ковчезі, бо вони будуть 

врятовані від спокус цього часу, вони будуть сильними, бо в своєму болю вони матимуть цілющий 

бальзам, в своїй бідності вони матимуть скарб цієї роботи, і коли невдячність і наклеп 

переслідуватимуть їх, вони матимуть розраду від Мого Слова любові. 

55 Я не прошу вас йти на надлюдські жертви. Я не просив чоловіка перестати бути чоловіком, 

щоб слідувати за Мною, і не просив жінку перестати бути такою, щоб виконати духовне завдання. 
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Я не розлучав чоловіка з його супутницею, не відлучав її від чоловіка, щоб вона могла служити 

Мені, і не говорив батькам, що вони повинні залишити своїх дітей або що вони повинні кинути 

свою роботу, щоб піти за Мною. 

56 Я дав їм зрозуміти, коли зробив їх працівниками в цьому винограднику, що для того, щоб 

бути Моїми слугами, вони не повинні перестати бути людьми, і тому вони повинні розуміти, як 

віддати Богові те, що належить Богові, а світу - те, що йому належить. 

57 Я лише кажу вам, щоб ви не пропустили жодної можливості, яку Я даю вам на вашому 

життєвому шляху, щоб ви могли виконати місію любові, якої Я вас навчив. 

58 Ви побачите, що ваші духовні і матеріальні обов'язки взаємопов'язані, і часто ви будете 

виконувати обидва закони одночасно. 

59 Сім духовних етапів доведеться пройти вашій душі, щоб досягти своєї досконалості. 

Сьогодні, живучи на землі, ви не знаєте, на якій сходинці розвитку перебуваєте. 

60 Хоча Я знаю відповідь на це питання вашого духу, але поки що не можу вам її сказати. 

61 Працюйте з великим завзяттям, щоб - коли прийде смерть і ви закриєте очі свого тіла для 

цього життя - ваша душа могла відчути себе піднесеною, поки не досягне дому, якого вона досягла 

завдяки своїм заслугам. 

62 Учні цієї роботи відчують при настанні тілесної смерті, як легко рвуться узи, що зв'язують 

душу і тіло. У нього не буде болю, тому що він повинен покинути земні зручності. Його душа не 

буде блукати тінню між людьми, стукаючи від дверей до дверей, від серця до серця в прагненні 

світла, любові і миру. 

63 Дивіться і моліться, дивіться, як там, в інших народах, війна сіє спустошення на своєму 

шляху, а до вас сходить Моє Слово, сповнене добра і миру. 

64 Моліться за мир, люди. 

65 Ви, чоловіки, коли ви повертаєтеся до своїх домівок прискореними кроками, бо хочете 

обійняти свою дружину або побачити себе в очах своїх дітей, і у вас радість на серці, бо ви хочете 

віддати плоди своєї праці своїм близьким - моліться за тих чоловіків, які перебувають на полях 

смерті і не зможуть повернутися до своїх домівок, бо вони зрівняні з землею. 

66 Коли ви переживаєте щось радісне, не слід забувати, що в той же час є багато тих, хто 

плаче. 

67 Дружини і матері, коли ви нахиляєтесь, щоб поцілувати в чоло дитину, яка солодко дрімає в 

колисці, подумайте про тих матерів, які колись були схожі на жайворонків, а тепер втратили гніздо, 

чоловіка і дітей, бо війна зруйнувала все, як ураган. 

68 Коли ви зачиняєте двері будинку і відчуваєте затишне тепло рідної домівки та її захист, 

подумайте також про тих матерів, які шукають місце під землею, щоб захистити своїх дітей від 

смерті. Подумайте про маленьких дітей, які кличуть своїх батьків, але не отримують відповіді, і 

про тих, хто заїкається лише на одному слові: Хліб. 

69 Але поки люди продовжують знищувати один одного, ви будете молитися, і ваша молитва 

буде, як ангел миру, ширяти над цими народами. 

70 Я говорив з вами, як Учитель з учнем і як Батько з дитиною. Роздумуйте над Моїм Словом. 

71 Спільнота, яку ви утворюєте разом з Моєю Божественністю, подібна до могутнього дерева, 

що запрошує подорожнього відпочити. Я - корінь і стовбур цього дерева, а ви - розлогі гілки, повні 

листя. Я живлю вас соком, а ви отримуєте з нього життя і силу. Подумайте, чи змогли б ви жити у 

відриві від Мене. - Ти іноді говориш Мені, що став слабким, що страждаєш від того, що часи 

змінилися. Але кажу вам, що часи залишилися ті ж самі, змінилося лише ваше серце, бо воно не 

зрозуміло, як жити і витримувати в любові, в злагоді і в мирі, і це є причиною вашої печалі. 

72 Мої настанови відновлюють віру вашого духу, дають вам нові сили і просвітлюють вас. Моє 

Слово - це кришталево чиста вода, яка втамовує спрагу і виливається на вас невичерпно. Я даю вам 

"пшеницю" в достатку, щоб ви виростили її в серцях ваших ближніх. Я хочу, щоб так, як Я люблю 

вас, ви любили один одного, а також самих себе; бо Я не тільки довірив вам керівництво і провід 

над багатьма людьми, але перший ваш обов'язок переді Мною - пильнувати самих себе. Ви повинні 

любити себе, знаючи, що ви - живий образ свого Творця. 
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73 Жнива, які ви приносите Мені донині, - це біль і мале знання Мого Закону; але Я не дав вам 

цієї чаші, щоб ви її пили. Я сказав вам: Якщо ви посієте пшеницю, то й пожнете пшеницю. Але ви 

повинні доглядати за посіяним зерном. Сьогодні жнива, і кожен пожне свій врожай. Потім земля 

знову стане чистою, і людина почне нове життя, а Я буду дуже близько до неї і надихатиму її 

серце. Це буде Царство миру, про яке Я багато говорив вам, улюблені учні, і до якого Я нині готую 

всі душі. 

74 Я хочу бачити вас зібраними за Моїм столом, як малі діти, які слухають Мене і харчуються, 

спілкуються зі Мною, і, отримуючи Мої вчення, приймають рішення слідувати їм. Я хочу, щоб ви 

служили своїм ближнім. Я пошлю вас до них, як тільки у ваших серцях розквітнуть любов і 

милосердя. Ваше життя має бути як чисте дзеркало, щоб у ньому відбивалися ваші вчинки і ви 

знали, чи правильно ви вчинили, чи ні. 

75 Розкриття чеснот Моїх учнів буде стимулом для тих, через кого Я даю про Себе знати. 

Натхнення буде рясним, і Моя благодать і Мої чудеса будуть виливатися на людей. Ваші духовні 

брати і сестри, добре налаштовані на ваше оснащення, будуть допомагати вам, робити ваш шлях 

легким, а працю приємною. Ваш вплив вийде за межі вашого будинку, вашого регіону або вашої 

країни і допоможе іншим серцям. Добро має силу, про яку ви ще не знаєте. 

76 Я передавав Своє Слово через посередництво простих і неосвічених людей. Але серед тих, 

хто слухає Мене, є і вчені, ті, хто має натренований розум, хто зумів відкрити Мою божественну 

сутність у смиренності цього Слова. Я день за днем працював над вашими серцями, щоб зробити їх 

сприйнятливими до Моїх проявів, і Моя Любов перемогла. Зі скелі, яку ти показав Мені в своєму 

серці, Я створив храм, в якому ти приносиш Мені поклоніння любові. 

77 Я довіряю вам Свою Справу, захищайте її, бо вона - коштовність неоціненної вартості. 

Будьте на сторожі і слідкуйте, щоб його поважали і розуміли. Ніщо не змусить вас відступити зі 

шляху. Завжди йти вперед. 

78 Коли ваше серце жадає любові, піднімайтеся до Мене. Коли страждання лягають важким 

тягарем, пам'ятайте, що є Отець, який любить вас і готовий вас втішити. Коли ти будеш думати про 

Мене, то відчуєш, як страх і печаль зникають. Довірте Мені ваших хворих, і Я зцілю їх. 

79 Дерево життя розкинуло свої гілки, щоб дати вам відпочинок і прохолоду, а його плоди 

зробили ваші серця люблячими. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 134 
1 Я приношу мир у ваше серце цим посланням любові, бо Я бачив ваше святилище відкритим 

і увійшов, щоб жити в ньому. 

2 Христос промовляє до вас, Учителю, і Він нагадує вам про Свої справи на землі, щоб ви 

зуміли надихнути себе Моїм прикладом. 

3 Ви повинні використовувати Мою присутність серед вас, улюблені, бо час, який ви 

переживаєте, є знаменним для вашої душі. 

4 Ця істота світла, яка живе у вас, знає, що її робота не закінчена, вона усвідомлює, що в 

попередніх існуваннях вона не використала ні наданий їй час, ні можливості, які вона мала для 

досягнення свого духовного прогресу. Тому вона знає, що повинна сьогодні докласти зусиль для 

того, щоб досягти повного виконання свого завдання, а також розкриття всіх своїх духовних дарів. 

5 Була Моя воля, щоб через цю роботу ви пізнали всі дари і здібності свого духу. Я доніс до 

вас Своє вчення любові, Я дав вам достатньо часу, щоб розвинути свої духовні дари і висвітлити 

світлом Моєї істини шлях тих, хто ходить у темряві. 

6 Я дав вам зрозуміти, що це час, коли Мої обрані з'являться як пророки, провидці або 

просвітлені і сповістять світові, що настала Ера Світла. Мало знайдеться тих, хто відчує в цих 

оголошеннях близькість Мого Царства, яке буде готове обдарувати вас одкровеннями, дарами 

благодаті і мудрості. 

7 Багато хто буде настільки спантеличений побаченим, відчутим і пережитим, що врешті-

решт запитає Мене: "Господи, що це бачать мої очі, що відбувається у світі і в чому сенс багатьох 

дивних проявів і знаків серед людей?". 

8 Але ті, хто через свою невіру, зарозумілість або черствість не здатні бачити, відчувати або 

бачити інтуїтивно світло знань цього віку, будуть серед тих, хто називає темряву світлом, а обман - 

істиною. 

9 Чи не здається вам, що ви, які зраділи світлу цього Слова, яке підбадьорило ваші серця, 

покликані пояснити причину всього цього, проголосити Добру Новину і донести Моє Вчення через 

Книгу Моїх Настанов усім, хто цього потребує? 

10 Я дав вам закон, дороговказ, шлях і знання про те, що справедливо і що дозволено, щоб ви 

ніколи не спотикалися, щоб не сумнівалися в моменти конфліктів і щоб не оскверняли святе. Я 

знаю, що у всіх точках землі ви побачите, як з'являться чоловіки і жінки, які пророкують, які 

проголошують дивні вчення всім тим, хто живе далеко від духовного, - люди, які лікують хвороби, 

які називають невиліковними, і які проповідують одухотворення як єдину доктрину, здатну дати 

мир світу. 

11 Прояви багатьох з цих людей не будуть ні чітко визначеними, ні гучнішими, бо їм не 

вистачало керівництва Учителя. Але до тих пір цей народ, який був Моїм учнем, буде поширювати 

Моє послання на всіх шляхах землі. 

12 Багато хто матиме підстави дивуватися, що Духовне Життя буде керівництвом для справ 

людей; бо люди довгий час закривали двері своїх сердець для Мого послання і для Моїх натхнень. 

У цьому добровільному вигнанні людина чує лише голос власної Вільної Волі, а її життєвий шлях 

освітлюється лише слабким світлом її матеріальних знань. Але цей голос майже завжди є 

протяжним плачем, риданням чи розпачем, а його "світло" проявляється через його науку, яка 

замість того, щоб вести його вгору, занурює його ще глибше в його страждання. 

13 Ті, хто встануть після багатовікового сну і проголосять світло нової епохи, будуть 

"мертвими", які піднімаються до Духовного Життя, що раніше були закам'янілими для істинного 

життя. Там, де є любов, мудрість і справедливість, де є натхнення і панує добро, там буде справжнє 

життя. Але там, де панує гріх і порок, де гніздяться чвари, недоброзичливість і егоїзм, там 

знайдеться лише смерть, убогість і темрява. 

14 Щоразу, коли людина впадає в матеріалізм, її робота замість того, щоб бути творчою, стає 

руйнівною. Тоді вони нагадують зграю черв'яків, готових обгризти тушу, тоді як своєю творчістю 

вони можуть нагадувати рій бджіл, що вибудовують свої стільники в ідеальній гармонії. Робота 
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цих маленьких створінь полягає в пошуку меду, який згодом буде підсолоджувати піднебіння. А 

ви: коли ж ви нарешті відкриєте для себе справжній смак життя, щоб дарувати його один одному? 

15 Цей аромат утворює божественна любов - смачний нектар, який Я вклав у кожне серце і 

який ви ще не вмієте осягнути і не шукаєте, а тому він ще не підсолоджує ваше існування. 

16 Сьогодні світло Отця виливається в достатку на кожен дух, щоб він, пробудившись від 

летаргії, міг замислитися над власним досвідом, який є книгою, багатою на мудрість і світло, і 

таким чином пізнати істину. 

17 Люди, готуйтеся, думайте про своє завдання, міряйте свою відповідальність в цей час, такий 

сприятливий для духовного пробудження, і будьте готові працювати в Моєму винограднику, бо Я 

буду допомагати вам у виконанні вашої місії. 

18 Я чую ваші прохання, ваші скарги. Я хочу, щоб ви навчилися розмовляти зі своїм Отцем. 

19 Не думайте, що Я прийшов тільки до вас: Я зійшов до всіх, бо плач цього людства долетів 

до висот небесних, як крик болю, як натхнення світла. 

20 Приймаючи Моє Слово в такій формі, ви внутрішньо запитуєте Мене, чи Я приходжу як 

Отець, чи як Суддя; але Я кажу вам: Ще до того, як ти почув Моє перше Слово в цей день, твоя 

совість вже викрила тобі всі твої гріхи і всі твої добрі справи. Але якщо Я буду судити вас Своїм 

Словом, чого ви боїтеся? Хіба Мій суд не походить від любові, яку Я маю до вас? 

21 Я буджу вас, щоб випробування не застали вас зненацька і бурі та шторми цих часів не 

залишили вас у темряві. 

22 Безумовно, це час випробувань, тому треба бути сильними і підготовленими, щоб не 

піддатися. 

23 Життя на землі завжди було сповнене випробувань і спокути для людини, але ще ніколи цей 

шлях не був таким болісним, як сьогодні, і чаша не була такою повною гіркоти. 

24 У цей час людина не чекає зрілого віку, щоб зіткнутися з життєвою боротьбою. Скільки 

істот вже в дитинстві знають розчарування, ярмо, удари, перешкоди і невдачі. Скажу навіть більше: 

в цей час біль людини починається ще до її народження, тобто вже в утробі матері. 

25 Велика спокута істот, які приходять на землю в цей час. 

26 Весь біль, який існує у світі, - це справа рук людей. Чи є більша досконалість у Моїй 

справедливості, ніж дозволити тим, хто засіває шлях життя терням, прийти і пожинати їх? 

27 Не всі несуть однакову частку провини за хаос, в якому ви живете. Але ті, хто не є 

винуватцями війни, відповідають за мир. 

28 Будьте милосердні до себе і до ближнього. Щоб це милосердя стало дією, розпізнайте свої 

дари через вивчення Мого Слова. Бо хто любить ближнього свого, той любить Мене, бо ближній 

його - Моє улюблене дитя. 

29 Ви - народ, який Я готую до молитви, до поширення Мого Слова і до зцілення. Життя з його 

стражданнями, працею і гіркотою подібне до пустелі, але не затримуйся в ній, бо тоді не пізнаєш 

справжнього спокою. 

30 Майте на увазі приклад Ізраїлю, про який згадується в історії, якому довелося довго блукати 

пустелею, щоб вирватися з єгипетської неволі та ідолопоклонства і водночас дійти до землі миру та 

свободи. 

31 Сьогодні все людство нагадує народ, що потрапив у полон до фараона. Їй нав'язують 

віровчення, доктрини і закони. Більшість народів є рабами інших, більш могутніх. Боротьба за 

життя важка, а робота ведеться під ударами голоду і приниження. Гіркий хліб, який їдять усі люди. 

32 Все це призводить до того, що в серцях людства все більше і більше формується прагнення 

до визволення, до миру, до досягнення кращого життя. 

33 Гуркіт війни, людська кров, що проливається, егоїзм, жадоба влади і ненависть, які 

приносять свої плоди в тисячі форм, пробуджують людей від глибокої летаргії. І якщо вони 

об'єднаються в єдиному ідеалі одухотворення, як об'єднався народ Ізраїлю в Єгипті під натхненням 

Мойсея - яка сила зможе зупинити ці серця? Ні, бо в цьому прагненні буде Моє світло, в цій 

боротьбі буде Моя сила, і в цьому ідеалі будуть присутні Мої божественні обітниці. 
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34 Чи потрібен світові, щоб звільнитися від кайданів, новий Мойсей? Настанова, яку я приніс 

вам у цей час, - це світло, що надихало Мойсея, це слово правди і пророцтва, це сила, що піднімає 

слабкого, боязкого, боягуза і перетворює його на сміливого, рішучого і палкого, це закон, що веде і 

наставляє на шлях істини, це божественна ніжність, що підтримує вас у довгі дні блукань. 

35 Ви відчуваєте підбадьорення від Мого Слова, люди, немов чудодійний бальзам приклали до 

ваших ран. Відчуваєш себе зміцнілим, оновленим, сповненим надії на завтрашній день. Чи не 

думаєте ви тоді, що це ж послання, якби ви віднесли його до пригноблених народів землі, зробило 

б з ними таке ж диво? 

36 Тому я кажу вам озброїтися, щоб ви не відкладали час, коли ви повинні вирушити в дорогу 

як посланці цієї прокламації. 

37 Коли я кажу вам готуватися, це тому, що ця Добра Новина має бути поширена таким чином, 

щоб вона ніколи не стала приводом для заподіяння болю, братовбивчої ворожнечі, щоб не 

пролилася жодна крапля крові. 

38 Моє послання переконливе, добре, правдиве. Вона зачіпає серце і розум, переконує дух. 

39 Слухайте Мене, вчіться, практикуйте, і ви зможете відкрити проломи для віри, світла 

свободи і миру. 

40 Ти знаєш, що Я завжди готовий дати тобі чергове Моє вчення. Сьогодні Я почну і скажу 

вам, що мета Мого приходу до вас - навчити вас, щоб ви могли чисто виконувати своє завдання. 

41 Безумовно, це земне існування є новим етапом для вашого духу, який залишив 

незавершеною роботу, яка була йому призначена, але зараз йому дана можливість трохи 

просунутися по шляху досконалості. 

42 Мені, Божественному Вчителеві, теж довелося повернутися до людей, бо Моя Робота на той 

час залишилася незавершеною. Дехто заперечить це твердження і скаже, що робота Ісуса була 

завершена, коли Він помер на хресті. Але це тільки тому, що вони забули, що я оголосив і пообіцяв 

повернутися. 

43 Ви, кому Я зараз відкриваю ці вчення, розумієте, що реінкарнація Мені не потрібна, тому 

що це в Моєму дусі - мати можливість відкривати Себе людям тисячею способів. І Я прийшов 

знову не для того, щоб шукати досконалості Свого духу. Якщо Я приходжу до вас зараз, то тільки 

для того, щоб вказати вам шлях, який може привести вас до світла. Згадайте, що пророки говорили 

вам у Першу Еру: це - "двері". Більше того, хіба Я не говорив вам, коли був серед вас людиною: "Я 

є Шлях"? Чи не кажу я вам сьогодні: "Я - вершина гори, на яку ви піднімаєтеся"? 

44 Я завжди був у досконалості. 

45 Я радію, знаючи, що ви безпечно йдете Моїм шляхом. Завтра радість буде всезагальною, 

коли ви всі будете жити в Духовному Домі, який давно очікував приходу дітей Господніх. 

46 Так Я говорю до вашого духу, бо знаю, що він вже може зрозуміти це вчення, і йому Я можу 

сказати, що він не дитя землі, що він повинен вважати себе лише гостем тут, у цьому світі, бо його 

справжня вітчизна - духовна. 

47 Зрозумійте це слово в його істинному значенні, бо інакше ви прийшли б до висновку, що 

Моє вчення суперечить усьому людському прогресу, і було б несправедливо з вашого боку 

приписувати такі помилки Отцеві, Який прагне лише до досконалості Своїх дітей на різних 

життєвих шляхах. 

48 Те, що непримиренно переслідує Моя справедливість, - це зло, яке приймає різні форми в 

серцях людей і іноді проявляється в егоїстичних почуттях, в ницих пристрастях, іноді в непомірній 

жадібності і навіть в ненависті. 

49 Учні, вивчайте те, що Я вам зараз скажу в алегорії: Життя - це дерево, гілок у нього 

незліченна безліч, і серед цих гілок немає двох однакових, але кожна з них виконує своє завдання. 

Якщо плід не вдається, його скидають з дерева, а якщо гілка відростає, її обрізають. Бо з дерева 

життя походять тільки плоди життя. 

50 Кожну науку, яка спричинила зло, і кожну релігію, яка не принесла справжнього світла, ви 

можете розглядати як гілки і плоди, через які більше не тече сік дерева життя, бо вони вже 

відірвані від нього. 
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51 Блаженний, хто має високу мету йти Моїм Шляхом; блаженний, хто прагне зробити свій 

дух великим. Я приймаю тих, хто замовчує свої скарги і думає лише про те, щоб отримати росу 

Мого Слова - тих, хто не дає вмерти вірі і надії в Мене. Своїм Словом Я змушу всіх нарешті 

заспівати хвалу вірі. 

52 Я вчу вас одухотворенню, тому що це дасть вам душевне і фізичне здоров'я. Це змусить вас 

полюбити себе і додасть вам сили та впевненості. 

53 Через того, хто думає про Мене і любить Мене, тече ріка життя, в ньому - Моє божественне 

одкровення. Я дав вам життя, щоб ви були милосердними і виявляли свою здатність любити. Я 

також дав її тобі, щоб ти набув мудрості. Життя - це відображення Бога, це велике свідчення Мого 

існування. Живіть нею і насолоджуйтеся, але й розумійте її. Ви отримали від цього велике 

задоволення, не розуміючи цього. Прославляйте життя, але нехай ваша пісня свідчить про 

розуміння, про захоплення і про любов. Ваша душа, коли вона піднесеться, заспіває кращий псалом 

Творцеві. 

54 Життя - це безкінечна течія. Щоб дух став великим, мудрим, сильним і добрим, необхідно, 

щоб він жив вічно. Люди, ви думаєте, що Я відвідую вас, але істина полягає в тому, що Я 

перебуваю в вас. Я шукаю вас у цій формі тільки для того, щоб заявити про Себе, стати думкою, 

словом і духовним обличчям, і то лише тому, що ви не сприймаєте Мій внутрішній прояв у вашому 

єстві з тією ясністю, як биття вашого серця. Бо для того, щоб відчувати Моє биття у вашому єстві, 

ви повинні володіти чутливістю. Але не втрачайте надії, що вам вдасться відчути Мене, бо надія 

походить від віри, яка є світлом на вашому шляху. Горе тому, хто втрачає віру! Віра - це маяк, який 

освітлює майбутнє, віра - це сила, яка творить те, що ви називаєте чудесами. Що було б з вашим 

життям, якби ви не вірили в Мій Закон? 

55 Я дарую вам життя, але кажу вам: Несіть світло віри у свого Бога, віри в себе, віри в життя і 

в те, що створено. Не сумнівайтеся в Моєму милосерді у ваших життєвих перипетіях. Моя любов 

сильніша за ваші випробування. Слухайте Мене більше духом, ніж вухом. Тим, хто називає себе 

позбавленим спадщини, тим, хто стверджує, що для них не світить зірка щастя і що вони - погаслі 

світильники, і тим, хто скаржиться, що вони прийшли в життя тільки для того, щоб проливати 

сльози, я кажу: чи вирішили ви коли-небудь забути про себе на мить, щоб принести розраду 

ближньому своєму? - Звичайно, що ні, бо той, хто чинить милосердя, чинить його і до себе. Я 

покликав у цей час тих, кому нічого дати світові. 

56 Любіть і віддавайте безкорисливо, і незабаром ви побачите справедливу винагороду. 

Стукайте в Мої двері, і Мій голос відповість вам. Ви всі можете піднятися знову, навіть коли ви 

впали дуже низько, навіть коли ви покриті брудом. Корумповані люди сьогодні стануть людьми 

добра завтра. На ваших руїнах Я збудую Свій храм, але людина допоможе Мені його відбудувати. 

Ось воно, входження в істинне життя. Це як царство, в якому все в межах твоєї досяжності від 

небесного до найдрібнішого в матеріальному. 

57 Позбавтеся від болю. Життя, яке я створив, не є болючим. Страждання виникають через 

непослух і гріхи дітей Божих. Біль характерний для цього життя, яке створили люди у своєму 

моральному розладі. Підніміть свої очі і відкрийте для себе красу Моїх творінь. Приготуйтеся 

внутрішньо почути божественний концерт, не виключайте себе з цього свята. Якщо ви ізолюєте 

себе, як ви зможете розділити це блаженство? Ви б жили сумно, мучилися і хворіли. 

58 Я хочу, щоб ви були гармонійними нотами у вселенському концерті, щоб ви зрозуміли, що 

вийшли з джерела життя, щоб відчули, що в кожній совісті є Моє світло. Коли ви досягнете повної 

зрілості, в якій зможете сказати Мені: "Отче, підкори мій дух Тобі, і волю мою, і життя моє". 

Зрозумійте, що ви не зможете цього сказати, поки ваші почуття хворі, а дух егоїстично 

відокремлений від правильного шляху. Ви живете під муками хвороб або страхом заразитися ними. 

Але що таке тілесна хвороба в порівнянні з гріхом душі? - Нічого, якщо воно здатне піднятися, бо в 

Моєму милосерді ви завжди знайдете допомогу. 

59 Як кров тече по ваших жилах і оживляє все тіло, так і сила Божа пронизує вашу душу 

життєвим струмом. Немає причин хворіти, якщо ти виконуєш закон. Життя - це здоров'я, радість, 

щастя, гармонія. Якщо ти хворий, ти не можеш бути сховищем божественних благ. Ви хворі 

розумом, серцем або тілом, говорить вам Учитель: Попросіть свою душу, яка є дитям 
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Всевишнього, повернути на правильний шлях, зцілити ваші недуги і допомогти вам у ваших 

слабкостях. 

60 У чому Отець може відмовити Своїй дитині, коли вона духовно звертається з проханням 

про щось для свого тіла, маленького і немічного матеріального створіння? Тому Я вчу вас просити, 

а коли йдеться про те, щоб давати, Я кажу вам: Розподіляйте і давайте. Поширюйте матеріал і 

даруйте любов. Бо яка користь від того, що ви віддаєте матеріальну частину, якщо ви не вкладаєте 

в неї любові? Як важко вам здавалося правильно розпорядитися тими благами, якими ви володіли у 

світі. Одні хочуть все тільки для себе, інші, маючи занадто багато, не відчувають обов'язку 

ділитися з іншими. 

61 Я відкриваю вам джерело здоров'я, яке знаходиться всередині вас, всередині вашої душі, 

щоб ви могли звернутися до нього, коли це буде необхідно. Якщо ви знаєте, як його шукати, ви 

знайдете його води. Я не хочу зруйнованого і сумного світу, людей, які через незнання того, чим 

володіють, постійно говорять до Мене зі страхом і благають Мене з відчаєм. Я хочу світ, який 

усвідомлює, як багато він є і чим володіє. 

62 Зараз дехто думає: а якби людина завжди була здоровою - як би вона помирала? На це я вам 

відповідаю, що зовсім не обов'язково, щоб ваш організм захворів, щоб він перестав жити. 

Достатньо, щоб серце зупинилося, коли виб'ється година, щоб воно перестало бути. 

63 Світло Мого Духа виливається на вас, щоб ви могли піднятися. У цю Третю Еру Я шукаю 

загублених, щоб вони могли служити Мені. Я - Визволитель душ, Я звільняю вас від рабства. 

Непокірних Я перетворюю на відданих і покірних слуг. Тоді я їм кажу: Пильнуйте, щоб вас не 

здивували чутки і спокуси, які знову ведуть вас до загибелі. 

64 Той, хто пізнав бруд і нижній світ і зміг звільнитися від нього, готовий відправитися туди на 

пошуки тих, хто ще заблукав. Ніхто краще за нього не вміє переконувати своїм словом, яке є 

світлом досвіду. Коли ж ви станете рибалками сердець і визволителями душ? Коли ж ти твердо 

підеш шляхом, який Я приготував для тебе? 

65 Віддавайте без умов, не засуджуйте дім ближнього, а подивіться на свій дім, щоб, якщо 

знайдете його брудним, очистити і зробити його гідним прийняти Мене. Не дивіться на те, чи 

повна його комора, чи порожня, чи вкрите його тіло святковим одягом, чи лахміттям. Нехай Моя 

любов зітре всі ті вади, які можуть затьмарити світло, яке ти маєш відбивати. 

66 Побачте, що Я спускаюся з Обителі Досконалості у вашу обитель, щоб показати вам славу 

Духовного Життя, щоб відкрити вам урок, який навчить вас пізнавати себе, пізнавати свого Творця 

і пізнавати свою долю. 

67 Отець не хоче, щоб Його діти плакали, хоча Він сказав вам: "Блаженні плачучі". Мій Закон 

не вчить вас плакати, а вчить, як уникнути болю. Якби Мені було приємно бачити ваші 

страждання, Я не прийшов би до вас як лікар і не наклав би Свого цілющого бальзаму на кожну 

рану. Той, хто смиренно несе свій хрест страждань, Мені приємний, бо він бере Мене за приклад. 

