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Передмова 
У всі часи Дух-Творець по-різному промовляв до Своїх створінь. 

У "перший час" Отець відкрився своїм дітям у безпосередній формі через совість, а крім того, 

говорив вустами посланців, провідників і пророків. Пророцтва і одкровення слуг Господніх 

сповіщали про висхідний розвиток людського духу і прихід Учителя. 

З народженням Ісуса в Палестині почалася "Друга Ера", в якій "Слово" втілилося в 

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

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

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

оточенні сонму своїх ангелів. 

І ось, 1 вересня 1866 року розпочався "Третій Час" з того, що сталося в Мексиці, визначеній 

землі на Заході. Там відбувалися одкровення Духа щодо людської здатності мислення і мови, які 

безповоротно закінчилися 31 грудня 1950 року, щоб після цього періоду підготовки людина стала 

здатною до більш досконалої форми прямого діалогу людського духу з Божественним Духом і з 

духовним світом в цілому. 

Для проявів обіцяного Спасителя і Його ангелів Господь, згідно зі Своєю вищою волею, 

використав людські знаряддя, тих, кого Він Сам обрав і приготував, і через чий розум виявив себе 

промінь Божественного Духа. 

Протягом останніх 20 років періоду Одкровення, починаючи приблизно з 1930 року, більшість 

вчень Господа були записані стенографічно. Рясне вчення, доктрини, пророцтва, одкровення і т.д. 

відбувалися в численних різних місцях зустрічей, які утворилися по всій країні. Невелика група, 

яка раніше служила "глашатаями", і яка діяла за чіткою вказівкою Божественного Духа, склала 12 

томів з 366 проголошених вчень. Вони дали їм цей титул: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" німецькою мовою: "Buch des 

Wahren Lebens".  
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Вітання від Мексики 
Для того, щоб дати читачеві уявлення про те, як прояви Христа, що з'являється в Дусі, - 

спочатку підготовлені Духом Іллі - відбувалися в Мексиці між 1866 і 1950 роками, наводимо 

привітання німцям від мексиканця, який сам був знаряддям "Слова". Він, по-людськи, простого 

походження, починав своє життя тореадором, потім заробляв на хліб насущний як фотограф для 

себе і своєї сім'ї і жив просто і скромно. 

"Мені щойно виповнився 21 рік. Протягом багатьох років я був прикутий до свого будинку як 

жертва дуже неприємної шкірної хвороби, яка не дозволяла мені навіть на кілька хвилин 

насолоджуватися сонцем або свіжим повітрям. 

У ті роки самотності, які здавалися мені вічністю, тим більше, що я був на зорі юності, коли 

переслідуються наймарнославніші мрії, я пережив неабияку кризу нетерпіння і відчаю. Мушу 

зізнатися, що тільки доброзичлива підтримка моїх батьків, братів і сестер слугувала мені 

моральною підтримкою в цьому судовому процесі, а також, звичайно, слабка надія на те, що колись 

я повернуся до свого здоров'я. 

За мене взялися багато лікарів, і я пройшов незліченну кількість видів лікування - все 

безрезультатно. Пам'ятаю лише, що після кожної невдачі моя безнадія зростала. 

Коли моя ізоляція, моє мовчання і моя самотність ставали з кожним днем все більш 

нестерпними, я знайшов притулок у молитві, помітивши, що в ній мій дух знаходить невимовний 

спокій, і що в моєму серці зародилося передчуття, що незабаром я побачу себе звільненим з мого 

ув'язнення. 

Мої молитви ставали все більш тривалими, а духовне зосередження - все глибшим. Я намагався 

медитувати якомога частіше, бо поки тривала молитва, я залишався вільним від усіх страждань. 

Потім, коли блаженство закінчувалося і я повертався в реальність свого самотнього, тихого і 

одноманітного життя, у мене завжди було відчуття, ніби я прийшов з іншого світу, в якому мій дух 

зміцнився і надихнувся. Тут мушу втрутитися, що свої молитви я формував з непродуманих 

миттєвих ідей. Ніколи не забуду, як під час таких захоплень я втрачав поняття часу і були моменти, 

коли все, що мене оточувало, зникало. Однак пам'ятаю, що в дитинстві - приблизно з 12 років - не 

маючи змоги пояснити це собі, я майже щодня опинявся у своєрідній відстороненості душі, що 

тривала кілька хвилин, під час якої доводилося діяти як автомат, можливо, керуючись 

підсвідомістю. Поки тривав цей дивний стан, не виникало ні найменших труднощів. Як не дивно, 

спочатку це викликало у мене страх, але поступово я звик до цього, а явище з часом посилювалося. 

Моя хвороба досягла апогею. Іноді мені здавалося, що моя шкіра горить під дією внутрішнього 

вогню, який ніщо не може загасити. При цьому мій зовнішній вигляд ставав все більш жалюгідним. 

Одного разу мій батько з'явився зі звісткою про те, що чув слово Божественного Вчителя з вуст 

простої людини, яка, безумовно, була одним з обранців Божих. Це було в бідному місці для 

зустрічей у віддаленій частині Мексики. Його взяв з собою добрий знайомий, який давно 

захоплювався тими прокламаціями. 

В одну мить я був упевнений, що це ВІН, Учитель, промовляє за допомогою людського 

сприйняття, щоб наблизитися до людей у пошуках тих, хто жадає світла і спраглий справедливості. 

Диво, на яке я чекав день за днем, сталося переді мною. ВІН, з Яким я так часто розмовляв у 

години мого болю, зараз зовсім поруч зі мною і чекає на мене, щоб дати мені одужання душі і тіла. 

Я пішов за покликом Господа! У неділю 14 лютого 1934 року я вперше увійшов до цієї скромної 

зали засідань, однієї з багатьох, де можна було почути Божественне послання. Мене дуже вразила 

та самозаглибленість і глибока зосередженість, з якою присутні готувалися до очікування приходу 

"божественного променя", що мав надихнути внутрішній слух "словесника", який потім мав 

передати небесне слово. 

"Носієм слова" або "інструментом" у цьому випадку була жінка. Проста жінка, можна сказати, 

звичайної зовнішності, та ще й сліпа від народження. Її зовнішність, мушу зізнатися, не справила 

на мене особливо приємного враження. Тим більшим було моє здивування, коли з її вуст пролунала 
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проповідь такої глибини, такої дивовижності і такої мудрості, яку важко собі уявити, виголошена 

солодким голосом, сповненим дивовижних інтонацій, які надавали посланню глибоко вражаючого і 

зворушливого акценту. 

У подальшому ході проповіді присутні повністю забули про присутність промовця, щоб 

піднятися в області духу і в повній мірі насолодитися божественною настановою. Але якщо під час 

проголошення хтось випадково відкривав очі і спостерігав за промовцем, то міг помітити, як ця 

бідна і звичайна істота перетворювалася в піднесенні свого розуму, дійсно, як в такі моменти від 

нього випромінювалася величезна краса і благоговійна велич. 

Божественне слово лилося з її вуст невичерпною приливною хвилею, годину, дві години, три і 

більше. Все це відбувалося без запинок, без перерв, бездоганно, без найменшої втоми, без хрипоти 

чи ламкості голосу. Навпаки, чим довше тривав мітинг, тим досконалішим, здавалося, ставало 

натхнення. 

Присутність Божественного Вчителя настільки сильно відчувалася в ті моменти спілкування, 

що його близькість і дружбу можна було відчути досить відчутно. Він промовляв до кожного 

серця! Він читав найпотаємніші думки присутніх і торкався найпотаємніших фібр своїх слухачів, і 

це не ображаючи і не звинувачуючи нікого. Кожен відчував серцем, які саме слова звернені до 

нього Вчителем з шукаючим поглядом любові і мудрості. 

Божественне спілкування в устах носія слова набувало різних відтінків і барв. Коли Господь 

говорив як Батько, то голос передавав ніжність, прощення і ласку; Коли Господь говорив як 

Учитель, голос ставав глибоким і мудрим, а коли Він говорив як Суддя, голос Словесника набував 

тону безмежного авторитету і сили, а справедливість і божественна ревність настільки вражали, що 

воістину спустошували слухачів, викликаючи у них сльози покаяння і змушуючи їх покаятися і 

виправитися. 

Я відчував себе дуже маленьким перед такою величчю і найостаннішим серед присутніх. У 

своєму невігластві я подумав, що Господь, мабуть, не помітив моєї незначної присутності. Однак 

незабаром мені довелося переконатися в своїй помилці і дізнатися, що погляд Учителя відкриває 

кожного. Після кількох місяців частих відвідувань, які не мали іншої мети, окрім як насолодитися 

цим духовним святом, я був покликаний Господом в один незабутній день. Це було 9 серпня 1934 

року, коли, не виходячи з подиву, я був відзначений і помазаний на служіння Божественному 

Слову як Словоносець. 

Найглибше зворушення, найблагородніші і найпотаємніші почуття охопили моє серце в ту 

найвищу мить. Що я міг відмовити в цю піднесену мить тому, хто має необмежену владу над 

своїми творіннями? 

Моя доля була визначена. З того дня я не жив нічим іншим, як присвятивши своє життя такому 

нелегкому і делікатному служінню. 

Кілька місяців підготовки, які одночасно привели до мого повного фізичного одужання, 

послужили підготовці мене як речника Божественного Вчителя, якому я віддав себе тілом і душею 

з тієї години і до 31 грудня 1950 року, коли Світло Божества перестало проявлятися в цій формі. 

Якби ми, носії слова, взялися розповісти про досвід, враження і уроки, отримані в ті роки 

незабутньої боротьби, перед юрбами, що стікалися до різних місць зібрань, розкиданих по всій 

нашій країні, нам довелося б заповнити цілі томи, бо наша кар'єра була безперервною низкою 

найдивовижніших випадків, і перерахувати їх в рамках обмеженого простору, відведеного мені тут, 

було б просто неможливо. 

Але надзвичайно важливо підкреслити, що ми не мали іншої книги для нашої підготовки, окрім 

слова, яке виходило з наших власних вуст. Бо ніякий вплив не повинен був проникнути в наш 

розум, щоб ми могли прийняти божественне послання з максимальною вірністю. Якщо ми 

залишалися смиренними, то Господь вирізняв нас любов'ю і прихильністю перед Своїм народом. 

Але якщо ми одного разу дозволили марнославству чи егоїзму керувати нами, то Він торкнувся нас 

Своєю справедливістю, відкликавши на час Своє натхнення від нас, щоб показати нам, що без 

Нього ми нічого не можемо зробити, бо без Нього ми - ніщо. 
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З часу останнього спілкування з Учителем наприкінці 1950 року я більше ніколи не відчував тих 

особливих відчуттів, які я носив у своєму єстві рік за роком під час виконання Місії як Носій 

Слова. 

З цього дня велика група братів присвятила себе завданню зібрати якомога більшу кількість 

проявів і одкровень, які дарував нам Господь і які, на щастя, були записані. З них була складена 

книга, яка повинна була стати доступною широкому загалу, і яка до сьогоднішнього дня є 

джерелом, з якого людство може напитися води істини, яку Учитель залишив людям цього і 

майбутніх часів в дар любові, світла, справедливості і миру. 

Від мене, який незаслужено був речником Учителя під час його прояву в такому вигляді, 

зажадали свідчення, і я спробував зробити це цими рядками. Я зробив це з усією щирістю, на яку я 

здатний, з палким бажанням, щоб це свідчення послужило стимулом і досягненням, щоб вселити 

впевненість і віру в тих, хто візьме в руки цю книгу, що містить послання, які Божественний 

Учитель у Своїй доброті відкрив людству цього часу через посередників настільки простих, 

наскільки вони недостойні. 

Одночасно з глибини душі посилаю братський привіт в ім'я Господа моїм братам і сестрам у 

Німеччині, на чудесне духовне пробудження яких Учитель вказав нам через своїх людських 

посередників". 
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Інструкція 143 
1 Я зміцнюю ваш дух, щоб вистояти в прийдешній битві, бо великою буде битва ідеологій, 

доктрин і віросповідань. Істинно кажу вам: коли почнеться гоніння на спіритів, повстануть нові 

апостоли, повні віри і мужності. Саме вони будуть проголошувати, що Я воістину був з вами в цей 

час, і саме вони будуть першопрохідцями і пророками в своїх народах. Серед них з'являться ті, хто 

записує мої натхнення, хто осягає мої вчення і бачить духовні видіння. 

2 У той час Я відкрию Себе і в чоловіках, і в жінках, і в юнаках, і в дітях, і в старих. 

3 Весь світ отримає одкровення, прояви і видіння, бо написано, що кожне око побачить Мене. 

4 Я дала про Себе знати на робочому місці вченого, і Моя присутність здивувала його. Я 

здивував військові армії в розпал битви, зупинивши їх просування силами природи. Я проявив 

Себе, виливши Свою милість на нещасні домівки, де вже не було хліба. До дверей будинку 

підійшов юнак і приніс у руках буханець хліба, а чоловіки і жінки здивувалися: "Хто це?". 

5 Вивчайте Мою справу, учні, бо ви повинні бути сильними, щоб, коли всі видимі і невидимі 

стихії будуть лютувати, ви могли свідчити про Моє вчення любові. Сім дарів Я довірив вам у цей 

час для розкриття вашого духу і для виконання вашої місії:  

Тут ми маємо Лідера, Наріжний Камінь, Голосоносця, Наділеного Владою, Провидця, Золоте Перо 

і Стовп*. Але це не перший раз, коли я дарую ці дари народу Ізраїлю. Навіть коли ви перетинали 

пустелю в пошуках землі обітованої, Я дарував вам такі ж дари. Мойсей був провідником, і в той 

же час він передавав Моє слово і показував Мою волю людям. В його руки Я вклав наріжний 

камінь Свого Закону, який є основою храму, який ви маєте збудувати у своїх серцях. Плем'я Юди 

було тією міцною опорою, яка підтримувала мужність і впевненість народних мас. Плем'я Левія 

було легіоном духовних працівників, яким Я дав можливість зберегти віру в Господа. Історія, 

пророцтва і одкровення були записані призначеними руками, і через Моє натхнення пророки 

бачили майбутнє очима Духа. 
* 1. лідер: голова громади. 
2. Наріжний камінь: досвідчений старійшина, який консультує. 
3. Носій голосу - передавач проявів. 
4. Уповноважений: особливо відповідальний за зцілення хворих. 
5. Провидець: Особа, особливо обдарована даром духовного зору. 
6. Золоте пір'я: Відповідальні за фіксування (стенографування) виступів. 
7. Стовп: сім перевірених старійшин громади. 
Див. також: Інструкція 246, 31 (у томі 9), згідно з якою вожді того часу будуть останніми. 

6 Ніяких нових дарів для твого духу в цей час немає, ти все несеш в собі з того моменту, як 

виникла з Мене. 

7 Наближаються дні, в які Я відкрию вам великі вчення, яких ви не знали досі; бо не люди 

відкриють їх вам. Це правда, що в кожній релігійній громаді є посланці від Мене, але не вони 

відкриють Мою скарбницю, і тим більше не ті, хто, не будучи призначеним для цього завдання, 

взяв його на себе за власним бажанням. Ті, кого Я послав на це служіння, володіють мудрістю по 

натхненню. Ті, хто не є Моїми слугами, черпають знання з книг. Одні моляться і люблять*, інші 

читають і вчаться; але ніколи розум не досягне високого бачення духу**. Коли говорять перші, 

вони переконують, потрясають, пестять і зцілюють. Останні дивують, змушують захоплюватися, 

але вони не втішають і не рятують. 
* Доповнення в дужках у тексті також зроблені перекладачами. 

** У поточному оригінальному іспанському тексті немає різниці між термінами "дух" і "душа". Там це 

завжди "espiritu" = дух. У німецькій мові використання терміну душа часто є більш доречним, а іноді і 

незамінним. Якщо термін "душа" здається доречним, наприклад, уперше в навчанні, або якщо обидва 

терміни мають певне виправдання, але перекладач після розгляду прийняв рішення на користь терміну 

"душа", це зазначено у виносці над цією приміткою. (Див. також: Додаток у томі II) 

8 Будьте смиренні, учні, працюйте, не чекаючи нагороди. Будьте радісними в любові і в 

усвідомленні того, що вас любить ваш Небесний Отець. Не уявляйте собі своєї нагороди, бо її 

ніколи не можна осягнути розумом. 
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9 Ще раз кажу вам: Приготуйтеся. Ви не знаєте, чи не здивую Я вас великими одкровеннями в 

цьому році. Світло шостої печатки осяває вас в цей час, і добре, що ви дізнаєтеся зміст цієї 

таємниці зараз. Я буду пояснювати ці уроки через своїх носіїв голосу. 

10 Іоанн, Мій апостол, чув і записував те, що бачив у видіннях, не розуміючи їх. Благословенна 

рука того пророка залишила мої обіцянки і одкровення, описані в алегоріях. І в цьому 

теперішньому часі Я даю вам пояснення тих слів і натхнень, бо тільки Я можу це зробити. Але для 

того, щоб я міг передати вам це світло і щоб ви зрозуміли це слово, очистіть себе, дивіться і 

моліться. 
* Як правило, поруч із запрошенням до молитви ─ навіть першим 

уривок ─ часто не помічений "Дозор". Це слід розуміти у кількох аспектах: По-перше, вона нагадує 

прохання Ісуса до трьох своїх учнів у важку годину в Гефсиманії незадовго до його арешту не спати (Мт. 

26:36-46 та ін.). Це також є обґрунтованим проханням брати участь у долі інших з пробудженою 

свідомістю у доброзичливий і, таким чином, підтримуючий спосіб, як це також робиться у заступницькій 

молитві. Крім того, це ще й духовна пильність, постійна готовність звертати увагу на часто тихі, слабкі 

пориви духу і совісті, вчасно їх усвідомлювати і мислити, відчувати і діяти з внутрішнього спонукання 

ближньої любові і милосердя, не давати себе визначати егоїстичному, нелюбовному інтелектуальному 

мисленню, рішення якого з вищої духовної точки зору є хибними, тобто завдають шкоди душі, що, як 

правило, усвідомлюється лише згодом, коли стають помітними наслідки. Через споглядання або 

медитацію, особливо внутрішню, ментальну, а також емоційну, можна практикувати спокій і уважність, 

так що думки та інтуїції з цього світу, а також з потойбічного, з їх впливом на емоції та дії, відразу ж 

стають усвідомленими і можуть контролюватися. (Див. також: Інструкція 146, 60) У цьому світлі слід 

також розглядати частково суперечливі дослідження щодо впливу письма та зображень у різних засобах 

масової інформації, від коміксів до телебачення та Інтернету, особливо серед дітей та молоді. Бути 

неспаним означає бути уважним, що також означає бути сприйнятливим, як по відношенню до 

навколишнього середовища і ближнього, так і у внутрішньому духовному спілкуванні, у відчутті Божої 

волі (голос совісті/натхнення). У цьому контексті слід також згадати про сновидіння, які доводяться до 

свідомості через пам'ять, і навіть можливий їх супровід під час звичайного сну з своєрідним 

пробудженням свідомості, г. 
Тобто прокинутися, коли тіло спить. Важливість сновидінь як можливого джерела глибшого розуміння 

випливає з інших уривків учення (наприклад, У. 159, 3; У. 162, 4; У. 167, 47), а також з біблійних текстів. 

Вони також залежать від розвитку душі і духовного піднесення або настрою (У. 100, 30). 

11 Істинно кажу вам: якщо ви ще не чули вищих вчень, то тільки тому, що вам бракує 

піднесеності і чистоти. Зробіть себе гідними через милосердя прийняти у свої серця сторінки, які 

містить Книга Семи Печатей. 

12 Я приходжу до Своїх дітей, щоб навчити вас чеснот, щоб ваш дух був сильним і ви могли 

перемогти спокуси, які є нахилами вашої плоті. Відкрийте свої духовні очі і побачте багато речей, 

які Я приготував для вас у Моїй скарбниці. 

13 Я працюю над вашими серцями Своїм Словом, щоб ви стали частиною храму Мого Святого 

Духа. 

14 Улюблені люди: Учитель дає вам вчення, і в його значенні є світло, яке освітлює ваш дух. 

15 Ви підносите себе до Мене у своїй молитві, знаючи, що через неї ви будете почуті Отцем 

вашим, який дасть вам сили і допоможе вам, як Симону Киринейському, нести свій хрест. 

16 У Моєму Слові ви знайдете щит і світлу зброю для перемоги у вашій боротьбі. Я готую вас 

для того, щоб через розвиток вашої душі і розкриття ваших духовних дарів ви змогли протистояти 

спокусам. 

17 Прокидайтеся, улюблені, дійте, як мудрі діви з притчі, даної Моїм учням у Другу Епоху. 

Будьте, як вони, зі світильниками, що горять, щоб ви завжди покладали на Мене свою віру і надію. 

У вас - святилище, яке Я приготував з великою любов'ю в цю Третю Еру. Ви - хранителі Мого 

Слова, і Я перетворив кожен розум і серце на джерело любові, чесноти, цілющого бальзаму, який 

потече кришталево чистою водою серед людства. 

18 Велика твоя радість, Ізраїлю, бо ти побачив, що зміг принести втіху засмученим серцям, і 

що схилені від болю відчули підбадьорення від твого слова, коли ти був озброєний. Блаженні ви, 

що так виконуєте своє завдання. Продовжуйте боротися, щоб донести Мою милість до людей. Я 
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приходжу зі своїм словом, щоб підбадьорити вас у цій боротьбі. Я вчу вас будувати і відновлювати 

те, що людство з часом зруйнувало своїм матеріалізмом. Ваш дух знає час, в якому він живе, він 

вчиться все краще і краще витримувати випробування, які зустрічаються на його шляху, бо велика 

його віра і любов до Моєї Справи. 

19 Улюблені діти, Я дам вам вашу нагороду в кінці вашої боротьби. Наразі ви не знаєте, коли і 

як це станеться, але істинно кажу вам: Моє слово збувається, і Я запропонував вам землю 

обітовану, де ви відчуєте блаженство, освіження і щастя. Ви повною мірою відчуєте Мій мир, бо 

тоді ваш дух здобуде перемогу. 

20 Я ще раз показую вам шлях, яким повинен пройти ваш дух; на ньому - Моє світло, чесноти і 

духовні ідеали, з якими ви повинні пройти свій шлях. Я прийшов в цей час з вогненним мечем - не 

для того, щоб вбити дух, але для боротьби з темрявою, яка поширилася навколо вас. 

21 Ось сила Слова Мого, яку Я відкриваю перед вами у справах любові! Цим Я свідчу про 

Себе. Я творю чудеса в кожному серці, щоб перетворити вас на дітей світла, бо Отець ваш є Світло 

і безмежна Мудрість. Кожному Я даю Своє Слово, яке є Законом. Але зрозумійте, що Я не 

примушую вас Своєю силою підкорятися йому і бачити в Моєму Слові бич, який ранить ваше 

серце. Хіба ви не знаєте, що Я, як Батько, не хочу болю для Своїх дітей? Зрозумійте, що Я очищаю 

вас через Моє вчення і зцілюю вас від ран, які ви приносите Мені; і якщо Моє слово судить вас на 

мить, то це тому, що Я - досконале правосуддя і таким чином позбавляю вас від болю, який ви 

створюєте для себе, коли забуваєте про виконання Мого закону. 

22 Я хочу, щоб ви були духовно вільними. Але не впадайте в розбещеність, до якої спонукає 

вас тіло, бо Я довірив його вам для того, щоб воно було охочим знаряддям, яке підтримує вашу 

душу в її висхідному розвитку. Але вона стала рабом того, ким повинна керувати. Я навчаю вас 

Своїм словом, щоб ви не давали себе захопити буревію своїх пристрастей і вміли володіти собою. 

23 Народе Мій, любіть і свідчіть про Мене в кожній вашій справі. Практикуйте чесноти і 

поширюйте Моє світло. Я вливаю його в твій дух і живлю його хлібом життя вічного, він смакує 

плодами життя, він приймає Мою мудрість. В цьому суть мого слова. Ви приготували свої серця, 

як чисту чашу, і в неї Я вливаю Свою Кров крапля за краплею. 