Але від того, хто у своєму релігійному фанатизмі і невігластві мучить і вбиває своє тіло, Я 

приймаю його добрий намір - очиститися або спробувати наслідувати Мене в Моїх стражданнях, 

але це діяння Я не схвалюю. 

68 Достатньо, щоб ти терпляче спорожняв чашу, яку життя пропонує тобі щодня, і щоб, 

долаючи власну скорботу, у тебе вистачало сил подумати про ближнього і зробити йому якомога 

більше добра, щоб виконати своє завдання. 

69 Ти більше не скаржишся на страждання, ти отримав дар Моєї любові і насолоджуєшся Моїм 

словом. Пізнайте його за його божественною суттю і за підготовкою голосоносця, за добротою і 

твердістю його голосу. Тоді нехай ваш дух блукає по областях, до яких тільки він може дістатися, 

щоб там він міг насититися світлом, поки його розум залишається захопленим, а серце б'ється в 

захопленні і любові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 135 
1 Я приходжу сповнений любові і озброєний терпінням, щоб зробити Себе зрозумілим для 

всіх. Знайдіть утіху в Мені. Їжте і пийте, щоб втамувати спрагу праведності. Я хочу, щоб той, кого 

не розуміють люди, відчув себе зрозумілим Мною, а той, хто відчував, що його рука порожня, коли 

він іде, почувши Мене, відчув, що він несе з собою дари. щоб той, хто прийшов у Мою Присутність 

з каяттям у душі, слухаючи Мене, відчував полегшення від усього цього і міг підняти обличчя, як 

та перелюбниця в Другій Ері, коли Я сказав їй: "Де ті, що переслідують тебе? Прощаю вас, ідіть з 

миром і більше не грішіть". 

2 Я - Божественний Суддя, який ніколи не виносить більш тяжкого вироку, ніж злочин. 

Скільки з тих, хто звинувачує себе переді Мною, Я знаходжу чистими. Скільки, з іншого боку, 

сурмлять про свою чистоту, а я бачу їх корумпованими і винними. 

3 Як несправедлива людська справедливість! Скільки жертв поганих суддів спокутують чужі 

злочини! Скільки невинних людей бачили, як на їхніх очах зачиняються ґрати в'язниці, а винний 

ходить на волі, незримо несучи свій тягар крадіжок і злочинів. 

4 Духовно ваш світ недосконалий. Ви повинні допомогти їй покращитися. 

5 Матеріальний світ, планета, ще не близький до свого розпаду, але кінець цього світу 

помилок і гріхів, темряви і поганої науки буде принесений світлом Мого Вчення, і на його руїнах Я 

побудую новий світ прогресу і миру. 

6 Ваше завдання як робітників не закінчиться в 1950 році. Навпаки, саме тоді ви поступово 

перестанете бути учнями і станете вчителями, які словом любові виводять людей на шлях світла. 

7 Великі духовні легіони тільки й чекають цього очищення серед людей, щоб втілитися і 

знову оселитися на землі. Вони мають велику місію і чекають, коли ви віддасте їм своє місце, щоб 

вони могли його зайняти. 

8 Я поясню вам Моє вчення, зробивши Моє Слово матеріально чутним, щоб ви зрозуміли, хто 

ви є. 

9 Ніколи не дозволяйте залякати себе тягарем відповідальності, який Я поклав на вас; тягар 

гріха важить важче. Болючіша безодня з її темрявою, ніж світло, присутнє на вершині гори, де 

мешкає Учитель. Ще раз кажу вам, що "ярмо Ісуса легке". 

10 Я назвав вас Ізраїлем, бо у вашому дусі є місія миру, доля духовної гармонії з усім 

людством. Бо ти первісток, бо ти не тільки від Якова народився, твоя згода сягає за межі його, 

навіть за межі Авраама. Ваша точка відліку (як духовної істоти) знаходиться ще до того часу, коли 

Я послав на землю першу людину, яка заснувала сім'ю, з якої Я вибрав насіння для формування 

Мого народу, сильного у вірі, послуху і любові до невидимого Бога. Так я її приготував і 

благословив, і вона була як маяк посеред людства. 

11 Вам не бракувало нічого, щоб виконати своє призначення, але ви бачили, як інші народи 

піднімалися вище за вас, а потім принижували вас кайданами рабства. 

12 Чи були вони народами вищими за ваш? Ні в матеріальному, ні в духовному вони не були 

вищими за вас, яких Отець осипав дорогоцінними дарами натхнення, істини, краси, любові, 

здоров'я і сили. Я підготував тебе, щоб ти був як дзеркало Моєї любові до всього створеного, в 

якому людство могло б споглядати Мене, і як джерело кришталево чистої води, в якому спраглі 

істини могли б втамувати свою спрагу. 

13 Однак - зрештою, люди - ви стали слабкими, і у своєму занепаді ви були підкорені іншими 

народами. 

14 У цей час я шукаю вас і перебуваю дуже близько до вас. Я нагадую вам про Мій Закон і 

пробуджую ваш дух, щоб він почув голос совісті, і кажу вашим серцям: Прокиньтеся, кайдани, які 

вас обтяжували, розірвала смерть, і сьогодні життя повернуло вам свободу. Саме для цього Я 

прийшов до вас в Третю Еру. 

15 Не думайте, що тільки в лоні ізраїльського народу були пророки, предтечі і духи світла. 

Деяких з них Я посилав і до інших народів, але люди вважали їх богами, а не посланцями, і 

створювали релігії і культи з їхніх вчень. 
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16 Народ Ізраїлю не зрозумів своєї місії по відношенню до інших народів і заснув на місці 

спочинку благословень і дарів благодаті. Отець створив її як ідеальну сім'ю, в якій одне плем'я 

мало завдання захищати народ і зберігати мир, інше - обробляти землю, третє - рибалки і моряки. 

Іншому було доручено духовну практику богослужіння, і так послідовно кожне з дванадцяти 

племен, що утворили народ, присвячувало себе різним завданням, які в сукупності давали приклад 

гармонії. Поправді ж кажу вам, що духовні дари, які ви мали за колишніх часів, ви й тепер маєте. 

17 Розпізнавайте серед себе пророків, дивіться, як чоловіки, жінки, люди похилого віку і навіть 

діти свідчать про Мою істину своїми одкровеннями. Ви маєте духовну висоту, щоб молитися, 

маєте владу, щоб сили природи слухали вас і підкорялися вам, приклад чого ви маєте в Ної, який 

підкорив води; Ісуса Навина, якому ви приписуєте, що він зупинив хід сонця, - на що Я кажу вам, 

що зірки ніколи не зупиняли свій хід, і що це було Моє Божественне Світло, подібне до 

променистого сонця, яке продовжувало день і приховувало ніч, щоб люди могли отримати 

перемогу, в той час як всесвіт продовжував свій хід, не відхиляючись від своїх законів гармонії. 

18 Мойсей мав владу і над силами природи, і води, вітри, скелі слухалися його голосу. Я 

довірив цю природу людині, щоб вона користувалася нею, але вона порушила порядок творіння і 

стала рабом природи, в якій часто шукала свого Бога. 

19 У Другій Ері Я дав вам ще один урок цього вчення, коли Я заспокоював бурю, простягаючи 

Свою Руку, а також, коли Я ходив по воді, або коли Я воскрешав мертвих. Чудеса, які Я творив 

тоді, були зроблені для того, щоб врятувати загиблих, перетворити темряву на світло, а ненависть - 

на любов. Я не хотів дивувати людей такими вчинками або викликати ними здивування, яке 

служило б лише захопленню розуму, подібно до деяких, які дозволяють собі захоплюватися 

людьми як вищими істотами, творячи видимі чудеса, і які тим не менш не здатні навернути 

грішника. Я прийшов не для того, щоб навчати вас марним або незрозумілим знанням: Я відкрив 

вам Своє існування і причину вашого існування. Я відкрив вам таємницю, що сила, яка дає життя і 

оживляє все, - це любов, це первинна сила, з якої виникли всі істоти. 

20 Усвідомте, що ви народжені з любові, існуєте через любов, отримуєте прощення через 

любов і будете у вічності через любов. 

21 Підготуйте себе так, щоб - коли закінчиться Моє Слово - ви відправилися до різних народів 

землі, де знайдете народи, чиє походження загубилося в глибокій давнині і чиї жителі сповідують 

культи і науки, в яких розкрився духовний світ. Там ви почуєте про перетворення, про знаки і 

чудеса, які вас здивують. 

22 Тоді озбройтеся, бо на вас чекають великі випробування. Ви відчуєте тимчасову 

розгубленість, коли, перебуваючи в колі цих людей, відчуєте, як вони з'єднуються з духовним 

світом і творять чудеса, які ви не змогли б зробити. Коли вони дають вам писання, які містять їхню 

історію, їхні закони і заповіді, ви повинні розплющити очі, щоб ви не були збентежені 

матеріальним дивом, дивовижним досвідом, але також, щоб ви могли захоплюватися ними і брати 

їх за приклад у всьому, що ваша совість та інтуїція підказують вам, що містить істину. 

23 Ви також знайдете в них прагнення знайти шлях, який веде до досконалості - тугу за 

вічністю. 

24 Інших ви застанете в їхньому духовному захопленні, з якого вони зробили захоплений 

культ. Вони подібні до рослин-паразитів, бо не виконують законів любові, заповіданих Богом, і не 

виконують обов'язків землі. Ці вчення не повинні поширюватися на інші землі, бо справжня 

одухотворення усуне фанатизм і захоплення. 

25 Я навчав вас з найдавніших часів закону, справедливому для духу і матерії. Пам'ятаєте, що 

при нагоді я сказав: "Віддавайте Боже - Богові, а кесареве - кесарю". 

26 Багато хто здивується і навіть засудить вас, коли почує, що ви, як Мої учні, дотримуєтеся 

закону матеріальної праці, коли побачить, що у вас є дружини, що у вас є діти і сім'я, що ви вмієте 

насолоджуватися спогляданням і плодами природи, яку ви любите, як мати. Тоді вас запитають: 

чому - якщо ви слуги Господні - ви не живете тільки в медитації духовній? Ви також зустрінете 

тих, хто володіє даром пророцтва, і ви будете вражені цим, бо воістину серед них є просунуті духи. 
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27 Приготуйтеся, коли ви будете піддані випробуванню, Я буду говорити через ваше 

посередництво, і якщо, до того ж, ця підготовка буде чистою, простою і непорочною, ви відчуєте 

Мої чудеса. 

28 Я зараз звертаюся до тих, хто має виконувати свою місію апостолів і пророків в інших 

країнах, щоб вони не хвалилися місією, яку Я їм поклав. Вони не повинні створювати ажіотажу 

шляхом боротьби з релігійними громадами чи віросповіданнями. Інші будуть тими, хто викликає 

обурення проти вас, не усвідомлюючи, що вони будуть допомагати вам поширювати Моє Вчення, 

викликаючи у багатьох цікавість, яка згодом переросте у віру. 

29 Для декого нинішнє існування буде останнім втіленням. Настав час вам готуватися до 

подорожі в потойбічний світ. Наповнюйте свою житницю добрим зерном, щоб ви могли твердим 

кроком йти за покликом до духовної долини, який Я посилаю вам, яка чекає на вас і з якої ніхто не 

може втекти. 

30 За кожним з вас закріплена певна кількість душ, щоб ви допомогли підняти і вивести їх на 

шлях Моєї істини. Ніхто не може прийти без довірених йому, бо тоді його не приймуть. 

31 Боротися і працювати, отримувати задоволення від навчання і викладання. Я роблю поля 

родючими і видаляю з них усі бур'яни, щоб Мої сіячі знайшли їх підготовленими Моєю милістю. 

32 Тоді перед вашими очима відкриється шлях через пустелю, пропонуючи вам свої оазиси, а 

далеко на горизонті - світлий силует Землі Обітованої, відкриті ворота якої запросять вас увійти 

разом з тими, хто вам довірений, і з безліччю народів, які не тільки будуть любити того ж самого 

Бога, але й будуть практикувати те ж саме духовне поклоніння Богу. 

33 Наверніть своєю молитвою істот у темряві, які борються і б'ються, як армії, поки ви спите. 

Знайте, що навколо вас і над вами витає і хвилюється невідомий світ, де світло бореться з 

темрявою у війні, гуркіт і вплив якої бентежить ваш світ, ваше серце і ваш розум. 

34 Тому мир і спокій втекли з людських сердець; але блаженний, хто відчуває цю битву і 

молиться, бо він буде йти добре. 

35 Ті, хто сприймає суди цього часу як прості збіги, не знають, що вони будуть кинуті на 

смерть, епідемії, моровицю і голод. 

36 Відпочивайте на безпечній землі. Залишайтеся під тінню цієї пальми і слухайте Моє Слово, 

щоб зцілитися від усіх своїх недуг і набратися сил для продовження шляху. 

37 Тобі не потрібно розповідати Мені, що у тебе на думці, і звідки ти прийшов, бо Я все це 

знаю. Знаю, що душа твоя наближається до Отця після того, як перемогла у важкій битві, яку вона 

пройшла, щоб звернути з хибного шляху, - що ти приходиш до Мене за допомогою і силою, щоб не 

впасти у відчай. Коли ти був близький до того, щоб занепасти духом, коли твої сили вже 

закінчувалися, ти подумки звертався до Мене, щоб попросити допомоги у Мене, і Я негайно 

відповідав і запрошував тебе прийти в цей оазис спокою, щоб ти знайшов відпочинок через 

безмежне милосердя твого Отця. 

38 Скільки одкровень ти зрозумів з тих пір, як уперше почув це слово! Через них ви зрозуміли, 

що душа не вдосконалюється ні за день, ні за рік, ні за все життя, бо, маючи вічну природу, шлях її 

розвитку повинен відповідати високій нагороді, що чекає на неї. 

39 Ви навчилися розрізняти голос совісті, який завжди говорить про закон, про любов, про 

добро, про праведність і чистоту, і той інший голос, який походить від почуттів плоті або 

пристрастей серця і який не завжди надихає на добро. 

40 Ви вже знаєте, що у вас є зброя для захисту, і ви знаєте, яка вона. Ви також знаєте, який щит 

вас захищає, і починаєте користуватися молитвою, вірою, добрими думками, силою волі. 

41 Ви навчилися відводити правильне місце в житті різним ціннісним складовим, з яких 

складається ваше буття. Ви знаєте, що найголовнішим є дух, а за ним, але займаючи гідне місце в 

людині, йдуть почуття, розум (тобто душа) і фізичні потреби. 

42 Тепер ви розумієте, що справжнє одухотворення в людині полягає не у відверненні від 

плоті, не у відкиданні матеріального, а в гармонізації свого життя з усім Творінням, але - для того, 

щоб дух міг досягти цієї гармонії, необхідно, щоб він завжди передував, щоб він був вище 

людського, щоб він був провідником. Якщо це не так, то дух не є вільним і стає рабом плоті або її 

ворогом. 
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43 Ти знаєш, що на Моєму шляху не можна прикидатися любов'ю, чистотою і знанням, бо ти 

відчуваєш на собі погляд, який все бачить і все судить. 

44 Сьогодні ви знаєте, що для того, щоб ваші чесноти і справи були справжніми, натхненними 

любов'ю до ближніх, ваші заслуги повинні бути правдивими і натхненними любов'ю до ближніх. 

45 Не бійтеся, коли Я говорю до вас таким чином. Ще раз кажу вам, що не вимагаю від вас 

найвищої досконалості, але постійного прагнення до неї. 

46 Якщо ви сьогодні страждаєте, якщо ви проходите важке випробування, якщо ви лежите на 

ложі болю, ви знаєте, що ця чаша страждань очищає і оновлює вас, що цей біль змушує вас 

спокутувати якусь провину, що це мудрий урок - тоді ви п'єте її з терпінням і покорою. 

47 Ви навчилися розуміти, що Я в кожному з вас зараз будую храм, і ви вже не смієте 

руйнувати те, що побудовано, а навпаки, намагаєтеся допомагати Мені в цій роботі. 

48 Ви зрозуміли, що не перед людьми треба здобувати заслуги, щоб отримати від них похвалу 

чи нагороду, а перед Отцем, який єдиний здатен оцінити ваші справи. 

49 Як би сильно не вкоренилися ваші пристрасті, коли ви зрозумієте всі ці пояснення, вони 

повинні привести до підкорення плоті духу, що стане початком тієї гармонії і того порядку, які 

повинні існувати в людині, щоб бути дитиною, гідною Мене. 

50 Від вашого сьогодення залежить майбутнє багатьох людей, дорогі люди, не сумнівайтеся в 

цьому ні на мить. Тому, замислюючись над цією істиною, позбавляйте себе останніх залишків 

егоїзму і несіть у завтрашній день мир, єдність, моральність і духовність. 

51 Не сумнівайтеся, що вам під силу здійснити цю роботу в світі, бо Я не вперше довіряю вам 

Своє насіння на вашому шляху. Доказом цього є те, що Я говорю з вами саме так, і ви Мене 

розумієте. 

52 Це продовження Мого вчення, але це не кінець цієї планети. Світ і надалі буде обертатися в 

космосі, душі все одно будуть приходити на землю, щоб втілитися і виконати своє призначення. 

Люди і надалі будуть заселяти землю, зміниться лише спосіб життя. 

53 Трансформації, яких зазнає людське життя, будуть настільки великими, що вам 

здаватиметься, ніби закінчується один світ і народжується інший. Так само, як в усі часи життя 

людей ділилося на епохи або століття, і кожне з них чимось відзначилося - чи то своїми 

відкриттями, чи то отриманими божественними одкровеннями, чи то своїм розвитком в сенсі 

прекрасного, яке називається мистецтвом, або її наукою - так що час, який починається, епоха, яка 

вже з'являється, як новий світанок, буде ознаменована розкриттям дарів духу, тієї сторони вашого 

єства, яку ви повинні були б культивувати, щоб позбавити себе від стількох зол, і яку ви завжди 

відкладали на потім. 

54 Ви не вірите, що людське життя можна повністю перетворити, духовність розкрити, дари 

духу культивувати і відновити закон, який в цьому світі диктує совість? 

55 О, якби ви знали, як багато вміщує в собі ваш дух! Але ви не знаєте, незважаючи на 

тисячоліття, що ви живете у світі, бо у вашому егоїзмі, який є любов'ю до себе, для вас була 

важлива тільки наука на службі кожній людині. 

56 Це Я відкрию вам чесноти, дари, красу, силу і всі чудеса, які приховані у вашому дусі. Це 

сприятливий час, зараз, коли ви пожинаєте останні плоди світу або життя, яке добігає кінця. 

57 Незабаром всі народи зрозуміють, що Бог промовляв до них у всі часи, що божественні 

одкровення були сходами, які Господь спустив людям, щоб вони могли піднятися до Нього. 

58 Цей новий час одні назвуть часом світла, інші - віком Святого Духа, а треті - часом істини. 

Але я вам кажу, що це буде час духовного підйому, духовної меліорації, відновлення. 

59 Це та епоха, яка давно бажала жити в серці людини і з якою вона постійно боролася і 

знищувала себе сама. Час, яскравість якого бачать всі і під світлом якого об'єднуються всі діти 

Господні - не в релігійну спільноту людей, які приймають одних і відкидають інших, які 

проголошують свою правду і заперечують її іншим, які негідно використовують зброю для 

самоствердження, або які дають темряву замість світла. 

60 Люди, коли прийде час, коли ви вийдете нести Добру Новину, ви повинні ділом 

проповідувати мир, любов, милосердя, єдність і братерство. Якщо на вашому шляху зустрінуться 

інші, які лицемірно і лише для вигляду проповідуватимуть те ж саме, викривайте їхню брехню 
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своїми справами. Але якщо натомість ви побачите, що вони своїм прикладом проповідують правду, 

любов і милосердя, єднайтеся з ними духовно, бо їхня боротьба буде також і вашою боротьбою. 

61 Не можу втриматися, щоб не сказати вам: якщо ви нечесні, непідготовлені і недостойні 

виконувати цю роботу, а ви повинні бачити, що інші взялися за неї з необхідною щирістю, не 

перегороджуйте їм шлях, бо тоді ваша відповідальність буде вдвічі більшою. 

62 Я говорю з вами про все, учні, щоб ніщо вас не дивувало, і коли ви станете на цю боротьбу, 

ви дійсно вмієте пробуджувати в серцях ідеал духовного піднесення. 

63 Ця земля, яка завжди посилала свій урожай хворих, втомлених, стурбованих, розгублених 

душ або тих, хто мало просунувся в потойбічний світ, негайно запропонує Мені врожаї, гідні Моєї 

любові до вас. 

64 Хвороба і біль поступово будуть вигнані з ваших життів, і оскільки ви живете здоровим і 

піднесеним існуванням, смерть знайде вас підготовленими до свого приходу для подорожі в 

духовний дім. 

65 Хто може здивуватися або розгубитися, потрапивши в невідому обитель, якщо вона вже 

була показана йому в цьому житті його Вчителем у хвилини молитви, медитації, сновидіння або 

натхнення? 

66 Нині стільки миру, стільки матеріального і духовного благополуччя здаються вам 

недосяжними, тому що ви бачите всю ту плутанину, яка вас оточує, - плутанину, яка дедалі 

збільшується в усіх сферах людського життя. Але згодом, коли ця бурхлива ніч принесе світло 

нового світанку, ця ж земля відчує, що її нові мешканці сіють істинне життя благородними 

справами, які відновлять і відбудують, а руйнівники і осквернителі, а також нечестивці вже 

відходять, щоб знайти своє очищення. 

67 Люди, сьогодні Я відкрив вам дещо з Божественних планів Отця щодо вас. Я передбачив 

вам те, що належить майбутньому, і підготував вас до боротьби, яка насувається на все людство. 

Подумайте над цим вченням, і ви відчуєте підбадьорення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 136 
1 Насолоджуйтесь Моїм Словом, нехай тілесна оболонка відпочиває, а дух ваш бенкетує на 

Моєму Небесному Бенкеті. Відірвіть свій розум на кілька хвилин від його амбітних земних 

прагнень і дозвольте очам духу відкритися. 

2 Думайте і живіть духовно в ці хвилини, коли Мій прояв триває серед вас. Я несу справжні 

скарби для вашого духу. Не вважайте ці моменти втраченими. Не забувайте, що те, що вам 

потрібно від землі, буде дано вам поверх неї, і що, отже, це не є основним у вашому існуванні. 

3 Щоб по-справжньому зрозуміти ці вчення, необхідно мати абсолютну віру в Мене. 

4 Я хочу, щоб ви знали, що таке віра, щоб ви зрозуміли, що той, хто має її, є власником 

незрівнянного скарбу. 

5 Той, хто живе, осяяний цим внутрішнім світлом, - яким би бідним не був світ, - ніколи не 

відчує себе вигнанцем, покинутим, слабким чи загубленим. Його віра в Отця, в життя, в свою 

долю, а також в себе, ніколи не дасть йому впасти в життєвій боротьбі, і більше того, він завжди 

буде здатний здійснювати великі і дивовижні справи. 

6 Коли ви чуєте ці повчання, то зітхаєте від думки, що ви ще не є справжніми дітьми віри. 

7 Чоловіки, жінки, старі і діти підносяться до Мене духовно і просять Мене запалити в їхніх 

серцях це божественне полум'я. Саме для цього Я прийшов, і саме для цього Я говорю з вами. 

8 Ви не зовсім позбавлені віри, діти Мої, доказом цього є те, що коли ви приходите до Мене, 

то в Моїй Присутності складаєте всі свої скарги, свої болі, свій важкий хрест; серця відкриваються 

і показують Мені свої турботи, проблеми, розчарування, свою втому, свої слабкості, страждання і 

багато інших труднощів. 

9 Чого ж тоді не вистачає у вашій вірі, щоб творити чудеса? Щоб воно росло, щоб воно 

збільшувалося, щоб воно зростало, щоб воно переповнювалося: тоді не труднощі принесете Мені, 

не сльози принесете Мені, але подяку, задоволення, відданість, довіру, радість, силу і надію. 

10 Коли вам бракує віри або вона дуже слабка, ви відрікаєтеся від Мене на кожному кроці, самі 

того не усвідомлюючи, і багатьма своїми словами ви свідчите проти Мене. Я говорю вам це для 

того, щоб ви добре спостерігали за своїми діями і вимірювали їх наслідки - не тільки матеріальні, а 

й духовні. 

11 Ви - Мої учні, яких Я готую нести велике свідчення про Мій прояв, а також про Мої 

одкровення в цей час, яке людство зажадає від тих, хто отримав одкровення. 

12 Серед Моїх учнів немає жодного, хто б палко не бажав розквіту і плідності цього Вчення на 

землі, і ви повинні знати, що це частково залежить від вашої роботи, вашої щирості і від любові, 

яку ви вкладаєте у ваші дії; таким чином, якщо ви будете робити це, ви відчуєте тріумф 

одухотворення серед людей. 

13 Я бачу, що багато хто з вас думає, що це одухотворення неможливе в цьому світі, і ви 

обмежуєтеся тим, що слухаєте Моє Слово, подібно до того, як хтось слухає гарний концерт і 

насолоджується ним недовго. 

14 Я питаю їх, коли вони хочуть йти в бій. Але вони відповідають лише тоді, коли живуть у 

духовній сфері, бо в цьому світі все проти духовності, добра і справедливості. 

15 О боязкі люди, які не розуміють, що ви прийшли здобувати заслуги, щоб піднятися на 

вищий щабель Духовного Життя і отримати відплату в цьому втіленні на благо свого духу. 

16 Коли ж ви зрозумієте, що саме в розпал бурхливих часів, що панують зараз, ви можете 

набути найбільших заслуг і саме там ви знайдете найбільш родючі і придатні поля, щоб посіяти 

Моє насіння? 

17 Прагніть залишити в цьому світі той тягар недосконалості, який лежить на вашій душі. 

Звільніть тут свою душу від своїх вад і зробіть так, щоб, коли вона увійде в духовну сферу, вона 

увійшла в неї без сліз, без плям. 

18 І не чекайте, щоб пізнати мир Божий, поки не будете в дусі. Ні, вже тут, на цій землі, 

перетвореній вашими помилками на долину сліз, ви зможете заздалегідь скуштувати трохи того 

досконалого миру. 
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19 Ніколи не зупиняйтеся у своєму духовному поступі, незалежно від того, чи перебуваєте ви 

на цьому світі, чи на тому. 

20 Ви досягли духовного розвитку. Якщо ви хочете, щоб Я дав вам докази цього, Я прошу вас: 

Де ті боги, яким ви вчора поклонялися? Де приношення і жертви? Навіть з моменту пізнання 

істинного Бога, скільки змін відбулося у вашому способі мислення, ваших переконаннях, формах 

поклоніння і культових діях! 

21 З цієї причини, і як ще один доказ того, що ви, безумовно, еволюціонували, я прийшов до 

вас в цю Нову Еру, в якій дух буде переважати над матерією у всьому, поки він не досягне прямого 

єднання з Тим, Хто дав йому існування. 

22 Я послав вас сюди в цю Третю Епоху, щоб ви знову жили на землі - на цій землі, на яку 

раніше зійшло благословення Боже, щоб ви надалі жили на ній і виконували Закон. 

23 Серед усіх країн, великих і малих, Я обрав цю, щоб дати вам Мої настанови, щоб вона стала 

ареною Мого нового прояву. 

24 Як мало тих, хто зупинився, щоб замислитися над історією цього народу, над умовами, в 

яких він жив століття за століттям! 

25 Інші люди з далеких країн розпізнають з більшою ясністю, ніж ви, всі знаки, які зробили 

Мою присутність і прихід Нової Ери відомими людству. Моє царське слово повинно було збутися, 

бо тільки слово людське мінливе. 

26 Я тут, люди, не тільки для вас, бо по суті Свого Слова Я з усіма. 

27 Скорботною була ваша розплата за прихід цього часу; життя було як горнило, в якому 

плавилася ваша душа, і як ковадло, на якому кувалося ваше серце. 

28 По вашому розуму і тілу зламався батіг зарозумілих, неволя з її ланцюгом принижень, 

страждань і невігластва. 

29 Війни, утиски, страждання наповнили вашу чашу гіркоти, але все це не було духовно 

безплідним, бо зміцнювало вас для боротьби, сповненої віри, давало можливість відчувати і 

розуміти страждання інших. 

30 Все було передбачено, пророцтва записані у ваших книгах. Тому, коли всі попередні ознаки 

були виконані, прийшов час відкрити ворота Нової Ери і торкнутися через Мою любов до органу 

розуму людини, щоб Моє світло вібрувало через її дух і осяяло ним людство. 

31 Так само і в минулі часи народ готувався прийняти у своє лоно присутність Сина 

Всевишнього. Прагнення Його приходу випливало з їхнього болю, їхньої скорботи про неволю і 

приниження, в які вони потрапили, і Господня обітниця цьому народові збулася. Оскільки 

Спасителем Йому була обіцяна праведна, чиста і непорочна людина, то природно, що Його тіло 

повинно було з'явитися з непорочної утроби. Так і сталося, бо Марія, названа "благословенною між 

жінками", була небесною квіткою, пересадженою на землю з волі Божої, щоб залишити пахощі 

своєї материнської ніжності, своєї божественної розради в заплямованих і скорботних людських 

серцях. 

32 Ісус народився і виріс серед людей. Коли ж наближалася година Його проповіді, один 

чоловік на ім'я Іван, що жив у пустелі, зійшов у міста, щоб звіщати людям прихід Царства 

Небесного. Він готував їх і напучував, щоб вони краще працювали, щоб Його Господь знайшов їх 

підготовленими. 