24 Народе мій, зрозумій алегоричне значення мого слова і освіжися ним. 

25 Ваші матеріальні очі не можуть бачити Моє променисте обличчя, але ви розумієте Мене 

через слово, яке вбирає ваш дух. Моє Слово - це та вібрація, яка дає ритм всьому створеному, щоб 

все було в досконалій гармонії. Таким чином, ваш дух підкориться силі Мого Слова, щоб ви могли 

досягти воріт спасіння, а потім і Землі Обітованої. 

26 Ось Моя присутність! Ось сила Духа Мого, станьте законом у собі, законом, що говорить 

вам: Любіть один одного. Цим невидимим законом Я об'єдную всіх Своїх дітей. Я дозволю 

полум'ю любові розгорітися з усіх сердець, щоб усі злилися в один ідеал. 

27 Ваш Учитель несе вам послання миру і спасіння, якого ви так довго чекали. Я один можу 

допомогти вам своїм вченням знайти той шлях, який приведе вас до духовного дому. 

28 Ви чуєте Моє слово через людські вуста. 

29 Що потрібно для того, щоб стати на шлях одухотворення? Якщо у вас є любов, ви 

підніметеся дуже високо, і якщо ви довіритеся мені, ви не будете спотикатися в своєму житті, і 

здібності зцілювати, говорити і переконувати, які є в вас, розкриються, і все це буде служити 

прогресу вашого духу. 

30 Ви всі можете йти Моїми стопами, бо ви всі оснащені для того, щоб піднятися і досягти 

Мене. Хто вам сказав, що одні туди потраплять, а інші ні? 

31 Я не створив духів різних ієрархій, вони всі створені однаково, і всі ви маєте Моє 

Божественне помазання. Але сьогодні ви не всі чисті, як були при створенні, і тому Я кажу вам, що 

ви повинні очиститися. Бо Я хочу, щоб те, що виходить з ваших сердець, було чистим, щоб ви 

слухалися Моїх натхнень, щоб ваша праця була безкорисливою і ваша праведність відображалася у 

всіх ваших справах. Егоїзм чи заздрість не є проявами піднесеного духу. Коли ви очистите своє 

серце, щоб звільнити місце для світла, тоді ви будете готові зробити мою роботу відомою, і тільки 

тоді ви зможете бути передавачами, провидцями і пророками істини. 
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32 Мій вселенський промінь просвітлює дух людей, очищає і підносить їх, бо Я хочу, щоб ви 

були вище людського і творили чудеса, як Я вас навчив. 

33 Пам'ятайте, що Я доброзичливий і не судив ваших справ. Я дарую вам Свою допомогу, Я 

приходжу на допомогу тим, хто страждає, тим, хто заблукав, і Я не засуджую їх, бо вони ще 

можуть покаятися і уникнути нових падінь. Я нікого не викривав, Я лише озброїв ваш дух, щоб ви 

відчули відповідальність за кожен свій вчинок, щоб ви піднялися, спокутуючи провини, і відтепер 

будували на міцному ґрунті. 

34 Зцілюйте хворих вірою і любов'ю. Розвивайте свої здібності, щоб ви знали, скільки 

милостей Я приготував вам, і щоб ви не говорили, що те, про що Я прошу вас, виходить за межі 

ваших можливостей. 

35 Щиро бажайте моєї присутності, і вирушайте повні сил, проповідуючи любов. Вчіть на 

доказах і демонструйте, що любов може повернути здоров'я хворій людині, оскільки вона є 

найсильнішим засобом, відомим людині. 

36 Піднесіть свій дух і подумайте про мільйони хворих людей у світі, і вилийте на них весь 

бальзам своєї молитви. 

37 Христос не помер, він живе вічно, щоб дарувати життя і воскресіння душам. Якщо ви 

прийшли до мене, страждаючи, і, покидаючи це місце зустрічі, шукаєте свій біль і не знаходите 

його більше, то це тому, що ви осягнули Моє Слово і знайшли в ньому цілющий бальзам, який 

повернув вам здоров'я і мир. 

38 Я прийшов у цей час, щоб показати вам Мій Закон, незважаючи на невір'я людей. Ті, кого Я 

обрав, щоб утворити з ними Моє апостольство, увірували, почувши Моє Слово, і їхня віра 

непохитна. Але ті, хто, почувши Мене, відійшли і заперечують, що це Я даю про Себе знати, вже 

несуть у своєму дусі насіння Моєї любові, і рано чи пізно вони повернуться до Мене. 

39 Якби заради моєї справи вас неправильно оцінили і переконали в тому, що ви помилялися - 

що б ви відповіли? 

40 Ти кажеш Мені, що підеш за Мною до кінця, що запалила світло любові у своєму серці і що 

витримаєш найбільші випробування, щоб свідчити про Мене; і Я даю тобі стійкість, бо піднімуться 

великі бурі, щоб погасити світло твоєї віри. 

41 Якщо ви вкажете на своє просте і чесне життя як на свідчення цієї істини і дозволите Духу 

говорити авторитетно, ви захистите свою віру, і вони повірять Мені. Найсильніша зброя для 

перемоги над ворогами - це любов, розсудливість і справедливість. Поважайте віру своїх ближніх, 

але несіть світло в їхній дух. Будьте смиренні і не робіть один одному ворогів через Моє вчення. 

Всі кажуть, що вони виконують Мої заповіді і роблять справи, негідні переді Мною. Підготуйтеся і 

не дійте всупереч своєму обов'язку. Через вас Я буду говорити з людством, бо кожен з моїх 

обранців буде рупором мого вчення, послом доброї волі. 

42 Якщо ви хочете, щоб ваші ближні прийняли Мене, носіть Мене з собою у святилище вашого 

серця. Я залишаю книгу своєї правди відкритою для читання світом. 

43 Я хочу залишити вас духовно підготовленими перед 1950 роком, хочу передати вам свій 

мир, прощаючись з вами. Моя воля полягає в тому, щоб ви отримали право на отримання моїх 

останніх наказів та розпоряджень. 

44 Після того року, в якому 144 000, позначені вогнем моєї любові, будуть об'єднані, одні в 

матерії, інші в дусі - вони будуть оснащені, і не буде ніякої людської сили, яка зможе відібрати 

духовні дари, які я дав їм, або надати їм інші дари. 

45 Блаженні ті, хто одухотворив себе до цього часу, хто дозволив своїй душі розвиватися, 

йдучи висхідним шляхом, бо вони будуть підготовлені до часу перетворень, що очікують вас, і 

досить сильні, щоб протистояти сектам і релігійним громадам. 

46 Я запропонував вашій увазі своє вчення, яке подібне до живильного потоку, що виходить 

від мене. Ніхто не зможе зупинити його хід. Вона стікала з високої гори, щоб зробити спраглу 

землю родючою. 
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47 Я з вами, і вам нічого не треба боятися. Моє натхнення тече вічно, і вічно ви можете 

живитися від мене. Як той ангел, кажу вам сьогодні: Слава Богу у свідомості одухотвореної 

людини, і мир на землі людству, яке прагне встановити мир у всьому світі. 

48 Улюблені, Я вливаю в вас очисний вогонь Свого Слова, щоб ви мали силу, світло і життя. Я 

посилаю вам Свої думки через цей голосоносець, і вони не можуть бути заплямовані, коли 

проходять через нього. Божественність не заплямована, коли вона проявляється через людський 

мозок, навіть якщо він не одухотворений. 

49 Я повинен часто повторювати свої вчення, щоб "останні", які приходять переді мною, 

невпинно робили перший крок і з цього моменту, з того першого уроку пізнавали суть цього 

прояву. 

50 Знайте, що ті, хто люблять один одного, можуть спілкуватися на найбільших відстанях; Я 

люблю вас, і ви любите мене. Для духу не існує перешкод; на вашому життєвому шляху ви маєте 

багато можливостей відчути це. Ви вчитеся любити Мене, і бувають моменти, коли ви відчуваєте, 

що досягли істинної любові, якою Мені судилося просвітити ваше серце, щоб воно дало вам силу 

на вашому життєвому шляху. 

51 Я не прошу вас робити те, чого ви не знаєте, або те, чого ви не в змозі зробити. Якби я це 

зробив, я був би несправедливий до вас. Якщо хтось і знає, якого рівня розвитку ви досягли, то це 

Я. Зауважте, що Я не прошу вас розмовляти зі Мною від духу до духу без попередньої підготовки. 

Я даю вам цю підготовку, коли спілкуюся з вами через носіїв голосу, через мозок яких Я посилаю 

вам Свої вчення. 

52 Учіться слухати, учні, бо слухати не те саме, що чути. Всі чують, але дуже мало тих, хто 

вміє слухати, а тільки так можна зрозуміти істинність мого вчення. 

53 Знайте, що Учитель бере на себе цей клопіт духовного зближення людини з її Богом, коли 

посилає вам Свої думки, щоб вони, осяваючи вас, просвічували вас. Зовні мова, що лунає з вуст 

передавачів, надто проста, але її зміст досконалий, як і ваш Отець, що посилає її вам. Намічений 

сенс цієї роботи знаходиться за межами того, що ви можете собі уявити і осягнути; тому уявляйте 

його божественним, великим і вічним. Це більше, ніж розрада для втомлених, більше, ніж бальзам 

для хворих. Це найвищий дар для духу, який дарує щастя любити Бога, і який дає вам знання 

істинного життя. 

54 Знайте, що той, хто зрозумів і визнав дещо з того, що призначене для тих, хто піднімається 

духовно, вже не може відірвати свій дух від того світла, яке відкрилося йому. Чи йде він у незвідані 

світи, чи знову і знову повертається на землю - те, що він колись отримав як божественну іскру 

світла, завжди буде знову підніматися з найчистішого його єства як передчуття, як божественне 

натхнення. Часом вона відроджуватиметься, як солодке пробудження або як небесна пісня, що 

сповнюватиме серце захопленням, як туга за поверненням до духовної домівки. Ось що означає 

Моє вчення для душ, які повертаються в це життя. Зовні дух забуває своє минуле, але в істині він 

не втрачає знання Мого вчення. 

55 Тим, хто сумнівається в тому, що саме Божественне "Слово" говорить з вами в цю мить і в 

цій формі, Я кажу: якщо вони не хочуть називати Мене цим ім'ям, якщо вони не хочуть 

приписувати це Слово Божественному Вчителеві, нехай вникнуть у сенс цього вчення і 

докопаються до суті кожної його думки; якщо, розмірковуючи над почутим, вони прийдуть до 

висновку, що в ньому міститься світло і істина для людства, нехай використовують його як мірило 

своїх кроків на землі і перетворять з його допомогою своє життя. 

56 Я знаю, що передаю вам істинну мудрість; те, у що вірять люди, не змінює анітрохи Моєї 

істини. Але треба, щоб людина була впевнена в тому, у що вона вірить, що вона знає, що вона 

любить. Тільки тому Я іноді опускаюся у Своїх проявах до рівня людства, щоб воно впізнало Мене. 

57 Тим, кого Я вже називаю учнями, Я повинен сказати, що на них лежить священний 

обов'язок навчати і приводити до розуміння цього Вчення тих, кого Я називаю "малими дітьми", бо 

вони ще не розуміють ні того, що бачать, ні того, що чують в Моєму вченні. Щоб бути Моїми 

учнями, мало розуміти, треба ще й відчувати. Бо є багато тих, хто, хоча і розуміють достатньо 

вчення, яке Я дав їм у Слові Моєму, але не в змозі достукатися до тих, хто ще не в змозі осягнути 
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Божественне Вчення. Знайте, що мої діти часто потребують ваших пояснень і вашого досвіду. 

Навчайте себе, щоб ви могли навчати їх, і ви відчуєте, як віра розкривається в них, а дар Слова - у 

вас. Ви повинні запалити глибоку віру, яка має також розум і розуміння. 
* Тут слід пам'ятати, що і в попередні часи, і навіть сьогодні багато законів були і залишаються 

невідомими. Через незнання і помилки виникло протиріччя між вірою і знанням, між релігією і наукою. Це 

протиріччя усуває вчення про дух, бо замість "сліпої" віри воно робить можливою віру, засновану на 

духовному знанні і прозрінні - віру знаючу і тим самим науку, розширену і просвітлену в бік духовної і 

потойбічної реальності. 

58 Це неправда, що ви всі жорстокосерді. Я часто бачив, як ви плачете заради інших, і 

відчував, як ваші серця розриває чужий біль. 

59 Ця Епоха була відкрита проявом Мого променя через органи розуму*, які були обрані для 

цього, бо несли в собі цю місію. Не думайте, що вони були обрані через свою чистоту, бо якби це 

було так, то я не знайшов би жодної. 
* мислення та мовленнєві здібності "носіїв голосу". 

60 Задовольняйтеся Моїм божественним зміцненням і відчувайте себе в безпеці, бо ви зі 

Мною. Завтра, коли ваше серце прокинеться до любові і одухотвориться почуттям любові до 

ближнього, нехай воно безперестанку чинить ближньому своєму те, що я зробив з ним. 

61 Згадайте той день, сповнений світла і радості першого зібрання учнів цієї Справи. Це було 1 

вересня 1866 року, коли світло Іллі вилилося як натхнення на тих, хто зібрався навколо Роке 

Рохаса*. 
* Ім'я цього першого власника голосу та довіреної особи вимовляється як "Роке Рохас" (швейцарське "ch"). 

62 Цього дня відбулося посвячення тих, хто стане першими провідниками і першими 

голосоносцями. Це був день натхнення, одкровень, обіцянок і заповітів. 

63 Учні відчували себе духовно перенесеними на Синай або на гору Фавор, згадували великі 

одкровення Першої та Другої Епохи. І вони не помилилися у своєму передчутті, бо духовна 

Присутність Мойсея, Моя Присутність і Присутність Іллі була з ними, так само, як це було на горі 

Фавор у тому духовному видінні, яке бачили деякі з Моїх учнів - одкровенні, яке люди назвали 

"преображенням Ісуса". 

64 Вам, що слухаєте мене сьогодні, кажу істинно, що духовна присутність Мойсея, моя 

присутність і присутність Іллі з вами. Що було у людей Другої Епохи, чого немає у вас? Ви маєте 

таку ж віру, яку мали вони, так само, як Я кажу вам, що серед вас є недосконалість і гріх, так само, 

як і в той час. 

65 Тут ви маєте присутність трьох посланців: Мойсея, Ісуса та Іллі - духовну присутність, 

невидиму для людських очей і відчутну лише для почуттів духу. Тому я кажу вам: Приготуйтеся, 

щоб ви могли насолоджуватися світлом, яке зараз виливається на ваш дух. 

66 Відкрийте своє серце і відчуйте в ньому присутність Мойсея. Станьте чутливими і почуйте 

Його духовний голос, який заохочує вас продовжувати подорож, так само, як Він заохочував Свій 

народ у перший раз, коли вони перетинали пустелю. 

67 Мойсей не байдикує в лоні Отця, його Дух діє безперестанку і робить так, щоб голос Закону 

був почутий у кожному дусі. Він каже вам бути істинними дітьми віри, щоб ви могли досягти тієї 

землі, обіцяної духу. 

68 Люди, збережіть у своїх серцях почутий урок, щоб ви завжди могли насолоджуватися Моєю 

духовною присутністю, яка супроводжувала вас на всьому життєвому шляху. 

69 Моліться, бо Я отримую ваші думки, і доки триватиме ваше заступництво, Я буду 

проливати Свої благословення на людство. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 144 
1 Підніміть свій дух і подолайте пороги матеріального, щоб з'єднатися з Моїм Божественним 

Духом. 

2 Чому ви хочете підпорядкувати свій дух землі і тим самим позбавити його духовних 

радощів? Не забувайте, що він належить до іншого світу. 

3 Нехай твій дух увійде в Моє святилище, щоб там він наситився світлом і надалі був 

провідником твоїх кроків, господарем і внутрішнім суддею. 

4 Ці натовпи людей тут, які чують Моє Слово, за цей час відкрили свої духовні очі до світла, 

бо не було жодної людини, яка б проповідувала з тією чистотою, правдою і щирістю, з якою Я дав 

вам Мої настанови. У всі часи люди фальсифікували Мою істину і приховували Мій закон від 

людства. 

5 Нині Я побачив, що вчення, якому Я навчав вас у Другу Еру, приховане, недосконале і 

трактується не відповідно до духовного розвитку, який ви маєте сьогодні, а відповідно до 

розуміння людей багато століть тому. Але Я прийшов до вас і, побачивши вас голодними, дав вам 

"хліб" у великій кількості, щоб ви наситилися, а потім передали його людям, які ще прийдуть. 

6 Пам'ятайте, що вас чекає новий час, що моє слово закінчиться, і що ви залишитеся наодинці 

з моїм вченням. Якщо ви тоді зумієте підготувати себе, то зможете говорити про Мене. Але якщо, 

незважаючи на знання, ти впадеш у спокусу, якщо спотвориш Моє Слово або неправильно 

витлумачиш його, то Моє вчення на твоїх вустах не буде поживою для твоїх ближніх. 

7 У вас ще є час помолитися і підготуватися до виконання свого обов'язку. Не чекайте, поки 

вас спіткає моя справедливість, не чекайте, поки біль і війна будуть бичувати вас, як ті ваші братні 

народи, що заливають поля кров'ю і залишають домівки у злиднях. Підтримайте свою державу 

своїми молитвами і не дайте їй бути зруйнованою, як Єрусалим. Плекайте своїми справами сад, в 

якому квітами є прощення, любов, молитва і милосердя. Цей сад почнеться у ваших серцях і 

закінчиться у вашому дусі. Присвятіть кілька хвилин дня спогляданню, нехай ваш дух підніметься, 

щоб Моє натхнення досягло вас. Бачите, у вас немає під рукою книг, і тільки за допомогою цього 

натхнення ви зможете отримати світло в цей час. Пам'ятайте, що настане момент, коли вам 

доведеться свідчити про Мою істину, і що тоді вам доведеться звернутися до книги, яка 

знаходиться в вашому серці. Вчіться читати цю невидиму книгу, щоб ваш розум не затьмарювався. 

Зануртеся в себе, щоб голос вашого духу прозвучав на ваших вустах. 

8 Кожна релігійна громада і кожна секта готується, бо передбачає близькість протистояння. 

Ти будеш стояти між ними, але тоді ти будеш озброєний, бо Я буду використовувати твій інтелект, 

щоб зробити Себе відомим. 

9 Сьогодні я бачу тебе ще немічним, бо коли ти отримав невдячність своїх ближніх на знак 

подяки за твої діла любові, ти мовчки плакав і говорив до мене: "Чи це той хрест, який ти поклав на 

мої плечі?". На це я відповідаю вам іншим запитанням: чи ви вже забули приклад Ісуса серед 

людей? Якщо світ ранить тебе, не звинувачуй в цьому Мене, змилуйся над ним, Я знову закрию 

твою рану. 

10 Нехай люди вважають тебе вбогим, а якщо ти будеш смиренний, то Я зроблю тебе великим 

духом. Мовчіть, коли можете, але працюйте наполегливо. Свідчіть про Мене, бо і Я буду свідчити 

про вас. 

11 Якщо ваш дух відчуває потребу злетіти, то це тому, що бувають моменти, коли він відчуває 

себе чужим у цьому світі, де він відчуває себе іноземцем. Вона усвідомлює, що її справжня 

вітчизна, її дім - у потойбічному світі. 

12 Дванадцять колін Ізраїлевих розсіяні по всьому світу. Вони об'єднаються у виконанні своєї 

місії, незважаючи на те, що знаходяться далеко один від одного. Вони шукають нескінченність в 

очікуванні Мого нового одкровення. Але пророцтва збудуться і вони побачать світло. Серед них - 

великі духом, з вишколеним розумом, благородними серцями та сильним натхненням. Багато з них 

прийдуть до вас, і ви будете вражені їхньою високою духовністю - хоча зараз вони Мене не чують. 

Не дозволяйте їм здивуватися вашій невеликій підготовці. 
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13 Наближається час, коли з'являться спільноти, які здивують вас своєю духовністю і 

розкриттям своїх духовних дарів, і коли з'являться пророки, бо світло Мого Святого Духа 

опромінює кожен дух і кожен інтелект, щоб відкрити йому час, в якому він живе, і вказати 

кожному його місію. 

14 Ворота цієї країни незабаром відкриються, щоб дати притулок чоловікам і жінкам, які 

прибудуть з інших країн. Всі вони принесуть з собою голод, біль і нужду, а у вас знайдуть тепло, 

хліб і затишок. Приготуйте свої серця, щоб прийняти їх з любов'ю. 

15 Скільком з вас доведеться виїхати в чужі країни, і ви потім повинні будете залежати від них, 

щоб вони прийняли вас як братів! 

16 Коли Я відійду від вас, ви станете одним серцем. 

17 Скажіть разом з духами світла: "Слава в вишніх Богу і на землі мир людям доброї волі". Так 

звучить хвальна пісня ангелів. 

18 Люди, приготуйтеся слухати мої слова з повною відданістю, тоді ви зрозумієте, що це була 

благодать - знову побачити світло Вчителя. Моє натхнення стало словом людським і шукає душі, 

які цього потребують або спраглі світла. Солодка розрада, колись обіцяна вам, полягає в суті цього 

смиренного і ніжного слова, яке прагне переконати вас. У ньому - небесні пахощі, і він змушує 

серця битися швидше, як билися серця Моїх учнів Другої Епохи в ніч Таємної Вечері. 

19 Ласкаво просимо до мого вчення. Ви приходите через обітницю вашого спасіння, ви 

приходите через Слово, яке показує вам справжнє життя. Беріть з мене приклад, любіть свій хрест, 

цілуйте хрест свого життя, благословляйте Волю Отця. 

20 Я кажу вам: любіть свій хрест, бо якщо ви повстанете проти нього, несучи його на своїх 

плечах, то біль розірве глибоку рану у ваших серцях. Я воістину люблю свій хрест, люди, але чи 

знаєте, як Я називаю свій хрест? Мій хрест складається з вас, люди, яких я так люблю. 

21 На важких мандрах не будеш блюзнірствувати, кожен новий біль - це новий вогник у 

твоєму серці, кожне випробування змусить розквітнути у твоєму єстві квіти досвіду. Розумію: Коли 

тебе б'є біль, то це тому, що тобі це потрібно. Ви також повинні розуміти, що коли радість 

оволодіває вами, то вона була потрібна і вам. 

22 Блаженні ті, хто приховує свої страждання і ділиться всіма своїми радощами з ближніми, 

навіть якщо вони дуже малі. 

23 Блаженний, хто, приймаючи біль, знає, що він удосконалить його і приведе до вершини, бо 

він усвідомив, що біль є спадщиною людини і це послужить для її очищення, щоб вона змогла 

повернутися до Отця. 

24 Я дав людині всі необхідні засоби, щоб вона через справи любові збудувала з них драбину, 

яка веде її до Мене. Я передав йому у спадок свою мудрість і свою любов. Але оскільки він не 

скористався цими дарами, біль заповнив цю порожнечу. 

25 Колиска - це початок людства, могила - це кінець, і я бачу, що ви більше страждаєте, ніж 

радієте тому періоду вашого існування, який поєднує ці два крайні моменти. Ви плачете, коли 

народжуєтеся, поки живете, і, нарешті, коли помираєте. Я, той, хто йде вашими слідами, хочу і 

повинен вас врятувати. Моє вчення - це голос, який закликає вас знайти шлях миру. У всі часи 

Моїм Законом були справедливість, любов і мир. Вона вказала вам шлях і зробила його 

впізнаваним, щоб ви могли врятуватися. 