33 Він був голосом волаючого в пустелі, найбільшим пророком, предтечею. Саме дух Іллі 

сповістив людям, що перед їхніми матеріальними і духовними очима відкриваються ворота нової 

ери. 

34 Іоанн вилив води Йордану на голови людей як символічний акт, щоб вони очистилися для 

приходу Вчителя. Я також піддав Своє тіло цьому акту, як прикладу смирення і лагідності, чим 

бажав, щоб ви зрозуміли: коли людина відчуває, що всі її здібності досягли свого повного розвитку 

і що її істота досягла гармонії між душею і її тілесною оболонкою, - це слушна година для 

здійснення найбільших і найблагородніших справ у житті, бо вона досягла зрілості, сили душі, 

ідеалу, внутрішнього спокою. 
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35 Нагадуючи вам минулі уроки, я навчаю вас новим. У той час Мій прихід також мав 

провісника, матеріально втіленого в людині на ім'я Роке Рохас, який був духовно просвітлений 

духом Іллі, що проявлявся через розум цієї людини і говорив його устами. 

36 Ілля був раніше і мав бути знову, бо він є променем Божим, який встановлює зв'язок між 

дітьми і Отцем, який готує і вирівнює шляхи, який впорядковує душі і тримає серця в стані 

неспання і очікування. 

37 Сьогодні вам не потрібні символи, а тільки світло, віра, воля, любов. Все це буде 

найкращим, найповнішим очищенням душі і плоті для введення вас на світлий шлях 

одухотворення. 

38 Улюблені учні, сьогодні ви показуєте Мені своє серце, спрагле правди, і тому Я запрошую 

вас наблизитися до цього джерела любові, щоб ви могли пити, поки не насититеся. 

39 Пам'ятайте, що Я матеріалізуюся у Своїх словах лише до певної межі. Отже, вам належить 

осягнути Моє вчення і осмислити все, що ви почули. 

40 Моліться, запитуйте Отця у своїй молитві, тоді у вашій медитації ви отримаєте іскру Мого 

нескінченного світла. Не сподівайтеся отримати всю правду в один момент. Є душі, які давно 

шукають істину, які досліджують і намагаються проникнути в усі таємниці і все ж не досягли 

бажаної мети. 

41 Христос, Помазаник, вказав вам шлях словами: "Любіть один одного". Ви можете собі 

уявити наслідки цієї піднесеної заповіді? Все життя людини перетвориться, якщо жити за цим 

вченням. Тільки любов зможе відкрити вам істини Божественних Таїнств, бо вона є джерелом 

вашого життя і всього створеного. 

42 Ревно шукайте істину, шукайте сенс життя, любіть і зміцнюйтеся в добрі, і ви відчуєте, як 

крок за кроком з вашого буття буде відпадати все, що було фальшивим, нечесним або 

недосконалим. Будьте з кожним днем більш чутливими до світла Божественної Благодаті, тоді ви 

зможете безпосередньо запитувати у Господа все, що ви хочете знати і чого потребує ваш дух, щоб 

досягти найвищої істини. 

43 Працюйте на землі, як і раніше, і віддано виконуйте свої обов'язки. Але завжди шукайте 

суть або сенс всього, що з вами відбувається або що ви робите на вашому життєвому шляху, щоб 

ваше земне життя не було безплідним для вашого духу. 

44 Моліться простою молитвою, яка виливається з найвищої чистоти вашої душі, і перевіряйте 

свої справи за допомогою своєї совісті, і насолоджуйтеся Моєю присутністю. 

45 У цьому з'єднанні духу ви отримаєте більше світла, щоб краще розуміти життя, у вас 

з'явиться натхнення, яке спонукатиме вас вдосконалюватися, очищаючи свої почуття і 

пробуджуючи своє серце до милосердя. Це моменти, коли здібності і дари духу пробуджуються і 

готуються до виконання своїх різноманітних завдань через того, хто ними володіє. 

46 Інтуїція, яка є духовним баченням, передчуттям і пророцтвом, просвітлює розум і змушує 

серце битися швидше для послань і голосів, які воно отримує з безкінечності. 

47 Коли людина навчилася спілкуватися з Отцем за допомогою Духа, їй, звичайно, вже не 

потрібно звертатися до книг, не потрібно звертатися ні до чого на землі. 

48 Сьогодні люди все ще ставлять запитання тим, хто, на їхню думку, знає більше, або ж 

ганяються за текстами і документами у бажанні знайти істину. Але Я приношу вам істинні духовні 

багатства, щоб ви ніколи більше не відчували голоду і спраги в своєму дусі. 

49 Як райдуга миру прийшла Я "на хмарі" до людей, яких бачу розсвареними, зайнятими 

війнами народів між собою. 

50 Ось Я тут, навчаю вас шукати Мене духом і видаляю згубні звички з вашого серця. Я 

відкрив вам духовну зброю, якою ви володієте, щоб перемагати зло і відвертати спокуси. 

51 Тільки справжні апостоли, справжні "лікарі" зможуть врятувати людство в цей час. За Моїм 

наказом Я готую великі натовпи, з яких вийдуть добрі воїни. Вони покинуть своїх батьків, своїх 

дружин і дітей, щоб піти в інші землі і нести Добру Новину. Але коли Я кажу вам залишити своє, Я 

хочу, щоб ви розуміли, що ви повинні відмовитися від зручностей і задоволень, які приносять вам 

прив'язаності, але не від того, що ви залишаєте своє в беззахисності і покинутості. Ретельно 
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досліджуйте Моє насіння, перш ніж сіяти його, щоб переконатися в добрі, яке ви робите. Якщо ви 

сієте Моє насіння згідно з Моєю Волею, то ваш урожай буде ситним і радісним. 

52 З 1866 року ця настанова звучить у ваших вухах. Ілля, добрий пастир тих, хто живе в тілі і 

поза ним, проклав і розчистив дорогу, впорядкувавши ваші серця і душі, щоб ви відчули близькість 

Царства Небесного. З тих пір насіння Моє сильно розмножилося, натовпи зросли, число 

позначених збільшується щодня, і скрізь - в областях, провінціях і селах - створюються 

приміщення як місця для ваших зустрічей і для того, щоб слухати щоденне вчення. 

53 Я прийшов, щоб дати життя світу, щоб він відкрив очі на світло цього часу. 

54 У той час як великі народи воюють, Я зберіг цей народ у мирі, щоб він отримав Моє 

послання і міг підготуватися, бо тут, серед них, так звані іноземці будуть шукати притулку. 

55 Повстаньте за допомогою вашого послуху. Не чекайте, поки сили природи спіткають ваш 

народ, щоб нагадати вам про ваші обов'язки, і не чекайте, поки смерть і війна оточать вас, щоб 

згадати Мене. Ловіть ці моменти, бо не знаєте, чи будуть вони знову. 

56 Наближається 1950 рік, який за Моєю волею був визначений для Мого відходу. Якщо ви 

будете озброєні в той час, то зможете здійснити великі справи і відчути на собі великі чудеса. Але я 

кажу вам: Поки одні будуть радіти, бо виконали свій обов'язок, інші будуть плакати. Вже зараз Я 

оголошую вам, що Мій відхід відбудеться у всіх місцях збору, і що це буде відчуватися скрізь - в 

містах, на вулицях і навіть на горах. Тоді Я скажу вам: не відчувайте себе осиротілими, тільки ваш 

матеріальний слух більше не буде чути Моє Слово; але душа ваша, разом з тілесною оболонкою, 

буде продовжувати надихатися через свою піднесеність. У цей день не потрібно буде проливати 

сльози. Учитель готує вас, бо в той час Я буду говорити з вами так. Нині Я готую уми, через які ви 

почуєте Моє останнє слово. Для цього я вимагаю від них щомиті більшого духовного піднесення. 

57 Згодом прийде час, коли зі світу зникнуть секти і релігійні громади, а в серцях людей 

залишиться лише вчення Христа - любов, справедливість і мир. 

58 У світі дехто вірить, що Я ось-ось прийду, не знаючи, що година Мого відходу в цій формі 

прояву вже близька. Коли людство дізнається, що Я був серед вас у прояві через людський орган 

інтелекту, воно запитає: "Як це можливо, що ці чули Бога?". - Тоді ви поясните, яким чином Я 

давав про Себе знати, і дасте свідчення вашого прогресу і оновлення вашими справами любові. 

59 Скажіть світові: якщо Христос став людиною в той час, щоб жити з вами на вашому світі, то 

тепер ви підніметеся звідси, щоб духовно просунутися в область, де Він живе. Погляньте на 

стежку, яку Я проклав для вас кров'ю, а тепер вона перетворилася на стежку світла. 

60 Як і в Другу Еру, Моє Слово супроводжувалося великими справами, щоб пробудити вашу 

віру; але це були більше духовні чудеса, ніж матеріальні, бо тепер ви краще здатні вірити Мені і 

осягати Мене вищим чином. 

61 Дехто очікує, що в цей час Святий Дух проявиться в синагогах чи церквах, але я прийшов у 

пошуках скромності та простоти, бо золото, багатство чи марнославство не лестить Тому, Хто є 

власником усього творіння. 

62 Пам'ятайте, що свого часу Іоанн Пророк, Хреститель, який готував серця до того, щоб у них 

увійшло Царство Небесне, сказав людям: "Христос прийде". Бо він знав, що Учитель прийде, щоб 

збудувати Свій храм у серцях людей. 

63 Я тут, шукаю притулку в чистоті твого єства. Пам'ятайте, що ви повинні підготувати місце 

так, щоб воно завжди було гідним Моєї Присутності. Як часто доведеться терпіти біль, який 

очищає вас, який змиває ваші плями? Я одягну вас у білі шати, але спочатку ваша душа повинна 

очиститися, щоб бути гідною їх. 

64 Учні, у Другій Ері Мої апостоли запитали Мене, як їм молитися, і Я навчив їх досконалої 

молитви, яку ви називаєте "Отче наш". Тепер я кажу вам: Надихайтеся цією молитвою, її 

значенням, смиренням і вірою, щоб ваш дух з'єднався з Моїм; бо вже не фізичні вуста 

промовлятимуть ці благословенні слова, але дух, який промовлятиме до Мене своєю власною 

мовою. 

65 Мій промінь зійшов до вас, люди Мої улюблені, його світло трансформувалося в людське 

слово, і сяйво цього прояву - в суті Моєї повчальної промови. Це Слово подібне до кришталево 
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чистої води; але якщо, проходячи через людський голос, до нього домішується якась домішка, 

нехай ваш розум буде як фільтр, щоб Моє вчення дійшло до духу в його первісній чистоті. 

66 Я приношу твоїй душі воду, яка оживляє її, бо спрага виснажує її в довгій подорожі по 

пустелі. 

67 Лише ті, хто дивився і чекав Мене, чули відлуння Моїх кроків. Як можуть матеріалісти 

очікувати, що Моє повернення буде показним, коли Я приходжу в дусі? 

68 Я притримав для вас блаженство Свого прояву, але воно повинно було прийти до вас у 

потрібний час. 

69 Слово Мого Отця є серед вас, виснажених, плачучих і самотніх, хоча ви ніколи не були 

самотніми. Але це час, який призначений, згідно з Моєю Волею, для того, щоб Мій голос був 

почутий у всій своїй дієвості через вашу совість. 

70 Досі я був більше твоїм слугою, ніж твоїм господарем. Я чув твій голос, що скаржився, 

наказував і вимагав, я отримував образи і блюзнірства, які були подібні до ударів батога. 

71 Сьогодні Моя вселенська мова дає про себе знати всім, щоб сказати їм: Хоча Я перебуваю в 

кожному з вас, але нехай ніхто не говорить, що Бог перебуває в людині, бо це істоти і все створене 

перебувають у Бозі. 

72 Я - Господь, ви - Його творіння. Я не буду називати вас рабами, але дітьми; але знайте, що Я 

вже був раніше. Любіть Мою Волю і дотримуйтесь Моїх Законів, знайте, що в Моїх постановах 

неможливі ні недосконалості, ні помилки. 

73 У вас є можливість зробити рішучий крок, злетіти і піднятися дуже високо, ваша еволюція 

дозволяє вам це зробити. 

74 Моя таємна скарбниця відкрита. Приходьте і подивіться, заходьте. Я не буду судити, чи 

були ви раніше з тих, хто піднімав свою волю або свій голос проти Мене. 

75 Покайтеся у своєму минулому, змийте свої плями, а потім загляньте в Мою таємну 

скарбницю, щоб побачити життя у всій його правді. 

76 Не вагайтеся, бо вважаєте себе недостойними Моєї благодаті. 

77 На верхніх щаблях сходів розвитку багато тих, хто на землі був братовбивцею, зрадником, 

відступником і богохульником. Чому вони змогли піднятися? Тому що вони пішли шляхом 

покаяння, оновлення і милосердя. Беріть з них приклад, говорить вам Учитель. 

78 Як близько до ваших очей відкривається книга життя, і як багато світла ви маєте, щоб 

зрозуміти її знаки. 

79 У далекі часи вашого духовного заїкання ви отримали Божественний Закон, висічений на 

камені, оскільки він відповідав вашому малому розвитку. Минули часи, і той Закон, який був 

висічений на камені, став людиною в Ісусі і заговорив до вас про любов. Зараз ви готуєтеся 

прийняти Мій вічний Закон через натхнення Духа. Там, у вашій свідомості, Я буду писати Своє 

Слово в цей час. 

80 О смиренні діти, які через брак вивчення земних книг мали життя, щоб прийняти Мою 

любов і навчитися осягати кінцеву мету своєї долі! 

81 Прийміть Мою батьківську любов. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 137 
1 Світло Моє і сила Моя проявляються серед вас. Від початку світло Мого Духа освітлювало 

шлях людей. Кожна епоха, кожне життя було свідком Моїх одкровень. Ваш дух знає, що Я говорив 

з ним у багатьох формах. Це світло показує вам шлях, який Моє милосердя проклало для вас, щоб 

ви могли досягти Моєї Божественності на ньому, звідки було ваше походження. 

2 В людині є дух. Дух - це світло Божества. Тому Я перебуваю у вашому дусі в кожному з вас. 

Якщо сьогодні ви не оцінили велич того, як Я проявляю Себе зараз, то завтра ви це зрозумієте. Ось 

вам шлях, чистий від людської нечесності. Я не хочу сказати вам, що ваші релігії погані. Я не хочу 

розділяти вас, бо якщо кожен дійсно виконуватиме те, що наказує йому його релігія, він знайде 

спасіння. Хіба всі вони не вчать вас любити Бога і ближнього? Але я бачу, що в багатьох випадках 

ви використовуєте навіть правду для того, щоб неправильно оцінювати один одного. 

3 Те, чого я вчу вас, - це любов, бо з неї народжуються найчистіші і найпіднесеніші почуття, 

найвищі натхнення. Вам не вистачає любові, тому ви ходите в темряві. Коли Я скидаю ідолів і 

відкидаю обряди, це для того, щоб ви могли ясніше бачити світло істини. Як Учитель, Я дарую вам 

Своє вчення. Одна з них полягає в тому, що нині Я даю вам Свої вчення через людей, причому не 

обов'язково, щоб вони були праведними і чистими серцем. Як часто в Моїх очах носій голосу, 

якого Я використовую, може бути більш грішним, ніж ті, кого Я навчаю. Моя Сила і Моя Мудрість 

надихають його, щоб з його вуст виходили святі, праведні і чисті думки. Звідси випливає, що коли 

ці органи розуміння спілкуються зі своїм Господом, духовне життя відображається через них, і 

вони відкривають вам багато чого з того, що знаходиться за межами вашого життя. 

4 Вам не потрібно було бачити Мене або торкатися Мене, щоб повірити, бо ваш дух був 

підготовлений у своєму розвитку до того, щоб відчувати Мою присутність у духовній формі. 

5 Серце дивується, коли отримує певні ідеї. Причиною цього є те, що вона не знає шляху, 

який пройшов дух. Так само дивуєшся передчасному розуму дітей цього часу, які задають тобі 

питання, що свідчать про те, що вони володіють знаннями, яким їх не навчали на цьому етапі 

їхнього духовного життя. Це світло, яке дух зібрав на своєму довгому шляху і яке відображається в 

кожній істоті. Ти запитуєш Мене: "Якщо Ти відкриваєш Себе з такою великою мудрістю і якщо 

наш дух підготовлений - чому Ти не говориш нам усього, що ще приберігаєш для нас у Своєму 

вченні?". - Те, що Я ще приготував для вас, є дуже значущим, але Я не можу дати вам все це 

відразу, щоб не викликати сум'яття у вашому дусі або розумі. 

6 Я завжди буду говорити вам: якщо ви не хочете, щоб світло одкровення затрималося, 

необхідно, щоб ви наполегливо йшли цим шляхом любові до вашого Отця і до ваших ближніх. 

7 Ідіть шляхом поміркованими і твердими кроками, не поспішайте і не кваптеся, бо 

спіткнетеся і врешті-решт навіть не знатимете, якою дорогою пішли. 

8 Учні, час від часу Я повинен говорити вам, що ви не повинні вважати вчення в одному місці 

зібрання кращим, ніж в іншому, або судити про роботу одного голосоносця краще або гірше в 

порівнянні з тим чи іншим. Сенс Мого вчення єдиний у всіх, а різниця - зовнішня, поверхнева, вона 

в манері говорити. Я завжди казатиму вам, щоб ви шукали Мою правду в духовному розумінні 

цього слова. 

9 Людство знаходить віру; Моя Робота пошириться по всій земній кулі. Я почну з 144 000 

позначених, які будуть боротися з послухом, з любов'ю і ревністю в час зіткнень віровчень і 

доктрин, і посеред цієї битви вони будуть як ланка, що пропонує світу не ланцюг поневолення, а 

ланцюг духовного заповіту, який буде свободи і братерства. Ці воїни не будуть самі, Мої духовні 

воїнства світла будуть слідувати за ними і захищати їх; вони будуть творити чудеса на своїх 

шляхах і таким чином свідчити про Мою істину. 

10 Несіть свій хрест з терпінням і здавайтеся до кінця, тоді Моє милосердя звільнить вас від 

нього, коли ви прибудете до воріт того дому, який Я обіцяв вам, де ви будете насолоджуватися 

справжнім спокоєм. Тепер ви - паломники, ви - воїни, борці, які женуться за ідеалом, які прагнуть 

до завоювання кращої вітчизни. 

11 Але ви не самотні у своїй боротьбі, ніколи людина не була такою, бо Я завжди вказував їй 

найкращий шлях. 
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12 Якби хтось запитав Мене, як керувався народ Господній до того, як дізнався Закон, який 

Мойсей отримав від Господа, Я відповів би йому, що Я вже керувався раніше 

Мойсей посилав у світ духів великого світла, патріархів і пророків, які несли Закон у світлі своєї 

совісті, щоб своїми справами навчати його всіх своїх ближніх. 

13 Ці люди шанували Мене своїм життям. Вони не були ідолопоклонниками, бо вже знали 

одухотворення, мали почуття любові і милосердя до ближнього, вміли привітати чужинця на своїй 

садибі, а в своїй оселі були гостинні до втомленого подорожнього. У них було готове добре слово і 

мудра порада для всіх. 

14 Але не всі люди зрозуміли, як керуватися голосом своєї совісті, бо для цього потрібна 

духовність, а почуття плоті цього не розуміють. Тому вашому Батькові необхідно було багатьма 

способами заявити про Себе серед людей, щоб пояснити їм Закон і відкрити їм Божественне 

вчення. 

15 Ви, Мої люди, які чують це Слово в Третю Еру і які все ще зберігають щось від того 

насіння, яке Я довірив вам у минулі часи, розумієте, що ви повинні очистити своє серце від егоїзму 

і матеріалізму, щоб досягти щасливого часу, з якого ви знову дозволите вказівкам вашої совісті 

керувати вашим життям, як це робили ті просвітлені, такі як Авраам, з яких вийшов народ, який 

був хранителем Моїх одкровень протягом століть. 

16 Я хочу, щоб, коли прийде час Моєму прояву в тій формі, в якій ви маєте зараз закінчитися, 

ви були настільки оснащені, що кожен дух людей, які складають цей народ тут, буде для Мене 

храмом, кожне серце - святилищем, кожен дім - вівтарем, патріархальним домом, гостинним і 

повним милосердя. Наскільки глибоким тоді буде ваш мир. Наскільки відважним тоді буде ваше 

серце, щоб вистояти у всіх випробуваннях. 

17 Тоді хліб буде благословенний не тільки Мною, але й вами, бо тоді ви навчитеся готувати 

його з любов'ю, з вірою, з миром. 

18 Духовна сила, якою Я наділив вас, є не що інше, як насіння одухотворення. Істинно кажу 

вам: хто плекає це насіння в серці своєму і дбає про нього з істинною любов'ю, той не стане 

жертвою ні пошестей, ні люті розбурханих сил природи, і не будуть його гнітюче мучити 

матеріальні нестатки. 

19 Але ви не будете чекати, щоб ті дні прийшли на вас. Ні, люди, з вашим одухотворенням ви 

будете серед тих, хто своєю молитвою отримає прощення свого Отця і хто зрозуміє все, на що 

здатний дух, коли він здатний піднятися над брудом, пилом і скверною матеріалізованого і 

нечистого життя. 

20 Не забувайте, учні, що одухотворення не може допускати фанатизму будь-якого роду, 

ідолопоклонства або забобонів, бо тоді воно перестало б бути одухотворенням. 

21 Той, хто несе в серці щирість і прагне вшанувати Мене справами свого життя, не потребує 

зовнішніх культів, щоб відчути, що він виконав закони свого Отця і Господа. З іншого боку, той, 

хто носить у своєму серці неспокій, який змушує його відчувати осудлива совість, жадібно шукає 

зовнішніх культів і обрядів в помилковій думці, що через них він здатний примиритися зі своїм 

Творцем. 

22 Будьте простими, як квіти, і без фальші, як птахи, будьте прозорими, як повітря, і чистими, 

як чиста вода, тоді ви досягнете тієї чистоти і піднесеності, яка дозволить вам усвідомити всю 

істину, що містить у собі життя. 

23 Ті, хто стверджує, що Моє Вчення становить небезпеку для матеріального прогресу 

людства, припускаються серйозної помилки, бо коли Я, Верховний Учитель, вказую духу шлях до 

його виправлення, Я звертаюся також до інтелекту, до розуму і навіть до почуттів. Моє вчення не 

тільки надихає і наставляє вас у духовному житті, але несе світло в кожну науку і на всі людські 

шляхи; бо Моє вчення не обмежується тим, щоб наставляти душі на шлях до дому, який 

знаходиться за межами цього існування, воно також досягає серця людини, щоб надихнути її жити 

добрим, гідним і корисним життям на цій землі. 

24 Якщо Я говорив вам у Другу Епоху, що Моє Царство не від світу цього, то кажу вам нині, 

що і ваше не тут, бо земний дім - як ви вже знаєте - лише тимчасовий для людини. 
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25 Я вчу вас істинному життю, яке ніколи не було засноване на матеріалізмі. Ось чому 

володарі землі знову повстануть проти Мого Вчення. Я приходжу до вас з Моїм вічним вченням, з 

Моїм вічно існуючим вченням, яке говорить про любов, про істину і про справедливість. Але це 

буде зрозуміло не одразу. Світ знову засудить Мене, це людство знову покладе хрест на Мої плечі. 

Але Я вже знаю, що Моє вчення повинне пройти через усі ці бойові дії, щоб його визнали і 

полюбили. Я знаю, що найзапекліші Мої гонителі стануть Моїми найвірнішими і самовідданими 

сіячами, бо Я дам їм дуже великі докази Моєї Істини. 

26 Никодим, князь серед священиків у Другій Епосі - той, хто шукав Ісуса, щоб розмовляти з 

Ним на теми високої мудрості, - знову з'явиться в цій Епосі, щоб пізнати Мою Роботу і звернутися 

до Нього. 

27 Савл, згодом названий Павлом, який став одним з найбільших Моїх апостолів після того, як 

жорстоко переслідував Мене, знову з'явиться на Моєму Шляху, і скрізь з'являться Мої нові учні, 

одні палкі, інші самопожертвуючі. Сьогодення має велике значення. Час, про який я говорю з вами, 

наближається. 

28 Ця війна ідей, ці битви, свідками яких ви зараз є, і ці події, свідками яких ви є щодня, - хіба 

вони не говорять вам про щось, що наближається, хіба вони не викликають у вас підозри, що ваша 

епоха добігає кінця і що нова епоха починає поширювати своє світло? 

29 Я лише хочу, щоб ви, свідки Мого Слова в цей час, залишалися стійкими в моменти 

випробувань, які будуть передувати встановленню серед вас Мого Закону, Мого Царства. Тоді Я 

буду подібний до вихору, під силою якого земля і моря, на яких живе і ворушиться це людство, 

повинні запінитися і почати рухатися у своїх глибинах, щоб вигнати з себе все, що вони носять в 

собі нечистого. 

30 Не бійтеся, коли ці події відбуваються. Зрозумійте, що настав початок кінця епохи і що 

світанок ери миру вже близько. 

31 Зло, несправедливість, зарозумілість, рабство, невігластво, земне насильство загинуть, щоб 

звільнити місце для встановлення царства любові, світла і миру між людьми. Не треба тоді впадати 

у відчай, не треба гасити свій світильник, навіть якщо відчуваєш, що випробування дуже важке і 

що чаша, яку ти маєш випити, дуже гірка. Навпаки, ви повинні тоді запалити і відродити полум'я 

надії, як це робить солдат в гущі бою, коли відчуває, що він близький до подолання ворога і що 

перемога вже в межах досяжності. 

32 Коли ви побачите себе оточеними ворожим натовпом, язики якого кидають на вас отруту, а 

очі - полум'я ненависті, не сумнівайтеся в Моїх обітницях. У ці хвилини Я дам вам відчути Мою 

заспокійливу присутність і дозволю почути Мій люблячий голос, який ще раз скаже вам: "Я з 

вами". 

33 Ви часто відчуватимете, як серед цього натовпу з'являтиметься серце, яке розуміє вас і яке 

буде для вас як щит. Але ви досягнете цього тільки в тому випадку, якщо покладете на Мене свою 

довіру і віру. 

34 Згадайте Даниїла, вірного пророка, який так рішуче захищав у Вавилонії правду одного 

Бога, і якого Я врятував від його ворогів. 

35 Перед початком битви ще раз полийте зерно, яке Вічний посіяв у дусі людському. Нехай 

бур'яни будуть зрізані серпом Моєї справедливості і нехай поля будуть зорані, щоб вони були 

придатні для вирощування вчення любові. 

36 Необхідно дати людям, які прив'язані до земних благ, ще кілька хвилин, щоб їхнє 

розчарування стало абсолютним і вони переконалися, що золото, влада, титули і задоволення плоті 

ніколи не дадуть спокою і благополуччя душі. 

37 Наближається година, коли справи всього людства будуть оцінюватися у світлі совісті. Тоді 

вчені, богослови, науковці, правителі, багатії та судді запитають себе, який духовний, моральний 

чи матеріальний плід вони зібрали. Тоді, побачивши, наскільки незначний їхній урожай, багато хто 

повернеться до Мене, зрозумівши, що, незважаючи на славу, яку вони мали на землі, їм не 

вистачало чогось, що заповнило б ту порожнечу, в яку впала їхня душа, яка може харчуватися 

тільки плодами Духовного Життя. 



U 137 

149 

38 Для цих душ Я вже приготував оазис посеред пустелі, бо знаю, що за час свого існування 

вони стукали від дверей до дверей і мандрували стежкою за стежкою, хто в пошуках істини, хто в 

пошуках влади, а хто в пошуках щастя. Але в кінці шляху, який вони пройшли на землі, вони були 

близькі до того, щоб зректися всього; тоді Я простягну до них Свої руки, щоб вони спочивали на 

Моїх грудях. Я втішу їх і покажу їм істинний шлях, щоб вони знайшли на ньому поля, на яких 

зможуть посіяти плідне насіння свого досвіду. 

39 Оазис духовний, і всіма шляхами пустелі до нього прийдуть люди всіх рас - одні виснажені, 

інші повні ран, сиві і вкриті потом, а багато хто вже з порожніми дорожніми сумками, соромлячись 

безплідності боротьби, яку вони розпочали. Там вони почують Мій голос і, впізнавши те саме, 

вигукнуть: "Це Господь". І в цьому реченні відобразиться смиренність, з якою вони будуть шукати 

Мене нарешті. Бо всім їм доведеться йти своїми ногами, без колісниць, бо на них вони не змогли б 

перетнути пустелю, і без верблюдів, бо вони вже загинули від спраги в довгій дорозі. 

40 Але ця година безмежного благословення, примирення і смирення буде також годиною 

Божого прощення для "блудних синів", які нарешті повернулися до дому Отця, прагнучи люблячих 

обіймів Того, Хто дав їм життя і спадщину. 

41 Прийміть Моє Слово любові, прощення і справедливості сьогодні і відкрийте Мені своє 

серце. Не намагайтеся приховувати свої гріхи, бо Я знаю все. Ви дали обітницю любити один 

одного, але я все ще чекаю на її виконання. Я доручив вам доглядати за одним деревом, а ви 

приносите Мені різні плоди. Я готував вас смиренними, відданими і слухняними для служіння 

ближнім, але не знаходжу цього зерна у ваших справах. 

42 Син не кланяється батькам, дружина бунтує проти чоловіка, брати і сестри відрікаються 

один від одного, всі роблять вчинки, які виявляють гордість і марнославство, всі відчувають свою 

перевагу, а Я продовжую вчити всіх людей тільки любові і миру. 

43 Народи уклали мир, але в їхніх словах немає ні любові, ні добрих намірів. За цим позірним 

миром ховається образа, бажання помсти і війна в очікуванні. Де той, хто вміє прощати, хто 

залишив свою справу Мені на розсуд? 

44 Людське серце закам'яніло і не здригнулося від болю дітей, страждань жінок та трагічної 

долі юнаків і чоловіків, яких безжально погнали на війну. Але серед них були ті, хто любив Мене і 

відчував любов до ближніх, ті, хто вмів молитися і творив справи милосердя. Візитація була дуже 

важкою для цих народів, їхня зарозумілість була покарана, вони самі знищують свої багатства. 

Тільки біль зігне їх і приведе до тями. Я був дуже близько до кожної душі, щоб зміцнити її у 

випробуванні, і ті, хто підготувався, відчули Мою Присутність. 

45 Наслідки війни дійшли всюди і посіяли розруху. Від малого дому до великих народів, які не 

були пильними, всі вони потрапили в його тенета і не знають, як звільнитися від цього ярма. 

46 Я навчив вас, Я дав вам таємницю миру: Любіть Мене, любіть один одного, надихайтеся 

Мною, виконуйте свої обов'язки, підкоряйтеся своїй долі, і ви будете мати мир і благословення. 

47 Я отримав пісню радості тих, хто повернувся після бою до свого дому, на свою 

Батьківщину. Але я також отримую біль матерів, які не дожили до повернення свого сина, біль 

дітей, які більше не побачили свого батька, біль жінки, яка залишилася вдовою. Всіх їх я 

благословляю. Нехай Ізраїль проявить участь у її співчутті до цих народів. І цю молитву, яку ви 

піднесли за мир у всьому світі, ви будете продовжувати підносити, і зробите її піснею захисту для 

всіх народів. 

48 Ви, душі, що залишили свої тіла на землі - досягайте просвітлення. Я зачала тебе. Довіртеся 

Мені, і ви будете приведені до істинного життя. Ви не померли, бо душа має вічне життя. 

Запрошую вас до справжнього миру і праведності. Бо Я є Життя і пропоную вам хліб життя 

вічного. Але Я бачу вас голодними, бо ви не зрозуміли, що суть прихована в глибині Мого Слова. 

Якщо дивитися на неї поверхнево, то нею не можна насититися. У ньому - Моя любов, та 

божественна сутність, яка є життям, радістю і миром для духу. 

49 Поки ви не вивчаєте Моє Слово, є багато людей в цьому та інших народах, які чекають 

Доброї Новини, щоб виконати Мої накази. Але настане день, коли серед вас повстануть добрі 

апостоли, які підуть по землях і народам, проповідуючи Моє Вчення. І Я буду говорити через їхній 
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орган розуміння, як Я говорив з тими, хто пішов за Мною в Другу Еру. Нехай кожен, хто працює 

на цьому шляху, буде сповнений мужності і довіри до Мене. 

50 Коли ви зустрічаєте перешкоди, робіть так, як робив Мойсей: наказуйте стихіям виконувати 

вашу волю, і вони охоче підкоряться. 

51 Якщо ви хочете побачити дива, готуйтеся, але не чекайте, що вам повірять всі. Я говорив 

вам, що в цей час не всі повірять в Моє Слово. Тоді залиште цю справу Мені і йдіть далі. Вони 

впізнають Мене, коли будуть у дусі. 

52 Поважайте ідеї і почуття, але говоріть, як Я навчив вас, тим словом, що не ранить, і знімайте 

з душ завіси, що приховують Моє світло. 

53 Настав час пробудження для кожного духу. Я обіцяю вам, що кожен, хто готується, 

побачить Мене у всій Моїй славі. 

54 Просіть і буде вам дано. Усе, чого ви бажаєте в любові до ближніх своїх, - просіть у Мене. 

Моліться, об'єднайте своє прохання з проханням нужденних, і Я дам вам те, що ви просите. 

55 Світло Мого Слова буде білим одягом, який покриє вас усіх. 

56 З любові до вас Я прийшов у хмарі, символі духовного, щоб об'явити Себе вашому духу. 

Але спочатку ця світляна хмарка повинна була осісти на органі розуму голосоносця як підготовка 

до того часу, коли ви навчитеся розмовляти зі Мною безпосередньо, і саме на ваш дух опуститься і 

осяде хмарка. 

57 Я вибрав хмару як символ, щоб вона уособлювала Мій прихід у світ у Третю Еру. 

58 Хіба хмара не є вісником, який проходить над горами, долинами і містами? Хіба не вона 

робить поля родючими своїм дощем і дарує благодатну тінь? Хіба вона не випускає блискавки, що 

віщує бурю, і блискучого променя, що потрясає? Ось чому Я вибрав хмару як символ, ось чому 

Мої апостоли зрозуміли значення Моєї Присутності в "хмарі", коли бачили Мене в дусі востаннє, а 

Роке Рохас - у цей Третій раз, коли Я дав йому побачити символ, що був знаком Мого нового 

пришестя. 

59 З тих пір ніжна тінь оточувала людей, які поступово збиралися навколо Мого прояву. Моє 

Слово стало плідним дощем на пересохлих полях одухотворення, і промінь, що сходить на 

людський орган розуміння при кожному прояві, розітнув темряву вашого гріха і невігластва, 

змусив вас здригнутися кожною фіброю і пробудив ваш дух. Яка страшна для багатьох із вас була 

буря, що здійнялася у вашій душі, коли ви почули Моє Божественне Слово! 

60 Яку велич і яку благоговійну красу ви бачили в тій бурі світла, що виходить від Мого Слова 

в моменти його прояву! Переповнені захопленням, з благоговінням і трепетом, натовпи мовчать і 

дозволяють цій бурі любові, справедливості і мудрості омити і очистити їх. 

61 О улюблений народе, якого Я назвав Ізраїлем, бо Я роблю вас хранителями Моїх послань і 

одкровень, - коли ж ви навчитеся правильно передавати і тлумачити Моє Слово? 

62 Свою обіцянку повернутися, яку Я дав у Другу Епоху, Я виконав. Апостоли бачили, як Я 

піднімався від землі у безмежність у Віфанії, і ви бачили, як Я повертався з безмежності у ваші 

серця. Чи не бачите ви в цьому схожість з хмарами, які піднімаються з моря і йдуть вгору, щоб 

пролити свій благодатний дощ на інші місця, де їх кличуть спраглі поля? 

63 Ваш біль притягнула Мене, Мій Дух відчув себе проханим вашим болем, і Я помчав у хмарі 

любові і справедливості, щоб обдарувати людей Своїм милосердям. 

64 Не всі народи кличуть Мене, і є дуже мало сердець, які чекають Мене. Духовна хмара 

прийде і, як мантія миру, захистить народи, які її благають і які її чекають. Всіх, хто намагається 

втамувати спрагу душі насолодами світу, хмара здивує блиском своїх блискавок, а грім своєї бурі 

наповнить страхом, бо тоді вони згадають, що існує Божественна Справедливість і що кожна 

людина є носієм духу, який повинен відповісти перед Богом за всі свої діяння. 

65 Хмара любові, світла, милосердя і справедливості - це також величезний легіон духів, слуг 

Моїх, духів світла, які живуть для виконання Моїх цілей і розмножуються у Всесвіті, виконуючи 

своє завдання любити один одного в досконалій гармонії. Бо та Божественна Заповідь, той Вищий 

Принцип, який Я відкрив світові в Другу Епоху, призначався не тільки для людей - ця максима є 

Законом, який керує всіма існуючими духами. 
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66 Улюблені люди: На цій хмарі світла, яка є духовною великою силою любові і братерства 

між усіма світами, Я зійшов у цю Третю Еру за допомогою Свого променя, несучи вам нове 

послання мудрості, нескінченну розраду для вашого болю і світло, щоб служити дороговказом для 

пошуку забутого шляху, щоб, коли ви його знайдете, ви могли прийти до Мене - крок за кроком, 

від заслуги до заслуги, свідомо і неухильно, в прагненні до вашого духовного вдосконалення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 138 
1 Улюблені учні, кожна мить, яка проходить у вашому житті, - це крок, який наближає вас до 

Отця. Повільно, крок за кроком, ви долаєте шлях, який веде до Царства Світла. 

2 Поступово ви наближаєтеся до того часу, коли зрозумієте, як віддати духовному належне, а 

світу - належне, до часу справжньої молитви, поклоніння Богу без фанатизму, коли будете вміти 

молитися перед кожною справою, коли будете пильнувати те, що вам довірено. 

3 Як людина зможе збитися з дороги, якщо перед тим, як виконати Його волю, вона запитає 

Отця в молитві? Людина, яка вміє молитися, живе в єдності з Богом, усвідомлює цінність благ, які 

отримує від Отця, і водночас розуміє сенс або мету випробувань, яких вона зазнає. 

4 Людина, яка молиться Богу - це одухотворена людина, яка не має темної пов'язки на очах і 

здатна відкривати в собі і поза собою невідомі світи, невідомі аспекти життя, усвідомлення і 

істини, які оточують життя людей, але вони про них не здогадуються. 

5 Ті, кому вдалося відкрити для себе цей шлях, не можуть зупинитися, бо їхні почуття 

пробудилися, а духовні здібності стали чутливими. Сьогодні вони чують голоси природи, завтра 

зможуть сприймати послання духовного царства, пізніше почують голос свого Господа у зв'язку 

від духу до духу, плід любові між Отцем і Його дітьми. 

6 Люди, не заздріть цим глашатаям, через яких Я даю про Себе знати, бо якщо ви серйозно 

підготуєтеся, фізично і духовно, ви перевершите їх після закінчення цього прояву. 

7 Час чудес, випробувань і надзвичайних подій - це нинішній час, призначений для цього 

народу, свідків Мого одкровення в цій Третій Ері. 

8 Я ще не сказав Свого останнього слова, тобто не дав Своїх останніх повчань, в яких Я ще 

відкрию вам багато таємниць. Але Моя воля і Мої постанови записані у свідомості всього цього 

народу, щоб вони мали повне знання про те, яким буде кінець Мого прояву. 

9 Ви повинні зрозуміти, що Я навчив вас всьому, що вам необхідно знати, щоб ви могли 

увійти в світи і домівки, які чекають на вас. Бо як ваша душа повинна була готуватися в попередній 

сфері, в якій вона перебувала, щоб втілитися і жити на землі, так і вона повинна готуватися до 

повернення в ту сферу потойбіччя, яку вона покинула, навіть якщо вона піде в домівки, які 

перевершують її в любові, в чистоті і в мудрості. 

10 Не сумнівайтеся в Моєму Слові. У Першу Еру Я виконав Свою обіцянку звільнити Ізраїль 

від рабства Єгипту, яке означало ідолопоклонство і темряву, щоб привести вас до Ханаану, землі 

свободи і поклоніння живому Богові. Там вам було сповіщено про Мій прихід як людини, і 

пророцтво сповнилося слово в слово у Христі. Я, той Учитель, що жив в Ісусі і любив вас у Ньому, 

обіцяв світові говорити з ним в інший час і явити Себе в дусі. І ось виконання Моєї обіцянки. 

11 Сьогодні Я оголошую вам, що Я зарезервував для вашого духу чудові регіони, обителі, 

духовні будинки, де ви зможете знайти справжню свободу любити, творити добро і поширювати 

Моє світло. Хіба можеш ти сумніватися в цьому після того, як Я виконав Свої колишні обіцянки, 

дані тобі? 

12 Знайте, що великі духи вічно працюють у Моїй Справі. Ілля, якому судилося сповістити 

учням про прихід Вчителя, є тим світлом, що пробивається крізь душі і сходить до тих, хто зійшов 

зі шляху, до тих, хто спить або чия віра в Духовне Життя померла, щоб огорнути їх вогнем любові, 

який випромінює він, вогнем, який є вірою, викоріненням зла і очищенням. Його голос лунає в 

кожному народі, його очисний вогонь наступає і знищує кукіль. Це правда, що очищення залишає 

на своєму шляху слід болю, але незабаром приходить божественна розрада, втілена в Марії, яка 

вливає свій цілющий бальзам у кожне ридаюче серце, в кожне створіння, змучене болем. 

13 Я прийду і буду шукати серце за серцем, щоб люди почули Мій Божественний Заклик, який 

говорить їм лише: "Ідіть за Мною". 

14 Я втішаю вас у ваших випробуваннях і кажу вам: Коли чаша в твоїх устах дуже гірка, ти 

повинен сказати своєму Отцю, що живе на небесах, як це зробив Ісус у Гефсиманському саду: 

"Отче, якщо Ти можеш взяти цю чашу від Мене, то візьми, але перш за все нехай буде Твоя воля, а 

не Моя". 
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15 Якщо ви будете так молитися і дивитися, Я затримаю ангела, який наблизиться, щоб 

вручити вам чашу випробування. Але якщо на те буде Божественна Воля, щоб ви його випили, Я 

буду з вами, щоб дати вам сили пройти випробування з перемогою. Не забувайте, що тому, хто 

страждає і благословляє Мене, багатьом поблажливо. Тепер ви зможете зрозуміти, чому вільні від 

гріха носять у собі біль, адже вони гідні допомагати змивати плями своїх ближніх. 

16 Не було Моїм бажанням, щоб людина страждала на землі. Але оскільки вони так хотіли, від 

першої людини до сьогодення, несіть свій тягар з терпінням і любов'ю і приносьте Мені свої 

страждання зі смиренням. Ваш біль буде плідним у вас і в деяких ваших ближніх. 

17 Скільки ж марно страждали люди цього світу! Скільки вони плакали, не отримавши 

нагороди і не пожинаючи зерна! Ті ж, хто вмів терпеливо нести свій хрест - коли для них настала 

остання мить і вони думали, що опинилися в глибині прірви - відкрили очі свого духу і подивилися 

на себе, стоячи на вершині гори. 

18 Не кров, яку ви пролили у своїх братовбивчих війнах, врятує людство. Навпаки, саме ваша 

молитва, сповнена любові та милосердя, і ваші чесноти зроблять ваших ближніх гідними відчути 

Мій мир. 

19 Не проголошуйте голосно, що цей мир, який уклали народи, є істинним. Спостерігайте і 

моліться, щоб мир постав на фундаменті духовної і людської любові, а не на фундаменті терору чи 

смертельної загрози. 

20 Цей фальшивий мир, створений людиною, подібний до замку, збудованого на морських 

сипучих пісках, який незабаром зруйнується, коли його обрушить вітер і хвилі. 

21 Я, Дух миру, запропонував його людям і сказав їм через совість: ось Я, любіть один одного і 

спасетесь. 

22 Люди хочуть продовжувати жити в дитинстві, вони не хочуть дорослішати, бо, проживши 

стільки часу на землі і поливши її своєю кров'ю і сльозами, вони так і не зрозуміли, як пожинати 

плоди досвіду, а тому продовжують не знати, що таке мир духу. Їхні серця зачерствіли, і тому 

найблагородніше почуття, яким є милосердя, не знаходить у них відгуку. Ось чому чаша страждань 

дала про себе знати в кожному з Моїх дітей. 

23 Весь біль, заподіяний людьми, збереться в одну чашу, яку вип'ють винні. Так прокинеться їх 

приспаний розум. Тоді ви побачите, як шановані і впливові люди, перед обличчям 

непередбачуваних подій, покинуть свої посади або свій народ, щоб сховатися з душею, 

розтерзаною докорами сумління. Інші відчують, що їхній розум і здатність до мовлення 

переплуталися. 

24 Що ви на все це скажете, люди? Ви вже відчуваєте, що готові шукати людей, які загубилися 

в життєвих хитросплетіннях? 

25 Подумайте, за який короткий час народи готують війну і роблять солдата з будь-якої 

людини, тоді як Я готував вас з 1866 року, щоб ви стали солдатами цієї Справи, і все ж Я не бачу 

жодного з Моїх дітей повністю підготовленим. 

26 Цей раз відрізняється від першого і другого. Сьогодні ви живете в хаосі розгнузданих 

видимих і невидимих стихій. Горе тому, хто не пильнує, бо він буде переможений, а той, хто 

озброєний, повинен боротися! 

27 Тисячі невидимих очей стежать за вами: одні - щоб підстерегти вас на шляху і знищити, 

інші - щоб захистити. 

28 Роз'єднаність зростає і поширюється між народами і націями, проникає в серця і сім'ї. 

29 Мораль деградує, чоловіки, жінки і діти звикають до розпусти. 

30 Перед обличчям усього цього безчестя не заплющуй очей і не затикай вух, бо якщо твоє 

серце зневірилося, воно не буде співчувати, щоб дарувати любов і чинити милосердя, таким чином 

стаючи свідком Моєї Роботи серед ближніх. 

31 Я повинен бачити все, звичайно, тому що я люблю вас; але після того, як я судитиму вас, я 

врятую вас. 

32 Настають часи найбільшої гіркоти. Бо тоді Я готую вас, щоб ви не сказали, що Учитель не 

говорив до вас пророчо. Якщо ви будете підготовлені до цього часу, то добре переживете будь-яку 

ситуацію. 
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33 Я встановлю мир між людьми через Моїх посланців. Як ви встановите мир у світі на 

ненависті, прагненні до влади і страху? Але перед цим вогнище згорить, води вмиються і сніг 

очиститься. 

34 Учні, будьте сильними, щоб ви могли протистояти невір'ю людей, щоб переслідування, 

наклепи і напади не змусили вас впасти у відчай. Слово Моє змусить тремтіти дух людський. 

Теолог буде змушений поставити під сумнів свою науку, філософ запитає про своїх найбільших 

вчителів, і кожна секта або релігійна громада буде глибоко потрясена перед обличчям Моїх нових 

одкровень. Тоді почнеться боротьба ідей, бо поки одні пробуджуються до істини, інші захочуть 

утриматися у своєму фанатизмі і традиціях, і вони боротимуться один з одним. Посеред цієї битви 

голос Моїх дітей буде почутий і скаже пристрасно збудженим масам: "Не робіть плід життя 

яблуком розбрату". 

35 Зараз ти ще відчуваєш себе маленьким і слабким, але завтра ти будеш сильним і любитимеш 

Мене в істині, бо Я відкрию тобі те, що не зможуть відкрити богослови, і ти зрозумієш те, що не 

зможуть зрозуміти вчені. Але не тому, що ви більші або улюбленіші за інших, а тому, що з Першої 

Ери ви вмієте відкривати своє серце, як скинію, в яку Я поміщаю Закон, Мудрість і Одкровення в 

кожний з часів. 

36 У Першу Еру ви знали символи: скинія або святилище, в якому знаходився Ковчег Заповіту, 

в якому були Скрижалі Закону. Коли ці символи виконали своє призначення, Волею Моєю вони 

зникли з землі, були прибрані з поля зору людей, щоб світ не впав в ідолопоклонство, але сенс або 

суть тих уроків залишився записаним у свідомості Моїх слуг. У Другу Епоху, після того, як була 

здійснена жертва Христа, Я змусив зникнути найбільший символ християнства: хрест разом з 

терновим вінцем, чашею і всім, що могло б стати об'єктом фанатичного поклоніння з боку людства. 

37 У цей Третій раз Я з'явився в скинії вашого духу, щоб покласти там Свої нові одкровення в 

ковчег заповіту. 

38 Ви прийшли тоді в дім Отця як "блудні сини", і Я сказав вам: "Ось, за вашої відсутності 

ваші молодші брати і сестри розбіглися, і Я залишився один у Моїй світлиці і за Моїм столом. І 

розділився народ у невдячності своїй, і багато хто відрікся від Отця свого. Але сьогодні Я повертаю 

вам ваше багатство, Я годую вас, щоб ви пішли на пошуки тих, хто заблукав після вас, і ви привели 

їх у Мою Присутність. Тоді у вас буде мир. 

39 Я не докоряю вашій матеріальній істоті ні за братовбивчу війну, яка розпалила людство, ні 

за розбрат, який все ще існує серед народу Ізраїлю. Саме до вашого духу звертаюся Я, бо на ньому 

важать розбрат і розділення, які племена цього народу терплять у своїх грудях з того дня, коли діти 

Якова наповнили болем серце свого батька, сказавши йому, що дикі звірі в пустелі з'їли Йосипа, 

хоча вони продали його купцям. 

40 З тих пір це зле насіння проростає в серці цього народу, який сьогодні має новий час, щоб 

вшанувати свого Господа, виконуючи закон про любов до ближніх, незважаючи на расу і мову, і 

бути спасінням і благословенням для всіх народів землі. 

41 Ім'я "Ізраїль" дав вам ваш Отець, але це ім'я духовне. Я зробив вам великі одкровення і 

наділив вас силою, щоб ви не відчували себе негідними, коли Я вас так називаю. 

42 Саме вашого духу я шукаю, як шукав у всі часи. 

43 Моє Вчення показує вам досконале, духовне і чисте шанування Отця; бо дух людства, сам 

того не усвідомлюючи, підійшов до порога Храму Господнього, куди він увійде, щоб відчути Мою 

Присутність, почути Мій Голос через свою совість і побачити Мене у світлі, що сходить на його 

розум. 

44 Порожнеча, яку зараз відчувають люди всередині різних релігійних спільнот, викликана 

тим, що дух голодує і жадає одухотворення. Йому недостатньо обрядів і традицій, воно прагне 

пізнати Мою істину. 

45 Я відкриваю в глибинному розумі багатьох людей внутрішню боротьбу між духом і 

матерією. Вона прагне вийти за межі пишноти обрядового культу і відкрити для себе красу 

духовну. Я запалив це світло, яке просвічує вас і турбує вас. Я - той голос, що кличе вас. Ніхто не 

зміг пояснити Вашу тривогу і зрозуміти Вашу внутрішню боротьбу. Я один, що проникаю в твоє 
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серце, знаю твою тугу і твою спрагу. Це також Я показую вам шлях, яким ви повинні йти, щоб 

знайти те, чого ви шукаєте. 

46 Скільки тих, хто слухає Мене, зазнали докорів, невірних оцінок або болю в 

найблагороднішій частині своєї душі через те, що були щирими і довірили комусь свої почуття! 

47 Ви, хто чує Мої слова, запитуєте Мене, чому Я прийшов до найнезначніших і грішних, щоб 

відкрити через них вчення Мого Духа; на це Я відповідаю вам: Я дію так само, як і ви, коли ви є 

батьками на землі. Ви приділяєте більше уваги і більше турботи тому з ваших дітей, хто є 

найслабшим, найхворішим, або тим, кому загрожує небезпека заблукати. 

48 Якщо люди так роблять, то чого ж ваш Небесний Отець не повинен робити для Своїх дітей? 

49 Серед вас світло Мого Слова з'явилося, як оазис у духовній пустелі цього людства, щоб до 

нього могли наближатися всі мандрівники, які шукають води і миру Духа. 

50 Необхідно, щоб це вчення дійшло до всіх людей. Вона принесе світло в темряву заплутаних, 

невігласів і зарозумілих, які думають, що вони все знають. 

51 Моє Слово примирить дух з матерією, бо між ними здавна була ворожнеча, і ви дізнаєтеся, 

що ваше тіло, яке ви вважали перешкодою і спокусою для розвитку духу, може бути найкращим 

інструментом для виконання ваших завдань на землі. 

52 Омийте свою душу і своє тіло в цьому потоці світла, який ллється на вас в цю Третю Еру, 

щоб ви могли зрозуміти Мою настанову. Хто чистий, той може проникнути в те, що раніше було 

таємницею, бо докори сумління не зупиняють його на шляху. 

53 Сповідайтеся переді Мною, перед Яким ви не можете нічого сфальсифікувати або 

приховати, про те, що ви носите в своїх серцях, і ви відчуєте Моє Божественне прощення через 

свою совість. Гідність буде вашим одягом, в якому ви не будете соромитися перед будь-якою 

людиною, перед якою ви покажетеся, якою б великою вона не була, чи то владою, чи то знаннями. 

54 Сійте Моє насіння любові. Ви перебуваєте на землі, яка також є вчителькою людей і вчить 

вас, що те, що ви посієте на ній, повертається до вас помноженим, як доказ вдячності і любові. 

55 Як і дух вашого Отця. Це найвища і божественна відплата. Але насіння ваше повинно бути 

завжди добрим і чистим, щоб ви могли пожинати його, помножене на добрі плоди. Для того, щоб 

ваша душа, яка заплямувала себе гріхом на своєму шляху, дійшла до лона Божого чистою, вона 

повинна багато чого пережити і очиститися, оскільки повинна прийти до свого Отця без 

найменшого сліду зла, без найменшої тіні своїх минулих недосконалостей. 

56 Якщо вона хулила Бога на землі, то з неї вирветься лише пісня любові - коли вона 

наблизиться до присутності свого Творця. 

57 Душе, як довго ти змушуватимеш Мене чекати твого приходу на вершину гори? 

58 Там, де Я зійшов з хреста, Я чекаю на вас. 

59 Повільно ви наближаєтеся. Щоб звільнитися, треба було спочатку позбутися земних благ, 

бо ці блага обкрадали Мене з вашої душі. 

60 Прийдіть до Мене на бенкет, який приготував вам Отець ваш, щоб на ньому ви прийняли 

науку, яка вам належить і яка становить вашу спадщину. 

61 Подумайте серйозно про покоління, які прийдуть після вас, подумайте про своїх дітей. Так 

само, як ви дали їм фізичне буття, так само ви зобов'язані дати їм духовне життя - те, що є вірою, 

чеснотами та одухотворенням. 

62 Оскільки Я сяю Своїм Світлом над Моїм улюбленим народом, Я спускаюся до вас, щоб 

принести вам мир Мого Духа. Вас мало, але ваша любов до Мене велика. 

63 Слухайте Мене зараз через глашатая, бо ви ще не здатні приймати божественне натхнення 

безпосередньо. 

64 Мені потрібно було спочатку підготувати ці тіла, щоб вібрації Моїх думок були прийняті 

ними максимально вірно і передані слухачам. Зауважте, що коли вони говорять, то пояснюють вам, 

що не вони дають вам настанови; їхній голос сказав вам: Я - Божественний Учитель, який говорить 

з вами. 

65 Форма Мого проголошення зможе змінюватися, але духовна суть Мого вчення залишається 

незмінною: абсолютною, незмінною, поза часом і простором. Нескінченне - вічне. 
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66 Тільки любов вашого духу зможе осягнути це вчення. Чому так? Тому що вона повністю 

занурена в духовне, в свою сутність, яка є вічністю. 

67 Якщо людина не виявляє інтересу до пізнання самої себе, вона затримує свій висхідний 

розвиток і розуміння того, що містить у собі Вічне Життя; і саме це є причиною того, що вона не 

змогла досягти реалізації свого найбільшого творіння. 

68 Ти народився в Мені. Ви отримали духовне і матеріальне життя від Отця. І в переносному 

сенсі Я можу сказати вам, що одночасно з тим, як ви народилися в Мені, Я народився в вас. 

69 Я народжуюся у вашій свідомості, зростаю у вашому розвитку і повністю відкриваю Себе у 

ваших справах любові, щоб ви могли з радістю сказати: Господь зі Мною. 

70 Я готую вас, як малих дітей, бо наближається година, коли радісно задзвонить дзвін, 

дзвонячи на перемогу і радісно сповіщаючи про духовне пробудження людства. 

71 Слухайте Мене мовчки, і медитуйте мовчки, о люди. Вас чекає завтрашній день, це шлях, 

який ви повинні пройти, щоб досягти Мене. Але вже будучи просвітленими світлом Моїх настанов, 

ви зможете керуватися тим, що дізналися і зрозуміли. Стукайте в Мої двері, тільки Я відчиняю їх, 

Я - Учитель, що відкриває. Просіть, просіть і дасться вам. 

72 У пустелі довгої життєвої дороги Христос є оазою. Але необхідно, щоб у вас була віра, щоб 

ви знали, як знайти Його в години самотності або страху. 

73 Я навчив вас самозреченню і зреченню від усієї фальшивої слави світу. Але багато хто не 

зміг засвоїти цей урок, бо їм здається неможливим уявити життя без розкошів, без задоволень, без 

багатства. Але в цей час, сповнений болю, і з досвідом, набутим на уроках життя, вони добровільно 

прокинуться до світла істини. Яким же великим буде здивування людства, коли воно виявить, що, 

звільнившись від матеріального і просто відокремивши себе від зайвого, воно відчує в собі, як 

народжується нова істота до нового життя. 

74 Улюблені учні, серед яких Я Сам вважаю тих, хто прийшов останнім: Після Мого відходу 

відчують Мою присутність лише ті, хто підготувався. Дехто байдуже ставиться до того, коли я 

говорю вам про це, бо думає, що до того часу пройдуть роки. Цей час буде як мить. Я виконаю 

Своє завдання Вчителя, але коли Мій промінь зійде востаннє наприкінці 1950 року, Я більше 

ніколи не буду використовувати людський орган розуміння, щоб давати про Себе знати в цій 

формі. Увіруйте в Мене, учні, бо Я дотримаю слово, дане вам, щоб не залишити вас самих. Я дам 

вам відчути Мою Присутність, Я надихну вас, Я втішу вас. Пильнуйте тепер і пильнуйте надалі, 

щоб вас ніколи не застали зненацька: щоб той, хто таємно намагається відібрати у вас спадщину, 

застав вас настороженим, або навіть хворий, який серед ночі кличе вас до свого ліжка, щоб ви дали 

йому бальзам своєї любові. 

75 З великою ясністю Я говорив з вами, щоб ви зрозуміли Мене. Але ви змусили Мене на 

деякий час перенести Моє Слово на матеріальний рівень, бо ви все ще маєте занадто низький 

духовний розвиток, щоб зрозуміти Мене. Але коли Мій відхід буде близький, Моє Слово матиме 

вищий духовний сенс на вустах носіїв голосу. 