26 Багато хто з людей цього часу, почувши слово "любов", яке часто повторюється в Моєму 

вченні, скаже собі: "Цікаво, що це за любов, яку вони так старанно проповідують?". Мої 

послідовники повинні потім виконати роботи, які пояснять і роз'яснять, що таке любов, якої Я 

навчив вас і надихнув. І в Другу Епоху люди запитували мене, в чому природа тієї любові, про яку 

так багато говорив Ісус людям, а Учитель, щойно присівши біля трояндового куща, квіти якого 

були сухі і зів'ялі, під час проповіді пестив їх рукою, і ті квіти оживали під впливом його пестощів, 

і всі, хто оточував його, були воістину зворушені таким дивом. Таке станеться і з серцями людей, 

коли вони вмітимуть любити один одного. Трояндові кущі знову зацвітуть, а зів'ялі троянди 

оживуть. 
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27 Не всі люди будуть однакової думки, коли отримають це світло, бо період розвитку не у 

всіх людей однаковий. Одні проводять на життєвому шляху більше часу, ніж інші; також знайте, 

що всі люди відстають у пізнанні і висхідному розвитку через те, що відхилилися від шляху 

розвитку. 

28 Людина живе давно, але мало користі винесла зі свого життя, а все тому, що найбільше 

значення надавала матеріальним задоволенням, а мистецтво жити з любов'ю і справедливістю 

зневажила. 

29 Я несу світові новий урок, який буде подібний до божественного дощу, що оживить засохлі 

серця і відродить застійні або хворі душі. 

30 Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Просіть, і буде вам дано", і тому ви приходите з вашими 

численними проханнями. Але зараз Я кажу вам, щоб ви навчилися просити і отримувати: Просіть зі 

смиренням і отримуйте з покорою. 

31 Твоє серце говорить Мені: "Учителю, як часто ми ображали Тебе нерозумними і 

неосвіченими проханнями?". Але я кажу вам, що ви не образили мене, коли зробили це через 

незнання. 

32 Через ваше незнання Я вкотре доводжу Себе Вчителем серед вас, і ось Я тут, навчаю і 

виправляю Своїх учнів з любов'ю. 

33 Ви добре робите, що поспішаєте на мій поклик, бо всі долі засновані на мені. Не світ 

нав'язує вам їх, і не закони землі визначають вашу долю. Ваша свобода волі також має свої межі, 

людина не є незалежною. Я - єдиний незалежний, у Чиєму Бутті засновано все, що створено. Але я 

кажу вам, що я жадаю вашої досконалості. 

34 Чому я бачу, як ви понуро йдете по цьому життю, як невдахи? Підніміть своє обличчя, вірте 

у свою долю, завжди дивіться вперед, бо там, на горизонті, ви побачите мене. 

35 Людство, визнайте Моє вчення. Духовність, яку вона дарує, зробить мій голос чутним для 

вас у хвилини самотності або болю. Вона дасть вам незвідані сили в години випробувань, і коли 

суєта світу втомить ваш розум, а в серці відчуєте смуток, ви почуєте небесний концерт з 

безмежності. Потім, прокинувшись від свого захоплення, ви запитаєте: "З якої книги я дізнався про 

це?". Але Я скажу вам: "У книзі Моєї мудрості і Моєї любові". 

36 Коли це станеться, у вас буде діалог духу з духом. Тоді ви ввійдете до храму Господнього. 

37 Ваш дух повинен злетіти, щоб тіло зміцнювало і підтримувало вас у боротьбі за життя. 

Якби ви по-справжньому довіряли Мені, вам не потрібно було б марно стукати в двері ваших 

ближніх, серця яких майже завжди закриті для допомоги. 

38 Моє вчення гартує ваш дух. Працюйте разом зі своїм Отцем, виховуйте серця своїх дітей у 

Моєму вченні. 

39 Сьогодні ви - Мої учні, завтра вони будуть вашими дітьми. 

40 Подумайте про тих, хто втрачає батька ще в дитинстві. 

41 Подумайте про тих, хто ніколи не відчував материнської ніжності. 

42 Тільки шлях Закону Мого зможе заповнити їхню нестачу і привести їх до воріт спасіння. 

Тому мій слід незнищенно закарбувався на всіх ваших життєвих шляхах. 

43 Улюблені, завтра, коли пошириться чутка, що Я був з вами, натовпи людей прийдуть 

допитувати вас. Якщо на той час життя у ваших домівках буде чистим, а ваша відданість Отцеві - 

такою, як Я вас навчив, то чи не вважаєте ви, що це буде найкращою відповіддю, яку ви можете 

дати, і найкращим доказом того, що ви почули Моє слово? 

44 У наш час, коли навіть повітря, земля і вода отруєні злими справами людей, як мало 

залишилося тих, хто не заражений злом і темрявою! 

45 Хто з ваших співвітчизників, натрапивши на громаду, що живе в чесноті та мирі, зможе 

заперечити те, чого навчив їх Отець? Повалені монархи можуть прийти оплакувати свою втрачену 

владу, а можуть знайти душевний спокій в лоні цього народу, коли усвідомлять оманливість земної 

суєти. Прийдуть священнослужителі з сект і релігійних громад, які, відчувши духовність цієї 

громади і її сповнене щирого поклоніння Богу, відчують у своєму серці суд власної совісті, яка 

буде докоряти їм за їхні помилки. 
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46 Той народ - Господній, який подасть свій голос над усіма народами землі і підкорить їх 

світлом істини, а підкоривши, зробить так, що вони стануть частиною тієї сім'ї, бо всі духи - діти 

народу Божого. 

47 Сьогодні ви знаєте, кого слухаєте, і готуєте свій дух, щоб прийняти в Ньому цей хліб 

небесний. Ви готуєте свій дух, бо той, хто вчить вас, не є вчителем-людиною. Він не є ні вченим, ні 

філософом, ні науковцем, ні царем на землі, але він є більше, ніж усі вони разом узяті. Перед вами 

відкрита книга, яка вчить вас шляху до досконалості. 

48 Все це знають Мої учні, але "останні", які тільки приходять, дивуються, застаючи Мене 

серед цієї матеріальної бідності; і тоді треба сказати їм, що Я нічим не володію на землі, і коли Я 

жив серед вас, то жив у смиренні, бо так Я вчив вас розуміти, що Моє Царство не від світу цього і 

що те, чого Я шукаю, - це людські серця. "Вінець", який ви бачите на Моїй голові, Я не поклав на 

Себе, але поклали люди, і він був з терня. 

49 Приходьте до мене і довірте мені свої бажання, зізнайтеся у своїх слабкостях і попросіть у 

мене сили. Я тут з вами, я не відходжу від своїх дітей і йду за вами, куди б ви не пішли, бо навіть 

коли ви потрапляєте до в'язниці, я поруч, щоб втішити вас. Коли ти вирушаєш у далеку дорогу, ти 

маєш Мою компанію. Коли ви занедужаєте, ви маєте Мене на чолі, як годувальницю і лікаря. Коли 

тобі самотньо, Я даю тобі відчути Мою присутність. 

50 Пізнайте Мене тут, коли Я плекаю Своє насіння. Я невпинно говорю з вами з того часу, як 

Ілля вустами Роке Рохаса сповістив про новий час. Багато хто кинув насіння і знаряддя, але Я 

продовжую працювати на Своїх полях. Але якщо деякі вважають, що Я завжди буду спілкуватися 

таким чином, то вони помиляються, бо час, в який ви будете чути Мене в такому вигляді, вже став 

коротким. Необхідно, щоб ця маніфестація закінчилася, щоб ви могли почати одухотворяти себе, 

з'єднуватися безпосередньо з моїм Духом, і ви могли побачити вашого Господа на хмарі вашого 

духовного піднесення. 

51 Вас ще не турбує відсутність цього слова? Чи достатньо ви вже накопичили для себе і для 

своїх ближніх? Чи ви думаєте, що ця робота закінчиться в день мого від'їзду? 

52 Я викорінюю форми поклоніння, обряди і традиції, щоб у прийдешні часи ви обмежилися 

виконанням Закону, а не чинили так, як у минулі часи, коли ви присвячували весь свій ентузіазм 

традиціям і святкуванням, а Закон залишали осторонь. 

53 Хіба ви не знаєте, як плакав дух Мойсея в потойбічному світі, коли він бачив безвір'я і 

слабкість народу, який він так любив. Його насіння згодом було полите кров'ю Спасителя. 

54 Як Я знайшов людей, яким залишив спадок від імені їхніх патріархів? Розділені, розділені 

на два царства (Юдею та Галілею), які вважали одне одного чужими. Я прийшов, щоб об'єднати їх, 

і не тільки їх, а всі народи землі. Все, що я приніс, я залишив тут, а від світу взяв лише невдячність 

і біль. Я залишив світові у вічну спадщину Своє Слово, а також Свою Кров, пролиту до останньої 

краплі. Тіло Моє занурилося в землю, а дух Мій пролив між Своїми апостолами. Це був мій 

заповіт. Після того, як я пішов з життя, люди мене визнали. Моє насіння проросло і поширилося на 

інші народи. Мої переслідувачі потім стали моїми солдатами. Ті, хто хулив мене, потім 

благословили мене. 

55 Для народів розквіт християнського зерна означав епоху миру і моральності. Чеснота 

приносила плоди, метою та ідеалом були небеса. Пізніше повернулася слабкість, єдина видима 

прихильність Моєму вченню - виконання, яке обманює світ святкуваннями і пишними обрядами, 

що вражають людей, але не задовольняють Отця і не піднімають дух. 

56 Хаос повернувся, бо немає чесноти, а там, де немає чесноти, не може бути істини. Причина 

цього не в тому, що Закон, який Отець дав Мойсею, не має сили, і не в тому, що вчення Ісуса 

стосується лише минулих часів. Обидва закони є вічними за своїм духовним змістом, але 

усвідомте, що вони подібні до джерела, воду якого ніхто не примушує пити, але кожен, хто 

наближається до цього джерела любові, робить це за власним бажанням. 

57 Уперше Я дав людям Закон, щоб усі племена жили в ньому єдиним цілим. Але коли Я 

прийшов, то знайшов їх розділеними, які помилялися в судженнях один про одного, оскверняли 

Мій Закон і впали в ідолопоклонство. 
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58 Моє вчення про любов прийшло пізніше, щоб об'єднати всі народи в одному законі. Але 

зараз, коли Я повертаюся до людства, Я бачу його знову розділеним на секти, релігійні громади, 

ідеології і теорії. Кожен з них сповідує свою віру відповідно до своїх уявлень або своєї вигоди. Всі 

вони стверджують, що люблять одного Бога, але є окремими. А Я кажу вам: хто не любить свого 

ближнього, той Мене не любить. Це правда, що не всі душі проходять свій шлях однаково, 

оскільки мають різний рівень розвитку; але яка людина, що знає Мої закони і Моє вчення, не знає, 

що в них закладена взаємна любов як основа їхнього буття? Багато хто називає себе християнами, 

але я вам ще раз кажу, що той, хто не має любові, не може бути християнином. 

59 Істинно кажу вам, що світ не знає багатьох духовних вчень Мого Вчення; бо замість того, 

щоб шукати тлумачення Моїх вчень, щоб потім застосовувати їх, він задовольняється обрядами і 

традиціями. Саме через це сталися великі нещастя серед людства і виникли конфлікти, для яких 

люди не знаходять рішення. 

60 Чи був хаос цього часу чимось непередбачуваним для людства? Ні, їм це було оголошено 

для того, щоб вони могли цього уникнути. Я дав одкровення про ці часи Своєму учневі Іоанну, 

щоб, якби ви знали, як його тлумачити, якби ви надали йому значення, яке воно має, а не відклали 

його байдуже, ви б знали, що цей час належить до шостої печатки Книги Одкровення, ви б 

пильнували і молилися і захистили б себе від великих зол. 

61 Подивіться, як Моє Слово готує вас до прийдешніх часів. Тому я вам кажу, щоб ви його 

використовували. Бо цей прояв пройде так само, як пройшов Мойсей, який пройшов пустелею і не 

дійшов до Ханаану; як пройшов Ісус, який пройшов світом і закінчив свій життєвий шлях на хресті. 

62 Я готую вас до часу, який послідує за закінченням цього прояву. Тоді в кожному місці 

зібрання буде книга, що містить Моє Слово, щоб ви могли збиратися разом і освіжатися її 

читанням. 

63 Так само, як Я вибрав тих, хто буде висловлювати Моє Слово в цей час, Я також виберу 

тих, хто буде передавати його через читання, коли Я більше не буду проявляти Себе в цій формі. 

Але Я кажу тобі вже зараз, що, врешті-решт, ти не зможеш посіяти жодного зерна, якщо 

задовольнишся лише слуханням Моїх повчань, не маючи наміру застосовувати їх на практиці. Ви 

повинні зрозуміти, що Моє вчення не для того, щоб ви використовували його як привід для 

створення звичаїв і традицій, але щоб ви розглядали його як істинний спосіб виконання обов'язку 

вашого духу і свідчили про це своїми справами. 

64 Після 1950 року мій народ заглибиться у вивчення цього вчення і прийде до значних 

висновків. 

65 Книги, які "Золоті Пір'я" нині створюють під божественну диктовку, будуть високо 

цінуватися, як коштовності безмежної вартості. Бо кожного разу, коли ви відкриватимете їх на 

своїх зібраннях, духовна сутність, що міститься в них, буде як подих повітря з небес над вашими 

душами і вашими стражданнями. Ця книга відкриє вам багато таємниць, які замкнені в Книзі Семи 

Печатей. 

66 Ви повинні вивчати ці вчення, не вступаючи в дискусії про них, тоді світло Святого Духа 

просвітить вас так, що ви зможете дати правильне пояснення тому, що раніше здавалося вам 

таємницею. 

67 Вже близький рік, оголошений під час усього цього прояву, щоб попрощатися з вами, і це 

моя Воля передати вам усе, що я маю сказати вам. Не втратьте жодного мого повчального 

звернення, жодного його складу, бо Я даю вам нині останні слова цього Нового Заповіту, через які 

будуть зрозумілі два попередні і ті, що прийдуть. 

68 На початку мого проголошення Я не давав вам пояснення про сім печаток, тому що ви не 

зрозуміли б мене тоді. Але нині Я пролив світло на цю таємницю, щоб ви могли осягнути її і 

звільнитися від усякого невігластва, сумнівів і помилок. 

69 Світ врешті-решт зацікавиться усіма цими Божественними одкровеннями, і оскільки він 

дізнається про вашу інтерпретацію, він буде шукати вас, щоб розпитати вас. Коли це станеться, чи 

будете ви ховатися від своїх ближніх? Ви, які завжди мали Мої одкровення раніше за інших, - 

невже ви будете від них відрікатися? 
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70 Не спите, не вагайтеся і не розділяйтеся. Нехай люди не бачать, що ви зайняті зовнішнім, бо 

тоді замість того, щоб просити вас, ви побачите ворогів, які прийдуть напасти на вас, і ви не 

можете бути впевнені, що вони не хочуть навчити вас своєю ворожістю, що означає виконувати 

Мій закон і змусити вас поважати істину. Тоді ти запитаєш: "Господи, чи простягнув Ти Свою руку 

справедливості моїм ворогам? 

71 Я сказав вам працювати над собою так, щоб, куди б ви не подивилися, ви знаходили тільки 

братів і сестер. Я хочу, щоб Божественний знак, який Я поклав на вас, був світлом, яке служить вам 

для того, щоб ви були визнані моїми новими учнями. 

72 Як прекрасно буде вашому духу повернутися до Отця і показати Йому своє виконане 

завдання. Образ цього щастя пережила тут, у світі, дитина, яка повернулася до Отчого дому після 

того, як слухняно виконала наказ свого батька. Яка радість охоплює серце обох, коли вони 

обіймаються - батька від усвідомлення того, що його слухаються і поважають, і дитини, яка бачить, 

як її хвалить і приймає батько. 

73 Чи маєте ви уявлення про те, яким буде свято для духу, що повертається до дому Небесного 

Отця? Що таке поцілунок, яким Отець приймає свою дитину, і радість істот, які населяють цей дім? 

74 Не зупиняйтеся на безпечному шляху, наближайтеся по ньому, люди, і не звертайте очей 

назад, поки не дійдете до великих воріт, де Я чекаю на вас, щоб прийняти вас. 

75 Будьте палкими, вчіться запалювати у своїх серцях полум'я віри і довіри до Мене, щоб ви 

завжди були згодні з випробуваннями, які Я вам посилаю. 

76 Я просвітлюю вас. Незліченні промені світла спускаються на людство, щоб принести світло 

там, де ви раніше створили темряву. З'явився світанок нової епохи, що закликає всіх пробудитися і 

повернутися до Мене. Я кличу вас, бо вже наближається година, коли Я повинен зібрати насіння 

Моє з землі, як Я оголосив вам. 

77 Ви, мої слухачі, бачили, як проявлялося Моє Слово, як під його впливом спасалися чоловіки 

і жінки, як оживали мертві у вірі і надії, як одужували хворі тілом і душею. Причина в тому, що Я 

повернувся до вас, щоб допомогти вам і зробити ваші блукання менш сумними. Пильнуйте і 

моліться, щоб ніщо не перешкоджало і не затримувало вашого прибуття до Отця. Ідіть дорогою 

любові і жертовності, і якщо ви піднесете свій дух до Отця і попросите у Мене сили, Я почую вас і 

зміцню вас, поки ви не досягнете кінцевої мети вашого паломництва, де Я дам вам мир. 

78 Усвідомте все те, чому Я навчив вас протягом часу. Охоче відшкодуйте збитки; але Я також 

кажу вам: Навчайте своїх ближніх з любов'ю і терпінням, з якими Я навчив вас. 

79 Ви шукали Мене в різних релігійних громадах і сектах, які створило людство, але Я хочу, 

щоб ви відмовилися від обрядів і викорінили зі своїх сердець усі сліди фанатизму. Приходьте до 

Мене духом, любіть Мене щиро, поважайте і виконуйте Мої закони, і таким чином ви принесете 

Мені істинне поклоніння. 

80 Прийдіть до Мене, стражденні, самотні і хворі. Ви, що тягнете за собою кайдани гріха, 

принижені, голодні і спраглі правди, будьте зі Мною; в Моїй присутності зникне багато вашого 

зла, і ви відчуєте, що ваш тягар полегшився. 

81 Якщо ви хочете володіти благами духу, Я дам вам їх. Якщо ти попросиш у Мене земних 

благ, щоб використати їх з користю, Я також дам їх тобі, бо бажання твоє благородне і 

справедливе. Тоді ви станете добрими управителями, і Я дарую вам примноження цих благ, щоб ви 

могли ділитися ними зі своїми ближніми. 

82 Подивіться на людей, як вони втомилися марно боротися, не знаходячи сенсу свого 

існування. Вони показують мені життя без ідеалів, бо зійшли зі шляху чесноти і шукають насолоди 

лише там, де панує протиприродність і смерть. Вони не змогли знайти радість життя в любові, в 

допомозі, в доброзичливості. Вони не прислухалися до гарячого благання Отця, який так любить їх 

і бажає тільки миру і спасіння для всіх. 

83 Світ, поділений на релігійні громади і секти, кличе мене в цю годину, бо вважає мене 

відсутнім або, принаймні, далеким. Хоча я з нею, вона не відчула моєї присутності. А вам кажу, що 

один за одним ви ввійдете до Господнього порогу, і там будете всі разом, коли зрозумієте Моє 

вчення. 
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84 Плекайте це зерно і йдіть вперед. Світло буде твоїм провідником, і слідом за тобою 

прийдуть великі натовпи, які Я довірю тобі. 

85 Ідіть на крилах молитви, щоб нести світло серед своїх ближніх. Ідіть у в'язниці та лікарні і 

залиште свій комфорт там. 

86 Коли втомишся, прийди до Мене, і Я зміцню тебе. Не бійтеся, Я є прощення, благодать і 

істинна справедливість. 

87 Я - джерело, що виливається потоками на поля в бажанні насіння і працівників. 

88 Підґрунтя для того, щоб люди поспішили розпочати свою частину роботи, підготовлено. 

89 Поле чекає на вас, обробляйте його з любов'ю і щирістю, а потім, коли побачите, що добре 

насіння починає приносити плоди, знищуйте бур'яни, які могли б завадити йому в його 

розгортанні. Знищуйте все, що походить від отруйної рослини, і не сидіть склавши руки, бо тоді не 

зберете доброго врожаю. 

90 Покажіть мені поля, коли на них сяє золоте колосся. Тоді ви зможете зібрати врожай і 

наповнити свої житниці так, щоб закріплена за кожним кількість душ не залишилася голодною на 

своєму життєвому шляху. 

91 Ідолопоклонство, яке переважає серед людей, буде відкинуте як фальшиве. Вчення, яке Я 

відкрив вам, має причину істини, і воно врешті-решт буде визнане. 

92 Вчений шукає причину всього, що є, і всього, що відбувається, і сподівається довести своєю 

наукою, що поза природою немає ні принципу, ні істини. Але я вважаю їх незрілими, слабкими і 

неосвіченими. 

93 Коли дванадцятирічному Ісусу довелося витримувати запитання, погляди і судження 

натовпу, Він не читав жодної книги. Але він виголосив повчальну промову, сповнену мудрості, бо 

в голові цієї дитини сяяло світло Всевишнього, а на вустах розквітало саме Слово Боже. Вам я кажу 

це тому, що ви теж можете це зробити, коли вам доведеться витримати допити і випробування, 

яким ви будете піддані. Тоді ви будете переконувати, бо говорите про вчення Боже, яке завжди має 

принцип, логічну основу і обґрунтування. Не буває дива, яке не має логічної і природної причини, 

нічого не відбувається без причини. Жоден листок на дереві не ворухнеться без Моєї волі. 

94 Вас запитають: "Якщо велич Господа така незмірно велика - чому ж Він використовує 

найнікчемнішого смертного для поширення Своєї мудрості?". 

95 На це ви відповісте, що Божа любов до Своїх дітей не має меж, і тому людина часто не в 

змозі її осягнути. 

96 Будьте смиренні, бо якщо ваш Учитель залишив своє царство, щоб жити на цій землі і 

показати себе смиренним, то ви повинні наслідувати Мене перед тими, хто вам рівний. 

97 Якби треба було, як у Другу Епоху, повернутися в матерію, Я прийшов би, навіть якщо б 

знав, що доведеться пройти той шлях страждань, болісний для тіла і духу. Але нині Я приходжу в 

дусі, і ви повинні підготуватися, щоб осягнути Мою Божественну Істину. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 145 
1 Ось, Божественний Дух знову серед вас. 

2 Прийдіть до Мене, діти мої, відпочиньте від вашого паломництва стежками і пустелями, бо 

не Я прийшов до вас, а ви прийшли до Мене. 

3 Я, ваш Творець, показую людині Свою лагідність, Своє смирення і Свою любов до всіх 

Своїх дітей. У Другу Еру Я послав Своє "Слово", щоб воно стало людиною серед вас, і він назвав 

себе "Сином Людським", щоб дати вам свідчення Моєї смиренності. 

4 Я нині відкриваю себе через привілейоване створіння творіння, людину, щоб ви могли 

почути Моє слово через орган розуму ваших братів і сестер. 

5 Як далеко ви думаєте, що Я від вас, і як близько Я до вас насправді! 

6 У вас я приймаю все людство, яке в цей день прощається з ще одним роком, який я йому 

довірив. 

7 Ви не знаєте, як Я покажуся вам того дня: чи як Отець, чи як Учитель, чи як Суддя. 

8 Я здивую вас і проникну в найпотаємніші куточки вашого серця. 

9 Істинно кажу вам, що Єгова, "Слово" і Дух Святий є один Бог, Єдиний, Який є початок і 

кінець усього створеного, Альфа і Омега всього сущого. Я буду говорити з вами як Отець і навчати 

вас як Учитель. Моя ніжність зійде на вашу плоть і ваш дух. 

10 У мені живе Марія, ваша вселенська Мати, яка дарує найніжніші ласки своїм улюбленим 

створінням. Вона була у ваших серцях, щоб залишити в них свій мир і приготування святині. Марія 

спостерігає за світом і розпростерла над ним свої крила, як жайворонок, щоб охороняти його від 

полюса до полюса. 