76 У тій мірі, в якій Моє вчення дає ще більші одкровення, ви повинні докласти зусиль, щоб 

виправити свої помилки, оновити своє життя і відокремити себе від кожного пороку і кожної 

поганої схильності. Якщо ви стали чистими серцем і говорите про Мою Роботу, вам повинні вірити 

і вважати вас учнями Ісуса, які істинно проповідують Його Вчення прикладом і справами любові. 

Це одяг благодаті, який ви завжди повинні носити і яким ви можете відрізнити себе від своїх 

ближніх. 

77 Розстеліться по землі як пророки Моєї Божественності, розбудіть сонне людство, звістіть 

йому, що справедливість наближається. Скажіть їй, що Содом був попереджений, але не послухав 

пророка Божого, і день його суду прийшов невблаганно. 

78 Сили природи тільки й чекають години, щоб вирватися на світ і очистити і очистити землю. 

Чим більш грішний і зарозумілий народ, тим важче на нього обрушиться Моя справедливість. 

79 Жорстким і глухим є серце цього людства. Потрібно, щоб чаша гіркоти дійшла до неї, щоб 

вона почула голос совісті, голос закону і Божої справедливості. Все буде заради спасіння і вічного 

життя душ. Саме їх я шукаю. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 139 
(з 1945 року) 

1 Ласкаво прошу вас, члени Мого народу, бо ви знаєте, як витримати бурі і випробування з 

терпінням і присутністю духу. Я бачив, як ти молився і пильнував у важкі години, а також чув, як 

ти благословляв Мою волю, коли на тебе обрушилися страждання. Тоді Я винагородив вашу віру і 

добру волю і послав вам Свій мир, бо ви були човном, який витримав бурю і не перекинувся. 

2 Благословляю також тих, хто забуває про власні страждання і "пильнує" за мир у всьому 

світі, або відвідує хворих на ложі болю, бо ці заслуги Я не залишу без винагороди. 

3 Під час цієї війни, в якій живе світ, ви день за днем об'єднувалися в молитві, і по правді 

кажу вам, що Я не перестаю творити багато чудес серед тих ваших ближніх, про яких ви так багато 

просите Мене. Не дозволяй своїй молитві ослабнути, народе Мій. Кажу вам, що "піст" ще не 

закінчився, хоча народи кажуть, що війна припинилася. Ні, Ізраїль, до тих пір, поки мир між 

народами не буде заснований на любові один до одного, ти повинен продовжувати спостерігати, 

молитися і завойовувати серця для цієї справи миру і братерства. 

4 Незабаром ви зрозумієте, що цей мир, про який зараз говорять люди, був фальшивим, що 

він лише привів до перемир'я в розпал їх нелюдської боротьби, щоб потім продовжити свою роботу 

по знищенню. 

5 По всьому світу розкидані ті, хто має завдання молитися і пильнувати за мир людства. 

Серед них - Мої люди, яких Я наставляю Своїм Словом. Ви всі зобов'язані будувати храм 

одухотворення, святиню миру в серцях людей, які є вашими братами і сестрами. Коли ця духовна 

святиня підніметься до небесних висот і люди знайдуть в ній прямий зв'язок зі своїм Господом, ви 

зможете сказати, що ви посіяли в світі те насіння, яке Я довірив вам в цей час. 

6 Люди, зміцнюйте себе в Моєму Слові і майте впевненість, що ваша совість підкаже вам, чи 

відповідає те, що ви робите, вченню Мого Вчення. Моліться, щоб ваш дух і розум боролися за 

викорінення війни. Не впадайте у відчай, щоб під його впливом не заплуталися ні розум, ні 

почуття. 

7 Коли хтось із вас молиться, він не усвідомлює, що він робить своїми думками в духовному; 

тому, коли ви молитеся за своїх ближніх - за ті народи, які знищують себе у війні, - знайте, що дух 

в ці хвилини також веде ментальну битву зі злом, і що ваш меч, який є для них мир, розум, 

справедливість і бажання добра, б'ється зі зброєю армії помсти, гордині. 

8 Це буде час, коли люди усвідомлять силу молитви. Щоб молитва мала справжню силу і 

світло, необхідно, щоб ви підносили її до Мене з любов'ю. 

9 Я вже не кажу про те, щоб послати ближньому думку зі злими намірами, бо я ніколи не 

давав вам зброї для використання в нечесних цілях, бо коли амбіції або ненависть засліплюють вас, 

ви використовуєте те, що для вас найсвятіше, і застосовуєте її для того, щоб поранити і навіть 

вбити самих себе. Я надихаю вас на справжню боротьбу зі злом і відкриваю вам, яка зброя є 

найпотужнішою і непереможною, щоб ви здобули перемогу. Тому раджу вам спочатку очистити 

своє серце, а потім піднятися до Мене, де ви наповнитеся світлом і силою, а потім послати свої 

думки, як спалахи світла, серед народів без миру і серед людей без надії. 

10 Прийміть Мою милість, о люди. Ви, чоловіки і жінки, для яких ці останні часи були дуже 

жорстокими, ви, домівки, охоплені болем, - відчуйте Мій мир там, де хліб насущний перетворився 

на гіркоту, відчуйте ніжність Моєї ласки. 

11 Сьогодні людям доводиться важко заробляти на життя. Але Отець говорить вам: Я потрою 

твої сили, щоб ти не занепав духом. 

12 Вселяйте в молодь любов до ближнього, давайте їй великі і благородні ідеали, бо саме 

молодь завтра буде боротися за існування, в якому сяє справедливість, любов і священна свобода 

духу. Готуйтеся, бо велика битва, про яку говорять пророцтва, ще не настала. 

13 Врахуйте, що чим більшого розвитку досягає людство, тим більшою є зброя, якою воно 

оперує у своїй боротьбі. Не спите, улюблені, і будьте готові працювати на Мою Справа. 
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14 Наближається нова "війна". У ньому візьмуть участь всі здібності і сили людини, і 

необхідно, щоб діти цього народу, яким буде даровано жити в цьому випробуванні, вміли пройти 

його зі своїм мірилом правди і залишити по собі глибокий слід одухотвореності. 

15 Вчені, богослови, науковці, філософи - всі вони будуть готуватися до тієї великої битви, в 

якій брехня і зло будуть знищені, а добро і істина вийдуть переможцями. 

16 Велика буде розгубленість людей, перш ніж прийде до них просвітлення: бо серед людей 

будуть такі, що мали велику віру і втратять її, інші змінять своє віросповідання, а деякі будуть 

ходити від дверей до дверей, від релігії до релігії, шукаючи істини для свого духу. Треба, щоб весь 

шлях був пройдений, щоб все зло було вигнане з душ і зникло з сердець. 

17 Ви побачите чоловіків і жінок, які з'являються на вулицях, у містах і селах, публічно 

проголошуючи себе посланцями Бога і стверджуючи, що вони є пророками або посланцями Бога. 

Але і сьогодні я кажу вам бути уважними, щоб ви могли розпізнати їх за їхніми справами. Ніколи 

не кажіть, що ви пророки, провидці або апостоли, але завжди свідчіть про Мою благодать своїми 

справами, про все, що Я довірив вам, і про вчення, яке Я вклав у ваше серце. Тоді вже не ваші вуста 

скажуть, чи ви пророки, чи апостоли, чи учні Мої, - це скажуть ваші ближні заради справ, які вони 

бачать, що ви робите. Я знову кажу вам залишатися в молитві, доки не побачите, як мир 

повернеться до народів і радість у всі домівки світу. 

18 У цю епоху дух вашого Отця з'являється, коли Він чує ваш заклик. Слухайте тепер Моє 

Слово, що є поживою для духа вашого. З того дня, як закінчиться Моє Слово, ви будете 

допомагати один одному, як робили це дотепер, але потім, як птахи, коли стають на крило, ви 

навчитеся махати крилами і станете більш незалежними. Тоді, через своє духовне піднесення, ти 

зможеш дотягнутися до Мене, щоб отримати натхнення і умиротворення. 

19 Пильнуйте, не дайте сну заволодіти вашим серцем і підкорити ваш дух, бо час минає і 

настане день, коли ви прокинетеся і будете плакати за втраченим часом. Потім ви захочете 

заповнити ці невикористані моменти і можливості, але ви не зможете цього зробити, бо поки одні 

будуть у старості, інші будуть духом у потойбічному світі. Потім ви будете просити Отця про 

помилування і милосердя, не усвідомлюючи, що це ви самі не мали ні милосердя, ні помилування 

до власної душі. 

20 Будьте милосердні до своїх ближніх - це так само, як якщо б ви були милосердні до самих 

себе. Якщо ви не виконаєте цього завдання, то першими заплачете, бо побачите, що ваша рука, яка 

була набита дарами, буде порожня, що зникне цілющий бальзам, яким ви зцілювали хворих, і ті 

здібності звільняти одержимих також відійдуть. Будьте смиренні, щоб не розсудити втратити свої 

духовні дари, не намагайтеся здаватися вищими за своїх ближніх. Робіть те, що Я робив зі Своїми 

учнями під час Святого Причастя. 

21 Я показую вам ваші помилки - не для того, щоб судити вас, але для того, щоб ви 

виправилися і стали людьми, які слухняно слідують Моєму вченню. 

22 Те, що я роблю з вами, буде на благо прийдешніх поколінь. Але не забувайте, що - щоб 

навчити вас - Я ніколи не ображав вас і не змушував ваші серця кровоточити. Навчіться 

випрямляти дерево, яке виросло криво, а також приводити в порядок доріжки. 

23 Моя справедливість велика. Але коли Я говорю про це вам, Я не погрожую вам, це лише для 

того, щоб наповнити ваші серця страхом. Я кажу вам правду, бо правда Моя буде в кожному з вас, і 

якщо ви не хочете завтра проливати сльози, придбайте заслуги сьогодні. 

24 Кожна ваша справа записана Мною, і ті справи, які Мені до вподоби, Я використовую як 

насіння, яке Я маю доглядати, поки воно не розмножиться серед людей. 

25 Не шукайте Мене як суддю, бо тоді ви почуєте Мій голос, сповнений справедливості та 

суворості; шукайте Мене як 

Вчителем і як батьком. Чого ви очікуєте від завтрашнього дня? Чи хочете ви спокутувати свої гріхи 

в потойбічному житті? Ви вже хочете приготувати для своєї душі тернистий шлях? Я не заперечую 

ваших заслуг, але вони поки що схожі на молоду пшеницю, біля якої росте бур'ян. 

26 Практикуйте Моє вчення, покладаючись на Мене, бо, коли ви виконуєте Моє Слово, Я буду 

спостерігати за вами і вашими дітьми. Чому я бачу одних сильними, а інших слабкими? Тому що 

сильні не зрозуміли, як донести свою силу до слабких. 
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27 Об'єднайтеся всі і всі будуть сильні. Любіть один одного і єднайтеся братерством, тоді ви 

побачите, як слабкі кущі стануть густолистими деревами. Отримуйте все, бо ніхто не знає, яке 

завдання принесе з собою ближній. Ніхто не знає свого минулого, тому нікого не можна відвертати 

від себе. Чим незграбнішими або дурнішими є ваші ближні, тим більше милосердя і співчуття ви 

повинні мати до них, пам'ятаючи, що це ті, хто впав, ті, хто не зрозумів, як стати на безпечні 

стежки. З твердих, як каміння, сердець Я вмію робити серця, які випромінюють ніжність, ви теж 

можете це робити. 

28 Очистіть свої серця, щоб чистими були ваші справи. Пам'ятайте, що погане дерево ніколи 

не принесе добрих плодів. 

29 Для цього Я покликав вас у цей час, щоб зробити вас деревами, які пропонують свою тінь і 

захист подорожньому; ті, хто зрозумів це, відкрили свої серця, щоб сказати Мені: Сьогодні я знаю, 

що я - Твоє творіння і що я посланий для виконання важкого і благородного завдання. Я знаю, що в 

Тобі мій початок і з Тобою мій кінець. 

30 Так, Я є шлях. Кожен, хто хоче йти по ній, нехай візьме свій хрест і йде за Мною. Для того, 

щоб ви йшли цим шляхом, я прошу лише, щоб ви любили свого Отця у своїх власних братах і 

сестрах. Це закон або шлях: любити Бога і любити один одного. Саме закон освітлював шлях 

людини в усі часи. 

31 Я полюбив вас усіх однією любов'ю. Чому б вам усім не любити один одного так само? 

Народи чекають на прихід посланців миру. Народи землі нарікають на свої нещастя, як блудні 

вівці, що очікують приходу Пастиря, Того, Хто об'єднає їх в єдине стадо. 

32 Приготуйтеся, бо близький час, коли ви отримаєте ці інструкції (безпосередньо) від Мого 

Духа, бо їх більше не буде давати жодна людина на землі. Ніхто нічого не зробить, не отримавши 

попередньо божественної вказівки. Я знаю цей шлях і не хочу, щоб ви проливали на ньому сльози. 

Я вас заздалегідь екіпірую і покажу час початку "робочого дня". 

33 Великі релігійні громади і секти радяться між собою, вони готуються до протистояння, бо 

передчувають битву. Ви теж радьтеся, готуйтеся і моліться, щоб не бути здивованими; бо якби ви 

цього не робили, то Моє Вчення було б засуджене і обмовлене людьми, Мій Дух отримав би всю 

силу, і Я показав би вам чудеса, подібно до Ісуса на Голгофі. 

34 Ваш дух пробуджується до вищого життя. Вже зараз в ній починає формуватися ідеал 

кращого світу. 

35 Я вчу вас набувати душевного спокою і зберігати його як істинний скарб духу. Моє Слово 

звільнить вас від зла в цей Третій раз і вбереже від непевних шляхів, на яких ви так довго блукали і 

страждали. 

36 Мій голос буде стукати у двері кожного серця, і це буде Дух, який відповість зсередини 

кожної людини. 

37 Дехто відразу впізнає Мій поклик. Інші невпевнено запитають себе, хто ж це кличе. І так, 

поступово, один за одним, вони вирушатимуть і прямуватимуть до світла. 

38 Яким славним є пробудження духу, коли людина запитує себе: Хто ворушиться в мені? 

Звідки береться моє натхнення і хто надихає мене творити добро? 

39 Моє Слово також вчить вас читати свій дух, проникати в нього, відкривати його сутність, 

яка є світлом, істиною, любов'ю, послухом і чистотою. 

40 Коли людина відкриває себе духовно, тоді вона відчуває в собі присутність свого Отця. Але 

якщо він не знає, хто він і звідки, то відчуває Мене далеким, чужим, недосяжним, або ж 

залишається заціпенілим. 

41 Тільки пробуджений дух може проникнути в царство істини. Людина не зможе розпізнати 

його лише своєю наукою. 

42 Я бачу, що люди прагнуть знань, слави, сили, багатства і влади, і Я пропоную їм засоби для 

досягнення всього цього - але в його справжніх, сутнісних якостях, в його духовній істині, а не в 

зовнішньому і лукавому світі, не в минущому і оманливому. 

43 Коли людина присвячує себе матеріальному і замикається в тісному просторі такого світу, 

як ваш, вона стає бідною, вона обмежує і пригнічує свою душу, у неї не залишається нічого, крім 



U 139 

161 

того, чим вона володіє, або того, що вона знає. Тоді йому необхідно втратити все, щоб відкрити очі 

на істину і, усвідомивши свою помилку, знову звернути свій погляд до Вічного. 

44 Немає нічого кращого за Моє вчення, яке натхненне Божественною любов'ю до вас і вказує 

вам істинний шлях. Хто, як не я, міг би навчити вас віддавати Богові Боже, а імператорові - 

імператорське? 

45 Ось чому Я знову подав Свій голос у вашому світі, бо Я бачив, як ви заблукали в морі 

темряви і помилок. 

46 Моє Світло Любові запалить світильник віри в серцях, що перебувають у темряві, а Моє 

Милосердя розбудить тих, хто помер за Моє Царство. 

47 Той, хто не розуміє, як розкрити сенс цього Слова, зможе прийти до думки, що Моє вчення - 

це ярмо, яке пригнічує людину і поневолює її. Але кожен, хто зуміє дати йому правильне 

тлумачення, відчує, як все його єство наповниться світлом, і його радість буде безмежною. З його 

душі вирветься внутрішня пісня хвали, яка приведе його до гармонійного життя, що буде 

найкращою формою поклоніння Мені. 

48 Хто ходить у межах Мого Закону, той не впаде, як би його не випробовували. Віра дасть 

йому необхідні сили для перемоги. Якою б гіркою не була його чаша, він ніколи не буде 

богохульствувати. Він буде терплячим і вмітиме сподіватися, такою є воля його Господа. Той, хто 

практикує Моє вчення таким чином, придбає заслугу, щоб Мої чудеса проявилися в ньому. 

49 Віра, відданість і смиренність до того, що я постановив, зроблять шлях випробувань 

коротшим, бо тоді ви не будете проходити шлях страждань більше одного разу. Але якщо у 

випробуваннях виникають бунт, невдоволення і навіть богохульство, то відвідини триватимуть 

довше, бо тоді вам доведеться пройти цей шлях знову, поки урок не буде засвоєний. 

50 Життя - це постійний урок для душ. Коли Всесвіт формувався під Моїм керівництвом, у 

нього не було іншого завдання, окрім цього: вчити. Життя - це горнило і боротьба за душу. Це не 

абсолютне блаженство, як багато хто вважає. Радість, тріумф, мир або блаженство - поза всякою 

боротьбою, поза цим пробним каменем. Блаженство духу з усім його щастям полягає в 

досконалості духу. 

51 Зрозумійте цю істину, щоб не проходити легковажно повз книгу, яка з кожним днем 

відкриває вам нові сторінки мудрості. Виховуйте свою душу так, щоб вона стала добрим 

спостерігачем. Виховуйте свій розум за допомогою роздумів, моліться молитвою, яка відповідає 

духу, чутливіть розум і серце, щоб ви могли приймати Мої божественні послання, і вивчайте 

духовну мову життя, що оточує вас, яка вкаже вам шлях до досконалості. 

52 Щоб допомогти вам, Я спускаюся до ваших втомлених сердець, щоб дати їм нове життя. 

53 Коли розум цих глашатаїв підноситься до Мене в чистоті, Моє Слово досягає духу 

безпосередньо. Просте Слово, яке вже зворушило великих людей, зробить диво повернення вас до 

Мене, улюблені люди, бо ви давно зійшли зі шляху істини. Ви забули, що носите Мене в собі, а 

коли прийшли почути Мене, то відчули Мою Присутність, що засяяла наново, як яскрава зірка, 

осяявши ваші серця. 

54 Я приймаю тебе, але перш ніж зробити це з твоєю людською частиною, Я звертаюся до 

твого духу, який є істинною дитиною Моєї Божественності. У дусі - совість, розум, і через нього Я 

дам Своє натхнення і думки дійти до людини. 

55 Люди, яких Я безмежно люблю, думка Моя, що стала словом на вустах цих голосоносців, - 

як шлях, повний світла для вашого духу. 

56 Послухай мене: Будьте смиренні у світі і сійте в ньому добро, щоб пожинати плоди його на 

небі. Якщо вам не приємно мати свідків, коли ви робите зло, то чому ж вам приємно мати їх, коли 

ви робите добро? Чим ви можете похвалитися, адже ви лише виконали свій обов'язок? 

57 Зрозумій, що похвали шкідливі для твоєї душі, бо ти ще такий недосвідчений і людський. 

Чому відразу після того, як ви зробили добру справу, ви очікуєте, що Отець ваш дасть вам 

нагороду? Хто так думає, той не діє безкорисливо, і тому його милосердя фальшиве, а його любов 

далека від істини. 

58 Нехай світ побачить, що ви робите добрі справи, але не з наміром отримати почесті, а тільки 

заради того, щоб давати добрі приклади і вчення і свідчити про Мою істину. 
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59 У всіх куточках Всесвіту перебувають ангели Господні, які поширюють свою милість і 

любов серед усіх Божих дітей. У духовній тиші вони невпинно творять добро для своїх братів і 

сестер. Коли ви бачили, щоб вони приходили на Землю, щоб хвалитися тим, що вони вам дали, або 

тією допомогою, яку вони вам надали? 

60 Будьте смиренні, бо манія величі людини, її зарозумілість і марнославство належать землі, є 

матеріальними якостями, і з ними ви йдете в могилу. Дух зберігає тільки те, що може взяти з собою 

у висоти небесні, що може засяяти у світлі. Якщо велич не духовна, якщо це лише марнославство, 

то завтра він буде терпіти страждання в своїй душі. 

61 Є істина і неправда, і необхідно, щоб ви знали обидва шляхи, щоб у своєму виборі ви могли 

йти істинним шляхом. Відкрийте очі, пробудіть свій дух, очистіть свої почуття, щоб ви могли 

сприймати любов вашого Отця в усьому створеному. Я віддав вам усе, нічого не вимагаючи від вас 

для Себе. Якщо у своєму нерозумінні ви повинні були сказати, що це багато, що Я прошу за все, 

що Я дав вам, то ви помиляєтеся. Якщо Я прошу чогось або багато чого від вас, то тільки для 

вашого блага, для вашого блаженства у вічності. 

62 За все, що ви зробили в житті, вам доведеться дати звіт перед Батьком. Але як же ви змусите 

замовкнути голос совісті в цю найвідповідальнішу годину? Що ти відповіси, коли твій дух почує 

голос Господа, який говорить йому, що ніколи не можна виправдовувати зло? 

63 Тільки зусилля, спрямовані на відновлення після падіння, любов і ревність, з якими ви йдете 

шляхом спокути, призведуть до того, що сліди і плями гріха зникнуть з вашого єства, щоб показати 

вас чистими перед Божественним Суддею. 

64 Про все це дізнайтеся вже тут. Пам'ятайте, що там, де ваші інтереси, там ваші думки і ваші 

серця. Якщо вони матеріальні - ви будете матеріалізовані, якщо духовні - ви будете на шляху до 

досконалості. 

65 Живіть на землі так, як навчило вас Моє Слово. Випробуй боротьбу, люби і прагни до 

добра, насолоджуйся всім тим, що Я довірив тобі, але нехай твій дух ширяє, як хмари, в безмежних 

просторах, сповнених чистоти і любові. 

66 Даремно люди шукають досконалої насолоди в порочному матеріалізмі. Без присутності 

Отця все сумно і порожньо. Він - істинна радість. 

67 Нехай всі погані думки відійдуть від вас і одягнуться в благородні помисли. Щастя не в 

тому, чим володієш матеріально, а в тому, що пізнаєш духовно. Знати - значить володіти і діяти 

відповідно. 

68 Хто володіє справжніми знаннями, той смиренний духом. Не пишається знанням землі той, 

хто тільки прагне знати все (земне) і заперечує все, чого не осягнув. Той, хто несе в собі світло 

натхненного знання, здатний отримувати одкровення в потрібний час, так само як і вміє їх 

очікувати. Багато хто називав себе вченими, але сонце, яке день у день світить у повному світлі, 

залишалося для них загадкою. 

69 Багато хто вважав, що знає все, але істинно кажу вам, що мураха, яка непомітно перетинає 

їхній шлях, також містить у собі незбагненну для них таємницю. 

70 Люди зможуть пізнати багато чудес природи, але до тих пір, поки вони не будуть робити це 

на шляху божественної любові, вони не досягнуть істинної мудрості, яка знаходиться в 

безсмертному житті душі. 

71 Ви, люди, наближайтеся до Мене. Вам не потрібно ламати голову, щоб відкрити секрети і 

таємниці. Потрібно лише відкрити своє серце ключем віри. 

72 Майте тверду волю йти до Отця, бути з Ним, увійти в Його оселю, і ви будете здивовані, а 

потім і самі будете творити чудеса, коли будете здійснювати Мою любов і прощення у своєму 

житті. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 140 
1 Я присутній серед вас, щоб наставляти ваш дух на шлях миру, світла і добра. 

2 Я приходжу до вас, бо тільки я знаю, що біль і муки, в яких живуть люди, є нічим іншим, як 

голодом, спрагою і злиднями духу. 

3 Не сьогодні-завтра в однієї людини відкриються очі на світло істини, остаточно 

переконавшись, що насолодами, багатством і земними задоволеннями вони ніколи не досягнуть 

своєї досконалості, запідозривши, що існує щось поза матеріальним, сутність, краса і істина якого є 

тим хлібом, тією поживою і тією радістю, якої так гостро бракує духу. 

4 Для того, щоб серця людей наповнилися Моїм світлом, вони повинні спочатку очиститися 

від усього, що є в них самих. Як ви будете виконувати Мій Закон, якщо все ваше єство пронизане 

матеріалізмом? Спочатку вона повинна звільнитися від усякого болю, зла і ненависті, які вона 

носить у собі, поки не стане чистою, і тоді в неї увійде Моя благодать. 

5 Знайте, що Я створив у кожній людині місце, призначене Мені, а ви заволоділи ним і 

наповнили його нечистотами, недосконалостями і оскверненнями. Це правда, людина осквернила в 

собі найсвятіше, чим Я наділив її дух. 

6 Тільки я міг співчувати людям, бо милосердя відходило від них. Сьогодні вони вже не 

знають цього, і тому я прийшов, щоб показати їм всі їхні помилки, які є причиною їхньої гіркоти. 

7 Яка користь від релігій людей? Я бачу, що всі вони мають віру в Бога як свій принцип і 

добро як свій закон. Чи дотримуєтесь ви того, чого вчать і наказують вам ваші релігії? Ти не 

можеш сказати Мені, що виконуєш його, бо ти довів би, що це неправда тими недосконалими 

справами, які ти щодня виконуєш у світі. 

8 Люди не вірять в Мене, не люблять Мене, не слухаються Мене. Життя людей на землі було 

б іншим, якби вони вірили Мені, любили Мене і були слухняними Мені. 

9 Я явив Себе світові і дав йому докази Своєї присутності, Своєї істини і Своєї сили, щоб він 

пішов за Мною. І найбільший доказ Своєї мудрості Я відкрив їй словом: "Любіть один одного" - 

простим реченням, але таким, що містить у собі таємницю істинної величі, яка притаманна лише 

одухотвореним людям. 

10 "Любіть один одного" - це була остання заповідь, яку Я залишив Своїм учням на той час. 

Заповідь - це те саме, що закон, тому в цьому законі любити вас як братів і сестер у Бозі Я об'єднав 

усі заповіді, усі найвищі вчення і мудрі вислови, щоб ви знали, що любов - це закон, який керує 

життям. 

11 Тільки Христос, Агнець, явив це світло світові, і тому я кажу вам, що настане година, коли 

всі люди об'єднаються в істині цієї заповіді. 

12 Настав час людині принести Мені данину любові, як це роблять усі істоти творіння. Досі 

людство пропонувало Мені лише жовч і оцет, які сотник підносив до Моїх вуст під час Моїх мук. 

13 Хіба ви не знаєте, що гіркота ніколи не втамує спрагу любові? Але ж саме це ти завжди 

пропонував Мені. Я ж приношу мантію безмежного милосердя, щоб покрити вас, чашу вина життя 

і хліб Духа, хліб мудрості, віри, любові і правди, щоб підняти вас - не на хрест болю, а на гору 

досконалості. 

14 Мої учні не повинні оточувати таємницею свої практики в рамках Мого вчення. Він 

простий, тієї простоти, яку ви знаходите в природі. Молитва, якої Я навчаю вас, - це та, що йде від 

серця. Що ти можеш приховати від Мене, чого Я не знаю? Коли в твоїй душі вирує буря, як ти 

можеш сказати Мені в чужій молитві, що ти заспокоївся і що тобі не потрібна допомога? Щодня 

формулюйте свою власну молитву відповідно до ваших потреб. Відчувайте Мене поруч, і коли цей 

світ втомить вас своїми проблемами і негараздами, приходьте до Мене, звертайтеся і до духовного 

світу, де ви знайдете захисників і друзів, справжню любов, чисту прихильність, відчуєте його 

товариство і розраду. 

15 Я царюю і споглядаю всі світи і буду з любов'ю спостерігати, як брати і сестри, що живуть у 

різних сферах, наближаються один до одного, щоб домовитися один з одним і простягнути один 

одному руки. Пізніше ви будете лише духами, наслідуючи тих, хто був прикладом чесноти - цих 
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ваших захисників і ваших заступників, яким Я дозволив заявити про себе перед народом Ізраїлю в 

цей час, щоб вони могли виконати велику місію серед людства. 

16 Вчіться жити короткий час на вищих сферах. Летіть в ті регіони, де дихається миром і 

гармонією, тоді ви будете почувати себе сильнішими і втішеними, коли повернетесь. 

17 У вас є все необхідне, щоб жити за Моїми Законами. Ти не можеш сказати Мені, що твої 

умови життя не дозволяють тобі їх виконати. Навіть серед життєвої боротьби можна молитися, 

любити і робити добро ближньому своєму. 

18 Двері Мого Серця відкриті для вас, щоб увійти і вивчати Моє Слово. 

19 Ви - духи, на яких покладена місія від початку творіння. Ви є іскрами Мого Духа і 

обдаровані розумом, волею та інтелектом. Я створив вас за Своїм образом і подобою, і тому ви 

здатні мислити, відчувати і любити. 

20 Ви - як коштовне каміння, яке засяє в цей час, щоб нести світло серед людей, як 

коштовності, Я люблю вас. Для Мене ви маєте неоціненну цінність. Прокинься і дозволь Моєму 

долоту вирівняти тебе, щоб ти, вже підготовлений, міг старанно працювати в провінціях, звіщаючи 

Мою Істину, свідчачи про неї справжніми справами любові. 