11 Від усього творіння Я отримую данину, яка приходить до Мене як подяка. 

12 Мій проникливий погляд бачить серце чоловіка і жінки, від дитинства до старості. Я 

невидимо з'являюся в народах, в провінціях, в різних церквах і серед безтілесних істот, які все ще 

населяють землю. І моя духовна присутність змушує людей тремтіти, бо вони не знають, що чекає 

на людство в майбутньому. 

13 Зараз Я торкнуся людини в її свободі волі. Він хоче творити свою волю, але все буде 

відбуватися по Моїй волі. 

14 Розвиток зачіпає усі душі, і завдяки чесноті і інтуїції, які вони розвивають, це світло досягне 

їх. 

15 Ви зрозумієте, що у світі немає миру, що є голод і спрага, нужда і страждання. Але я прошу 

вас: Чому? 

16 Чи зникло багатство благословень, які Я поклав на цю землю? Чи змінився порядок і закони 

світобудови? Невже царська зірка більше не дає світла і життя? Невже більше немає води в 

джерелах, родючості на полях і плодів на деревах? Невже у ваших головах немає світла знань, а в 

ваших серцях немає почуттів? Невже в твоєму дусі не залишилося і сліду сили, так що ти більше не 

можеш підняти до Мене обличчя? Чому ж ви поводитеся як вороги, адже ви всі вийшли від Мене? 

17 Божественний Дух також плаче, але тепер Мої сльози не впадуть на світ, Я прощаю його. 

Вони впадуть на Мою божественну мантію. 

18 Прийміть від мене колосся, це пшениця любові, миру і доброї волі. Вирощуйте його і робіть 

з нього хліб, який буде підтримувати вашу душу. 

19 У моїй руці меч, але це не знаряддя вбивства: це правда. Хто хоче бути воїном правди, 

візьміть його в правицю, і він буде перемагати з його світлом у всіх битвах. 

20 Дух людей просувається вперед у пошуках вчення, яке Я даю вам в цей час. Вже починають 

прибувати паломники. 

21 Ви повинні не спати, бо вчені будуть випробовувати вас. Не будьте малодушними через 

свою нікчемність, бо те, що приховували або не давали збагнути вчені, які вважали себе великими, 

завжди відкривалося ницим, - завжди відкривалося ницим. 
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22 Об'єднуйтеся, щоб, коли вас переслідуватимуть, Червоне море відкрилося, щоб пропустити 

вас. Але ви повинні виконувати Мій закон любові, о люди. Хочеш мого прощення? Я теж хочу, 

щоб ви пробачили своїх ближніх. 

23 Ви довірили Мені своїх мертвих, і Я кажу вам: ваші мертві живуть у Мені. Ти подарував 

мені свою любов, але я прошу тебе проявити її як милосердя до своїх ближніх. 

24 Людство, промені сонця вже наближаються і освітлюють обличчя вашого світу, щоб сказати 

вам своїм світлом, що для вас настає новий день, як дорогоцінний відрізок часу, щоб в ньому ви 

могли здійснити свій прогрес і досягти справжнього миру, як і належить людям доброї волі. 

25 Почуйте свого Отця, відпочиньте на кілька хвилин, о люди блукаючих душ. Блаженний, хто 

слухає слово Моє, любить його і вірує в нього, бо він є дитиною, гідною Отця, бо він старанно 

зберігає мої закони і вчення, щоб слідувати їм через діла любові. 

26 У цю мить ви усі уважно слухаєте Мої слова, жодна непотрібна думка не заважає вашому 

мисленню. Одні слухають захоплено, інші - винувато через докори сумління, треті - ловлять кожне 

моє слово. 

27 Людство, яке в цю хвилину представлене тут цією громадою, пройшло рік, який був як тінь 

болю для тих, хто плакав, як дружня рука для тих, хто отримував її милості - секунда для вічності 

вашого духу. Але час бере своє, бо час - це я, який завжди був і буду з усіма своїми дітьми. 

28 У цей день є момент, коли кожна душа відчуває мою божественну присутність у своєму 

дусі, і чим більше завдання вона несе з собою, тим сильніше голос, що промовляє до неї всередині. 

29 1945 рік забрав з собою останні тіні війни. Серп скосив тисячі істот і тисячі душ 

повернулися до духовного дому*. Наука вразила світ і змусила здригнутися землю своєю зброєю 

знищення. Переможці зробили себе суддями і катами переможених. Біль, страждання і голод 

поширювалися, залишаючи по собі вдів, сиріт і холод. Чума мандрує від народу до народу, і навіть 

сили природи дають почути свій голос справедливості та обурення з приводу такої кількості зла. 

Поле руйнації, смерті та спустошення - це слід, який залишила на обличчі планети людина, що 

називає себе цивілізованою. Це той урожай, який пропонує мені це людство. Але я прошу вас: Чи 

гідний цей урожай потрапити в мої засіки? Чи заслуговує плід вашого беззаконня на те, щоб його 

прийняв ваш Отець? Істинно кажу вам, що це дерево - не те дерево, яке ви могли б посадити, якби 

виконували ту Божественну заповідь, що велить вам любити один одного. 
* Іспанське "valle" дослівно означає "долина" і часто означає: потойбіччя, (духовний) світ, життєвий 

простір, дім (земля), дім (дім). 

30 Чоловіки жорсткі і непоступливі зі своїми ближніми, як це було за часів Мойсея, коли було 

прийнято відповідати на удар зустрічним ударом. Сьогодні я кажу вам, що якщо ви так уявляєте 

собі справедливість, то вас будуть міряти тією ж міркою, якою ви міряєте своїх ближніх. 

31 Але Я прощаю вас, благословляю і даю вам час, щоб ви з любов'ю плекали благословенне 

насіння Мого вчення. Я - великий воїн. Хто поспішає стати солдатом цієї Справи? Я веду війну за 

допомогою миру. І Я знищую зло мечем добра. 

32 Той, хто в тихі години свого життя вирішує йти за Мною шляхом добра, є Моїм воїном, і Я 

даю йому в руки меч, щоб він міг боротися і перемагати. Цей меч - правда, проти якої не 

знайдеться ворога, здатного витримати її світло. 

33 Це день радості, улюблений Ізраїлю, тому що Вічний з тобою, щоб навчити тебе любити і 

прощати один одного. Я дав вам Своє вчення і прийшов до вас сповнений радості; але Я також 

страждаю через те, що ви на мить забуваєте Мене. 

34 Прийміть мій мир. Ще раз благословляю і прощаю вас. Ваші серця кинулися до Моїх ніг як 

приношення, як всеспалена жертва, як крик про мир і прощення для всього світу. Вчення Вчителя 

знову запалало факелом світла у ваших умах і духах. 

35 Це час битви світла з темрявою, яка застає народи землі зненацька - час відвідин і спокут, 

час очищення і праведності. Я бачу всі народи в розгубленості. Всі секти і релігійні громади 

розділені. Але настав час, коли Я знову відкриваю перед вами Книгу Істини. 

36 Ви говорите, що настає новий рік, але я вам кажу: Дух не підвладний часу. Це час, який 

підпорядковується вічності і Духу. 
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37 Блаженний, хто чув Моє слово і любить його, хто розуміє Мої заповіді і дбайливо зберігає у 

своєму серці пам'ять про побачене і почуте. 

38 Мене слухають віруючі і невіруючі. І ті, що люблять Мене, і ті, що хулять Мене, слухають 

слово Моє. Пробуджені і сплячі, старанні і ліниві, одухотворені і матеріалізовані - всі вони 

слухають у Моїх молитовних будинках, які є храмом Святого Духа, храмом без матеріальних 

вівтарів, храмом без людської суєти. 

39 Як довго ви блукали, люди! Як часто ви збивалися зі шляху! Скільки ви шукали! Скільки 

всього ви дослідили! Ви піднялися дуже високо і впали в прірву. 

40 Але ось Єгова, Вічний, Невідомий, Забутий, запитує людей: "Чи ви вже втомилися? Чи 

зупинитеся ви тепер на шляху гріха? Ви ще недостатньо розчаровані? Ти ще хочеш бути великим у 

цьому світі? Хіба ви не знаєте, що велич - у смиренності? 

41 Я - Отець і Я - той, хто дає. Я той, хто в усі часи говорив людині: "Просіть, і буде вам дано". 

Ось Моя рука, в ній скіпетр правди, золотий колос і меч світла. Беріть скільки завгодно, все одно 

на дні чашки залишаються найгіркіші дріжджі. Але новий рік також приходить як обіцянка миру. 

42 Хочете, щоб Царство Небесне прийшло до вас, як Я вам обіцяв? Моя воля - твоя воля! 

43 Я прощаю тебе, грішне людство, бо Я - люблячий Отець. Візьміть золотий колос і 

вирощуйте цю пшеницю. Примножуйте його сторицею і освіжайте свій дух у жнивах. Це зерно 

любові, злагоди, братерства, миру і доброї волі. Носіть його в собі! З цієї пшениці печіть хліб свій 

насущний і давайте братові своєму. Це пшениця прощення, милосердя, дружби. 

Ви мене розумієте, люди? 

44 Я знімаю завісу з майбутнього в цей день і готую вас. Подивіться, як величезні натовпи і 

потяги людей рухаються в пошуках цього народу, як легіони йдуть вперед у прагненні до цього 

світла. Паломники стукають у ваші двері. Прокидайтеся, люди! Вчений поспішає вас дослідити, 

розпитати. 

45 Ти поважав мої таємниці і проникав у них тільки тоді, коли я тебе кликав. Ви знаєте Мене 

настільки, наскільки Я вам дозволив, і ви поступово наближаєтеся до Мене все ближче і ближче. 

46 Ви належите до Моїх обранців у цьому часі. Хтось з вас був покликаний в дитинстві, хтось 

в юності, хтось тільки в старості, але кожному з вас доручено завдання з урахуванням того, скільки 

часу він ще проживе на землі. 

47 Не було жодної душі, яка прийшла б до мене, яка б не довірила мені свою турботу. Тобі 

здавалося, що біль, з яким ти прийшла, був перешкодою у твоєму житті, але згодом ти усвідомила, 

що це була лише сходинка, яка наблизила тебе до Мене. Тоді Ви благословили це випробування, 

через яке мало прийти ще більше радості для Вашого духу. 

48 Ти добре робиш, що благословляєш той біль, який наблизив тебе до Мене, бо через нього ти 

навчився шукати Мене і просити Мене. Пізніше ви навчилися молитися, і, нарешті, виконувати 

духовне завдання - практикувати Моє вчення про любов і милосердя до своїх братів. 

49 Відтоді ти побачив, як у твоєму житті здійснилося чудо, бо хоча ти їси той самий хліб, що й 

раніше, але він уже не гіркий на смак, а солодкий і приємний; труднощі, що зустрічалися на твоєму 

шляху, які змушували тебе богохульствувати або зневірюватися, вже не роблять тебе слабкодухим, 

бо ти вже не вважаєш їх нездоланними, і навіть тілесні страждання, які колись пригнічували тебе, 

вже не приводять тебе у відчай. 

50 Це сила віри, це ефект одухотворення і оновлення. 

51 Раніше багато духовних вражень проходили повз вас непоміченими, тому що ви шукали 

тільки задоволення своїх почуттів, а чуттєві враження часто мають тенденцію до матеріалізації 

душі. Зараз ви починаєте відкривати для себе нове життя, ви починаєте відкривати для себе суть, 

красу, сенс, істину всього, що вас оточує. 

52 Коли ви слухаєте Моє вчення, ваше мислення стає щедрішим, ви змінюєте свої старі 

способи поклоніння Мені, і ви покращуєте своє життя. Ти вже перестала так наполегливо просити, 

як раніше, і вчишся молитися і відчувати те, що говориш Мені в молитві. Отже, коли ти сказав 

Мені: "Господи, нехай буде воля Твоя щодо мене", то причиною цього було те, що ти зрозумів сенс 

своїх слів і приготувався отримати від Мене тільки те, що Я визначу. Але серед присутніх завжди є 
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"останні", адже до цих місць зустрічей постійно приходять нові серця, які прагнуть води життя. Я 

повинен говорити з ними по-іншому, щоб вони розуміли Мене і одночасно відчували, що Мене 

розуміють. 

53 Пам'ятайте, що Я приймав кожного з вас так само, коли він вперше прийшов сюди, щоб 

почути Моє слово. Деяким Я не говорю про духовну місію, бо вони Мене не зрозуміють, але Я 

говорю їм про тягар страждань, які вони несуть у житті, під тягарем яких вони відчувають себе 

пригніченими і пригніченими. Я вчу їх, як вирішувати важкі випробування, з якими вони 

зіткнулися в сім'ї та поза нею. Я втішаю їх у їхніх стражданнях, дарую їм цілющий бальзам, який 

повертає їм здоров'я, підбадьорюю їх і наповнюю надією. 

54 Тоді хвора людина відчуває, що погляд з Небес знає про її біль, і що цей погляд є поглядом 

її Отця, який звільнить її від тягаря страждань, які вона несе з собою. Серце, яке не знало на землі 

ні ніжності, ні розуміння, ні доброзичливості, раптом відчуває, як його огортає зваблення Мого 

Слова. Вона любить безмежною любов'ю і відчуває, як її біль, так довго стримуваний, розливається 

потоками. 

55 І самотній чи незрозумілий чоловік, і чоловік, що став рабом пристрастей чи пороків, і 

покинута жінка, і молода дівчина, що боїться дивитися в очі життю, і батько чи мати сімейства, що 

несе всі свої проблеми переді Мною, і сирота, що не має притулку в цьому світі, - Я чую їх усіх і 

обробляю їхні серця тонким долотом Свого Слова. 

56 Я знаю, що коли я маю справу з усім, що її обтяжує, яким би людським чи матеріальним 

воно не було, я маю справу з її душею, тому що таким чином я звільняю її від тягаря, тому що 

таким чином я готую для неї шлях, яким вона повинна йти потім, і тому що таким чином я 

запалюю в ній світильник віри. 

57 Моє джерело любові протікає над вами в ці хвилини, прощає і благословляє вас. 

58 Я приймаю вас усіх у цей день, щоб ви почули Моє Слово і освіжилися ним. 

59 Якщо серед цих людей будуть лицеміри і фарисеї, лихварі, грабіжники матеріальних благ 

або навіть моральних благ, таких як честь, або духовних благ, таких як віра і мир, Я буду пестити 

всіх вас, як бездоганних, бо Я - ваш Отець, Який жадає вашого оновлення і вашої любові. 

60 Саме з найбільш загубленими і найбільш далекими від Закону Я неодноразово демонструю 

силу Свого Слова. Ось чому Я детально говорив з вами протягом цього часу - з настановами, 

повними люблячої справедливості і нескінченно мудрих повчань, щоб врятувати вас від безодень і 

привести вас до вершини. Бо безодні повні темряви, і там ніколи не можна пізнати істину. З іншого 

боку, вершини осяяні світлом мудрості, любові та справедливості. 

61 Відвідини правосуддя і докори - для впертих, для нерозумних і для тих, хто упирається у 

зло. Але я знаю, коли достатньо слова любові, щоб вони навернулися. 

62 Ці два способи безперервно торкаються цієї пастви. Любові достатньо, щоб керувати 

розумово* і фізично слухняними, тоді як для тих, хто не сприйнятливий до любові, потрібен біль, 

щоб повернути їх до поміркованості і порядку. 
* Те, що сказано у другій примітці до пункту 143.7, також аналогічно стосується прикметників духовний 

та психічний. Хоча ці два терміни часто значною мірою перетинаються, від подвійного позначення 

"духовно-психічний", а також від більш сучасного "психічний" замість "духовний" було утримано. 

63 Повільно, крок за кроком, у міру того, як з'являється в них оновлення, вони переходять з лав 

тих, хто очищається через біль, до лав тих, хто підноситься через одухотворення. 

64 Ви всі мене чуєте, і ви всі мовчите. Книга вашої совісті лежить відкрита перед вашим 

духом, перед вашим розумом. Вона вказує вам істинний шлях і робить впізнаваним для вас шлях, 

на який ви добровільно стали. Але в цей момент дух аудиторії відродився, щоб почути навіть 

останні мої слова. 

65 Тут, перед обличчям цього слова, немає людини, яка б не здригнулася внутрішнім і 

зовнішнім своїм єством, тобто духом і плоттю. Слухаючи мене тут, він думає про життя, про 

смерть, про божественну справедливість, про вічність, про духовне життя, про добро і зло. 

66 Коли він чує мій голос, він відчуває в собі присутність свого духу і згадує, звідки він 

прийшов. 
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67 За той короткий час, що він слухає мене, він відчуває себе єдиним цілим з усіма своїми 

ближніми і в глибині свого єства визнає їх своїми справжніми братами і сестрами, братами і 

сестрами по духовній вічності, які навіть ближче до нього, ніж ті, хто тільки по плоті, бо це тільки 

тимчасово на землі. 

68 Немає жодного чоловіка чи жінки, які, почувши мене, не відчули б, що я їх впізнаю. Тому 

ніхто не сміє переді Мною приховувати або замазувати свої плями. І я доводжу їх до відома, але не 

викриваючи нікого публічно, бо я Суддя, який ніколи не викриває. Кажу вам, що Я викриваю серед 

вас перелюби, дітовбивства, злодійство, пороки і немочі, які, як проказа, на душі тих, хто згрішив. 

Але Я не тільки доводжу вам істинність Свого Слова, показуючи вам, що Я здатний викривати 

гріхи вашого серця. Я також хочу довести вам силу Мого вчення, давши вам зброю для перемоги 

над злом і спокусами, навчивши вас, як досягти оновлення, і пробудивши у вашому єстві прагнення 

до доброго, високого і чистого, і абсолютну відразу до всього низинного, до всього помилкового, 

до всього шкідливого для душі. 

69 Ви, чоловіки і жінки, з яких Я формую Мій новий народ, ви, улюблені натовпи, які в цю 

благословенну годину внутрішньо плачуть у тиші, спочивайте зі Мною, відчуйте, як Моє прощення 

сходить на вас, очищаючи вас від ваших вад і звільняючи вас від ваших тягарів, щоб ви могли 

почати нове існування. 

70 Будьте спокійні, Я бачу щире каяття в тих, хто усвідомив всю тяжкість своїх гріхів і хто в ці 

хвилини з розірваним серцем просить Мене простити їх; щоб Я не змушував їх розплачуватися за 

свої гріхи, вимірюючи їх тією ж міркою, якою вони міряли в світі, і хто, нарешті, благає Мене дати 

їм можливість довести Мені своє покаяння. Як мені не знати того, хто плаче від щирого каяття, і як 

я можу відмовити йому в тій можливості, про яку він з таким болем просить мене. Так само Я знаю 

і тих, хто обманює себе фальшивим покаянням, але не Мене, бо Я бачу за межами вашої 

присутності. Цих Я буду піддавати випробуванням стільки, скільки буде потрібно для їх повного 

пробудження на поклик совісті. 

71 Відчуйте зараз усі ви Мою ласку, Мою любов і Мій мир, бо ви прийшли на духовний бенкет 

в дім Учителя, і це правильно, що ви всі насолоджуєтеся їжею прощення і любові Отця вашого. 

72 Моя мантія любові поширюється над Всесвітом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 146 
1 Учні, Я погладив ваші чола і розвіяв ваші глибокі печалі, а ви підняли до Мене очі і сказали 

Мені: "Чи був Ти тут, Господи?". 

2 Ви повинні зосередити свою увагу на Моєму Слові, бо коли Мене справді чують, Я 

відкриваю Свою скарбницю і виливаю Свою мудрість на Моїх учнів. Ти запитуєш Мене: "Чим 

обумовлене твоє таке велике терпіння і твоя така велика Божественна любов?". І Я відповідаю вам: 

багато хто з вас є батьками на землі, і всі ви були дітьми. Який батько бажав своїй дитині болю, 

навіть коли отримав від неї найтяжчу образу, найжорстокішу невдячність? Глибока рана була 

зроблена в серці цього батька, біль пронизував його, а іноді навіть гнів затьмарював його розум, 

але слова покаяння від цієї дитини або вчинку смирення було достатньо, щоб він знову притиснув 

її до свого серця. Коли ви робите це по-людськи, чому ви дивуєтеся, що Я люблю і прощаю вас з 

досконалістю? 

3 Я створив вас, щоб любити вас і відчувати, що вас люблять. Я потрібен вам так само, як і ви 

мені. Хто каже, що ви Мені не потрібні, той говорить неправду. Якби це було так, Я не створив би 

вас і не став би людиною, щоб врятувати вас через цю жертву, яка була великим доказом любові; Я 

дозволив би вам загинути. Але ви повинні усвідомити, що якщо ви живите себе Моєю любов'ю, то 

це справедливо, що ви пропонуєте те ж саме своєму Отцеві, бо Я кажу вам знову і знову: "Я 

спраглий, Я спраглий вашої любові". 

4 Як же вам не відлучатися від Мене і як же Мені не відчувати вашої відсутності, адже ви - 

частина Мого Духа? Чи розумієте ви, чому Я прошу вас осягнути Моє Слово і навіть спосіб, яким 

Я прийшов? - Щоб ви не дивувалися тому, що Я проявляю Себе через грішні тіла. Твій гріх не 

може бути перешкодою для Моєї любові. Я прийшов, щоб очистити вас, щоб наблизити вас до 

Мене. Хтось це зрозумів, а хтось ні. Тому серед натовпів чоловіків і жінок, які чули мене за цей 

час, є ті, хто голосно проголошував, що я повернувся до людей, а також ті, хто говорив, що це 

неможливо. 

5 Моя Присутність ніколи не відходила від вас. Це Моє Слово, яке Я виливаю на вас на 

виконання Своєї обіцянки. Це Моя любов і Моє світло випромінює це Слово. Нині Я навчаю вас, 

але коли настане 1950 рік, який по Моїй Волі призначений бути останнім в цьому прояві, Я закінчу 

цю форму прояву, не відокремлюючи Мій Дух від вас. 

6 Лише деякі серця будуть підготовлені до цього часу. 

7 Чи чекав Я в Другу Епоху, поки світ навернеться, і тільки тоді відійду? Я відходив серед 

насмішок, презирства, жорстокості і сумнівів. Я знав, що моя смерть необхідна для того, щоб світ 

воскрес. У цей час Я знову піду в моменти вашої розгубленості, вашого жаху і ваших сумнівів. Але 

Моє Слово, заповідане людству як свідчення любові, ще не раз сколихне світ. 

8 Прийде війна ідей, віровчень, релігій, доктрин, філософій, теорій і наук, і моє ім'я і моє 

вчення буде у всіх на вустах. Моє повернення буде обговорюватися і судитися, і після цього великі 

віруючі піднімуться і проголосять, що Христос знову серед людей. Тоді Я буду підбадьорювати ці 

серця з нескінченності і творити чудеса на їхніх шляхах, щоб зміцнити їхню віру. 

9 Людство сьогодні згадує той день, коли мудреці зі Сходу прийшли до Вифлеємських ясел, 

щоб поклонитися Божественному Немовляті. Сьогодні деякі серця запитують мене: "Господи, чи 

правда, що ті могутні і мудрі володарі схилялися перед Тобою і визнавали Твою божественність?". 

10 Так, діти мої, саме наука, влада і багатство прийшли і стали на коліна переді мною. 

11 Також були пастухи, їхні дружини та діти зі своїми смиренними, здоровими і простими 

дарами, з якими вони приймали і вітали Спасителя світу та Марію як символ небесної ніжності. 

Вони уособлювали смиренність, невинність, простоту. Але ті, хто зберігав у своїх пергаментних 

сувоях пророцтва і обітниці, що говорили про Месію, спали міцним сном, навіть не підозрюючи, 

хто прийшов у світ. 

12 Ви іноді сумніваєтеся в тому, що написано в історії моїх апостолів, тому що моє життя було 

оточене багатьма неправдивими легендами. Зараз Я кажу вам, що те, що вони записали, було 

правдою, і більше того, це було абсолютно необхідним для вашого спасіння. Все це Я зараз 
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підтверджую, але те, що створила уява людей, буде знищено назавжди істиною Мого Слова в 

цьому часі. Прості люди прийшли до Мого Слова і несуть у своїх серцях дар смирення і 

скромності. Пізніше ваш науковий світ, багаті і сильні світу цього схиляться перед Моєю 

невидимою Присутністю. 

13 Хоча я зустрів вас більш матеріалізованими, ніж у минулі часи, еволюція, досягнута через 

дух, дозволить людству зрозуміти мій новий духовний прояв. Як би людина не вважала себе 

далекою від Моєї Божественності, ось, вона всього лише в одному кроці від неї. Дехто стверджує, 

що мене не існує. Але не варто цим захоплюватися. Ці люди так говорять, тому що у них склалося 

про мене нереальне уявлення. Коли вони розчарувалися у своїй науці в цьому відношенні, і я 

виявився не там, де вони думали, вони відреклися від мене. Але наскільки ж велике їхнє бажання 

дізнатися, чи існую Я насправді. 

14 Людина ще не відкрила себе, вона ще має пізнати себе духовно, щоб отримати розгадку 

багатьох заплутаних загадок і відповідь на багато питань. Зараз саме той час, коли він може і 

повинен знайти, відкрити і пізнати себе. Коли це станеться - з якою ясністю він тоді відчує Мою 

присутність! 

15 Я дозволив вам на короткий час увійти в контакт з істотами потойбічного світу, що Я не 

схвалював у Другу Епоху, бо тоді ви не були до цього готові, ні вони, ні ви. Ці двері відчинені 

Мною в цей час, і через них Я роблю об'явлення Моїх пророків і деякі з Моїх обітниць збуваються. 

У 1866 році ці невидимі двері відкрилися для вас, а також для органу розуму обраних, щоб зробити 

відомим послання, яке Духи Світла принесуть людям. Перед тим роком духи давали про себе знати 

в країнах і народах землі, які були передвісниками Мого приходу. 

16 Ви доклали великих зусиль у науці і глибоко заснули щодо духовного. Але Я прийшов, щоб 

навчити вас божественній науці, корінь якої - любов, і з якої виходять милосердя, мудрість і 

братерство. Ваша наука зблизила народи, подолала час і відстань, є плодом порозуміння. Що ж тоді 

дивного в тому, що світи зближуються через розум і через нього здобувається вічність? Кожен, хто 

має бажання пройти цей шлях, повинен зодягнути своє серце благоговінням, спостерігати, 

молитися і бути слухняним поклику своєї совісті. 

17 Я говорив вам, що ваше спілкування з духовним світом в цій матеріальній і відчутній формі 

буде коротким, бо в 1950 році цей урок і досвід закінчиться. Але якщо ви правильно 

використовуєте її, то вона залишить вам незліченні плоди, серед яких підготовка вас до 

спілкування духу з духом, до прямого спілкування без потреби в дозволі, який я тимчасово 

дозволив вашим умам. Тоді тільки любов буде притягувати вас один до одного. 

18 Я навчаю вас у такій формі, щоб ви не стали жертвами заплутаних наук, нового фанатизму 

або марновірства. Тому в Другу Епоху вам не було дозволено знати подібні вчення, дані в такій 

формі, бо ви не зрозуміли б їх духовного змісту. Христос обіцяв вам, і Ілля виконав це за цей час. 

Навіть після 1950 року духовні істоти продовжуватимуть матеріально проявлятися у світі. Це 

послужить тому, що багато тих, хто сумнівається, повірять, і багато духовних істот пробудяться. 

Але цей народ тут повинен бути слухняним і дозволити, щоб такого роду прояви закінчилися з 

ними в зазначений час. Пізніше ці учні підуть до народів і твердою рукою викорчують усі бур'яни, 

що проросли серед людей, так що тільки світло досвіду залишиться, як родюча пшениця. Після 

осквернення святого прийдуть ті, хто навчить шанувати те, що є чистим. І тоді, коли 

одухотворення запанує в серцях людей, вони відчують, як їхній розум піднімається до інших світів, 

і вони відчують, як вони входять в їхні серця. Тоді люди досягнуть такого духовного піднесення, 

яке дозволить їм відчути присутність Царства Небесного у своєму серці. 

19 Узи любові, якими ви були з'єднані на землі, стануть ще тіснішими з тими, хто приєднається 

до вас духовно у вічності. Таким чином буде сформована універсальна сім'я, в якій більше не буде 

ніяких відмінностей. 

20 Ви також мали серед вас прояви заплутаних істот, які живуть у темряві. Вони прийшли 

через двері того дару, який я вам довірив. Але хто може вважати ці прояви злом або судити про це 

Моє вчення як про нечесне? Чи не здається вам, що цей дар служить для того, щоб творити добро 

не тільки серед людей, а й серед тих, чиї душі затьмарені? 
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21 Той, хто вважає ці вчення помилковими, погано вивчив справи Ісуса в Другу Еру. Духовне 

життя подібне до життя матеріального, яке також має свої перехрестя, відвідини і спокуси, як і це 

життя, яким ви живете. Коли відчиняються двері для творення добра, нужденні кидаються туди, як 

це сталося з Ісусом у Другій Епосі і як це відбувається з тими, хто отримав цей дар у цій Епосі. 

Саме там я хочу бачити ваше милосердя. 

22 Благословляю вас, бо коли до вас приходили одержимі, ви не називали їх одержимими 

дияволом, але бачили в одержимому ближнього свого, що спокутує провину, а в тих, хто панує над 

ним, - стражденних братів і сестер, які бентежать його. 

23 В майбутньому цим істотам більше не потрібно буде використовувати ваш мозок для 

розуміння реальності. Їм достатньо буде прийняти ваші думки в свою свідомість, щоб побачити 

світло. 

24 Це вже останній період, в якому я буду з вами в такому вигляді. Повірте в це, а також у те, 

що Я не повернуся в цей світ, щоб зробити Своє Слово чутним матеріально, а тим більше, щоб 

стати людиною. 

25 Озбройтеся, бо прийдуть до вас чутки від людей, які стверджують, що Я повернувся, що 

Христос прийшов на землю. Ви повинні залишатися вірними і з 

Твердо скажемо: "Господь духом з усіма дітьми Своїми". Якщо ж ви спите і не одухотворяєтесь, то 

будете заперечувати, що Я відкликав Своє слово (сказане через людські голоси); і, ставши 

богохульниками і непокірними, будете закликати Мій промінь на натовпи людей, кажучи їм: 

"Давайте благати Того, Хто дав нам Своє слово, щоб Він продовжував говорити з нами. Давайте 

принесемо йому пісні і гімни, щоб він нас почув". Але істинно кажу вам: Промінь Мій не 

повернеться до людського розуму, бо Я не підтримаю вашого безумства. До яких наслідків це може 

призвести? - Щоб слова видимого світла ввели вас у сум'яття! Хіба ваше серце не хоче цього? Тож 

готуйтеся до цього випробування, і над вашим послухом і смиренням засяє світло Мого натхнення. 

26 Я оголошую вам, що дуже скоро запанує сум'яття, якщо злиття цих громад в єдину громаду 

не відбудеться до 1950 року, бо знайдуться ті, хто скажуть, що Майстер продовжить давати про 

себе знати, і тоді горе цьому народу! Ви ще не розглядали цю загрозу? Досі у вас не прокинувся 

той дух братерства і єдності, і ви чекаєте, що саме події вас об'єднають. Але якщо ви очікуєте 

цього, то замість цього побачите моровицю, безладдя, війни і суд сил природи, що спалахують до 

тих пір, поки в світі не залишиться більше місця спокою - ні на поверхні землі, ні в її надрах, ні на 

морі, ні в небі. 

27 Люди, Я почав Своє Слово в цей день, сповнене доброти, але потім воно стало суворим, бо 

необхідно попередити вас про небезпеки і вчасно виправити ваші помилки. Але закінчу своє 

повчальне слово добрими словами. 

28 Учні, не забувайте, що в день, коли люди святкують Різдво Христове, Я ще ширше відкрив 

вам очі, щоб ви прийшли до Мене дорогою духовної відданості обов'язку, смирення і послуху. 

29 Сьогодні, як і тодішні пастухи, ви не принесли мені молока, меду і хліба в дар любові і 

радості. І царі та вчені цього часу не принесуть Мені ладану, золота та смирни. Всі простягнуть до 

Мене свої душі, щоб Я міг покласти в них жертву любові. 

30 У цю мить, за допомогою людського органу розуміння, Я спускаюся до вас у Своєму Слові, 

щоб привітати вас і сказати вам, що Я дарую вам Своє прощення назавжди. 

31 Я чекаю в вас нового насіння. Почуйте Мене, щоб стати насінням світла. 

32 Багато хто з вас хоче померти, тому що ви втомилися і не маєте ідеалів на землі. Це правда, 

що смерть тіла - це нове народження для душі, але те тіло, яке ви маєте, служить вам для 

очищення. Моліться і пильнуйте, і ви не ослабнете. Я в тобі. Коли Ви говорите, що Кров Христова 

пролилася на людство, чи вважаєте Ви, що це лише символ чи знак? Що б ви подумали, якби я 

сказав вам, що і Моя Кров, і Моє Тіло позначили для вас шлях виконання місії, покладеної на 

кожного з вас? І якщо Мій Дух переливається в кожного з вас - чому ви не визнаєте себе братами, а 

навпаки, ненавидите себе? Ви ніколи не замислювалися над тим, що все, що ви робите своїм 

ближнім, ви робите і мені? 
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33 Не продовжуйте шукати людське походження Ісуса, це не відкриє вам досконалості Мого 

Тіла. Проникніться великими одкровеннями, які Я давав вам тоді і зараз, і ви зрозумієте, про що Я 

говорю вам у цей час. 

34 Не тягніться до книг світу, які, навіть якщо вони говорять про мене, не були написані під 

божественним натхненням. Пам'ятайте, що те, що йде від людського розуму, може містити 

помилки, але те, що йде з Небес, не може ввести вас в оману. Оберігайте Мої одкровення з 

більшим завзяттям, ніж ви охороняли б перли або діаманти. 

35 Люди стверджують у своїх книгах, що Ісус був з ессеями, щоб отримати знання. Але Тому, 

Хто все знав і існував ще до виникнення світів, не було чому вчитися у людей. Божественне не 

може нічого навчитися від людського. Де б я не був, я був для того, щоб викладати. Чи може бути 

на землі хтось мудріший за Бога? Христос прийшов від Отця, щоб принести людям божественну 

мудрість. Хіба твій Учитель не дав тобі доказ цього, коли у дванадцятирічному віці здивував 

богословів, філософів і вчителів закону того часу? 

36 Дехто приписує Ісусові немочі всіх людей і радіє, кидаючи бруд, який вони носять у своїх 

серцях, на Людину, яка є божественною і безгрішною. Вони мене не знають. Якщо всі чудеса 

природи, які ви споглядаєте, є нічим іншим, як матеріальним втіленням божественних думок - чи 

не здається вам, що тіло Христа було матеріалізацією піднесеної думки про любов вашого Отця? 

Тому Христос полюбив вас тільки духом, а не плоттю. Мою правду ніколи не вдасться 

сфальсифікувати, бо вона містить у собі абсолютне світло і безмежну силу. 

37 Я відкриваю в цей час через ці прості і неосвічені уми любляче і незабутнє звучання слів 

Ісуса, які не завдають болю. 

38 Люди насмілилися судити без поваги і без любові про життя вищих істот, яких Бог послав 

людям, використовуючи Моє власне слово як основу для своєї брехні. Коли Я називав Своїх учнів 

братами з певної нагоди, це був не єдиний раз, і не тільки їх Я так називав. Марія виносила у 

своєму дівочому лоні Тіло Ісуса. Обрана Мати, найчистіша Мати, лілея без вади була втіленням 

материнської ніжності, яка існує в Божественному. Чому б Ісусу, який називав себе Сином Божим, 

не називати людей братами, адже вони теж є дітьми Божими? Коли ж у вас, нарешті, з'явиться 

необхідна зрілість розуму, яка дозволить вам дати правильне тлумачення сенсу божественного і 

людського? Зрозумійте, що тільки так можна дізнатися, де помилки, а де правда. 

39 Люди не можуть розповісти вам про Мене з більшою правдою, ніж Я, навіть якщо Я дам 

вам ці вчення через людей. Вважайте, що вони в захваті, коли Я говорю через них. Моє Вчення ще 

буде зрозуміле, його суть - Закон - буде оспівана людством. Перед цим насіння куколю буде 

знищено. Але коли ви назвете всіх людей братами? Коли ж ви побачите в них дітей Отця вашого? 

Єдиним свідоцтвом, яке може привести вас у Моє лоно, буде те, що ви змогли бути дітьми Божими 

і братами свого ближнього. 

40 Ви, які так турбуєтесь про свій дім - чому ви не турбуєтесь так само про дім, який ви 

повинні приготувати для свого духу у вічності? Ви, які запалюєте світло у своєму домі, щоб не 

перебувати в темряві, - чому ви не запалюєте світильник свого серця, щоб не перебувати в темряві? 

41 Коли ви будете готові до цього, Я докладно і ясно розповім про три "часи" і сім етапів або 

епох, щоб ви не плутали одне з іншим. 

42 Ось Моє одкровенне і просте слово. Зрозумійте це і нехай це стане дією. 

43 Це момент благодаті, в який світло мого Святого Духа поширюється по всіх світах, світло, 

яке є божественною мудрістю для кожного духовного створіння. А ви, що слухаєте Моє Слово і 

освіжаєтесь мудрістю Духа Істини, відкриваєте в усьому цьому сенс Моїх навчань, готуйтеся 

воістину, бо ви повинні навчити багатьох Закону Моєму. 

44 Мій Закон - це шлях справедливості і любові, на який Я знову закликаю людей, щоб вони 

керували сім'ями і народами з тією любов'ю і справедливістю, про яку Я говорю з вами. На цьому 

законі ґрунтується початок і кінець усього створеного. Моя Воля полягає в тому, щоб все жило в 

гармонії, і щоб ви розвивалися духовно в цьому творінні, так само, як розвиваються різні царства 

природи, щоб ви могли досягти прогресу вашого духу. 
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45 Людина морально і духовно зайшла в глухий кут. Він створив поклоніння Богу і спосіб 

життя, який вважає найкращим, і впав у рутину, яка нудить і стомлює його дух і робить його 

фанатиком в обрядах і церемоніях, які спокушають його почуття. Розглянемо, з іншого боку, рівень 

розвитку, який мають царства, що утворюють матеріальну природу. Визнати їх порядок, їх 

гармонію і їх досконалість. 

46 Ви повинні зрозуміти, що ви - наділені духом - найулюбленіший витвір Отця у творінні, бо 

Він вклав у вас духовну сутність, духовні якості і безсмертя. 

47 Для душі немає смерті, смерті у вашому розумінні, тобто припинення існування. Смерть 

тіла не може бути смертю чи кінцем для душі. Саме тоді вона відкриває очі на вище життя, а 

тілесна оболонка назавжди закриває їх по відношенню до світу. Це лише момент переходу на 

шляху, що веде до досконалості. Якщо ви ще не зрозуміли це таким чином, то це тому, що ви ще 

дуже любите цей світ і відчуваєте себе тісно пов'язаними з ним. Вам прикро залишати цей дім, бо 

ви вважаєте себе господарями того, чим володієте в ньому; а деякі також мають неясне передчуття 

Моєї божественної справедливості і бояться увійти в духовний світ*. 
* Іспанське "valle" дослівно означає "долина" і часто означає: потойбіччя, (духовний) світ, життєвий 

простір, дім (земля), дім (дім). 

48 Людство занадто сильно любило цей світ - занадто сильно, тому що його любов була 

помилковою. Скільки людей загинуло на ньому з цієї причини! Скільки душ матеріалізувалося з 

тієї ж причини! 

49 Тільки тоді, коли ви відчули кроки смерті поруч, коли ви тяжко хворіли, коли ви страждали, 

тільки тоді ви згадали, що від потойбічного світу, від тієї справедливості, якої ви боїтеся тільки в 

такі критичні моменти, тільки тоді ви даєте обітниці Отцю і клянетесь любити, служити і коритися 

Йому на землі. 

50 Біль очищає, біль - це те долото, яке формує серце людини, щоб воно набуло духовності. 

Щоб ваш біль не був безплідним, факел віри повинен просвічувати вас, щоб ви мали духовне 

піднесення і терпіння у випробуваннях. 

51 Ви - найкращий плід, що вийшов з Мене, вселенського дерева. Завжди виконуй Мій закон 

любові, щоб Я міг насолоджуватися тобою. 

52 Якщо через своїх ближніх ти спорожнив чашу гіркоти в житті, то поверни їм таку ж чашу, 

але повну меду. Так само, як це зробив Христос, який пожинав лише біль і гіркоту серед людей, 

яких так любив, і який, ще висячи на хресті, коли натовп богохульствував і пропонував йому жовч 

і оцет, відкрив свій бік як джерело любові, щоб віддати свою кров дітям як вино воскресіння і 

вічного життя. 

53 Вдруге Учитель відлучився від учнів на кілька годин, а коли повернувся, то побачив, що 

вони розмовляють між собою. Потім він запитав їх: "Чого ви навчилися з мого вчення?". І один з 

них відповів: "Учителю, коли Тебе немає з нами, ми вивчаємо Твої слова, але нам не завжди 

вдається їх зрозуміти". Тоді Учитель сказав їм: "Подивіться на море, подивіться, яке воно 

величезне. Таким є закон Отця. Це початок і кінець усього створеного, але Я дам вам зрозуміти це 

настільки, наскільки на те буде Моя воля". 

54 Різними шляхами йде людство в цю Третю Епоху і не знаходить істини. Я посилаю йому 

послання і знаки, але він сліпий. Заклики сил природи та війни виявилися недостатніми для того, 

щоб засвідчити Пришестя Христа серед людей. 

55 Я один з небагатьох, хто викладає своє послання про одухотворення, яке людина повинна 

знати в цей час. І з числа тих, хто прийшов Мене почути, Я вибрав нових учнів, які будуть 

посланцями і емісарами Моєї Справи у світі. 

56 Тому ви бачите, як невтомно і наполегливо Я викладаю Своє повчання, бо хочу залишити 

вас сильними. Це слово має пролунати по всій землі. 

57 Якщо ви будете працювати щиро і з любов'ю, то зробите справу, яка зробить вас гідними 

мене, тому що ви працювали в гарячому пориві, насаджуючи в людях моральність, любов і 

одухотворення. 
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58 Я зроблю так, щоб до вашого прикладу прислухалися і визнали в народі. Тоді прийдешні 

покоління будуть неухильно йти вашими слідами. 

59 Для того, щоб досягти миру, виконуйте Мій Закон, тоді ви будете мати його в душі вашій, і 

годину смерті для тіла, про яку ви не знаєте, коли вона прийде, зустрінете в мирі. 

60 Пильнуйте, щоб не забруднити свій розум нечистими помислами. Вона творча, і якщо ви 

дасте притулок поганій ідеї, то вона потягне вас на нижчі рівні, і вашу душу огорне темрява. 

61 Уважно дотримуйтесь Мого Закону, бо Я вклав його в вас. Знаєте, чому я прибрав 

матеріальні символи? Бо ви самі є символом любові Отця. 

62 Будьте внутрішньо готові, коли ви відвідуєте одне з моїх навчань, і коли ви отримуєте урок, 

думайте про те, як його використати; бо інакше духовне насіння у ваших серцях буде безплідним, і 

ви не тільки не використали божественне насіння, але й не використали свій час. 

63 Зберіться внутрішньо, перш ніж ви прийдете слухати Мене, щоб ви не вийшли з місць Моїх 

зібрань з тими ж немочами, з якими прийшли сюди. Тоді ви зможете з внутрішнім задоволенням 

сказати, що ви знали, як використовувати вчення вашого Вчителя. 

64 Якщо ви не зосереджуєтесь, слухаючи, і не дбаєте про те, щоб застосовувати Моє вчення, ви 

ніколи не зможете побачити плоди, які Моє слово може принести серед вас. Але якщо, з іншого 

боку, ви будете докладати зусиль для виконання Моїх настанов, будете застосовувати їх у своїх 

діях і жити ними, то поступово побачите, як ви виходите зі свого духовного застою і просуваєтеся 

по своєму шляху розвитку - по тому шляху, який крок за кроком приведе ваш дух до істинної 

величі. 

65 Моє Слово говорить про любов, і ця любов повинна виражатися в застосуванні у вашому 

житті братерства, єдності, рівності, гармонії та миру. Але для того, щоб ви надихнули себе на 

послух Моєму Слову, ви повинні спочатку повірити в істинність Мого прояву. 

66 Якщо ви не повірите Мені зараз, коли Я проявляю Себе через розум цих створінь, то що 

станеться, коли Я буду говорити з вами через дух великих натхненників прийдешніх віків? 

67 Ви всі бажаєте врятуватися. Ви всі бажаєте уникнути спокут духу, і ви всі мрієте про 

пізнання Небес. Але я кажу вам, що зусилля, яких ви докладаєте, щоб досягти всього цього, дуже 

малі, і що часто замість того, щоб шукати шляхи і засоби, які могли б допомогти вам досягти 

цього, ви тікаєте від того ж самого. 

68 Ви вірите, що рай - це область у нескінченності і що потрапити туди можна через щире 

покаяння у своїх гріхах в годину своєї фізичної смерті, бо вірите, що в той момент знайдете 

прощення і будете введені Мною в Царство Небесне. Це те, у що ви вірите. Я ж кажу вам, що небо 

- це не якесь конкретне місце, не регіон, не дім. Небо душі - це її високий емоційний світ і її 

досконалість, її стан чистоти. Так від кого ж залежить, чи дозволити вам потрапити на небо - від 

Мене, Який завжди вас кликав, чи від вас, які завжди були глухими? 

69 Не обмежуйте більше нескінченне, божественне. Невже ви не розумієте, що рай не був би 

безмежним, якби він був - як ви вважаєте - конкретним будинком, регіоном або конкретним 

місцем? Настав час для вас сприймати духовне більш високим чином, навіть якщо ваша уява не 

може охопити всю реальність. Але вона повинна хоча б наблизитися до цього. 

70 Завжди пам'ятайте, що дух, який досягає високих ступенів добра, мудрості, чистоти і 

любові, стоїть вище часу, болю і відстаней. Вона не обмежується проживанням в одному місці, 

вона може бути скрізь і може знаходити найвищу насолоду від того, що існує, відчуває, розуміє, 

любить і бути коханою скрізь. 

71 Це - небо духу! 

Мир Мій з вами! 



U 147 

34 

Інструкція 147 
1 Я приймаю мій народ, вас, що прийшли до мене в бажанні добра мого Слова, щоб 

полегшити печалі життя. Я дарую вам ніжність, яку містить Моє Божественне Серце, і 

благословляю вас. 

2 Зараз настав час, коли Я передаю Моє Слово Істини в цій формі на цій планеті - долині 

болю, в якій ви, о людство, страждаєте. 

3 Над вашим важким сном і скорботою, яку ви переживаєте, знову з'являється Мій Закон, 

який хоче пробудити вас, щоб просвітити землю, згідно з Моєю обіцянкою, даною в Другу Еру. 

4 Написано, що світло Моє засяє над світом, всі душі навернуться, діти і старі будуть 

пророкувати, а жінки і чоловіки матимуть духовні видіння, коли люди дійдуть до великого ступеня 

розбещеності. 

5 Зрозумійте, що ви вже перебуваєте в тих часах, коли поширився гріх Содому і Гоморри, 

коли батьки неправильно оцінюють дітей, а діти повстають проти батьків. І тоді Моє світло осяює 

вас, як піднесений маяк надії, як променисте сонце майбутнього. 

6 Я обіцяв вам, що мій промінь зійде і мої божественні думки стануть словами, щоб втішити і 

зміцнити вас у вашій скорботі і покинутості, коли ви троє зберетеся разом в ім'я Отця. Бо Я є 

Божественне "Слово", яке любило і любить людство, до і після хресної смерті. 