21 Невже ви думаєте, що після 1950 року Я перестану проявляти Себе серед вас? Це правда, 

що Моє Слово закінчиться через людський розум, але Мої дари залишаться у вас. Я говорив вам, 

що ви є фундаментом світу любові, і я хочу, щоб ви були сильними, щоб ви будували цеглинку за 

цеглинкою і залишили цю спадщину прийдешнім поколінням. 

22 Виконуйте свою місію, бо за кожну вашу справу Я заплачу примноженням. Шлях до 

досягнення мети ще довгий, але його можна скоротити, маючи добру волю. 

23 Я приймаю ваш дух, бо саме він може злетіти до вершин досконалості. Я очікую, що ви 

одухотворите себе, щоб ми могли бути одним цілим, бо ви всі зіллєтеся зі Мною. А поки що Я 

просвітлюю ваш дух. 

24 Ви пройдете через свої випробування, і я буду вас вітати. Це буде Моя любов, яка прийде 

привітати вас. Моя любов не питає, як ти прийшов, вона лише каже: прийди. 

25 Щоб ти міг увійти в Мою присутність зі спокійним духом, піклуйся про нього, бо він - твоя 

істинна сутність. Не забувайте його, бо це все одно, що забути себе і Бога. Перестаньте бути 

занадто заклопотаними задоволенням, комфортом, поклонінням особистості та людськими 

задоволеннями. 

26 Я звертаюся до тих, хто нехтує своїм духом, і прошу їх: Що ви віддали за своє вічне життя, 

за те, що є сьогодні і чого не буде завтра, за життя, яке постійно змінюється, де тріумф 

недовговічний, а біль є його безпосереднім наслідком. 

27 Вдумайтеся в ці слова. Мій Закон і Моє Вчення завжди залишаються для вас непорушними, 

вони нагадують вам і вчать вас вашим духовним, а також людським обов'язкам. Я вже говорив тобі, 

що твоє життя відповідає твоїм справам. Якщо людство тягне за собою ланцюг болю, то не я на 

нього накинув цей ланцюг, а воно саме. Ви ще переживете багато плачу і страждань. Вивчайте Мої 

Слова, щоб не продовжувати цей ланцюг гіркоти і людських випробувань. Пожалійте себе, бо Я 

вже простив вас. 

28 У той час, коли Я був на землі як Ісус, грішні серця говорили Мені: "Раббі, яке дивне твоє 

вчення, що відкриває нам, грішним, прощення Боже". Мої слова здалися їм дивними, бо вони 

знали, що вони злочинці або перелюбники, і що єдиний закон, який вони знали: око за око, зуб за 

зуб. Тому вони здивовано запитували Мене: "Чому Ти говориш про прощення гріхів? Чому ти, о 

рабине, виявляєш любов до нечестивця? Коли Твої уста говорять, вони сяють небесним сяйвом, а 

Твоє вчення - це палаюче послання найчистішої любові". Їм Я відповідаю кожною Своєю справою. 

29 Моє вчення - це не дивне вчення, це вчення любові, шлях, на якому може розвиватися душа, 

на якому вона може дати істинний напрямок своїм думкам, своїм словам і справам, і який буде 

слідувати за нею до кінця її шляху спокути. 

30 Потрібно, щоб той, хто згрішив, увійшов до храму і там, сповнившись покаяння, був 

присутнім на святі Божественної Любові. 
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31 Ви можете скоротити свій шлях через життєві засідки, з меншою кількістю падінь, ніж інші, 

з меншою кількістю помилок, якщо знаєте, як скористатися ключем, що відчиняє двері храму 

вашого духовного облаштування. 

32 Якщо ви щиро розкаюєтесь у заподіяному злі, вам завжди будуть раді. Але необхідно, щоб 

ви довели своє покаяння справами, бо тільки через них ви очиститеся. 

33 Три чесноти, до яких ви повинні прагнути: Покаяння, прощення і любов. Якщо ці почуття, 

ці чесноти не засяють у вашому єстві, то як ви досягнете для свого духу світла Мого Царства? Як 

ви будете насолоджуватися блаженствами, призначеними для тих, хто вміє піднятися, щоб досягти 

їх? 

34 Той, хто досягає цього блаженства, несе в собі славу свого Отця. Тільки шляхом любові ви 

досягнете свого істинного дому, того царства, якого ніхто не може досягти іншим шляхом, яке не 

можна купити ні за яку ціну, якщо воно не завойоване серцем. 

35 Любов полегшує тягар на життєвому шляху і кожен біль проходить. Слово "любов" означає 

життя. Любов і життя - ось Моє вчення. 

36 Три якості необхідні в Моїх учнях, щоб змінити їхнє життя: Перше - слухати Мене, друге - 

розуміти Мене, і третє - втілювати Мої настанови в життя. 

37 Якщо ви вирветеся з вихору вашого життя і прийдете з чистими помислами, Моє Слово 

буде світлом у вашому розумі. Але ви заплуталися в життєвій боротьбі і в своїх справах, які не 

завжди відповідають тому, що Отець заповідав вам робити. Особливо нагадую вам про роботу, яку 

ви залишили незавершеною або забутою: духовну роботу, яку ви забули, коли прийшли у світ або 

після цього. 

38 Ваші очі відчувають чудове піднесення, коли ви стаєте свідками сходу сонця у всій його 

пишноті на світанку. Але ви не знаєте, яка радість для духу споглядати появу Мого Божественного 

Світла як сонця нескінченної любові. 

39 О, якби ви могли пробудити свої внутрішні почуття, щоб побачити Того, Хто чекає на вас і 

Кого ви маєте в собі! Яке ж велике буде здивування тих, хто одного разу відкриє Мене в собі, після 

того, як шукав Мене багатьма способами. 

40 Прислухайтеся уважно: джерело з кришталево чистою водою буде вірно відображати світло 

сонця, а інше з каламутною водою не зможе відобразити його з такою ж ясністю. Такою є ваша 

душа, ваше завдання - очистити джерело, а потім наповнити його чистою водою. 

41 Царство Небесне не можна здобути в одну мить, до нього треба йти крок за кроком. Світло 

сонця не заливає землю раптово, воно з'являється поступово і м'яко, без насильства, поки ніжно не 

пробудить вас від сну. Таким же має бути і ваше духовне пробудження. 

42 Учні, Я буду говорити з вами про Марію, Мою Матір як людину і духовну Матір вас. 

43 Необхідно, щоб людське серце пізнало від низу до верху дорогоцінне послання, яке її Дух 

приніс світові, і, пізнавши всю правду, ви повинні очистити своє серце від усякого ідолопоклонства 

і захопленого поклоніння, яке ви присвятили їй, і натомість запропонувати їй свою духовну любов. 

44 Послання Марії було сповнене розради, материнства, смирення та надії. Вона повинна була 

прийти на землю, щоб виявити свою материнську природу і запропонувати своє незаймане лоно, 

щоб у ньому "Слово" стало людиною. Але її місія не закінчилася на землі. Поза цим світом був її 

справжній дім, звідки вона може простягнути покров милосердя і материнства над усіма своїми 

дітьми, звідки вона може йти слідами заблукалих і виливати свою небесну розраду на стражденних. 

45 За багато століть до того, як Марія мала прийти у світ, втілитися в жінку, щоб виконати 

божественне призначення, про неї сповістив пророк Божий. Через нього ви дізналися, що Діва в 

утробі зачне і народить Сина, якого назвуть Еммануїлом, тобто з нами Бог. 

46 У Марії, бездоганній жінці, на яку зійшов Дух Небесного Материнства, сповнилася 

божественна обітниця, проголошена пророком. 

47 Відтоді світ знає її, а люди і народи з любов'ю вимовляють її ім'я, і в своєму болю тужать за 

нею, як за Матір'ю. 

48 Ви називаєте Її Матір'ю Скорботи, бо знаєте, що світ встромив меч болю в Її серце, і з Вашої 

свідомості не сходить той скорботний лик і той вираз безмежної скорботи. 
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49 Сьогодні я хочу сказати вам, щоб ви видалили зі свого серця той вічний образ болю і 

думали про Марію як про ніжно усміхнену і люблячу Матір, яка працює духовно і допомагає всім 

своїм створінням розвиватися вгору по шляху, зазначеному Вчителем. 

50 Чи розумієте ви тепер, що місія Марії не обмежувалася материнством на землі? Її прояв у 

Другій Ері також не був єдиним, але для неї відведена нова Ера, в якій вона буде говорити з 

людьми від духу до духу. 

51 Мій учень Іоанн, пророк і провидець, у своєму захопленні побачив жінку, одягнену в сонце, 

діву, осяяну світлом. 

52 Ця жінка, ця Діва - Марія, яка зачне у своєму лоні не нового Спасителя, а цілий світ людей, 

які з любов'ю, з вірою і смиренням живитимуться в ній, щоб іти божественними слідами Христа, 

Вчителя всілякої досконалості. Пророк бачив, як та жінка страждала, ніби народжувала, але той 

біль був болем очищення людей, спокути душ. Коли біль закінчиться, в людях з'явиться світло і 

радість наповнить дух вашої Вселенської Матері. 

53 Прийдіть до Мене сьогодні, улюблені учні, прийдіть і займіть своє законне місце. І ви, 

початківці, ви теж зі Мною. Сьогодні ви робите перші кроки, починаєте шлях висхідного розвитку. 

Я приймаю того, хто вперше приходить почути Моє Слово, шукаючи розради для свого серця і 

світла для духу, і всіх їх вітаю. 

54 Я називаю вас блаженними, бо в цей час матеріалізму, в якому живе людство, ви виходите і 

шукаєте Моїх слідів, закриваєте вуха для розмов і приносите собі тільки надію, яку ви поклали на 

Мене. Такою, якою я бачу тебе зараз - невинною і чистою - я хочу бачити тебе завжди. І як Я 

приймаю вас у цей день, коли ви відчуваєте Мій мир, так Я буду приймати вас завжди. 

55 Мій дух засмучується, коли бачить, що не всі готуються однаково. Є й такі, що не мають 

віри. Інші, хто вірить, не готові до майбутніх протистоянь. Дехто у своєму егоїзмі не відчуває 

єдності зі своїми братами і сестрами і відокремився. Але я кажу вам: Тільки любов зробить вас 

сильними, а віра врятує. Пильнуйте завжди, щоб не бути раптово приголомшеними. 

56 Прокиньтеся, ті, хто ще спить, побачте світло, що освітлює світ, і приготуйтеся, щоб ви 

могли розпізнати Мій прихід у цей час. Багато хто з ваших співвітчизників хоче збити вас з цього 

шляху, пропонуючи вам благополуччя в земному житті і прогрес для вашого духу. Але в них немає 

ні любові, ні щирості, і тому я прошу вас: Хто у світі зможе дати вам справжній мир у цей час? 

Народи, які кажуть, що повернулися до миру, не пробачили себе, правителі не примирилися, тому 

не заклали підвалини для тривалого миру. 

57 До того, як ви прийшли почути Мене, ви пливли на тендітному човні, віра ваша хиталася. 

Духовних вчень, які ви отримали, було дуже мало, і ваш дух не мав того миру і радості, які ви 

відчували, коли чули Моє Слово. Якщо ви відчуваєте поранення у своїх переконаннях, не мовчіть 

зі страху, визнайте, що ви - Мої учні. Бо якщо ви, що чули Мене, будете мовчати, то заговорить 

каміння, сили природи засвідчать ці вчення. Я не хочу бачити у вас боягузтва, яке змушує вас 

заперечувати все, що Я вам дав. Бо якщо ви це зробите, то буде великий біль у вашому серці. Якщо 

ті, хто звернувся до вас хворими і нужденними, відрікаються від вас після свого зцілення, не 

плачте. Радійте думкою про те, що ви виконали свій обов'язок і що їхні страждання задоволені. 

Багато хто, відмовивши вам у своїй вдячності, будуть шукати вас і визнавати ваші дари. 

58 Тільки той, хто вірить у Мене, може творити чудеса. І Я використовую тих, хто так вірить, 

для того, щоб дарувати блага тим, хто вимагає від Мене доказів. Я хочу бачити у вас любов, 

справжню любов, яка відновить всі сили і поверне благодать людству, навчивши людей любити 

один одного. 

59 Світло Мого вчення осяє світ. Моя сила відкриється через Моїх працівників, і так само, як 

страждання були дуже великими, так і чудеса, які Я зроблю серед Моїх дітей, будуть ще більшими. 

60 Якщо ви підготуєтесь, то будете вражені Моїми справами і крок за кроком підніматиметеся 

на вершину досконалості. 

61 Молодь, моліться і дотримуйтесь Моїх законів, бо Я буду використовувати вас. Не 

заковуйте свої душі в кайдани через фальшиву славу світу. Будьте вільні, тією свободою, яку Я 

дарую людям в рамках Моїх заповідей. Не сійте біль, щоб не посіяти це насіння. 
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62 Вам, батькам сімейств, кажу: ведіть своїх дітей з любов'ю, навчайте їх істинної любові до 

ближнього, пильно стежте за їхньою доброчесністю, і тоді ви досягнете миру. 

63 Слідкуйте за своїми правителями і поважайте їхні рішення. Я зберіг цю країну в мирі, бо 

хочу, щоб вона стала притулком для втомлених сердець і домом миру на землі. Не дайте війні 

заволодіти нею. Але якщо ви називаєте це, якщо ви бажаєте цього, то не Моя Воля виконується, а 

ваша. Якщо вам необхідно пізнати суворість випробувань, щоб стати чуйними, щоб навчитися 

милосердя до чужого болю, нехай буде так, як ви просите. Пам'ятайте, що стихія війни тільки й 

чекає на ваш заклик, щоб почати діяти і окупувати землі та народи. У той час як одні закликали до 

війни, інші молилися за мир у всьому світі. Ваш народ ділився своїм хлібом і одягом з тими, хто 

пережив великі випробування. Я зробив так, щоб ваша земля, багата на плоди, запропонувала свою 

допомогу тим, хто її потребував. 

64 Багато можновладців у цих країнах вважали себе нужденними, приреченими на долю з 

тими, хто нічого не має. Вони мали нагоду пізнати страждання і людський біль, а також 

замислитися над тим, що таке велич і багатство на землі. Ті, хто не думав про духовне життя, 

сьогодні готують себе і піднімають свій дух до Мене, бо біль очистив їх. 

65 Працівники, готуйтеся до того часу, коли я дам вам місію нести це послання іншим 

провінціям і народам. 

66 Прийдіть сьогодні і відпочиньте, заспокойте свій розум, щоб ви могли прийняти Слово, яке 

походить від Святого Духа. Саме Слово відкриває, висвітлює і пояснює людям істину, яка 

наповнить серця втіхою, а душі - миром. 

67 Це обіцяний Утішитель промовляє до вас, люди, це Моя Присутність у Дусі виконує 

обіцянку, яку Я дав вам у минулі часи. Коли Я приходжу, ви вітаєте Мене, улюблені натовпи, і 

відразу ж ваші серця починають приносити переді Мною свою гіркоту і свої печалі. 

68 Коли ж ви - замість скорботи - висловите Мені своє задоволення, сказавши: Учителю, 

прийди і потішся справами нашими, прийди і пожнеш квіти, посаджені у власному дусі. Тоді Я 

увійду, як садівник, увійду у ваші серця, і звідти, як прекрасні квіти, буду збирати ваші думки і 

ваші добрі справи. 

69 Це єдиний Месія, єдиний Раббі, який сьогодні звертається до вас через цих носіїв голосу. 

Саме ваші брати і сестри доносять до вас Моє Слово. 

70 Кожен з Моїх дітей матиме три здібності, які необхідні для того, щоб його слова дійшли до 

серця людства. Це вони: Влада, Любов і Мудрість. 

71 Коли відвідуєш ту чи іншу або різні місця зібрання і чуєш те саме слово з уст їхніх 

речників, твоє серце сповнюється захопленням і вірою, і ти сприймаєш цей урок як правдивий 

доказ того, що ці спільноти об'єднані своєю духовністю. Однак, коли ти присутній на 

неповноцінному прояві, то відчуваєш, що тебе поранили в серце, і ти розумієш, що в цьому народі 

немає тієї єдності і того прояву, який повинен бути присутнім в цьому народі. 

72 Це правда. Не всі люблять себе в Моїй Справі, хоча і знаходяться в ній, і не всі зрозуміли її. 

Тому Я можу вам сказати, що одні належать до Моєї Справи, а інші роблять свою. 

73 Ті, хто йдуть за Мною з любові, люблять Моє Слово, бо знають, що воно виправляє їх, не 

завдаючи їм болю, і показує їм їхні недоліки, не викриваючи їх. Це змушує їх наполегливо 

вдосконалювати свій спосіб життя. 

74 Хто замість того, щоб прагнути до досконалості, шукає лише поклоніння, зверхності, 

лестощів або засобів до існування, замість досконалості душі, ті не переносять Моє Слово, коли 

воно вказує їм на їхні недоліки. Тоді вони повинні будувати роботу, відмінну від Моєї, де вони 

вільні творити свою волю. Вони ще не зрозуміли, що єдине, що повинні робити слухачі під час 

Моїх проповідей, - це слухати Мене з найбільшим піднесенням, щоб потім бути в змозі осягнути 

Моє послання. 

75 Після того, як я так багато говорив з вами, що ви зрозуміли на сьогоднішній день? Дуже 

мало, тому що ви відволіклися на багато поверхневих актів поклоніння, яких Моє Вчення не вчить 

вас, і більше того, ви заплуталися в різних інтерпретаціях, які ви даєте отриманим вами вченням. 
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76 Це можливість отримати урок, який земля ніколи не зможе вам дати. У книгах людських ви 

можете вивчати матеріальну науку, але Божественне, яке говорить вам про життя вічне, може 

навчити вас тільки "Слову", яке є книгою істинної мудрості. 

77 Ця розрада, це співчуття, це розуміння, одне слово, ця любов, яку я сьогодні виливаю на 

вас, - це те, чого не може дати вам світ. Коли ти сумуєш, Я з любов'ю збираю твої сльози; коли тебе 

мучать страждання, Я наближаюся до тебе, щоб полегшити їх. Я маю завдання врятувати людство і 

викупити його до останньої людини. Не дивуйтеся, що час від часу Я стукаю у ваші двері і прошу 

дати Мені притулок. 

78 Блаженні ті, хто, почувши Мій заклик, мають у серці своєму очікування Мого пришестя і 

кажуть Мені: Увійди в дім Мій смиренний, Господи, він Твій, бо в ньому Я дам Тобі послання Моє. 

79 Завтра багато хто з вас буде відправлений в інші країни і народи, щоб зайняти місце Моїх 

нових посланців. Ви зможете говорити зі Мною, а потім передавати Мої вчення своїм ближнім 

словами, що виражають мир, мудрість і братерство. З ваших рук потече цілющий бальзам і розрада, 

здатна воскресити мертвих. Ваш приклад пробудить багатьох Моїх дітей, щоб вони могли 

слідувати за Мною, підбадьорені вашим прикладом. 

Мир Мій з вами! 



U 141 

169 

Інструкція 141 
1 Люди, Я бачу вашу боротьбу і ваші зусилля, Я також бачу ваше терпіння в стражданнях і 

виконання уроків Мого вчення. Боротьба - на всіх шляхах, які доводиться проходити людині. 

Зрозумійте, що це відчуваєте не тільки ви. Зараз, як ніколи, ви маєте бути сильними. Дивіться і 

моліться, і будьте зі Мною з кожним світанком, і Я освітлю вас в цей момент, щоб Моє світло 

супроводжувало вас у всіх справах, які ви виконуєте в цей день. 

2 Не біда, якщо у вас немає слів чи ідей, щоб сформулювати молитву. Мені достатньо, якщо 

ви піднімете свої думки до нескінченності, бо Я знатиму, як тлумачити мову вашого серця. 

3 Ви бачите, що духовна боротьба цього часу відображається в багатьох будинках: Пари, які 

не поділяють однакових ідеалів. Є такі, де чоловік іде за Мною, є такі, де дружина, незважаючи ні 

на що, йде за Мною з повною вірою, а супутник на кожному кроці ображає її своїм глузуванням і 

невір'ям. Часто, коли вони разом у спальні, їхні душі живуть окремо. Увага і ласки минулого 

поступилися місцем жорстким словам і образливим висловам. Тоді полум'я віри, що горить у серці, 

мерехтить, розбурхане бурею пристрастей і розбурханих почуттів. 

4 Є сім'ї, в яких діти - хто малятами, хто підлітками - під враженням спостерігають за цією 

боротьбою між батьками, і вони теж відчувають неспокій, сумніви, які піднімаються в їхніх серцях, 

і вони запитують себе: з ким погодитися? Хто володіє істиною? Якому з них слідувати і якими 

порадами керуватися? 

5 Ця битва гірка і болюча, але вона повинна була розгорітися серед вас, тому що ви не були 

достатньо підготовлені для розуміння Моїх нових вчень. Те ж саме відбувалося і в Другу Еру в 

лоні сімей, бо в той час, як одні члени сім'ї поклали своє життя за твердження, що Ісус Христос був 

Месією, інші заперечували будь-яку істину і палко бажали, щоб Його вчення було викоренено. 

6 Вам, хто слухає Мене і хто має цю битву у ваших домівках, Я кажу, що ви повинні взяти 

світло з Мого вчення, щоб мати такт, необхідний для правильних дій; щоб у вашому серці було 

милосердя; щоб розум і любов керували вашою поведінкою у ваших домівках; щоб ви зміцнювали 

себе Моїм Словом, щоб ви могли мати терпіння в суворому випробуванні, яке є вашим 

спокутуванням. 

7 Не бійтеся, бо якщо ви виконаєте своє завдання так, як Я навчаю вас у цей час, ви побачите 

чудеса серед своїх, і часом найбільш непокірні, найбільш невіруючі, стануть після цього найбільш 

ревними. Я торкаюся цих сердець і даю їм докази, щоб вони повірили. 

8 Не плачте, люди, з любов'ю йдіть до кінця цього випробування, бо терпіння і віра, з якими 

ви його перенесете, будуть вам нагородою. 

9 Зрозумійте, нарешті, що ви всі любите одного Бога і не сваріться через різницю в тому, в 

якій формі той чи інший реалізував цю любов. Ви повинні навчитися розуміти, що є істоти, в яких 

вірування, традиції і звичаї пустили настільки глибоке коріння, що вам буде нелегко викорчувати 

їх з першого разу, коли ви будете їх навчати. Наберіться терпіння і з роками ви цього досягнете. 

10 Деякі чують Мене одного разу, і з цього моменту віддаються Мені з повною вірою. З іншого 

боку, є й такі, хто, бажаючи почути Моє Слово, приходить сюди і раз, і два, і багато разів, так і не 

зумівши відчути того внутрішнього просвітлення. Це пов'язано з тим, що не всі душі ходять в ногу. 

Бо якщо одні вже близькі до того, щоб відчути Мене, то інші повинні ще розвиватися і 

зміцнюватися у випробуваннях, що очищають душу, щоб зрозуміти Мої одкровення. 

11 Спіритизм викликає всесвітню боротьбу між ідеологіями, віровченнями та релігійними 

культами. Але після цього конфлікту це вчення принесе людям благословенний мир, якого вони 

так потребують, і змусить сонце Моєї божественної справедливості засяяти над усіма душами. 

12 Ця епоха світла - бо такою була Моя духовна маніфестація - пройде непомітно для багатьох. 

Проте, надзвичайно чіткі знаки і події залишаться незгладимим слідом, відзначаючи дві знаменні 

для людства події: початок і кінець Мого прояву; щоб люди могли вивчати, досліджувати і, 

нарешті, визнати, що Господь знову був серед них. Я підготую Моїх дітей до створення книги, яка 

буде містити Мої доктринальні бесіди і вчення, і яка стане потоком кришталево чистої води, рікою 

життя, що втамує спрагу одухотворення і тугу за світлом у цьому людстві. 
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13 Тепер, коли два віки минули над вами і починається третій, Я приходжу духом, шукаючи 

ваших плодів, і в тиші ваших сердець чую, як ви кажете Мені: "Отче, як мало добра ми маємо 

показати Тобі, і як мало ми просунулися на шляху". - Час, протягом якого я буду продовжувати 

говорити з вами в такому ключі, вже короткий, і ви повинні прискорити свої кроки і покращити 

свої справи, бо релігійні громади дивляться на ваш приклад. Маси готові йти за вами і наслідувати 

вас, але ви повинні свідчити своїми справами любові, щоб знайти віру. 

14 Уважно вивчайте Моє вчення і обмірковуйте Мої настанови, щоб, коли прийде час, вийти 

на шляхи, які вказує вам ваша місія, і вивести з летаргії тих, хто застоявся, і в той же час врятувати 

того, хто заблукав на роздоріжжі. Я хочу, щоб ви знали шлях, перш ніж ступити на нього. Хіба Я 

не говорив вам, що Моє Слово - це шлях? Тож слухайте Мене і вчіться. 

15 Нехай ніхто не береться визначати шлях за своєю волею, і не творить законів, і не 

фальсифікує Мої постанови, бо він піде в погибель разом з тими, кого він обманює. 

16 Якщо ви маєте переконання і віру в те, що ви є Господнім народом, який давно пройшов 

пустелю цього життя, то ні на мить не забувайте Закону, не будьте невірними своєму Отцеві, не 

збивайтеся зі шляху, який веде до мети, до якої прагне ваш дух, - до тієї, яку ви називаєте "Землею 

Обітованою" і яка є місцем досконалого світла, де чекає на вас ваш Отець. 

17 Хто може сказати, що він слабкий, коли щомиті отримує Мою силу? Хто може сказати, що 

він голодний, коли стільки разів сідав за Мій стіл, щоб споживати хліб істинного життя? Ви всі 

маєте спадок, дари, і якщо іноді відчуваєте себе слабкими чи бідними, то це тому, що ваша віра ще 

мала. Ваша плоть занадто вперта, щоб дозволити вам визнати все те добре, чим володіє душа. Як 

легко, з іншого боку, вона дозволяє відобразитися поганим нахилам або нездоровим тенденціям, 

які виношує душа. Переконайтеся в цьому на прикладі маленьких дітей, які з власної волі зривають 

покривало своєї невинності або проявляють бунтарство перед обличчям добрих вчинків. Не всі, хто 

повертається на землю, приходять очищеними. Декому доводиться випити найгіркіші чаші 

страждань, які дарує життя з його уроками, і витримати найтяжчі випробування, щоб зігнутися, 

заспокоїтися і навернутися. 

18 Світ затремтить від світла Моїх нових одкровень, і люди пізнають істину. 

19 Коли Я говорю до вас як Отець, перед вами відкривається Книга Закону. Коли Я говорю з 

вами як Учитель, це Книга Любові, яку Я показую Своїм учням. Коли Я говорю з вами як Дух 

Святий, то це Книга Премудрості, яка просвічує вас Моїми вченнями. Вони утворюють одне 

вчення, бо походять від одного Бога. 

20 Вже недалекий той день, коли цей прояв закінчиться. Тому Я проголошую Своє Слово в 

достатку, щоб народ був сильним і озброєним. 

21 Всі ви можете сказати, що бачили Мене за цей час, хто серцем, хто розумом, а хто духом. 

Коли ви освіжили себе Моїми божественними вченнями - ви бачили Мене; коли ви пережили 

виконання одного з Моїх пророцтв - ви бачили Мене; і коли ви відчуваєте у своєму єстві 

присутність духовних зв'язків - ви бачили Мене. Я дозволив, щоб Мене бачили різними способами, 

щоб ви могли свідчити про Мій прихід у цю Третю Еру. Невже ти думаєш, що бачити Мене можна 

тільки очима свого тіла? З духовної точки зору ваші матеріальні очі є найобмеженішою формою 

бачення. Ви вважали, що необхідно бачити Мене людиною, як бачив Мене світ у Другу Епоху, щоб 

ви могли сказати: "Я бачив Його?" - Ні, учні, дух відчуває з більшою досконалістю, ніж серце, 

розум або чуття; і саме він зрозумів Мене. Моє Слово одних пробуджує до істини, а інших 

примушує піднятися до істинного життя, бо матеріалізм - це смерть. 

22 Книга Знань відкривається, щоб розкрити вам, скільки духовних дарів і якостей ви маєте, 

багато з яких вам ще невідомі. 

23 Ви знаєте, що Я дам вам ще одне Моє вчення, щоб потім послати вас нести Добру Новину 

людям. Ви розраховуєте увійти в серце одного з ваших братів і сестер, не знаючи, що таке серце і 

що таке дух? Скільки часу минуло відтоді, як ви отримали свій спадок від Отця, а ви й досі не 

знаєте, чим володіє ваш дух. Але нарешті для людства настала епоха одухотворення. Все невідоме 

стане відомим, таємне - явним, і кожна таємниця розгадається, бо Дух Істини виллється на всякий 

дух і на всяку плоть. 

24 Коли люди духовно пізнають, хто вони є, і знають своє походження, їм не вистачить сліз, 

щоб оплакувати помилки, яких вони припустилися через своє невігластво і зарозумілість. Але після 
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очищення Мій покров прощення покриє світ і почнеться нова епоха. Чи не здається вам, що коли в 

житті людей з'явиться світло і їх просвітить совість, то і в їхньому житті відбудуться зміни? Так, 

тому що біди, війни - все, що страждає одних і губить інших, відбувається через брак духовного 

світла, того, що можна назвати совістю, справедливістю, любов'ю. 

25 О люди, вже наближається день, коли Я більше не буду говорити з вами в такому вигляді. 

Використовуйте Мої вчення, щоб ви могли протистояти вихорам, які загрожують вам. Люди 

будуть приходити до вас, щоб вимагати доказів того, що ви говорили з Ісусом і що ви отримали від 

Нього Його вчення. 