7 Світ хитається, бо його мислення хворе, і люди в розсіяності своїй не знають, чи є Я 

Учитель, чи ні. Знову і знову люди втрачають баланс між справедливістю і правдою, впадають у 

крайнощі. У минулі часи ви поклонялися Богові у всіх матеріальних формах, які були перед 

вашими очима: у зірках, у стихіях і в ідолах, зроблених вашими руками. Сьогодні людина відчуває 

себе великою, звеличує свою особистість і соромиться сказати "Бог". Він дає Йому інші імена, щоб 

не скомпрометувати своє марнославство, щоб не впасти з п'єдесталу свого суспільного становища. 

Тому Мене і називають: Космічний Розум, Архітектор Всесвіту. Але Я навчив вас говорити Мені: 

"Отче наш", "Отче мій", як Я вчив вас у Другу Еру. Чому люди думають, що вони принижують або 

применшують свою особистість, коли називають мене "батьком"? 

8 Учитель запитує вас, улюблені учні: що ваше в цьому світі? - Все, чим ви володієте, було 

дано вам Отцем, щоб ви могли користуватися ним, поки ходите по землі, поки б'ється ваше серце. 

Оскільки ваш дух походить від Моєї Божественності, оскільки він є подихом Отця Небесного, 

оскільки він є втіленням атома Мого Духа, оскільки ваше тіло також сформоване за Моїми 

законами і Я довірив його вам як знаряддя вашого духу, то вам, улюблені діти, ніщо не належить. 

Все створене належить Отцю, і Він зробив вас тимчасовими власниками цього. Пам'ятайте, що 

ваше матеріальне життя - це лише сходинка у вічність, це промінчик світла у нескінченності, і тому 

ви повинні бути уважними до того, що вічне, що ніколи не вмирає, і це - дух. 

9 Пам'ятайте, що всій красі цього світу судилося зникнути, щоб звільнити місце для інших. 

Але ваш дух продовжуватиме жити вічно і бачитиме Отця у всій Його славі - Отця, з лона якого ви 

вийшли. Все створене повинно повертатися туди, звідки воно прийшло. 

10 Любов Божа безмежна, і чим більше ти хочеш її применшити, тим більше вона постане 

перед тобою, і тим наполегливіше буде проявлятися на твоєму шляху. Ви хотіли олюднити Його, 

шукаючи Його в різних іпостасях, і поклонялися Йому в межах кам'яного святилища, створеного 

людськими руками. А Я кажу вам: не шукайте такого малого Бога. Шукайте Його у величі Його 

Святого Духа - піднесеного, божественного, величного, володаря всього, що було, всього, що є і 

всього, що буде. 

11 Якщо ви все ще дивуєтеся в думках, чи можливо, що промінь світла Ісуса з Назарету зараз 

просвічує цей грішний світ своїм словом, то цей голос запитує вас: Коли ж тоді прийде лікар, як не 

тоді, коли пацієнт небезпечно хворий? Сьогодні світ котиться у своєму глибокому болю, в душах - 

агонія і передсмертний хрип. Тому це правильний час, який Отець обрав, щоб просвітити і 

піднести душі у виконанні пророцтв через це послання миру і любові. 

12 Людина забула свого Творця і захотіла жити тільки для матерії. Сьогодні Учитель 

приходить і каже вам: навчіться використовувати здібності вашого духу, щоб Господь світу і 
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атомів, слави нескінченності і того, що вже зовсім не сприймається, був і Господом ваших думок, 

щоб Він світив і відбивався у вашому домі світла, і щоб світло огортало і осявало вас, як всі зірки. 

13 Не питайте себе більше, чому Я з вами. Нехай Мій Божественний Дух тремтить від любові 

до всіх створінь. Підходьте до цього духовного бенкету, який Я дарую вам у цей час, до столу, де 

ніжність Моїх слів запрошує вас підніматися твердим кроком по шляху до істинного світла. 

Поспішайте, діти мої, бо Я передам вам цю спадщину всього за кілька миттєвостей. 

14 Я чую плач вмираючого і плач матері в хвилини горя і страху. На них відповідає Мій Дух, 

Який перебуває скрізь, в межах і поза межами людського існування: Не бійтеся, я чую ваше 

благання, я тут! 

15 Улюблені учні Третьої Епохи, Я запрошую вас сяяти зі Мною, бути світлом світу і Моїми 

співробітниками в цьому божественному завданні - обробляти насіннєву ниву одухотворенням, 

милосердям, співчуттям, любов'ю, як Я вас навчав. Поливайте це насіння сльозами співчуття, які 

ви проливаєте, коли відчуваєте біль ближнього, а також сльозами покаяння. Вони захоплюють 

Мою Божественність і володіють піднесеною силою глибокого покаяння і віри. Я не прошу вас 

робити це кров'ю ваших жил, бо для мене це не має ніякої цінності. 

16 Людина у своїй сліпоті шукає Мене на хибних шляхах, і якщо вона не олюднює Мою 

божественність, то обожествляє свою людяність. Тому Мій голос говорить йому: Настав час, щоб 

ти почув Мене і відчув Мене в глибині свого серця. Пам'ятайте, що Моя любов завжди присутня у 

ваших бідах і ваших радощах. Але коли твоє серце хоче сказати Мені: "Я відчув тебе", ти 

замовчуєш його. Коли твій дух хоче піднятися до Мене, ти стримуєш його важкими ланцюгами 

своєї земної прив'язаності. 

17 Не впадайте у відчай у випробуваннях. Несіть свій хрест з покорою, як Я навчив вас нести 

його. Вірте і пам'ятайте, що ніщо не залишається Мною непоміченим і що все, що існує, 

пораховано, навіть остання піщинка морська і навіть найвіддаленіша зірка. Були підраховані навіть 

мої слова в Нагірній проповіді, удари молота, що пронизували мої руки і ноги, коли мене 

прибивали до дерева тортур, колючки вінця, яким людство тиснуло на мої божественні скроні, і мої 

останні слова на хресті. 

18 Ніколи не відчувайте себе покинутими і не забирайте своє життя даремно, бо ваші дні так 

само пораховані Отцем. 

19 Забудьте на мить про свої страждання і будьте милосердними, співчутливими і люблячими, 

щоб ви могли виразити силу і любов Отця через себе. 

20 Якщо ви відчували себе занадто малими, щоб Бог міг мати з вами справу, Я кажу вам: Ви 

так думаєте внаслідок свого егоїзму, який не дозволяє вам зрозуміти велич вашого Отця. Згадайте 

все, що роблять ваші земні батьки, щоб спрямовувати ваші кроки, поки ви малі, і як вони 

пильнують, щоб захистити вас. Але любов усіх батьків і матерів землі разом узятих є лише слабким 

відображенням Божої любові до вас. Зрозумійте, як сильно ваш Небесний Отець повинен був вас 

любити, щоб прийти в цей світ і страждати, щоб навчити вас істинному шляху і дати вам вічне 

життя. Ти - найдорогоцінніша істота, піднесений витвір Його творіння. Хоч ви і атоми, але ви 

великі в Його очах. У вас втілюється його царство і символізується всесвіт. Ви можете відкрити в 

собі небо і осяйне сонце, але ви не зрозуміли, як пізнати себе, і тому Я кажу вам сьогодні: 

вхопіться за Моє слово, дозвольте Мені освітити ваше внутрішнє небо і жити в вас. Нехай Мої 

справи розквітають у ваших серцях і приносять плоди, щоб прославився ваш Отець і здійснив Свій 

Божественний план спасіння всіх душ. 

21 Людство у своєму матеріалізмі каже Мені: "А чи впевнене воно в тому, що Царство Духа 

існує?". Але Я відповідаю вам: о невіруючі, ви - Фоми Третьої епохи. Почуття жалю, співчуття, 

ніжність, доброта, щедрість - це не якості матерії, так само як і дари благодаті, які ви носите в собі, 

приховані в собі. Всі ті почуття, які закарбувалися у вашому серці і розумі, всі ті здібності 

належать духу, і ви не повинні цього заперечувати. "Плоть" є лише обмеженим інструментом, а дух 

- ні: він великий, бо є атомом Бога. 

22 Шукайте місце перебування Духа в основі вашого єства і велику мудрість у славі любові. 
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23 Вчіться у мене, щоб стати добрими сіячами на ниві любові. Саме в той час, коли люди не 

люблять один одного і не усвідомлюють, в який час вони живуть, Я прийшов до вас, виконуючи 

Свою обіцянку. 

24 Я вчу вас заново і пробуджую ваші приспані почуття і здібності, щоб ви поставили все те 

добре, що є в вас, на служіння Моєму Божественному Закону. 

25 Кінець мого проголошення вже наближається, і до того часу ви досягнете справжнього 

одухотворення і знання мого вчення. 

26 Прояви, які ви зараз переживаєте, ви більше не побачите. Вони були лише підготовкою до 

Мого безпосереднього духовного з'єднання з вами. 

27 Кожного разу, коли ваш дух підніметься до Мене, ви дійсно відчуєте Мою присутність. 

28 Вже настав час, щоб про мою роботу було більше відомо. Але ваша боязкість не дозволила 

цього зробити. Ви часто боїтеся говорити. Але після 1950 року мою творчість знатимуть і 

розумітимуть у всьому світі. 

29 У моїй роботі як вчителя протягом цього часу мене підтримував духовний світ, який 

залишив приклад братерства, піднесення і самореалізації серед цього народу. Тепер ви повинні 

зробити те ж саме. 

30 Моє Слово боролося проти вашого релігійного фанатизму. З любов'ю Я переконував вас, що 

ваш дух, у тому розвитку, якого він досяг, може обійтися без будь-якої зовнішньої культової і 

ритуальної форми. 

31 Я хотів би залишити вас разом, як братів і сестер, бо наближається час битви, і я хочу, щоб 

ви набралися твердості духу і моральної стійкості. 

32 Пам'ятайте, що на вашому шляху будуть зустрічатися образи страждань, болю. Ви 

зустрінетеся з живими мерцями і одержимими темрявою. Ви побачите тих, у кого скам'яніли серця 

і хто впав жертвою своїх пристрастей. 

33 Я кажу вам і зараз: Не бійтеся йти до них. Якщо ваше тіло страждає від хвороб, які є для вас 

відразливими або заразними, не бійтеся зарази і хвороб душі. Не забувайте і не сумнівайтеся, що ви 

захищені Моєю благодаттю, щоб це теж стало ще одним свідченням для невіруючих. Шукайте 

хворих і нужденних і ведіть їх до Лікаря лікарів своїм піднесенням, своїми порадами і молитвами. 

Якщо ви зробите це, ви принесете дари, які Я довірив вам. 

34 Вам ще належить багато боротися з собою, щоб досягти розкриття і розвитку своєї душі. Ви 

повинні збільшити свою волю до служіння Мені у своєму ближньому. 

35 Об'єднайте результати ваших досліджень і вашу інтерпретацію Мого Слова, щоб ваше 

поклоніння Богу і ваші справи були однаковими для всіх. 

36 Коли до вас підходять люди і запитують, на чому ґрунтується ваш світ уяви, ви повинні 

показати їм цей бік божественної любові через свої твори, слова і писання. 

37 Це завдання покладено на учнів Святого Духа. Працюйте, і ви побачите, як ваші зусилля 

увінчаються успіхом. 

38 Я бачу у вашому дусі прагнення до пізнання потойбічного. Ви більше не задовольняєтеся 

тим, що живете і турбуєтеся про те, що належить цьому світу. Біль, сльози, випробування 

розчарували вас, відірвали від матеріального і поставили на шлях духовного висхідного розвитку. 

39 Злітайте на крилах молитви в області духу, щоб там насититися миром і світлом. 

40 Надайте Моєму вченню істинного значення, не забуваючи, що люди, яких Я використовую, 

щоб говорити з вами, є лише знаряддями Моєї Волі. 

41 Ви перед вівтарем мудрості, охоронцями і відповідальними якого я призначаю вас. 

Пильнуйте, щоб його не осквернили, але стережіться, щоб не стали святенниками, бо я бачив 

багатьох, що подібні до білих гробниць, які ззовні показують свою чисту білизну, а всередині 

мають лише гниль. 

42 Ви, що працюєте на Моїй ниві, будете нести Моє Слово з собою, як зерно, сіючи і 

доглядаючи його, як Я вас навчив. Ви будете послідовниками Моїх учнів Другої Ери і 

проповідуватимете Моє Євангеліє в різних народах. 
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43 Скільки доведеться поборотися, щоб пом'якшити зачерствіле людське серце, і скільки 

доведеться витримати випробувань, щоб знайти віру! Тільки віра і наполегливість у моєму вченні 

приведуть вас до перемоги. Якщо ви станете слабкими, то втратите цю можливість врятуватися і 

будете нести в своєму дусі біль від того, що піддалися впливу невіруючих. 

44 Ви слухняно пішли за Моїм закликом прийти до Мене і прибули сюди (духовно) хворими, 

оголеними і голодними. Ви шукали Мене, не знаючи, як краще показати себе перед Отцем вашим. 

А Я кажу вам: Прийдіть, як учні, діти Мої, і перебувайте зі Мною. 

45 Ще до того, як ти звернешся зі своїм проханням, Я знаю, про що ти хочеш Мене просити, 

чого тобі бракує, але Я дарую тобі тільки те, що для твого блага, бо ти сам не знаєш, що для тебе 

корисно. Якщо ти довіришся Мені і погодишся з Моєю волею, Я дам тобі те, чого тобі не вистачає, 

і твоє серце підкаже тобі, що те, що ти отримуєш, - це те, що тобі потрібно, і тоді ти надаси Мені 

право керувати твоєю долею. 

46 Я не вимагаю від вас плати за свої добрі справи. Я люблю тебе і лише виконую свій 

батьківський обов'язок. Якщо ж світ робить тобі послугу, то не для того, щоб полегшити твій біль, 

а для того, щоб викликати захоплення, похвалу на свою адресу, і ця принизлива благодійність не є 

заслуженою. Я навчив вас непомітній діяльності любові, ділам милосердя, які вшановують того, 

хто їх робить, і того, хто їх приймає, - ділам, які стосуються лише двох сердець, які прагнуть 

заспокоїти і втішити і мають своїм єдиним свідком Мою Божественність. 

47 Всі ви, хто слідує за мною, повинні шукати свою надію на спасіння і винагороду за свої 

труднощі в майбутньому житті. Тоді, сповнені впевненості, ви будете терплячі у випробуваннях, 

згодні на відшкодування, і більше того, ви будете щасливі, бо зможете сплатити старі борги, 

виправити помилки і звільнитися від тяжких злочинів. 

48 У цю мить ви відчуваєте піднесеність, тому що насолоджуєтеся Моїми словами. Ти не маєш 

від мене таємниць, запроси мене у своє серце, щоб я міг пізнати все, що в ньому є; і я залишаю в 

ньому, як у в'янучій квітці, своє слово любові, яке є росою, що оживляє. Як ви підготувалися 

сьогодні, так ви будете робити завжди. Зберігайте Моє вчення у своїй пам'яті і осмислюйте його, 

щоб потім діяти згідно з ним. 

49 Не думайте, що, служачи іншим, ви принижуєте себе, що ваша особистість стає слабшою. Я 

вже говорив вам, що вам краще віддавати, ніж отримувати, і якщо ви будете віддавати частину 

свого (духовного) спадку, то будете накопичувати справи, що мають справжню цінність для вашої 

душі. Те, що Я дав вам, не належить тільки вам. Я зробив вас опікунами великого багатства 

духовних дарів, щоб ви дарували їх своїм ближнім. 

50 Цей голос, який ви чуєте, - це той самий голос, який чули перші мешканці землі, той самий 

голос, який чув народ Ізраїлю в перші дні свого існування і який змушував Мойсея тремтіти. Ви не 

впізнаєте його за його природою? 

51 Коли ви будете готові спілкуватися зі Мною на рівні душі, збудуться слова пророків, які 

говорили: "Чоловіки і жінки увійдуть у невідоме до того часу духовне життя, їхні очі зазирнуть за 

межі земного, і все зміниться. Ви серед тих, хто покликаний пережити початок нової епохи, яка 

приведе людство до усвідомлення істинної мети, заради якої воно було створене. Тоді Мене будуть 

любити і знати Мої діти, і вони будуть любити один одного. Це та мета, яку Я показав людині і до 

якої вона прийде. Я вже оголошую вам про це. 

52 Приходьте до Володаря Володарів у нинішньому віці, відпочивайте від своїх земних трудів 

під листям дерева життя. Насичуйтеся хлібом життя вічного і втамовуйте спрагу кришталево 

чистою водою, яку Я виливаю потоками на ваш дух. 

53 Я приймаю вас, щоб віддати вам своє тепло як Батько, свою настанову як Учитель і 

цілющий бальзам як Лікар усіх лікарів. Ти знайдеш у Мені все, і не будеш мати причини 

скаржитися, бо Я не залишу тебе. Як злодій, Я підкрадаюся до твого серця навшпиньки і тихо 

підкріплююся, коли знаходжу тебе готовим. Коли ви роздумуєте над Моєю Роботою, Я навчаю ваш 

дух спілкуватися з Моєю Божественністю в вашій молитві. Тоді Я відкриваю вам істину і даю вам 

все необхідне на вашому шляху. 
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54 Настануть важкі часи для вас і також для людства, часи великого лиха, і якщо ви не будете 

підготовлені, то ви станете слабкими у вашій вірі і довірі до того, що я говорю вам в цей час. У 

майбутньому ви побачите виконання Моїх пророцтв. Пам'ятайте, що Я вас не обманюю. Я 

підбадьорюю вас у ваших добрих намірах і кажу вам: ідіть цим шляхом. Але якщо прийде до вас 

погана думка, Я скажу вам: Тримайтеся подалі від цього шляху. Робити це і утримуватися від 

цього. Я показую вам найкращий шлях і кажу вам: їжте цей плід і відмовтеся від іншого, бо він 

добрий, а інший отруює вас. 

55 Так чому ж ваша віра в Мою Божественність не розгорається сильніше? Чому ви не 

дозволяєте собі керуватися моїми словами? Чи не знаходите ви в цьому зло і погане керівництво 

для себе? - Ні, ви скажіть мені в своїх серцях. Істинно, це ваш дух говорить зі Мною, сповідує 

Мене, підперезується Моєю силою і насичується Моєю мудрістю, бо він добре знає, хто Він, що 

навчає його і наказує йому. 

56 Я звертаюся до вашого духу, саме його Я покликав, бо голос Мій чути духовно по всьому 

всесвіту і кличе до кожного духу. Бо зараз настав час, коли всі ви повинні згадати духовні вчення, 

які були забуті в серці людини. 

57 Була Моя Воля вилити світло Святого Духа потоками, щоб світ з повною ясністю розпізнав 

шлях, який веде до одухотворення, до подальшого сходження і прогресу цього людства, - шлях, 

який Я показую всім, не роблячи ніяких відмінностей, шлях, на якому немає ні мирських 

задоволень, ні матеріалізму, шлях без низинних пристрастей, без матеріальних конфліктів, і який 

веде тільки до Божественної мети, до духовної мети. 

58 Але хто ж ті, хто піде цим шляхом? Це будуть ті, хто хоче звільнитися від матеріалізму, хто 

хоче йти шляхом духовного виконання обов'язку, хто хоче бути моїм слугою, моїм товаришем. Бо 

Я маю землі, і до них дійдуть усі, хто хоче служити людям, бо коли вони служать людям, вони 

служать Мені. 

59 Зрозумійте Моє натхнення і Моє божественне бажання, щоб крок за кроком ви могли 

підготувати себе і бути в змозі отримати те, що Я маю дати кожному з вас в цій Третій Ері. Бо Я 

нині даю великі доручення, заповідаючи духам їхню спадщину і впливаючи на їхні тіла, щоб дух і 

матерія могли піднятися разом у виконанні їхньої місії. 

60 Я зроблю вас твердинею серед народів світу. Через вас Я буду посилати послання 

втомленим, зупиняти розгнуздані сили природи. Через одного з Моїх слуг, який має в своєму дусі 

трикутний символ Моєї Божественності і який злітає у своїй молитві з вірою, Я зупиню хаос, що 

охоплює людство. 

61 Я продовжуватиму готувати вас і даватиму вам світло, щоб ви навчилися розуміти Моє 

вчення і таким чином, крок за кроком, досягали висот духовного пізнання. Я довірю вам суть Мого 

Слова, Мою мудрість, щоб завтра ви стали великими тлумачами Мого Слова. 

62 Я усуваю ваші помилки, ваше невігластво, вашу духовну відсталість. Я даю вам нову 

можливість наблизитися до Мене через знання, через світло переконання, і так ви зможете потім 

захистити себе і Мою Справу. Закон Мій, який Я дав вам через три періоди часу, тепер ви не 

будете більше приховувати. Цей закон повинен бути даний людям у всій його чистоті, істині і 

мудрості, бо кожен, хто виконує закон, буде оновлений в короткий час. (Новий) народ Ізраїлю буде 

оснащений тим самим і буде народом, який наставляє всіх, хто стоїть на його шляху, очиститися. 

63 Улюблені, Я завжди відкривав Себе у Своїй силі, у Своєму світлі і в Своїй мудрості, і якщо 

люди не бачили Мене таким, яким Я є, то це тому, що вони не думали про Мою велич і не бачили 

її. Вони тільки заплуталися в цьому, їх розум затуманений, і вони не можуть знайти рішення своїх 

суперечливих ідей. Але прийде час, коли всі відчують і побачать Мене - в Божественному, в 

Чистому, в Невидимому, в Духовному. 

64 Здобувайте заслуги справами, які піднесуть вас і зроблять вас гідними переді мною, бо 

відповідно до вашої підготовки ви наблизитесь до Отця. 

65 Тому я кажу вам, щоб ви готувалися, бо ви маєте прийти до Отця, і я не хочу, щоб ви 

з'явилися з плямами вашого гріха. 
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66 Я дарую вам зброю любові. З цією зброєю ви зможете здолати всі перешкоди, ви зможете 

усунути всі помилки, ненависть і недоброзичливість. З любов'ю ви зможете здійснити великі 

справи. Візьміть цю зброю, бо саме нею Я веду людей, саме нею Я воюю в цю Третю Епоху, і з 

нею, згідно з Моєю Волею, ви будете творити чудові справи серед своїх ближніх. 

67 Люди, слухайте Мене і йдіть за Мною, прибирайте силою, яку Я вам дав, все, що 

протистоїть вашому кроку, тоді в кінці свого шляху ви будете переможцем, будете бійцем, який 

перемагає в бою. Бо навіть якщо ви ще не у великому конфлікті, то неодмінно будете завтра, і тоді, 

розуміючи покладену на вас місію і в повному усвідомленні своєї відповідальності, ви підете і 

сколихнете всіх, ви передасте Добру Новину Моїх настанов, які надають сміливості людським 

серцям, щоб вони піднялися і пішли за вами по вашому шляху. 

68 Зараз я вчу вас, як воювати і як досягати перемоги, щоб ви могли нести цей приклад своїм 

співвітчизникам. 

69 Ви перебуваєте під захисним покровом дерева, їсте найсмачнішу їжу, яку не могла б 

запропонувати вам жодна людина. Учитель же може дати його вам, бо Я накрив стіл і приготував 

плід, а Ілля зібрав вас, щоб ви наситилися, на освіження та поживу духа вашого і на зміцнення тіла 

вашого. 

70 Я знову прийшов як великий воїн, який бореться за порятунок свого народу. Я з'явився в 

найглибшій темряві, щоб розігнати її світлом Мого Святого Духа, щоб Мій народ побачив Мене у 

всій Моїй славі, у всій Моїй силі. 

71 Я вже говорив з вами в Другій Ері притчею і алегорією, а тепер була Моя воля зробити сенс 

Мого Слова більш земним, відчутним, щоб ви всі зрозуміли Мене. Бо Я сказав вам, що в цей час 

кожне грішне і негрішне око буде дивитися на Мене. Тепер величезна кількість людей почує Моє 

Слово, захопиться Моїми чудесами, і їхній розум зможе досконало осягнути Моє вчення. Я 

просвітлюю розум неосвічених, щоб вони могли осягнути Моє Слово. Тому Я очищаю вас від 

усього, що могло б вас заплутати, щоб своїм вільним інтелектом, навченим Моїм світлом, ви могли 

зробити суть Мого Слова своєю і зробити її відомою скрізь, як на те є Моя воля. 

72 Вчені з їхніми доктринальними побудовами, за своєю вільною волею, створили багато 

шляхів для того, щоб вести свій дух до Мене. Але кажу вам, Я дозволив людям все це, щоб - 

шукаючи Мене у своєму матеріалізмі - вони зупинилися і замислилися над духовним; бо вони 

забули, що у них є дух, який є частиною Мого Духа. 

73 Я борюся з плутаниною і помилками, яким піддалося людство, довіряючи і живучи тільки 

для матерії. Ось чому Я з'явився у всьому смиренні в цю Третю Еру, щоб жити разом з вами - тепер 

вже не фізично, а духовно, щоб ви уподібнювалися Мені і все більше пробуджували свій дух, і 

дари, якими він володіє, розгорталися в ньому і виявлялися через тіло. Бо Я хочу мати сильний 

народ, на який покладаю всю Свою надію, якому доручаю великі місії, великі завдання, - народ, 

який не слабшає при першому випробуванні, не здригається перед непроханим гостем; який 

дивиться на ворога, як на брата, недосвідченого і необізнаного в справі Господній, щоб без страху 

наближатися до нього і з безмежною любов'ю і доброзичливістю навчати його, наставляти його, 

направляти його і промовляти до його духу, до його серця. 

74 Моя боротьба велика, бо я хочу бачити народ, який відчуває відповідальність за свої 

вчинки, активний народ, в якому відображаються добрі справи, любов, смирення, визнання моєї 

божественності, розуміння тринітарно-марійної духовної роботи. Народ, який бере в руки тільки 

зброю любові, милосердя і світла. Таким Я хочу бачити Свій народ, таким Я хочу залишити його 

озброєним на час після припинення Мого проголошення через людський розум в 1950 році - дата, 

визначена Моєю Божественністю; і оскільки Моє Слово не може бути взяте назад, Я припиню Своє 

проголошення через людський розум в той час. 

75 Не нехтуйте цією долею, не намагайтеся утримати Мій промінь серед вас і Мій духовний 

світ з вами. Бо горе, горе вам, якщо ви це зробите! Бо не буде тоді дух Мій, не буде тоді промінь 

Мій просвічувати вас. Після 1950 року Я повідомлятиму Себе кожному, хто знає, як підготувати 

себе духовно, кожному, хто одухотворює себе, щоб він міг спілкуватися зі Мною від духу до духу. 
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Бо тоді Моє натхнення буде прийнято всіма, не тільки тими, кого Я назвав підніжками для ніг, - ні, 

Моє натхнення буде передано в його істині і в його суті всім, бо така Моя Воля. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 148 
1 Закарбуйте мої слова глибоко у вашому дусі, бо кожне з них є частиною книги, яку Я кладу 

перед вами в цей час, і в якій ви можете вчитися, і з якою ви можете згодом навчати своїх ближніх. 

2 Ви ще не маєте всієї мудрості у вашому розумі, ані всієї благодаті у вашому дусі. Тому 

необхідно, щоб ви отримали моє доручення. Мій шлях - це не квітучий шлях, а шлях боротьби і 

великих випробувань. Тому Я прошу вас молитися і медитувати, щоб ви могли зрозуміти Мене. 

3 Людство визнає Моїми апостолами тих, хто смиренно принесе їм Моє вчення. Я хочу, щоб у 

всіх ваших діях була справедливість і праведність, щоб вас поважали. Наближається війна ідей, яка 

спалахне в усіх країнах. Кожен з вас буде солдатом, але для захисту цієї справи ви будете 

використовувати зброю любові, переконання і милосердя. Багато хто збентежиться, почувши ваше 

свідчення, і скаже, що Божественному Вчителеві неможливо говорити з людьми. Але потім ви 

поясните Моє вчення про любов за допомогою вчення, яке ви отримали. Світло Моє засяє над 

тобою, і Я буду говорити твоїми устами. 

4 Дуже мало в цей час тих, хто бореться за духовний ідеал, бо людство втратило здоровий 

глузд і забуло про свої обов'язки перед своїм Богом. 

5 Я бачу дітей без радості, без спокою, як вони наповнюють свій розум матеріальними 

знаннями і нічого не дізналися про духовні закони і сили, і їхній скорботний дух просить, благає 

про пощаду, але його благання не почуте. Батьки не готові їх навчати. Жінки просили Мене про 

дар материнства, який Я дарував не всім, не зваживши на їхню відповідальність, і які наслідки? - 

Вони не були здатні наставляти своїх дітей, не формували їхні серця, не просвіщали їхній дух, і він 

не міг розвиватися. 

6 Ви, хто будує нинішній світ, пройдете через великі випробування, але плоди ваших зусиль 

пожинатимуть прийдешні покоління. Залиште їм у спадок віру і глибокі переконання, допоможіть 

їм піднятися через ваші діла любові. 

7 Ви почули поклик Вчителя, який знову чекає вас, щоб дати вам своє слово, яке є 

Божественною ласкою. Не тільки ті, хто прийшли першими, отримали цю благодать, але й ті, хто 

прийшли останніми, були гідні отримати це вчення, яке розвине уявлення, яке людство мало про 

Бога. Я говорив вам, що Я завжди був з вами, але істинно кажу вам: Завдяки вірності "перших", 

яким Я дав Свої перші настанови, ви отримали благодать як "останні". 

8 Моє слово сьогодні таке ж, як і в минулі часи, тільки форма прояву інша. Завтра я вже не 

буду говорити з вами в тій формі, в якій я говорю з вами зараз. Звичаї народів будуть змінюватися 

через цю саму еволюцію, але завжди будьте готові приймати послання, які буде посилати вам ваш 

Господь. Всі ви повинні знати, що я завжди буду з вами. 

9 Мої прояви цього часу були і будуть причиною дискусій в церквах і сектах. Але спіритизм 

восторжествує, бо його чистота зробить відчутною велич Моєї Справи, і ви будете свідчити про ці 

вчення своїм способом життя, який буде прикладом і уроком для ваших ближніх. 

10 Іноді Я повторюю Свої настанови, щоб вони закарбувалися у ваших серцях незнищенно, і в 

них ви знайдете слід Учителя. 

11 Це послання для всіх спільнот, а не тільки для тих, які ви називаєте спіритуалістичними. 

12 Суть цієї роботи стане фундаментом, на який спиратимуться всі закони, і таким чином світ 

вступить у період порозуміння, братерства і відновлення. Тільки зброєю любові люди зможуть 

зламати бар'єри, які сьогодні їх розділяють. Тільки на цих принципах правителі народів зможуть 

об'єднати людей цього часу. Тоді ми побачимо, як сильні простягнуть руку допомоги слабким, а 

останні допоможуть сильним відновити себе, об'єднавшись в одну сім'ю: сім'ю Христову, яка знає 

свою долю і мету, яка її чекає - вічність. 

13 Мої учні не самотні в поширенні мого вчення, мої духовні носії також розкидані по всьому 

світу, працюючи над умами і серцями людей, щоб просувати мою роботу серед людей. 

14 Ваші очі більше не побачать здійснення цих пророцтв, але вам буде даровано побачити 

підготовлені поля і розсіяне насіння, яке проросте в дусі майбутніх поколінь. Так світ піде своїм 

шляхом, визнаючи верховну владу Творця, без волі якого не ворухнеться навіть листок на дереві. 
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15 Готуйтеся, бо незабаром ви переживете час великих духовних подій. Поки що це був лише 

етап підготовки, але зараз настає час протистояння світу, який вперто тримається за свої ідеї, свої 

концепції, культи і доктрини. 

16 Ідіть і говоріть про справу Мою, в якій всі, хто шукає Мене, зможуть знайти Мене. Я не 

буду нікому надавати перевагу. Тому проголошуйте, що Учитель чекає всіх своїх дітей, що ніхто 

не запізниться біля моїх дверей, бо спасіння всіх має бути здійснене. 

17 Істинно кажу вам: світ проти вас, і до цього Я готую вас, щоб ви знали, як захищати справу 

вашої віри зброєю любові і милосердя. Кажу вам, ви переможете, навіть якщо про вашу перемогу 

ніхто не знає. Тепер ваша жертва не буде кривавою, але ви все одно будете відчувати на собі 

наклеп і презирство. Але Учитель буде поруч, щоб захистити і втішити вас, бо жоден учень не буде 

покинутий. 

18 Ти символічно несеш хрест страждань, який завжди буде нагадувати тобі про хрест, який Я 

поніс за твою провину; і навіть якщо ти не зазнаєш мученицької смерті заради Мене, ти все одно 

будеш практикувати зречення. 

19 Я полегшу тобі цей хрест, бо як Божественний Помічник допомагатиму тобі підніматися на 

гору твого життя, аж поки ти не досягнеш присутності твого Господа, сповнений заслуг. 

20 Уважно слухайте Моє слово, бо воно є їжею, що живить вас. Не нарікайте більше на голод і 

злидні, бо Я підтримую вас і даю вам силу. 

21 Всіх, хто приносить перед мої очі свій малий земний спадок і чекає від мене слова 

підбадьорення, я втішаю словами: задовольняйтеся тим, що маєте зараз, і не прагніть до 

тимчасових благ, а прагніть до життя вічного. Робіть справи, які тривають, будуйте на непорушних 

основах віри і любові, і ви матимете мир у світі. Решту Я дам вам на додачу, і ніхто з дітей Моїх не 

загине. Ще раз повторюю для вас слова: "Птахи не сіють, не жнуть, не плетуть, а їжі і даху над 

головою не мають". 

22 Досі ви вчилися зі мною як учні, але прийде день, коли ви покинете цю землю і понесете 

моє Слово любові в інші місця, і тим самим ви запалите вогонь любові в багатьох серцях, які 

волають до мене і які тихо чекають години мого повернення, щоб взятися до роботи. Вони охоче 

допомагатимуть вам у вашій роботі. Ідіть, як добрі сіячі. Виграйте для мене якомога більшу 

кількість сердець. Кожен отримає від вас насіння, як насіння від вас. Грішники, яких ви навернули, 

фізично або психічно хворі, яких ви зцілили, будуть тими заслугами, які наблизять вас до Мене. 

23 Несіть Моє слово, як зерно життя, бережіть його і дбайте про те, щоб воно розквітло у 

вашому дусі і в тому, хто його приймає. Пильнуйте за ним і за тими, хто прийняв насіння, щоб 

праведною була ваша праця. Що станеться з насіниною, якщо її покинути під час проростання або 

розвитку? 

24 Впливайте своєю молитвою на серця, які знаходяться далеко від вас. Віддавайте все, що 

знаходиться поза вашою безпосередньою сферою дії, духовному світу, тоді ці істоти доведуть вашу 

роботу до завершення і в усьому буде порядок, гармонія і наповнення. 

25 Всі ваші справи і місії будуть відомі вашим сучасникам і тим, хто ще прийде. Тому дбайте 

про те, щоб ваші кроки були осяяні світлом мого вчення. 

26 Обрані духи розсіяні по всьому світу, і я бачив у них страх за порушення моїх законів. Вони 

хочуть працювати для того, щоб земля наповнилася слухняними істотами, які шанують Мене, 

прославляють Мене і духовно єднаються зі Мною. Я зроблю так, щоб вони невпинно чули Мій 

голос, Я буду наставляти і направляти їх, щоб вони пам'ятали приклад свого Вчителя. 

27 Усе у Всесвіті продумано досконало. Скрізь є першопрохідці і пророки, які, натхненні 

мною, виконують свою місію. Працюйте духовно і фізично, щоб ви могли жити в гармонії з 

законами, які вами керують. В обох видах праці ви матимете справедливу винагороду. Але не 

дозволяйте, щоб ваші справи милосердя чи розради оплачувалися матеріально, і не вимагайте 

духовної винагороди за працю, яку ви робите на землі. 

28 Нехай ваша віра зміцніє, щоб ви могли творити справи, гідні вашого духу. Вірте в себе і 

говоріть в Моє ім'я, бо не ваші слова, а Мої будуть виходити з ваших вуст, щоб ви відчули, що Я з 

вами. 
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29 Ви всі маєте для мене дар, і ви смиренно пропонуєте його мені: Одні - глибоке каяття за свої 

гріхи, інші - радість від того, що зробили добру справу. Дехто з вас має бажання спертися на мене. 

Повірте, що яким би важким не було ваше починання, ви будете рухатися вперед. Я читаю ваші 

серця і одним дарую благодать, а від інших отримую данину. 

30 Моліться і готуйте свій дім, щоб він був храмом, тоді під цим дахом зціляться хворі і 

одужають стражденні душі, ви не будете відчувати нестачі в хлібі і даху над головою. Я послав вас 

нести розраду і милосердя між людьми і той мир, який дає виконання завдання. Якщо, віддавши те, 

що маєте, ви пожинаєте невдячність, поставте себе вище болю. Черпайте силу в Мені, і Я дам вам 

терпіння і покірність. 

31 Майте мир у серці, і ви будете працювати з радістю, будете доброчесними у своїх вчинках, 

щоб знати, як поширювати цю благодать у своєму оточенні. Боріться з війнами, очищайте 

навколишнє середовище, розбудовуйте сім'ї та народи, і ви незабаром побачите світло нового дня 

для людства. 

32 Тоді ви побачите людей, які приходять до мене в своєму прагненні до любові і милосердя, 

до примирення і миру, і які благають про божественне світло, щоб більше не заблукати. Вони 

будуть довіряти Мені і чекати від Мене життя і зміцнення, і визнаватимуть Мене як Батька. 

33 Бережіть це вчення, яке містить Мої одкровення, пророцтва і судження, які Я даю вам в цей 

час. Відкрийте також її (духовну) сутність, яка є поживою для духу. Будьте обережні з нею, бо вона 

є частиною "Книги істинного життя", яку Я відкрив у шостому розділі. Коли ви досконально 

вивчите його уроки і почнете застосовувати їх на практиці, ви повинні змінити своє життя, жити 

просто, любити всі Мої прояви, бути завжди в спілкуванні зі Мною і закласти основи для 

виникнення нового світу, який буде управлятися за Моїми законами, і в якому Я буду шануватися і 

знаходити слухняність. 

34 Коли світ обтяжить твоє серце тягарем праці та нерозуміння, прийди до Мене, і Я укріплю 

тебе і зцілю твої рани. Відчуйте себе дітьми переді Мною, хоч і прожили ви багато років, і 

спочивайте в мирі Духа Мого. 

35 У світі, в якому ви живете, немає жодного серця, яке б не страждало. Ви всі зараз проходите 

свій власний Страсний шлях, але ще не навчилися приймати випробування з любов'ю, не прийняли 

свою чашу страждань. Ви не взяли Ісуса за взірець під час Його досконалих Страстей. Ти не один у 

своєму випробуванні, у тебе є Я, як твій помічник, щоб полегшити твій хрест. 

36 Життєві бурі не повинні змушувати вас впадати у відчай, не впадайте у відчай від болю, з 

терпінням несіть своє завдання спокути, а потім, коли зійдете на гору і будете підняті на 

невидимий для людей духовний хрест, шукайте Моєї присутності, щоб відчути себе сильними. Я 

буду з вами і підбадьорюватиму вас, і ваш дух стане єдиним з моїм у годину смерті. Я прийму вас, 

втішу і дам вам Свій мир. 

37 Тоді ви відчуєте, як перед вашим духом відкривається незвіданий світ. Ви відчуєте, що 

входите в нове життя, і коли ви потім подивитеся звідти на цю землю, на цей етап розвитку, на 

якому ви зараз живете, ви відчуєте співчуття до світу, який страждає, боїться і живе без надії. Бо 

ще не дійшло до нього світло цього одкровення, яке Я приніс вам в Третю Еру, і ваш дух попросить 

Мене про завдання духовно попрацювати для нього, щоб направити його кроки на істинний шлях. 

Ви зберете всі свої здібності, щоб поставити їх на службу своїм молодшим братам і сестрам - тим, 

хто не захотів почути голос свого Небесного Отця, який є любов і справедливість. Тоді ви станете 

посланцями миру, і так ви продовжите працювати в Божественній Справі. Ти зрозумієш, наскільки 

велике духовне завдання лягає на твою долю, і на кожному новому рівні, на який ти вийдеш, ти 

відчуватимеш Мене все ближче і ближче до себе. Моя воля буде вашою, а ваша - моєю. Таким 

чином, Я виведу вас на шлях, який веде до Мене. 

38 Ідіть невтомно по шляху, що намічений Учителем. Іноді ноги кровоточать, а одяг рветься на 

тернині, але надія підтримує тебе. Такими вас бачить Той, з кого ви вийшли і до кого маєте 

повернутися. 
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39 Нині Я - твій супутник у дорозі, Який зцілює твої рани, щоб ти відчув Мій бальзам. Так Я 

даю нове життя тому, що ще спить у вашому єстві, і ви прокидаєтеся на поклик вашої совісті, бо Я 

є воскресіння і життя. 

40 Ви були мертві, але Я воскресив вас до життя благодаті і дав вам побачити світло Мого 

Духа. 

41 Як викладач, я найбільш терплячий і невтомний. Мій урок новий на вигляд, але він той 

самий, бо з покоління в покоління, з початку часів, Я вчив вас тільки любити один одного, і тільки 

так ви зможете досягти Мене. 

42 Я створив вас для себе і хочу, щоб ви були моїми. Я покликав вас, щоб навчити вас жити як 

духи світла. Сьогодні ви проходите над цим світом, а завтра не знаєте, чи не розлучитеся з тими, 

хто був тут вашими рідними і близькими. Завжди будьте напоготові, щоб у будь-який момент 

відгукнутися на заклик своїх побратимів. Я даю вам ще один період часу, бо якби Я здивував вас у 

цей час, то що б ви мені показали? Чи поширили ви Моє вчення? Ви розбудили сплячих до життя 

вічного? Чи відчуваєте Ви себе готовим витримати судовий вирок? 

43 Ці питання, які я задаю вам зараз, ви повинні задавати собі щодня, щоб жити неспаними і в 

готовності, щоб Учитель був задоволений своїми учнями. 

44 Я засную Церкву Святого Духа в серці Моїх учнів у цій Третій Ері. Там буде жити Бог-

Творець, сильний Бог, Бог, який став людиною в Другу Епоху, Бог безмежної мудрості. Він живе у 

вас, але якщо ви хочете відчути Його і почути звук Його слова, ви повинні підготувати себе 

(внутрішньо). 

45 Той, хто робить добро, відчуває Мою присутність у собі, як і той, хто смиренний або бачить 

у кожному ближньому брата. 

46 У вашому дусі існує храм Святого Духа. Це царство незнищенне, його не можуть 

зруйнувати ні бурі, ні урагани. Вона невидима і недосяжна для людського погляду. Його стовпами 

має бути бажання зростати в добрі, його куполом - благодать, яку Отець дарує своїм дітям, його 

воротами - любов Божественної Матері, бо кожен, хто постукає в мої двері, доторкнеться до серця 

Небесної Матері. 

47 Учні, ось істина, яка живе в Церкві Святого Духа, щоб ви не були серед тих, що заблукали 

через фальшиві тлумачення. Кам'яні церкви були лише символом, і від них не залишиться каменя 

на камені. 

48 Я хочу, щоб на вашому внутрішньому вівтарі завжди горіло полум'я віри і ви розуміли, що 

своїми справами ви закладаєте підвалини, на яких колись спочиватиме велика святиня. Я 

випробовую і впливаю на всіх людей з їхніми різними ідеями, бо Я змушу всіх брати участь у 

зведенні Мого храму. 

49 Всі, хто підніметься і відстоюватиме цей ідеал, будуть об'єднані духовно, навіть якщо їхні 

тіла будуть дуже віддалені одне від одного. Їх єдність буде міцною, і вони будуть впізнавати один 

одного. Це мій народ, який допоможе всім, кого зустріне на своєму шляху, досягти спасіння. 

50 Дещо з цього ви відчуєте на собі, і багато чого з цього відчують прийдешні покоління. Але я 

завжди буду ставити вам у заслугу те, що ви були першими в боротьбі за духовне об'єднання. 

51 Ваше завдання складне і делікатне, але ніколи не буває нездійсненним. Поки у вас є воля, 

ваше завдання буде здаватися легким. 

52 Боріться і не впадайте у відчай, боріться з собою. Ви знаєте, що поки ви живете в 

матеріальному світі, схильність до гріха буде існувати, будуть спокуси і пристрасті будуть 

вирувати, як бурі. 

53 Дух бореться за своє сходження і прогрес, а плоть з кожним кроком піддається спокусам 

світу. Але дух і матерія могли б гармонізувати один з одним, якби обидва використовували тільки 

те, що їм дозволено, і це те, що показує вам моє вчення. 

54 Як ви можете постійно практикувати моє право? - Прислухаючись до голосу совісті, яка є 

суддею твоїх вчинків. Я не наказую вам нічого, чого ви не можете виконати. Я хочу переконати 

вас, що шлях до щастя - це не фантазія, а що він існує, і я відкриваю вам тут, як ним пройти. 
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55 Ви вільні у виборі шляху, але мій обов'язок як Батька - вказати вам істинний, найкоротший, 

той, що завжди осяяний світлом Божественного маяка, яким є Моя любов до вас. Бо ви - учні, які 

жадають чути все нові й нові слова, що підтверджують ваші знання і оживляють вашу віру. 

56 З якою любов'ю ви приходите до мене, знаючи, що в моїх настановах знайдете зміцнення і 

пораду, які розвіють ваші тривоги! Мій Дух радіє, коли приймає вас, щоб дати вам докази любові, і 

бачить, що ви довіряєте Мені, як дитина завжди повинна довіряти своєму батькові. 

57 Ваше життя сповнене проявами любові, які ви не завжди були здатні сприймати. Але навіть 

у дні найбільших випробувань до вас доходить промінь надії, який не дає впасти у відчай чи 

зневіру. Бо Отець стоїть поруч з дитиною і не дає загинути її душі. Особливо в такі дні Я проявляю 

вам Свій захист у чіткій формі, щоб ви навчилися довіряти і, коли на вас обрушуються інші 

нещастя більшого масштабу, ви відчували себе готовими і здатними до того, щоб вони пройшли 

через вас, і ви досягли того результату, який визначений Мною. 

58 На шляху, який прокладений для вас, немає випробувань, які були б марними. Всі вони 

мають одну мету - вдосконалення вашої душі. Великі випробування завжди для великих духом. 

Тому, якщо ви бачите, що на вас насувається вихор, який загрожує зруйнувати ваш душевний 

спокій, не бійтеся, зустріньте його обличчям до обличчя і здолайте його владою, яку я вам дав. 

Чекайте потрібного часу і не послабляйте боротьби. Не проганяйте його в той час, коли він 

з'являється з вами; залишайтеся пильними і молитовними. - Я говорю не про сили природи, а про 

ті, які служать для духу дороговказами, і які, при правильному використанні, допомагають йому 

підніматися, оскільки відкривають перед ним нові шляхи, знайомлять його з почуттями і 

пробуджують в ньому ті, які дрімали і яких він потребував, як допомогу для свого розвитку. 

"Пізнайте самих себе, - сказав Я вам. Проникніть у власне єство і використовуйте усі свої 

можливості і здібності, бо сьогодні ви повинні пізнати усе і прийняти це своїм духом, щоб 

завершити свою роботу на землі. 