26 Ви гортаєте Книгу Моїх Настанов, в якій записані Закон, Пророки і Моє Слово, дане в усі 

часи, і все це з часом буде закарбовано у вашому дусі. Це спадок, який я вам залишаю. Розглядайте, 

випробовуйте і вивчайте Мою роботу, досліджуйте її досконально. Коли ви відкриєте і розпізнаєте 

його суть, ви відчуєте безмежну любов Отця, і ви полюбите Мене теж. 

27 Якщо твої ближні говорять про тебе з презирством через те, що ти відгукнувся на Мій 

заклик, затули вуха і мовчи; вони невігласи; вони невігласи. Якщо ж ви вважаєте цю справу 

приводом для того, щоб судити їх, то горе вам, бо ви вже просвічені світлом своєї совісті і знаєте, 

що робите. 

28 Я - Суддя кожного духа і знаю, хто любить Мене в істині. Не кожен, хто називає Мене 

Отцем, зі Мною. Багато з тих, хто стверджує, що вони Мої обранці і що вони служать Мені, не 

зрозуміли Мене. Ви можете обманювати один одного - але хто може обманути Мене? 

29 Я навчив вас рівності, любові, смиренності. Навіть якщо ваша доля здається іншою, кінцева 

мета, яку я показав усім, однакова. 

30 Нехай твоя совість буде твоїм провідником, вона завжди буде говорити з тобою праведно, і 

ти будеш знати, чи живеш ти за Моїм законом, чи зробив ти справи, гідні того, щоб принести їх в 

жертву Отцю твоєму. Я люблю чистих, і якщо хочеш догодити Мені - будь чистим. 

31 Настане час, коли світ буде турбувати вас, він буде вимагати від вас потужних справ, які 

говорять про ваші великі духовні дари, і якщо ви не будете готові до цього, багато хто відречеться 

від Мене як від Батька і скаже, що ніколи не чули Мене, що не знали Мене; але ви знаєте, що Моє 

Слово вже давно стало вашою їжею і розрадою. 

32 Чого ви просили в Мене, чого Я не дав вам? Я дав вам багато доказів любові, щоб зміцнити 

вашу віру. Блаженні лагідні і смиренні, які вміють приймати життєві випробування з покорою, без 

відчаю. 

33 Осягайте Моє Слово, відчувайте його і втілюйте в життя, щоб ваша віра міцніла з кожним 

днем. 

34 Сьогодні ви відкриваєте двері свого серця і розуму для світла Моїх настанов. Якими 

справами прославите Мене? Всі ви мовчите, дух мовчить, і тіло мовчить переді Мною. Ви схиляєте 

голови і смиряєтесь. Але Я не хочу, щоб Мої діти смирялися переді Мною. Я хочу, щоб вони були 

гідні підняти обличчя і побачити Мене, бо Я не шукаю ні слуг, ні рабів; Я не шукаю істот, які 

відчувають себе поза законом, вигнанцями. Я приходжу до Своїх дітей, яких так люблю, щоб, 

почувши голос Отця Мого, вони підняли свої душі на шлях духовного сходження. 

35 Але ось я приходжу до дому Якова, а знаходжу в ньому тільки страх; сподіваюся знайти 

бенкет, а там тільки тиша. Чому, Мій народе? Тому що ваша совість докоряє вам за ваш проступок 

і заважає вам відчувати радість від Мого приходу. Причина в тому, що ви не любили себе, що ви не 

працювали так, як навчав вас Ісус. 

36 Вам не вистачило духовного обладнання, щоб відчути тінь болю, яка підстерігає вас, і тому 

необхідно, щоб ваш Батько став чутним матеріально і говорив з вами вашою мовою, щоб ви знали, 

що ангел війни наближається, що його зброя дуже потужна, і що навпроти нього ридає ангел миру. 

37 На крилах вітру чума наближається все ближче і ближче, а в духовному просторі пливуть 

тисячі істот, падаючи з кожним днем на поля ненависті і розбрату, і їх безумство затьмарює ваші 

уми і серця. 

38 Сили природи розв'язалися і будять вчених від сну, але вони, вперті у своїй значущості, 

продовжують свою руйнівну роботу серед людства. Поки ви забуваєте молитися, ви не виконуєте 

завдання, яке Отець поклав на вас. 



U 141 

172 

39 Ти добре знаєш, що завдання миротворчості лежить на твоєму дусі з тих часів, коли Я 

сказав Якову: "Ось, Я дам тобі численне потомство, яким благословляться всі народи землі". Ось 

чому ви мовчите переді Мною. 

40 Чи будете ви чекати, поки людські закони позбавлять вас спадщини і змусять вас закрити 

уста, які Я навчив свідчити про Мене? 

41 Не будьте людьми маловірними. Якщо Я обрав вас, то тому, що знаю, що ви зможете 

служити Мені і розумієте, як це робити. 

42 У цей день я кажу вам: Якщо народи хочуть миру, Я зроблю його досяжним, згідно з їхньою 

любов'ю. Якщо вони хочуть більшої війни, нехай отримають її, але через неї скіпетр Моєї 

справедливості впаде на землю. 

43 Якщо людство буде переслідувати Моїх нових учнів і намагатися перешкодити їм 

зцілювати хворих і говорити про Моє Вчення, то серед людей поширяться найдивніші хвороби. 

Захворіють вчені, у багатьох закриються очі, у інших - сплутаються думки. 

44 Ворота потойбічного світу відкриються і легіони заблудлих душ спустошуватимуть цілі 

регіони і робитимуть людей одержимими. Тоді, перед обличчям безсилля науки, піднімуться Мої 

смиренні працівники і дадуть докази своїх знань, завдяки яким багато хто увірує. Про всі ці лиха 

вам давно оголошено, але ви залишаєтеся глухими і сліпими. Ви невдячні. 

45 Іноді необхідно, щоб я говорив з вами саме так. Але не плутайте Моє слово любові з 

батогом. Я кохаю тебе. Підійдіть ближче, щоб відчути Моє тепло. Наблизьтеся до Мене, щоб 

відчути мир Мого Царства. Це ви шукали Мене, переходячи "пустелю", це ви завжди гналися за 

Моєю обітницею. 

46 Ви втомилися від такого життя? Потім відпочиньте хвилину в тіні цього дерева. Розкажи 

Мені тут свої печалі і поплач на Моїх грудях. Коли ж ти будеш зі Мною назавжди? Я вже хочу 

бачити мир у кожній душі. 

47 Нехай "жайворонок" тепер розправить свої крила над усім Всесвітом, щоб ви відчули її мир 

і тепло. 

48 Жінки, саме ви своєю молитвою підтримуєте той маленький мир, який існує на землі, саме 

ви, як вірні берегині домашнього вогнища, дбаєте про те, щоб у ньому не бракувало тепла любові. 

Так ви єднаєтеся з Марією, вашою Матір'ю, щоб зламати людську гординю. 

49 Люди, Я зробив вас господарями на цій землі, щоб ви представляли Мене на ній. Дух ваш 

подібний до духу Отця, і тіло ваше подібне до всесвіту. Не судіть про досконалість вашого тіла за 

його розмірами, а за прекрасним життям, яке існує в ньому, його порядком і його гармонією. Але 

навіть при найбільшій досконалості тіло обмежене, і приходить час, коли воно перестає рости. 

Інтелект і відчуття, однак, продовжують розвиватися, поки смерть не зупиняє його. Але вся 

мудрість і досвід, набуті ним на землі, залишаються закарбованими в душі, яка росте і розвивається 

на віки вічні. 

50 Зробіть свій дім другим храмом, свої почуття - другим поклонінням Богу. Якщо ви хочете 

любити Мене, любіть своїх дружин і любіть своїх дітей, бо з цього храму також будуть виходити 

великі справи, думки і приклади. 

51 Ви всі є вівцями Іллі в цей час. Одні живуть у його перепоні, інші - ще й досі губляться. 

Світло Шостої Печатки осяває всі душі, втілені і не втілені в цей час. У той час як на Землі одні 

використовують цей закон для прогресу і спасіння своєї душі, інші - для проникнення в таємниці 

науки і відкриття нових чудес. Саме нечестиві і неслухняні руки досі зривають плоди з дерева 

науки, щоб отруїти серця людей. Ви живете в шостому періоді часу, який людство буде проходити 

на землі як відображення шляху, який воно повинно пройти у вічності. 

52 Я кажу вам в цей момент, в присутності Іллі, що ви живете в шостій епосі, через яку пройде 

людство на землі, як символ однієї з семи драбин, по яких ваш дух буде підніматися в 

потойбічному світі. 

53 У першу епоху Мене втілив на землі Авель, у другу - Ной, у третю - Яків, у четверту - 

Мойсей, у п'яту - Ісус, у шосту - нинішній - Ілля, а в сьому буде царювати Дух Святий. 

54 Що ви зробили з Моїми посланцями? Перший впав під ударом власного брата, якого до 

цього підштовхнула заздрість. Другий був неправильно оцінений і висміяний натовпами 

невіруючих та ідолопоклонників. 
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55 Третій засвідчив Мою силу у своєму житті, а натомість отримав невдячність навіть від своїх 

рідних. 

56 Четвертому довелося розбити скрижалі закону через маловір'я свого народу, який він так 

любив. 

57 П'ятий - хоча Його прихід був проголошений - не був очікуваний, не знайшов ні віри, ні 

любові, і після того, як дав світові Своє послання любові, прийняв від людей найганебнішу смерть, 

якої коли-небудь зазнавав пророк або посланник. 

58 Шостий прийшов духом в цей час. Проте стріли сумніву, байдужості та насмішок 

переслідують його. 

59 Коли Сьома Печатка буде знята і замість емісара людей буде просвіщати Сам Дух Вічного - 

хто тоді спробує Мене поранити або вбити? 

60 Я говорю з вами так, щоб завтра вас не заплутали богослови. 

61 Кожна печатка мала свій блиск у свій час і залишила своє світло в душі моїх дітей. Так само 

і в Шостій Печаті голос Слова можна було почути на землі. 

62 Люди, моліться Марії, Вона - Божественна Ніжність, що стала жінкою в Другій Ері - 

чистота, незбагненна матеріалізованим людством, незайманість, яку неможливо осягнути 

людським розумом, і яку можуть відчути лише ті, чиї почуття очищені. 

63 Покров вашої Небесної Матері споконвіку давав тінь світу і з любов'ю оберігає Моїх дітей, 

які від неї. Марія, як дух, не народилася у світі, її материнська сутність завжди була частиною 

Мене. 

64 Вона - дружина Моєї чистоти, Моєї святості. Вона - Моя дочка, коли стала жінкою, і Моя 

Мати, коли прийняла "втілене Слово". 

65 Учитель звертається до вас: Ви були дуже заклопотані собою, і через це забули про інших. 

Необхідно залишити свою байдужість до чужого болю і потреб і відсторонитися від свого егоїзму. 

66 Якщо на вашому шляху з'являється біль, будьте готові його прийняти. Коли бачиш, що 

випробування зовсім близько, молися, як Ісус у саду напередодні Своєї смерті, і говори, як Він: 

"Отче мій, якщо можливо, зніми з Мене цю чашу, але нехай буде воля Твоя, а не Моя". - Дивіться, 

діти Мої, бо якщо ви приготуєтесь, то в багатьох випадках Я зніму чашу страждання з ваших уст. 

Але якщо вам буде необхідно випити його, Я дам вам - на основі вашої покірності і 

підпорядкування Волі Божій - силу витримати. 

67 Не забувайте, що біль очищає, і якщо він переноситься з любов'ю і духовним піднесенням, 

то змиває не тільки власні плями, а й чужі. 

68 Віддайте Мені свій біль, і він не буде безплідним. Скільки марного болю було серед 

людства! Але ті, хто зумів страждати і нести свій хрест до кінця, досягли тієї висоти гори, коли 

вони думали, що впадуть назавжди. 

69 Світ не отримав того миру, який мав би отримати у випробуваннях завдяки Вашим 

молитвам і заслугам. Бо коли ви піддаєтеся цим випробуванням, ви думаєте тільки про себе, 

жалієте себе і бунтуєте, замість того, щоб молитися Отцю і говорити Йому: "Якщо хоч один з моїх 

ближніх отримає атом миру через гірку чашу, яку я п'ю, - з яким задоволенням я вип'ю її до 

останньої краплі!". І Учитель говорить вам: Хто так молиться і відчуває, той досягне того, що його 

любов буде здатна творити добро багатьом його ближнім. 

70 Люди, зараз у країнах панує видимий мир, але ви не повинні проголошувати, що настав мир. 

Стули пельку. Справжній мир не може постати на фундаменті страху чи матеріального комфорту. 

Мир має випливати з любові, з братерства. 

71 Люди зараз будують на піску, а не на камені, і коли хвилі знову спіняться і вдаряться об ці 

стіни, будівля завалиться. 

72 Я пропонував людям Свій мир через їхню совість і говорив їм: ось Я, але вони не захотіли 

Мене слухати. Часом вони поводяться як малі діти і як дурні. Кажу вам, що вони діють як діти, бо в 

своїх діях не виявляють того світла, яке дух набув за довгий період розвитку. Хоча вони живуть у 

Третій Ері, вони ще не усвідомили, що таке мир. Їхній дух млявий, а ще більше - їхнє серце, яке не 

відчуває, що таке справжнє милосердя, і не б'ється в любові до людства. Але їх охопить ще більш 

гіркий біль, ніж полин, через який вони прокинуться і стануть більш чутливими. Не Я дам цю чашу 

людям, бо в Мені не може бути гіркоти, бо в Мені не може бути гіркоти. 
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73 Весь біль, заподіяний людьми, буде зібраний в одну чашу, яку вип'ють ті, хто його заподіяв. 

І ті, хто ніколи не дозволяв собі здригнутися перед болем, тепер затремтять духом і тілом. 

74 Наближається година, коли ви побачите народи, потрясені дивними і дивовижними 

подіями. Ви дізнаєтеся про людей, які були великими у світі і які покинуть свої народи і держави, 

щоб шукати миру зі своєю совістю в пустелі, на самоті. Інші, які були відомі своєю ненавистю і 

прагненням до влади, здивують світ тим, що з їхніх вуст раптом зазвучать слова любові і миру. 

Причина в тому, що Моє світло огорне їх, і Мій Дух буде говорити їхніми устами. 

75 Чи готові ви до цих подій, до того, щоб знайти правильне рішення і пояснення на поставлені 

питання і пролити світло на збентежені або розгублені уми людей? 

76 Я довго готував вас, і все одно ви не можете бути воїнами миру. Подивіться на народи, як 

мало часу вони мають на підготовку до війни, і як вони стрясають навіть надра землі. Подивіться, 

як сили їхньої ненависті поширюють свій вплив до найвіддаленіших місць, а ви не в змозі змусити 

їх відчути Мій мир. 

77 Ненависть сильніша за любов? Чи темрява сильніша за світло? Чи зло має більший ефект, 

ніж добро? - Ні, діти мої. 

78 Я не докоряю вам, я лише з любов'ю пробуджую вас, щоб сказати вам, що працювати в 

винограднику Ісуса не важко і що ви повинні наполегливо працювати над своїм вдосконаленням. 

Якщо на мить ви несете в собі рішення оновитися, ваш дух радіє і відчуває себе ближче до свого 

Отця. Але спокуси підстерігають вас на кожному кроці і збивають з ніг. 

79 Підніміться на добро, усвідомте, що ви живете в час, який відрізняється від Першого і 

Другого, в якому матеріальна і духовна стихії скрізь перебувають у хвилюванні. Це битва, яка 

видима лише для тих, хто духовно підготовлений, і невидима для тих, хто не підготовлений. У 

цьому вихорі рухаються мільйони людських і духовних істот, одні запалюють світло, інші шукають 

його, одні поширюють темряву, інші тікають від неї. 

80 Горе тому, хто слабшає в пошуках Світла в цей час! Мільйони невидимих очей стежать за 

вами, щоб знищити вас. Я хочу, щоб ви були тим добрим зерном, яке завойовує поля, де виріс 

бур'ян. Як море, що вийшло з берегів, зло штовхає вперед і бентежить одне серце за іншим, його 

нечисті води заливають домівки, серця дітей, розум молоді, найчистіші почуття жінки. Ваші 

найблагородніші інституції деградовані, як і найсвятіше. А ви тим часом що робите? Ви теж серед 

сліпих, які нічого не помічають? Чи ви замикаєтесь у своєму егоїзмі, щоб знайти трохи спокою для 

свого серця? Чи зачиняєтесь ви в чотирьох стінах своєї спальні, щоб туди не долинав гуркіт війни 

та людський плач? 

81 Ви не скажете, що Учитель не говорив вам пророчо, коли ви зараз побачите час, що 

наближається, про який Я сповіщаю вам. Та перш ніж настане мир між людьми, вогонь спалить 

кукіль по всій поверхні землі, потоки води, випущені на волю, вимиють його, і сніги очистять його. 

82 Пильнуйте, учні, будьте готові, щоб вас не застали зненацька, бо проти вас будуть 

виступати і словом, і ділом, і книжками. Проти вас готується зброя і наклепи. Ви також станете 

свідками битви ідеологій, доктрин і теорій. Богослови намагатимуться дослідити більше, ніж вони 

досліджували досі. Філософи нестимуть у світ нові ідеї. Вчені будуть проголошувати свої знання 

як єдину істину. Фанатики релігій з'являться як партії і зіткнуться. 

83 Це буде час, до якого ви повинні бути готові, бо ваш голос буде єдиним, який буде почутий 

як спокійний і як усвідомлений. 

84 Тепер ти бачиш, як сильно Я докоряю тобі? Чи бачите ви тепер, які ви малі і скільки у вас 

ще вад і недосконалостей? Але ви будете служити Мені, і ваша жертва буде приємною і запашною 

перед Моїм Божеством. 

85 Скинія, Ковчег Заповіту і Закон у твоєму серці. Вам, смиренним, Я відкрию те, що не в 

змозі збагнути вчені. 

86 Люди, в цей час ви повертаєтеся, як блудний син до дому Отця. Я зачала тебе і сказала тобі: 

ти первісток, але за твоєї відсутності інші брати і сестри розбіглися. Я залишився один і плакав у 

Своїй самотності. Тепер ви повернулися, і Я кажу вам: сідайте за Мій стіл, там є хліби, фрукти і 

вино. У сусідній кімнаті - знаряддя праці. Ви тоді плакали за свою невдячність і непослух, 

усвідомлюючи, що стали вигнанцями серед інших народів, які не отримали того, що отримали ви. 

Ви просили, щоб вам повернулися ваші духовні дари, і вам повернулися ваші багатства. 



U 141 

175 

87 Я дав вам зрозуміти, що ви несете велику відповідальність за розбрат між людьми. Тоді Я 

довірив тобі меч любові, щоб ти з його допомогою підкорив тих, хто розпалює братовбивчі війни, і 

привів їх у Моє присутність. 

88 Ваша місія - це місія миру, братерства та одухотворення. Я не докоряю вашому серцю за 

його теперішні справи, але нагадую вашому розуму про його минуле і даю йому зрозуміти 

піднесену місію, яка чекає на нього у вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 142 
1 Моя любов сходить на вас, щоб вимагати від вас виконання заповідей, яких Я навчав вас 

протягом вашого існування. Я бачу, що ви сповнені благодаті, помазані і підготовлені до 

виконання своєї місії, і я хочу пожинати плоди з того насіння, яке я вам дав. Хочу порадіти вашій 

смиренності і доброзичливості. Якщо Я запропонував вам, що світ буде сповнений благодаті і 

благословення завдяки вашому заступництву, то це тому, що Я дав вам владу бачити, як ваші добрі 

справи примножуються за межами цієї землі. Завдяки вашому заступництву нужденні душі 

отримають світло. Бо істинно кажу вам, що не тільки цей світ переживає епоху труднощів і 

випробувань для свого очищення, але й в інших сферах відбувається спокута і біль. 

2 Зробіть Моє вчення своїм власним, відчуйте Моє Слово; наскільки воно ніжне і любляче, 

настільки ж воно і суворе. Ви зрозумієте це і осягнете! Не дозвольте, щоб це зерно віднесло вітром, 

не вкоренившись у вашому серці, бо завтра вам буде його не вистачати. Чого ви чекаєте, щоб 

налагодити своє життя в практиці Моїх Законів? Не чекайте, поки випробування обрушаться на 

вас, бо це буде дуже сумно для вас. Робіть це з любові і переконання, виконуйте заповідь, яка 

говорить вам: любіть один одного. 

3 Скористайтеся цим часом, коли Я говорю з вами з найбільшою ясністю і дозвольте Мені 

вести вас. Пам'ятайте, що ваше майбутнє буде мирним, якщо ви будете дотримуватися Моїх 

законів. 

4 Зверніться всередину себе, перевірте себе у світлі своєї совісті, і ви побачите, що я говорю з 

вами по справедливості, що я не сію терор, а застерігаю вас, щоб ви жили пильно. 

5 Моє Слово - їжа для духу. Я завжди говорив з вами. У теперішньому часі Я залишив це 

послання для людства, служачи Собі через вас. Я охороняю світ, поки він спить. Я з'явився вам, і 

так само, як у Другу Еру, через кілька днів після Свого Воскресіння, Я злетів перед Своїми учнями, 

і вони бачили, як Я відійшов духом, так і тепер Я приходжу до вас, сповнений слави, щоб судити 

всіх істот. 

6 Сьогодні Моє світло поширюється по всьому людству. З народів і провінцій ваші 

співвітчизники прийдуть на цю землю в пошуках Мого Слова, коли вони будуть знати ці вчення. 

На той час Я вже не буду проявляти Себе через людський розум, як сьогодні, і ви, віруючі, 

привчите себе піднімати свій дух для спілкування зі Мною, і ви будете показувати Моє 

надруковане Слово всім і свідчити про те, що ви отримали в Моєму вченні. Ви скажете їм, що Я не 

став людиною, але прийшов духом, і в такому вигляді Я залишився між вами навіки. 

7 Сьогодні, коли ви згадуєте Мої Страсті, кажу вам, що Я ще раз зійшов на Голгофу, що Мої 

Страсті оновлюються щомиті, що війна, гріх і матеріалізм утворюють хрест образи вашого Бога. 

Ви, хто зрозумів Моє Слово, об'єднаєтеся зі Мною у великій битві проти гріха. Духовні воїни 

почали свою битву, ви приєднаєтеся до них. 

8 Ці візити сколихнуть світ. Добра звістка дійде до всіх, і вони дізнаються, що Я прийшов, 

щоб залишити інший заповіт і судити їхні справи. 

9 Я не хочу, щоб ви, Мої слухачі, потім проливали сльози через те, що не зрозуміли Моє 

божественне проявлення. Моліться, і у вашій молитві ви отримаєте світло, щоб проникнути в це 

нове одкровення, яке Я даю вам в цей час. 

10 Я дарую вам дар миру. Якщо ви будете готові, ви будете поширювати його своїми думками 

і справами. Ті дорогоцінні часи, коли ви збираєтеся разом, щоб підняти свій дух і перебувати в 

духовних регіонах, звідки ви спілкуєтеся зі Мною, не повернуться. І ви не почуєте Моє Слово через 

людське посередництво після того часу, який Я вказав. 

11 Спостерігайте і моліться, і ви побачите, як збувається Моє Слово. 

12 Я даю вам новий урок. Кожен з них має підготувати вас до виконання вашого завдання. Ви 

починаєте розуміти, що прийшли на землю не для того, щоб зберегти свою тілесну оболонку, не 

для того, щоб накопичити багатства або завоювати почесті. Ви не зазнаєте жодних труднощів на 

життєвому шляху. Якщо ви вважали себе бідними, то це тому, що ви не намагалися усвідомити те, 

що носите в своєму дусі. Чи потрібно вам втратити все, що ви маєте, щоб навчитися цінувати те, 
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що ви маєте? Ні, діти Мої, краще, щоб сьогодні, коли ви ще маєте свої дари, ви мали знання про 

них, щоб ви могли використовувати їх на благо вашого духу. 

13 Якщо Моє Вчення здається вам дивним, то кажу вам, що це ви - дивні, бо і Я, і Мій Закон - 

незмінні і вічні. Кожного разу, коли я приходжу до вас, я знаходжу вас більш віддаленими, більш 

заплямованими, а значить, більш віддаленими від правильного шляху. Чи не здається вам новою та 

форма, в якій Я зараз даю про Себе знати? Це не новина. Ти хочеш, щоб Мій голос був чутний у 

нескінченності без посередництва людей? Ця форма також не буде новою. Уже в Першу Еру Я 

змусив почути Свій голос людей, що зібралися біля підніжжя гори Синай. Але що сталося з тим 

народом, коли він почув таким чином голос свого Отця? Їхні вуха, їхні серця і їхній розум були не 

в змозі прийняти цей прояв сили до такої міри, що їм довелося закрити вуха, щоб не чути, і вони 

попросили Мойсея виступити посередником перед Єговою, щоб Він припинив говорити, бо Його 

голос був подібний до грому. Тоді Мій голос зійшов з Мого Духа на вашу справу, а зараз Я готую 

вас піднятися туди, де вас чекає любов Мого Отця, і ви чуєте Мене від духу до духу. 

14 Хоча Я завжди виявляв Себе з повною ясністю, людина через свій матеріалізм сумнівалася. 

Навіть там, на Синаї, при піднесених доказах і явленнях, які Господь дарував людям, ці серця 

сумнівалися, коливалися і були готові на кожному кроці відвернутися від Отця. На кожну 

слабкодухість людей проявлялося милосердя Господнє, і нарешті засяяла тільки Його правда. 

15 Коли Я говорю з вами про Моє проявлення як людини, Я повинен сказати вам, що - хоча це 

було оголошено заздалегідь - світ спав і не зміг розпізнати Мене. Від того моменту, як Ісус відкрив 

Свої очі в цьому світі, і до моменту, коли Він закрив їх, висячи на хресті, Моє Серце було зранене 

сумнівами людей протягом усього Його життєвого шляху. 

16 Вони засумнівалися в божественності Ісуса, бо судили про Нього по Його смиренності, по 

убогості Його одягу і відсутності матеріальної влади і земних скарбів. І навіть у смертельній битві 

сумніви цих людей впивалися в серце Ісуса, наче списи, кожне їхнє запитання: "Як це можливо, що 

Його тіло кровоточить, якщо Він - Бог?". 

"Як це можливо, щоб Син Божий помер?" 

17 Дві тисячі років минуло, щоб дехто зрозумів ці уроки, і ще багато часу має пройти, щоб їх 

зрозуміли всі. 

18 Якщо хтось скаже сьогодні, що Я прийшов несподівано, той не говорить правди, бо Я 

сповістив про Своє повернення до вас і провістив знаки, які Я дам вам. Але якщо ви спали, коли Я 

давав вам знаки, то як ви могли їх помітити? 

19 Як у Другій Ері Моя Присутність була не такою, як у Першій, так і в цій Ері Моє 

Одкровення інше, хоча це завжди те ж саме Вчення. Я завжди сповіщав про Свій прихід століттями 

заздалегідь, щоб застати вас підготовленими, щоб не застати ваш дім у безладі і не осоромити вас 

Своїм приходом. Я хотів, щоб у вас все було готове до Мого приходу, щоб, коли Я постукаю у ваші 

двері, ви сказали Мені, як діви з Моєї притчі: "Увійди, Учителю, будь ласка, ласкаво просимо в дім 

Твій". Але саме ваш сумнів прийняв Мене - сумнів у формі Моїх одкровень і Моєму проголошенні, 

сумнів у чудесах, які Я дарую вам і які ви приписуєте злим силам, сумнів у бідності і смиренності 

Моїх нових слуг і місць, де Я являю Себе. Але Я знаю, що після закінчення Мого прояву прийде 

віра і розуміння цього, так само, як це відбувалося в минулі часи, незважаючи на вашу холодність, 

ваші сумніви і ваш матеріалізм. 

20 Я приходжу до вас, тому що Я люблю вас, тому що Я знав, що в час Свого нового прояву Я 

знайду вас, як отару без пастиря, як хворих без лікаря, як учнів без вчителя. Я приходжу, щоб 

підготувати певну кількість людства, щоб посіяти добре насіння на нових полях; бо ви вступили в 

нову епоху, епоху одухотворення. 

21 Відтепер і до 1950 року користуйтеся Моїм Словом, яке ллється з небес, як водоспад, на 

ваші серця. Зберігайте його, щоб після Мого відходу ви могли передати його в достатку. 

Зміцнюйте себе в Моєму вченні, щоб душа ваша не похитнулася. Майте на увазі, що декому 

доведеться постати перед судом за це вчення. Ви обмежитеся тим, що скажете з повною 

правдивістю те, чого Я вас навчив. Після 1950 року ваша пам'ять проясниться, і ви будете 

пам'ятати Мої вчення, але ви також отримаєте нові і невідомі вчення через одкровення. 
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22 Хтось каже Мені в ці хвилини від щирого серця: "Господи, чому Ти не робиш на моєму 

життєвому шляху тих чудес, які Ти робив у ті дні, коли я починав іти за Тобою, коли зараз я більш 

підготовлений і маю більше віри?". - Причина в тому, що ви не зрозуміли, що треба спостерігати. Я 

і сьогодні не роблю тих чудес, які робив у Перший раз. Це був час вашого пробудження до життя 

духу. Це був час доказів і матеріальних чудес. Сьогодні - час духовних чудес. Як могло статися, що 

ваш дух завжди залишався на одному рівні і що Я повторював би вам один і той же урок? 

23 Коли ви приходили в Мою Присутність, щоб почути Моє Слово, Я творив дивовижні 

чудеса, щоб відродити вашу віру. Чому ви сьогодні просите, коли вже маєте це світло, того, що 

належить тільки слабким? Тепер настала ваша черга зробити з вашими ближніми те, що Я зробив з 

вами. 

24 Сьогодні Я навчаю вас Закону Моєму і кажу вам: мир Мій з вами і чистота в помислах 

ваших, щоб ви звернули увагу на те, що говорить вам "Слово" в цей день. Мир приношу людям, які 

спокутують свою провину на землі - одним любов'ю, іншим болем. Я відкриваю перед вашими 

очима ті вади душі, яких не знає ваше серце, щоб ви терпляче змивали їх. Я також даю вам відчути 

велику відповідальність, яку ви взяли на себе по відношенню до Моєї Справи. 

25 У смиренні і прості, але жагучі руки Я віддав Свою Роботу в Третю Еру, щоб ви вшанували 

і прославили її своїми справами. 

26 Я даю вам Моє Слово в інтимності цих будинків, які Я називаю "місцями зборів", а не 

"храмами", щоб їх не плутали з тими, в яких існують церемонії і обряди. Ви знаєте, що через це 

Моє вчення Я будую у вашому серці істинний храм Бога Живого. Кожна громада тих, хто 

збирається в місцях зібрання, підніметься духовно згідно з їхньою любов'ю, послухом і доброю 

волею у виконанні Моїх настанов. 

27 Моя Воля, щоб ви всі працювали на піднесення Моєї Справи, бо наближаються часи великої 

важливості для вашого духу. Це ті, в яких Моє світло, що стало голосом і думкою, проникає у ваш 

дух з нескінченності, в найвищому з'єднанні, якого ви можете досягти. Не можна сказати, що в цей 

час Дух Господній увійшов у мозок глашатая, бо людина не здатна вмістити в собі те, що є Вищою 

Потенцією. Це був промінь Божественного Світла, що зійшов на розум того, хто призначений для 

передачі Мого вчення. Таким чином на ці невіглаські вуста ллється Істина, і це стане початком 

знищення ідолопоклонства і релігійного фанатизму. 

28 Ці люди володіють найвищою благодаттю служити місцем або основою Божественного 

Променя, а їхній мозок і вуста - передавачами Слова, і все ж вони повинні залишатися такими ж 

простими людьми, як і всі інші. 

29 Завтра ці місця зустрічей помножаться, і натовпи будуть об'єднані в них, щоб почути 

проголошення від духу до духу Господа до Його слуг, і ніхто не намагатиметься розрізняти тих, 

хто служить Господу, як знаряддя. Я хочу, щоб у всіх ваших роботах була простота. Мені 

подобаються ті, хто смиренний серцем. Пам'ятайте, що Я народився в хліві, серед пастухів, бо 

серед них Я знайшов чистоту, щоб відчути Мене і повірити в Мене. Ніхто з вас ще не мав ясел для 

своєї колиски, але це мало статися з вашим Царем, щоб дати вам приклад смирення. 

30 Навіщо Я знову приходжу до людей після того, як дав їм ті уроки Вічного Життя? Тому що 

люди зробили обряди з кожного з прикладів Мого вчення. Відчувайте Мене, і не намагайтеся 

представити Мене в тій чи іншій формі, бо будь-яка з них відведе вас від істини. Не намагайтеся 

уявити Мене, Вічного Отця, стареньким дідусем, як ви малюєте, бо ні час, ні боротьба не 

залишають слідів у свідомості Творця, бо Я вище часу і не підвладний йому, як ви. 

31 Моє Слово знову буде незручним для людей, як і в минулі часи, але Я буду говорити їм 

правду. Нікого не викриваючи, я називав лицеміра лицеміром, перелюбника перелюбником, а зло - 

злодіянням. Істина була спотворена, і необхідно було, щоб вона знову засяяла, оскільки зараз 

істина прихована, і тому вона повинна знову з'явитися перед очима людей. Чому Я вчу вас в цей 

час? - Благословляти все і всіх серцем і духом, бо той, хто так благословляє, уподібнюється до 

свого Отця, коли дарує всім своє тепло. Тому кажу вам: вчіться благословляти духом, думкою, 

серцем, і ваш мир, ваша сила і ваше сердечне тепло дійдуть до того, кому ви його посилаєте, як би 

далеко ви не знаходилися від нього. Що було б, якби всі люди благословляли один одного, навіть 

якщо б вони не знали один одного і ніколи не бачили? Щоб на землі запанував досконалий мир, 
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щоб війна була немислима. Щоб це диво стало реальністю, ви повинні спрямувати свій розум вгору 

через наполегливість у чеснотах. Ви вважаєте, що це неможливо? 

32 Скільки навернених грішників досягли того ступеня, який ви називаєте святістю! Вони 

спочатку були не кращі за вас, але ви ще не досягли того ступеня досконалості. Ви починаєте 

любити, дар інтуїції починає приносити плоди, і вже у вас з'являється натхнення, бо коли Я 

торкаюся вас, ви відгукуєтеся. Не всі двері відчиняються на Мій стукіт, але ті, що відчиняються, 

дозволяють Моєму Світлу прийти до вас. Преображення грішника не є неможливим. Згадаймо 

деякі імена з Другої Епохи: Магдалина, Павло, Августин, Франциск Ассизький. Чому ви повинні 

згадувати тільки тих, хто був у Першій Епосі? 

33 Згадані Мною знали гріх і навіть бруд пристрастей, а нині сяють, як світила на небесах, і як 

просвітителі людей посилають своє світло до вас. 

34 Тільки Я можу відкрити вам невідоме. Тому можу сказати, що сучасні люди марно 

намагаються пізнати земну молодість Ісуса. Вони досліджують і уявляють, але знають тільки Моє 

дитинство і час Мого проголошення. А вам кажу: Ісус, перш ніж пішов звіщати Царство Небесне, 

нічого не навчився від людей. Чого Він мав навчитися у них, які вже в дитинстві збивали з 

пантелику вчителів Закону? Той час, про який люди нічого не знають, був лише часом очікування. 

35 Якщо ти вчишся у Мене з любов'ю в серці, ти не можеш помилятися. 

36 Так я вас готую. Сьогодні приходять одні, а через них приходять інші, а через них знову 

підходять інші. З кожним днем і кожне покоління відчуватиме Мене все ближче, бо їхнє 

одухотворення буде все більшим. 

37 Творіть милосердя щодня, це буде найкращим піднесенням до Мене. Дай, допоможи, втіш, 

це буде найкращою щоденною молитвою, бо тоді ти будеш говорити з Отцем справами, а не 

словами, які - навіть якщо вони вже є за формою - порожні за своєю суттю. 

38 Моліться Мені думками. Для цього не потрібне певне місце, а поза вашого тіла байдужа. 

Підніміть свої думки в мирі до небесних висот і тоді чекайте Моє натхнення. 

39 Що Я скажу вам того дня, не знають навіть пророки. Лише Я один у Моїх Вищих Радах 

можу відкрити вам це. Не бійтеся не знати сокровенних порад вашого Отця. Будьте щасливі у 

знанні, що Я, як Учитель, завжди буду відкривати вам нові уроки. Як ви можете думати, що я хочу 

щось приховати від вас, тільки з наміром, щоб ви не знали? Я люблю вас, а в Серці Мого Отця не 

може існувати егоїзму. Коли Я наближаюся до вас, то для того, щоб просвітити ваш дух, щоб він 

зрозумів і полюбив Мене. 

40 Я прийшов до вас духом, але не всі увірували в Мене, не всі відчули Мене. Багато хто 

відрікся від Мене, а інші ще більше відречуться від Мене. Якби Я явив Себе тим, хто заперечує 

Мене, в тисячі різних форм, вони не впізнали б Мене в жодній, бо форма, в якій вони уявили Мене, 

тримає їх в омані. 

41 Я ніколи не ховався за маскою, коли показував Себе світові, але обмежував Себе у Своїй 

силі, щоб бути побаченим, почутим і зрозумілим людьми. 

42 Чому ви не просуваєтеся по шляху свого духовного розвитку? Мені показати Себе 

відповідно до вашої відсталості? Якби ви були готові, і Я проявив Себе в камені, щоб говорити з 

вами через нього, Я був би впізнаний вами навіть у такому вигляді. Той, хто знає Мою сутність, 

відчуває Мене скрізь. Ті ж, хто сформував хибне уявлення про Мою Божественність, не змогли б 

розпізнати Мене і навіть відреклися б від Мене, навіть якщо б побачили Мене у всій Моїй славі. 

43 Що дивного в тому, що Я даю про Себе знати через орган розуму людини? Я не ховаюся, Я 

присутній. Хто хоче переконатися в цьому, нехай очистить своє серце і розум, тоді він побачить 

істину духовними очима. 

44 Ніхто, крім людини, не може відобразити Божественний Розум. Людський розум - дзеркало 

Божественного Розуму. Його серце - це джерело, в якому я зберігаю любов. Його совість - світло 

від Мого Духа. Якщо ти сумніваєшся, що володієш такими великими дарами і не відчуваєш себе 

гідним їх, то це не вина твого Отця, а твоя, бо ти ще не зрозумів безмежної любові, яку Я маю до 

тебе. Дивіться, що ваші плями не стали перешкодою для того, щоб Я явив себе серед вас у такому 

вигляді. Але якщо завтра вчені оцінять ці прояви як погані, то судитимуть не мене, а їх самих. 
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45 Я створив людину з такою досконалістю, що коли вона подивиться на себе, то побачить 

відображення того, ким є її Отець. Але людина не вміла дивитися на себе, не вміла проникати у 

своє внутрішнє єство, тому й не впізнавала Мене. 

46 У різні віки Я давала про Себе знати людям несподіваними способами. Хто б міг сказати, 

що обіцяний Месія, Син Божий, не матиме навіть скромного дому, в якому народиться в Другу 

Еру? Хто б міг сказати, що Марія, дружина теслі, стане Матір'ю Ісуса? 

47 З перших Своїх кроків на землі Я давав знаки Своєї сили, але багато хто навіть не 

підозрював про це. 

48 Цього разу я прийшов не для того, щоб зробити вам сюрприз. Якби ви підготували себе, 

передаючи обітницю про Моє повернення від батьків до дітей, від покоління до покоління, Я 

знайшов би вас, що очікують Мого приходу; але ніхто не чекав Мене. Деякі з вас забули ці 

пророцтва, інші не знали їх, тому що вони трималися в таємниці. Мало хто вдивлявся в небо і 

спостерігав за світовими подіями в пошуках знаків, які б сповістили про час Мого пришестя. 

49 Проте ті, хто чекав Мого повернення як Духа Утішителя, відчувають, що час настав і 

Христос духовно прийшов до людства. Інші чули чутки про Мій прихід і не увірували. 

50 Ісус сказав Своїм учням: "Лише на деякий час Я відлучуся від вас. Я прийду знову". Тоді їм 

було відкрито, що Учитель прийде на землю "на хмарі", в оточенні ангелів, посилаючи на землю 

промені світла. 

51 Ось Я "на хмарі" в оточенні ангелів - духовних істот, які відкрилися вам як посланці Моєї 

Божественності і як ваші добрі порадники. Промені світла - це Моє Слово, яке несе вам Мої 

одкровення і яке наповнює кожен розум мудрістю. 

52 Блаженні ті, хто увірував, не бачачи, бо саме вони відчувають Мою Присутність. 

53 Пильнуйте, бо це час, коли спокуса невтомно бореться, щоб перемогти вас. Вона відчуває, 

що наближається час, коли вона буде зв'язана. У неї тисячі підступів, щоб розлучити вас зі Мною. 

Але ви повинні молитися і пильнувати, щоб вам відкрився шлях, як уникнути кожної засідки. Я 

навчив вас пізнавати істинний смак божественного плоду, що є сенсом Моєї Роботи. Я навчив вас 

шляху чеснот і виконання ваших духовних і людських обов'язків. Це шлях. Як ви могли заблукати? 

54 Не тікайте від випробувань, вчіться дивитися їм в очі. Не варто зачиняти двері, щоб 

убезпечити себе. При закритих дверях увійде небезпека. Не піддавайтеся спокусам нижчих 

пристрастей. 

55 Готуйтеся, бо вам будуть протистояти теорії, над якими працюють. Будьте пильні, бо 

з'являться фальшиві пророки. Не засинайте з думкою, що ви виграли битву, не пройшовши ще 

першого випробування. 

56 Не бійтеся битви, дивіться, і ви переможете. Дух невразливий, будь-яка інша зброя крихка. 

Тому боріться з духом, нехай ваші очі завжди бачать ясно, і ваш супротивник буде у вашій милості, 

бо злість засліпить його, бо він не знає одухотворення. 

57 Я не хочу пасторів чи священиків спіритизму. Я просто хочу апостолів. Я не хочу, щоб ви 

розповідали світові, що ви будете господарями. Ні, будьте Моїми добрими учнями, і через ваше 

посередництво Я дам велике вчення. 

58 Якщо ви підготуєтесь, то цей час боротьби буде замість болю - відпочинком, бо в ньому 

будуть знамення і чудеса. 

59 Слово Моє пролунало в небесах, і відлуння його почули на вашій землі. 

60 Я приймаю вас у цей день благодаті. Ви - учні Ісуса, завжди малі перед обличчям величі 

Мого Вчення. Я запалюю світло вашого світильника і видаляю терня, яке ви самі виростили так, 

що ноги ваші кровоточать. Отримайте цілющий бальзам, що загоює всі рани, і через нього 

припиніть страждання. 

61 Слухайте Мене, а потім осягніть Моє Слово, яке Я даю вам у всій простоті, але яке має 

глибокий сенс. У ньому ви знайдете Мою настанову, в якій є вся любов і праведність. 

62 Я віддав Себе тобі, коли послав тобі Своє Божественне Сяйво. Я явив вам Свого Духа-

Утішителя, але ви ще не змогли зрозуміти значення цього прояву, і тим самим ви перешкодили 

йому стати ще більш ясним; бо коли ви погано судите своїх братів і сестер, ви створюєте 

роз'єднаність і перешкоджаєте або закриваєте канал передачі, через який ви отримуєте Мої 
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послання. Оскільки між Моїм народом немає ні єдності, ні любові, ви віддалилися від джерела 

благодаті. Бо ви не можете запевнити Мене, що любите Мене, якщо не робите цього зі своїми 

ближніми. 

63 Мої закони справедливі, і непослуху одному з них достатньо, щоб світ втратив спокій. Мої 

закони більші і набагато делікатніші, ніж ви припускали. Тому ті справи, які робили люди ще на 

зорі людства, досі мають ефект і поширюються, як вир, який доходить до вас. 

64 Нації - це не що інше, як розмежування, проведене людьми. Нації, релігії, великі і малі 

групи знаходяться поза Моїми Законами, тому що вони не визнають один одного, вони судять чужі 

дії, про які не їм судити. Кожна з них має багато чого покращити в собі, не менше і не більше, ніж 

те, що вона вважає неправильним у своїх сусідів. 

65 Люди говорять про закони, але не носять їх у своєму серці, не відчувають їх, не 

дотримуються їх. Для духу настав час пробудження. Я збираюся відшліфувати серця, які схожі на 

каміння, бо вони не сяють так, як повинні - а саме, як коштовності, які так любить їхній Творець. 

Як мало тих, хто має справжню цінність, але Моє терпіння незмірне. Я - Учитель, Який вічно 

навчає, шліфує і вдосконалює вашу душу. 

66 Не беріть людину за взірець досконалості, шукайте Отця за взірець, не впадайте у відчай, 

коли бачите, що хтось із ваших братів робить поганий вчинок. Не дозволяйте вашій вірі ослабнути, 

бо всі ви впадете в той чи інший час на довгому шляху спокути, і ви підніметеся знову; іноді вам 

навіть необхідно буде почати шлях заново. Встаньте і візьміть у руки волю до життя в Мені. Якщо 

вам не вистачає сил, щоб взяти на себе життєву боротьбу, візьміть їх у Мене і покладіться на свого 

Отця. 

67 Чому ти дозволив вичерпатися джерелу любові, яке Я вклав у тебе? Хіба ви не знаєте, що 

любов - це життя і спасіння? Говоріть словами любові, поширюйте Мої заповіді і відчувайте Мою 

силу, бо ви дізнаєтеся, що Я прийшов віддати всі Свої здібності Духу, і чим більше ви будете 

працювати, тим сильніше ви будете. 

68 Я прийшов, щоб навчати вас, а також хочу зробити вас кращими. Пізнавайте себе, 

проникаючи всередину себе. Не обманюйте себе думкою, що ви досягли великого прогресу, якщо 

спочатку не навчилися прощати і любити. Треба бути щирим і практикувати смирення, тільки тоді 

можна відчути себе господарем своїх духовних дарів, здатним творити великі справи і йти скрізь. 

Тоді не буде жодної перешкоди, яка б вас зупинила, і зникне будь-яка небезпека. Ви зможете 

спуститися в темряву і не будете в сум'ятті, навпаки, ви тоді засяєте яскравішим світлом і зможете 

врятувати тих, хто там мешкає. 

69 Я відкрив вам від початку часів ці заповіді: "Люби Бога всім серцем своїм і всією душею 

своєю" і "Люби ближнього свого, як самого себе". - Дотримання цих законів, які у своїй дуальності 

утворюють єдине ціле, наповнило б цей світ радістю, миром і щастям. Коли ви зрозумієте, що 

людина страждала і втратила орієнтир через те, що не слідувала цим законам, ви відчуєте 

заохочення почати нове життя і зрозумієте, що багато чого потрібно зробити у вашому 

внутрішньому світі, а також з вашими ближніми людьми. 

70 Любов здатна в одну мить запалити віру, об'єднати людей, розбудити в них багато 

здібностей, які сьогодні ще дрімають, дати нове світло очам тіла і духу. Коли ви маєте любов у 

своєму серці, ви маєте небо всередині себе. 

71 Як тільки світ полюбить, на нього зійде мир, Моє Царство і Моя Присутність буде в 

кожному дусі, і ви будете готові насолоджуватися духовним життям, в якому ви досягнете 

досконалого щастя. 

72 Скільки разів вам доведеться повернутися на Землю, щоб мати тіло, через яке ще з більшою 

ясністю розкривається послання, яке ви несете світові? Дозволь своїй душі, як жайворонку в цьому 

житті, відчути і насолодитися його весняною порою, і в своєму паломництві знайти досвід, 

необхідний для повернення до Мене. Поки багаті накопичують скарби, які є тлінними, ви будете 

збирати досвід, істинні знання. 

73 Я хочу, щоб ви створювали домівки, які вірять в Єдиного Бога - домівки, які є храмами, де 

практикується любов, терпіння і самозречення. У них ви будете вчителями дітей, яких ви будете 

оточувати ніжністю і розумінням, над якими ви будете спостерігати, співчутливо стежачи за всіма 
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їхніми кроками. Обдаровуйте своєю любов'ю і тих, хто наділений красою, і тих, хто здається 

потворним. Красиве обличчя не завжди є відображенням такої ж красивої душі. З іншого боку, за 

цими потворними створіннями може ховатися душа, сповнена чеснот, яку слід плекати. 

74 Моліться зі смиренням і дозвольте Моїй Волі здійснитися для вас, бо те, про що ви просите, 

не завжди є справедливим, благородним і добрим. Тоді Я дам вам те, що вам потрібно, щоб у вас 

було мирне і щасливе життя. 

Мир Мій з вами! 
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 Духовне повернення  41-47 

 Істинне і неістинне поклоніння  49-57 

Інструкція 126 

 Зловживання свободою волі веде до загибелі  5-7 

 Духовне значення драбини Якова  12-13 

 Молитва - це мова Духа з Його Богом  22-24 

 Незмірне значення одухотворення .  25-27 

Поштовх до боротьби між релігійними конфесіями 

 громади  34 

Будівля храму Святого Духа - це 

 Закінчення церков з їх зображеннями та символікою  35 

 

 Обіцяне царство миру наближається43-44 

Матеріальні слова і вчинки Ісуса та їх 

 справжній духовний сенс  47-50 

Інструкція 127 (введена в дію з 1 січня 1945 року) 

 Не хлібом єдиним живе людина  5-6 

 Любов людська і любов духовна  7-10 

 Абсолютна необхідність нашої духовної підготовки  12-13 



Інформація про зміст 

188 

 Боже благовоління до людини закінчилося  31 

Ми вже не малі діти перед Богом у тому, що стосується 

 про тривалий розвиток нашої душі35 

Пророцтво, проголошене 1 січня 1945 року 

 про сім націй  51-65 

Інструкція 128 

Дух знає божественні закони, і через 

 Одне й те саме має керувати душею і тілом  6 

Легіони привидів з делікатними місіями 

 народиться на землі  8 

 Бог хоче зробити нас знаряддям Своєї волі  30 

Божа справедливість дає правильне балансування 

 Винагорода, коли ми чинимо милосердя  46-49 

 Смирення - це перемога ─ марнославство - це поразка  54 

Кров Ісуса прокладає шлях до висхідного розвитку 

 нашого розуму  62 

Інструкція 129 

Людина походить від Всевишнього 

Будучи тим, кому він зобов'язаний слухняністю  2 

 Кров і жертва ─ символи нашої віри15 

Бог прощає наші гріхи, але ми 

вони повинні спокутувати провину без винятку  20 

Божественне вчення Третього Заповіту 

 повинні бути глибоко закарбовані в серцях  27-28 

Причини духовного роз'єднання людей 

 та їх подолання  36-39 

Людські конфлікти, що відбуваються на Сході України, не можуть не впливати на 

 Релігії та ідеї почали  42-48 

Інструкція 130 (Великий четвер Страсної седмиці) 

 Істинне значення Крові Ісуса та Його жертовної смерті  1-8 

 Найбільше задоволення приносить допомога ближньому  20-21 

Ми повинні відокремити себе від наших ідей 

 про Бога, Його Обитель і Небо  35-37 

Закликають докладати більше зусиль для підвищення інтелектуального 

Досягти цільового показника  38 
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Бог пошле лихо, якщо люди не будуть йому перешкоджати, 

 щоб Його учні виконували свою місію  49 

 Сім печаток та їх представники  56-63 

Інструкція 131 (Великодня субота) 

Воскресіння Ісуса на третій день відповідає 

 початок Третього Часу  3 + 14 

 Фальшиві "Христи" та істинні посланці Божі  5 

Заклик не зображати Божественні страсті через образи 

 і зовнішній культ матеріалізуються11-12  + 15-17 

Кожен з них відповідає за низку питань 

 Душі на землі, а потім на небі18 

 Духовне значення "Драбини Якова"  22 

Запрошення підняти дух у тиші, 

 почути голос Божий28 

 Вільне волевиявлення та Божий провід36 

Інструкція 132 

Слово Боже подібне до насіння, 

яка знаходить багато перешкод для проростання  4-6 

Божественне Вчення з 1866 року відкрилося 

 вік Святого Духа  14-23 

Ми зараз живемо в час болю, в час, коли нам боляче, коли нам боляче, коли нам боляче. 

 Гіркота і випробування  44-46 

Бог встановив дім від початку, 

 у складі чоловіка та жінки  47-48 років 

 Духовний прихід Христа і Його послання  50-58 

Інструкція 133 

 Христос відкриває причину нашого земного життя  2 

 Бог є Дух, але присутній у Своєму творінні  5 

 Прийдіть до Мене, всі трудящі та обтяжені  9. 

Бог не вимагає надлюдських жертв у 

 Його спадкоємність  55-58 

 Про смерть учня Господнього  61-62 

 Моліться, коли люди на війні знищують себе  63-70 

 Служіння ─ одне з важливих завдань учнів74 

Інструкція 134 

Чітке повчання духовно пробудженим учням, 
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 Поширювати вчення Божественного Вчителя  3-17 

 Це час випробувань  22-33 

 Думки про реінкарнацію  41-43 

 Вчення про життя в алегорії  49-52 

 Бог не відвідує нас, бо Він живе в нас ....  54 

 Про віру і милосердя  55 

 Чому біль є в нашому житті?   57 

Інструкція 135 

 Людське правосуддя не є справедливим1-4 

Загибель планети Земля вже не за горами, але 

Падіння цього світу помилок і гріхів відбувається через 

 Запечатування Світла Третьої Ери  5-7 

 Христос пояснює розвиток духовного Ізраїлю  10-16 

Ной, Ісус Навин і Мойсей дали свідчення про свої 

 Влада над силами природи  17-20 

Посланцями Христа стають групи людей 

Знайомство зі своєрідними духовними культами  21-28 

Христос пояснює духовно-психічний розвиток 

 людини  36-49 

Три ціннісні складові нашого буття: Дух, 

 Душа і тіло  41 

Отець Небесний показує і пояснює наперед Свої 

 Плани, які Він має зі Своїми дітьми на майбутнє  52-67 

Інструкція 136 

 Про віру  1-10 

 Заклик до досягнення духовності  11-21 

Про історію Мексики, країни, яку Бог створив 

 обраний для Своїх проявів  22-30 

Христос порівнює Своє народження і Свою вчительську діяльність 

у Другу Еру з Його Духовним Пришестям і 

 Закликає розвивати духовні дари  31-55 

1950 Христос закінчує Свої проповіді через 

 Голос пролунав, але його натхнення триває  56 

Після великого очищення релігійні громади будуть 

 і секти зникають, залишається тільки вчення Христа  57 
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Христос пояснює "Отче наш" сьогодні духовно 

 молитися, але вже не устами  64 

Бог не перебуває всередині людини, бо всі істоти і 

 все творіння перебуває в Бозі  71 

 Наш розвиток дозволяє нам високо піднятися духовно  73 

 Божественний Закон у трьох часах  79 

Інструкція 137 

Світло Божественного Духа показує нам 

 Шлях до Отця  1 

Якщо кожен буде виконувати те, що наказує йому його релігія, 

 він знайде спасіння  2 

Як Бог вів Свій народ перед Законом? 

 Мойсей був присутній?   12-14 

Христос закликає нас до одухотворення нашого життя15-22 

Даремно боротися з Божественним Вченням, 

 тому що він пробиває  23-27 

Духовні протистояння і потрясіння 

знаменують собою кінець епохи 

 і початок нового  28-36 

Наближається час, коли справи людства будуть 

 судити по совісті37-40 

 Христос пригадує великі страждання останньої війни 43-48 років 

Символ "хмари" і духовне 

 Другий прихід Христа  56-66 

 

Інструкція 138 (введена в дію в 1945 році) 

 Через молитву ми маємо зв'язок з Богом  1~-5 

Бог виконав усі обітниці, які Він дав ізраїльському народові. 

і Він також зробить Ізраїлеві духовних. 

 виконано  9-11 

 Велике духовне завдання пророка Іллі12 

Болісні випробування є цілющими для нашого життя 14-17 

 Битва ідей розгориться  34-35 

Бог зробив так, що всі символи зникли, щоб уникнути ідолопоклонства. 

 для запобігання  36-37 
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Ізраїль повинен покласти край роз'єднаності, щоб бути благословенням. 

 бути для всього людства  38-41 

Вчення Христа переможе ворожнечу 

 між духом і матерією. .  51-52 

 Зв'язок Христа з нами після 1950 року  74 

Христове застереження людству: День 

 Його праведність наблизилася до  77-79 

Інструкція 139 

 Молитва і духовна боротьба за мир1-9 

Зіткнення ідей і переконань 

 засуджено13-16  + 33 

 Поява лжепосланців Божих17 

 Шлях, який мають пройти діти Божі  30 

 Пробудження людського духу  34-41 

Матеріалізм - хибний шлях ─ духовне вчення про любов 

 показує істинний шлях  42-49 

Весь Всесвіт розглядався як божественний 

Створено навчальний заклад  50-51 

 Робити добро ─ не очікуючи винагороди  56-58 

Інструкція 140 

Тільки після викорінення в нас матеріалізму можна 

 йдемо духовним шляхом  1-8 

 Любов - це закон, який керує життям  9-13 

Духи істинних дітей Божих мають місію 

 що збереглися від початку створення світу. .  19-20 

 

Правда про Марію як людську матір Ісуса 

 і як духовна мати всіх людей42-52 

Застереження Христа: Сміливо сповідуйте Його вчення 

 і поширюйте їх з любов'ю  57-67 

Інструкція 141 

Суть молитви - не в красивих словах, 

 а чисті помисли серця ....  2 

Боротьба за життя повинна бути, бо вона є частиною 
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 експертиз щодо нашої реституції  3-8 

Дві знакові події цієї епохи: 

 початок і кінець божественних проявів  12-16 

 Христос пояснює духовне бачення  21 

 Божий Дух наставляє нас на всяку правду  22-27 

 Марія, Божественна Ніжність зробила жінкою  64 

 Божественні думки про біль і випробування  66-68 

 Видимий і справжній мир  69-72 

 Христос розкриває нашу духовну місію85-88 

Інструкція 142 

Слова Христа - їжа для духу 

 та управління ними  2-12 

Різні види божественних послань до нас 

 в різний час і з різних приводів13-20 

Настав час духовних чудес, більше не буде 

 матеріал  22-23 

Місія носіїв голосу (або рупорів) 

 Божий  27-29 

Ми не повинні уявляти собі Бога в будь-якій формі, 

 але відчути Його  30 

 Наше завдання: благословити всіх і вся31 

 Про правильну молитву  37-38 

Христос говорить про Своє духовне повернення48-52 

Спокуса підозрює, що час наближається, 

 до якого він прив'язаний  53 

 

У спіритизмі не повинно бути ні пасторів, ні 

 Священики дають  57 

Дотримання заповіді подвійної любові дозволило б 

 Несіть мир і процвітання усьому світу69 
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