59 Незабаром ви побачите, як у світі розгорнеться нова боротьба, в якій ваша віра буде в 

небезпеці. Всі будуть боротися за свої переконання, всі будуть говорити, що вони володіють 

істиною. Але в цьому протистоянні дух людей пробудиться і стане сприйнятливим до Мого 

впливу; деякі, як і інші, будуть змушені вивчати Мій Закон і Мої одкровення. Книги будуть 

шукати, як ніколи раніше, секти, і всі будуть допитувати мене - одні як судді, інші як господарі. Це 

буде час, до якого ви повинні бути готові, і в якому ви повинні оприлюднити Моє вчення. 

60 Все, що я оголосив вам, збудеться. Щодня ви знайдете можливість працювати і втілювати 

моє слово в життя. Я готую вас для того, щоб, коли ці передбачення збудуться, ви не були 

здивовані. 

61 Бо істинно кажу вам, що настав час вам виконати свій обов'язок переді Мною, як ви 

виконали його перед своєю родиною. Нині ви істинно усвідомлюєте мету, для якої були створені, і 

ви виконаєте завдання, покладене на ваш дух. 

62 Ні Моє Слово, ні Моя Справа не будуть для вас тягарем, навпаки, вони полегшать ваше 

існування в епоху страждань і гіркоти, в якій всі люди, як вигнанці, будуть шукати точку опори, 

щоб не загинути. 

63 Ви вже відкрили для себе цей човен і збираєтеся увійти в нього. Блаженні ті, хто 

залишиться довірливим і непохитним у ній, бо вони не загинуть. 

64 Я хочу, щоб ви перестали плакати на своїх життєвих шляхах, навіть якщо вам загрожують 

нещастя. Тому я даю вам зрозуміти, що дуже важливо не порушувати закон. 

65 Для того, щоб сказати вам те, що Я відкриваю вам в цьому часі, Мені довелося чекати 

багато віків. Але я прошу вас: Що для Мене тисячоліття, якщо немає часу для Мого Духа? Вам же 

довелося чекати, але не в бездіяльності, а розвиваючись і зростаючи в світлі, в знаннях і досвіді. 

66 Тепер ви здатні відчути і осягнути Мої вчення, якими б високими вони не були. Не так було 

в Першу Епоху, коли, щоб символізувати Вітчизну Духа, Я повинен був дати людям землю, а щоб 

навчити їх Закону, Я повинен був залишити його висіченим у камені. 

67 Зараз ви досягли точки, в якій станете свідками руйнування царства матеріалізму, в якому 

впадуть трони, корони, влада, зарозумілість і марнославство. Все це існувало і буде існувати до тих 
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пір, поки люди будуть вірити, що немає більшого блаженства, ніж те, яке вони знаходять у світі. 

Коли ж люди запалять світильник віри в духовному житті, то з їхніх тіл спадуть фальшиві святкові 

шати, а дух зодягнеться в одежу тих, хто любить істину, добро і чистоту. 

68 Використовуйте слово Отця вашого, бо люди прийдуть шукати притулку у вас. З цим 

народом вони побачать виконання обітниць Господніх, і їх притягне та духовна сутність, якою цей 

народ насичує себе. 

69 Я просвітлюю твій розум, відкриваю твоє серце для всіх добрих почуттів і добрих натхнень 

і закриваю твої уста для образ і богохульства; але залишаю тебе вільним висловлювати Моє 

вчення, втішати і свідчити про істину. 

70 Серед вас не повинно бути ні суддів, ні фанатиків, ні лицемірів, бо там, де є ці вади, не 

може бути одухотворення. 

71 Моя справедливість буде невпинно відчуватися цим народом до тих пір, поки вони не 

будуть енергійно вивчати Моє послання і не нести його людям як Добру Новину. Тому кажу вам, 

що краще вам поспішити і подбати про те, щоб виправити свої помилки, щоб скоротилися для вас 

випробування і дні болю. 

72 Чому ви дивуєтеся, що серед вас з'являються люди, які населяють землю тисячоліттями? 

Що означає час для духу? Що означає час у духовному світі? - Нічого! 

73 Ось уже близько двох тисяч років, як я з вами, але істинно кажу вам, що цей час був для 

мене лише миттю. 

74 Ви дивуєтеся, що Мій дух або дух Моїх посланців дає про себе знати серед вас? Причина в 

тому, що ви не замислюєтеся над своїм життям, а тому дивуєтеся всьому і називаєте надприродним 

те, що є цілком природним. 

75 Ви дивуєтеся, що духовна істота проявляє або спілкується з вами, не замислюючись про те, 

що ви теж проявляєтеся і навіть проявляєтеся в інших світах, в інших сферах. 

76 Ваша плоть не усвідомлює, що ваш дух з'єднується зі Мною в хвилини молитви, вона не 

здатна сприйняти наближення до Господа за допомогою цього дару - не тільки до мого духу, але й 

до духу ваших духовних братів і сестер, яких ви згадуєте в хвилини молитви. 
* Іспанське "materia" = матерія часто означає плоть, тіло, фізичне/земне, чуттєвість і навпаки. Крім того, 

"materialismo" = матеріалізм, також: розлад почуттів. "Cuerpo", "carne", "materia" = (земне) тіло, плоть, 

матерія часто використовуються як синоніми і на противагу "espfritu", "conciencia" = дух, душа, совість, 

свідомість. 

77 Не знаєте ви і про те, що в години вашого відпочинку, коли тіло спить, залежно від рівня 

його розвитку і одухотвореності, душа відокремлюється від тіла і з'являється в далеких місцях, 

навіть у духовних світах, які ваш розум навіть уявити собі не може. 

78 Цим одкровенням вже ніхто не дивується. Зрозумійте, що ви нині наближаєтеся до повноти 

часів. 

79 Ви повинні зрозуміти, що часи, коли люди і народи шукали мій голос, мою адресу і мої 

послання в бурі диких штормів і у всіх природних явищах, закінчилися, і що ви тепер здатні 

з'єднуватися зі мною духовно і отримувати мої божественні послання через здібності духу, а не 

через органи чуття вашого тіла. 

80 Кажу вам, що сили природи продовжують пробуджувати людство, вражати людей, 

випробовувати їх, пробуджувати і очищати. Але це відбувається через вашу земну прив'язаність, 

через те, що ви сприймаєте тільки те, що сприймаєте органами почуттів своєї плоті. Але коли на 

землі відбудеться одухотворення, коли люди розвинуть свої духовні здібності і стануть чутливими 

до того, що знаходиться за межами матеріального, тоді ви зможете побачити, як природа з усіма її 

стихіями заспокоїться, виявиться абсолютно гармонійною і більше не буде втручатися в те, що є 

справою вашої моралі і вашої духовності. 

81 Матеріальні царства природи більше не будуть посланцями Божественного, бо люди тоді 

приймуть Моє вчення і досягнуть спілкування духу з духом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 149 
1 І знову Учитель передає вам своє вчення про вашу свідомість. 

2 Моя любов стає словом світла серед людей цього часу, в якому світ потребує свободи духу, 

щоб прийняти Моє вчення, яке вказує йому шлях до спасіння. Але Я приходжу не як людина в цей 

час, Я приходжу духом до кожного з вас і закликаю все людство визнати велич духовного вчення 

Третьої Епохи. Моя воля - просвітити уми людей цієї епохи через чесноти Моїх учнів. Моральність 

покинула серця людей, залишилися лише одиниці, які перебувають в Законі Моєму, і лише 

одиниці, які вміють єднатися зі своїм Творцем, і це через розбещеність і духовне невігластво, що 

панує серед людей. 

3 Не чекайте і не шукайте Мене в образі людини, як Я прийшов у Другу Еру. Не шукайте 

Мене через зображення, зроблені людськими руками. 

4 Свідчення Третьої Ери не буде єдиним, що говорить вам про Мою любов до людства - це 

будуть справи і слова трьох часів, в які Отець відкрився людині. 

5 "Посвяченими" Я назвав тих, хто першими починають осягати знання мого вчення. Я 

відкрив їм причину багатьох подій, щоб вони зміцнили своє розрізнення в розумі та істині. 

6 Я знову приходжу, щоб навчати людей, а не вчитися у них. У Другу Епоху, в Храмі 

Мудрості, Мене бачили, як Я розмовляв з князями і вчителями Закону, яких Я вражав словами, які 

людина не може ні вимовити, ні збагнути. Це сталося в дитинстві Ісуса. 

7 Коли прийшов час проповідувати, я вирушив до Йордану на пошуки Хрестителя, який 

впізнав мене, як тільки побачив. Те, як Іоанн впізнав мене, і смирення, з яким він поклонявся 

своєму Вчителеві, є прикладом одухотворення, прозорливості і піднесення. 

8 Сьогодні Я повернувся до вас, і Мені довелося багато говорити з вами, щоб подолати 

матеріалізм, сумнів і холодність вашого серця. 

9 Ось Я, учні, навчаю вас розпізнавати дари духа вашого, осягати захоплення, бо в захопленні 

ви чуєте голос Духа*, непрозоре стає прозорим і темрява освітлюється. 
* Іспанське "conciencia" дослівно означає "совість" або "свідомість". Більш доречним іноді видається 

"дух", який містить у своїй основі божественну іскру з совістю, а також свідомістю. 

10 Цей стан піднесення не повинен бути прерогативою лише небагатьох істот; це дар, що 

дрімає в кожному дусі, але в минулому Я завжди з радістю користувався тими, хто знав, як 

скористатися цією благодаттю. Для того, щоб піднесення було повним, необхідно спочатку 

витримати період посту, як це робили праведники Перших Часів. 

11 Перш ніж Ісус почав проповідувати Добру Новину, Він викладав вам ці уроки в Другій Ері, 

пішовши в пустелю на сорок днів, щоб усамітнитися, зануритися духовно і зміцнитися у 

Всевишньому. 

12 Істинно кажу вам, що в ті години найтіснішого спілкування з Богом Ісус, як людина, 

побачив символ жертовної смерті, і тіло Його затремтіло. Небеса розкрилися, і в них він побачив 

кінець, який чекав на нього. Він побачив темну гору, а на її вершині - хрест, до якого був прибитий. 

Його вуха чули глузування натовпу і присуди, які вони адресували Йому: "Якщо Ти Син Божий, 

зійди з хреста і спаси Себе". Він випив чашу страждань, бо в цьому випробуванні мав показати вам 

усю свою любов. Його місія полягала в тому, щоб вказати вам шлях і перемогти вас божественною 

зброєю любові, прощення і смирення. Ця зброя могутніша за будь-який меч і має більшу силу, ніж 

бурхливі морські хвилі. Вони змусили навіть таких людей відчути любов, якої вони ніколи не 

відчували. 

13 Через певний час люди були переможені моїм вченням істини, любові та розради. 

14 Я не вимагаю, щоб ви йшли за Мною всім шляхом жертв і крові, яким Я йшов у Другу 

Епоху. Хтось із вас виконає одну частину, хтось наслідуватиме Вчителя в іншому прикладі, бо 

Христос є тільки один раз. 

15 Приготуйтеся жити після мене, бо ви ще не знаєте, яку саме частину ви повинні 

наслідувати. Але якщо трапиться вам, подібно до Ісуса, відчути, що слова лицемірів і невіруючих 

б'ють вас, як батоги по оголеному тілу, то піднесіться в захопленні до Отця, як учив вас Учитель на 
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хресті, і сила Божа всеціло спочине на вашому дусі, який зміцнить своє тіло. Якщо ви тоді 

відкриєте очі, то переживете те саме, що й Ісус у пустелі, коли після вознесіння, коли золоте сонце 

світило крізь каміння і пісок, свіжі краплі роси, принесені вітерцем, пестили його чоло і 

заспокоювали його муки. 

16 Перш ніж Ісус, праведник між праведниками, в якому був прихований Божественний Дух, 

відкрив Царство любові, він підготував себе таким чином, щоб дати вам ще один приклад смирення 

і досконалості; і ви, учні Третьої Ери, чули, що Моє Слово сказало вам: Прийдіть до Мене і будьте 

добрими сіячами слова Мого, бо світ зійшов зі свого духовного шляху. 

17 Я нагадав вам вчення Другої Епохи, щоб ви з'єднали їх з Моїми новими вченнями і 

просвітили ними людство, о працівники Третьої Епохи! 

18 Відчуйте мою присутність, яка просвітлює ваш дух і готує вас до розуміння мого послання 

миру. 

19 Забудьте свої страждання, щоб ви могли прийняти Моє слово, і його суть залишилася у 

вашому серці. 

20 Я послав вас на Землю ще раз, щоб ви продовжили свою місію, щоб ви зрозуміли, що ваш 

дух повинен пройти сходи досконалості, і ви досягнете більшої висоти еволюції відповідно до 

ваших заслуг. У вас один Учитель, одне Світло буде вести вас і завжди вказувати вам шлях до 

вашого вищого розвитку. Ви усі можете піднятися, якщо виконаєте свою місію. Давно ви почали 

свій життєвий шлях, але ще дуже мало розвинулися. Я даю вам стимул для цього, коли вже 

дозволяю вам відчувати духовне життя інших світів в цьому світі, в якому ви живете сьогодні. 

21 Якщо ви уважніше придивитеся до життя всіх живих істот, то зможете побачити, що воно 

наділене багатьма благами і проявами любові. Ти знайдеш в мені найкращого друга, нерозлучного 

супутника і божественного лікаря. У цей час, коли Я простягаю Свій люблячий захист над усіма 

Моїми дітьми, ви будете розділяти всі ці дари, тому що ви створені за Моїм образом і подобою. 

22 Ви давно забули про себе і про узи, що зв'язують вас зі Мною, а також про свою природу, 

подібну до Моєї, і через це занепали і заблукали. Духовний шлях не має кінця, і Я показую його 

вам з самого початку. Якщо ви не на ній, прийдіть на неї, і я допоможу вам пройти її, надолужити 

згаяне. 

23 Щоб світ не поневолив вас, присвятіть частину свого часу навчанню і розвитку свого духу. 

24 Багато з ваших співвітчизників живуть у великому запустінні. Вони поруч з вами, а ви не 

помічаєте. Ви ще не можете співпереживати їхнім серцям, але Мені приємно бачити, як ви 

практикуєте Моє вчення, і Мені приємніше споглядати тих, чий дух дарує любов і розраду, ніж 

тих, хто присвячує себе лише вивченню Мого Слова і забуває про свої обов'язки по відношенню до 

своїх ближніх. 

25 Працюйте, щоб у вас був мир, застосовуйте себе повністю в цей час, щоб через працю, 

послух і віру показувати приклад. 

26 Я приходжу до вас, щоб бути відомим як єдиний Бог, Отець всього сущого, щоб сказати 

вам, що хочу зробити кожного з вас учнем і спадкоємцем Моїм. Я дам вам насіння з мого вчення, 

яке подібне до могутнього дерева, щоб ви виростили його і понесли в багато місць, щоб людство 

живилося його плодами. 

27 Будь-яке неправильне тлумачення Моїх слів або Моїх справ Я виправлю, бо Я хочу 

об'єднати ваші знання, щоб ви всі любили Мене однаково. Пильнуйте за світом і нехай ваш дух 

несе світло і мир людям, і дбайте про те, щоб світ був осяяний яскравим світлом, яке випромінює 

мій Дух. Світло - це прогрес, любов - це спасіння, а мир - це надія. Любов - це справа серця, мир 

ґрунтується на дусі, і обидва вони є відображенням вічності. 

28 Я бачу, що деяким моїм дітям нудно слухати любляче слово Ісуса, і це тому, що їхні 

почуття не з Моїм словом; їхній розум зайнятий матеріальними справами, і тому їхні серця 

порожніють, коли вони перестають мене слухати. Але Учитель не перестає наближатися до своїх 

дітей, щоб через свої божественні настанови змусити їхні серця битися швидше. 

29 Люди, які пробуджують ваші здібності до пізнання людських наук і дають їм дрімати у 

вивченні божественного духовного вчення! Ви втомлено йдете по тернистих стежках у пошуках 
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мети свого людського пізнання. Але Я виберу Своїх слуг з-поміж загиблих і змушу їхні серця 

битися любов'ю до ближніх. 

30 Навіть якщо люди не дбають про свій духовний розвиток - Я спостерігаю за всіма духами. 

Якщо вони не прислухаються до голосу своєї совісті, який є Моїм власним голосом, вони не 

досягнуть спілкування з Моєю Божественністю. 

31 Це людство все ще ідолопоклонствує внаслідок свого матеріалізму! Аароне, Аароне, ти 

створив ідола на очах Ізраїлю, але воістину, фальшиві боги впадуть на землю, скинуті з п'єдесталу! 

Де знаходиться храм Соломона? Де знаходиться Святая Святих? Якщо я змусив зникнути символи, 

яким було дозволено зникнути - як я міг не боротися з фанатичними культами до повного їх 

зникнення? Соломон побудував матеріальний храм для поклоніння Мені, але і від нього каменя на 

камені не залишилося. 

32 Духовенство цього часу одягається по-царськи, щоб символічно служити 

жертвоприношенням Ісуса, і хоча вони заявляють про Моє ім'я і Моє заміщення при цьому, Я 

виявляю, що їхній розум заплутаний, їхні серця розбурхані бурями інтриг і пристрастей. Немає 

нікого, хто б проголосив як пророк, що я серед людей цього часу. Вони зазнають великих 

страждань, бо серед них немає духовної підготовки. Де ж виконання обітниці тих, хто поклявся 

перед Ісусом йти Його шляхом? Де послідовники Моїх апостолів? Чи є хтось подібний до Івана, 

який був одним з перших, чи Павла, який був одним з послідовників? 

33 Тому Вчитель знову звертається до вас, щоб відновити своє вчення. Я вже бачу нових 

фарисеїв і книжників, що кидаються на Мене, сповнені ненависті. Саме тоді Я запитаю: "Де Мої 

учні?". Але коли горді, брехливі, багаті, які бояться втратити свою владу, ті, кому загрожує Моя 

Істина, знову почнуть знущатися і переслідувати Мене, вибухнуть дикі бурі. Але не я впаду під 

вагою хреста, а ті, хто вимагав жертви того, хто дав їм життя. 

34 Не людський голос ви чуєте в ці хвилини, а голос Небес, який сповіщає вам про події, що 

прийдуть, щоб ви, хто чує Мої пророцтва, були готові і не жахалися, коли побачите, що навіть сили 

природи стають неврівноваженими; бо Я є вселенська Сила і Справедливість, і в Справедливості Я 

проявлю Себе. 

35 Я прийшов, щоб усунути пороки світу, щоб люди звільнилися від гріховних звичаїв і 

уявлень, надихнулися і заговорили про Духа. Тоді вони побачать Мене символічно в люблячій 

формі Ісуса, який покаже їм шлях, що веде до істинної мети духу, де Я чекаю їх. 

36 Ви є хранителями "Третього Заповіту". Зберігайте цю спадщину з найбільшим завзяттям для 

майбутніх поколінь. Покажи мою роботу з властивою їй досконалістю, бо якщо ти прийдеш до 

мене, не виконавши своєї місії, тобі доведеться знову прийти у плоть, і тоді твоя боротьба буде 

дуже важкою. 

37 У цей час, у цій пустелі людського життя, візьміть за взірець Мойсея. Поправді кажу вам: 

Ви знову на горі (Синай), бо там голос Мій пролунає і скаже вам: Зрозумійте Мене. Гора цього 

часу - це ваша висота, де ви приймете Мою заповідь і почуєте Мій голос у вашій совісті. Вже 

звідти ви зможете споглядати Землю Обітовану, яка знаходиться в досконалості духу. 

38 Божественний закон ніколи не минає, але людські закони змінюються відповідно до 

духовного розвитку народу. 

39 "Люби Бога всім серцем своїм і всією душею своєю" - це перша заповідь Божого Закону, яка 

не змінилася і не зміниться. Її суть, її сенс, її вчення - вічні. Але ви також чули, що вам було 

сказано: "Люби ближнього твого і ненавидь ворога твого", але це не було заповіддю 

Божественного Закону, а одним з багатьох людських статутів, які відповідали тому часу. 

40 Я прийшов до вас в Ісусі і сказав вам: "Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто 

проклинає вас, творіть добро тим, хто ненавидить вас, моліться за тих, хто вас кривдить і 

переслідує, щоб ви були визнані дітьми Отця вашого Небесного". Це духовний закон, тому вічно 

чинний, він не зазнає жодних змін. Змінюється, розвивається і трансформується лише людина. 

41 Що ви можете зробити, щоб дізнатися, які вчення, одкровення, пророцтва і закони, 

корисність яких вже минула, а які все ще діють? Які одкровення діють вічно, а які пророцтва не 
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збулися? Істинно кажу вам: тільки щира молитва і плідне життя можуть дати вам достатню 

духовність, щоб відкрити божественну сутність, яку Я передав вам тричі. 

42 Коли книжники і фарисеї спостерігали за вчинками Ісуса і виявили, що вони не 

відповідають їхнім, вони заявили, що вчення, яке Він проповідує, суперечить Закону Мойсея. 

Причиною було те, що вони переплутали Закон з Традицією. Але Я довів їм, що прийшов не 

порушити Закон, який Отець відкрив Мойсеєві, але виконати його словом і ділом. 

43 Це правда, що Я перекреслив багато традицій того народу, бо вже настав час для їхнього 

знищення, щоб відкрити новий час з вищими вченнями. 

44 Якби Я сказав вам усе в перших одкровеннях, то не було б необхідності ні в тому, щоб 

Учитель, Месія, викладав вам нові вчення, ні в тому, щоб Дух Святий прийшов у цей час, щоб 

показати вам славу духовного життя. Тому Я кажу вам: не чіпляйтеся за те, що було відкрито вам у 

минулі часи, як за останнє слово Мого вчення. Я прийшов до людей заново, і довгий час давав про 

Себе знати через їхній розум, і можу вам сказати, що останнє Моє слово ще не сказано. 

45 У моїй книзі мудрості завжди шукайте останнє слово, нову сторінку, яка відкриє вам сенс і 

значення того, що було дано раніше, щоб ви були моїми учнями в істині. 

46 Сьогодні ви живете далеко від тих, хто страждає більше за вас. Але коли одухотворення 

осяє ваше життя, тоді ви будете прагнути жити з тими, від кого сьогодні тримаєте дистанцію, тому 

що вважаєте їх втраченими або тому, що вони викликають у вас неприязнь. 

47 Ви станете носіями слова світла, спасіння і надії та звернетесь до тих, хто забутий своїми 

ближніми. 

48 Ні до кого не говоріть з суворістю, бо так не спасешся. Ви повинні засвоїти, що не можна 

ображати грішника, щоб покарати його проступок. 

49 Кажу тобі: Коли до хижаків говориш з любов'ю, вони схиляють голови. 

50 Якщо той, до кого ти звертаєшся, має якісь заслуги, скажи йому про це. Якщо ви виявите в 

ньому якусь чесноту серед багатьох вад, говоріть йому не про вади, а про чесноту, щоб 

стимулювати і підбурювати його до добра. 

51 Нехай любов веде вас, щоб ви стали справжніми посланцями Божого Утішителя. Бо ви, які 

не впали ні в яку прірву, завжди поспішаєте звинувачувати, судити. Без найменшого співчуття ви 

легковажно засуджуєте свого ближнього, а це не моє вчення. 

52 Якби ви, перш ніж судити, дослідили себе і свої помилки - запевняю вас, ваш суд був би 

більш милосердним. Ви вважаєте поганими тих, хто в тюрмах, і вважаєте нещасними тих, хто в 

лікарнях. Ви віддаляєтеся від них, не розуміючи, що вони гідні увійти в Царство Моєї любові. Ви 

не хочете замислитися над тим, що вони теж мають право отримувати промені сонця, яке створене 

для того, щоб дарувати життя і тепло всім без винятку істотам. 

53 Ті, хто замкнені в місцях спокути, часто є дзеркалами, в яких люди не хочуть бачити себе, 

бо знають, що образ, який відкриває їм це дзеркало, в багатьох випадках буде образом 

звинувачення. 

54 Але я кажу вам: Блаженні ті з Моїх працівників, які здатні відчувати в своєму серці біль тих, 

хто живе позбавлений свободи або здоров'я, і які відвідують і втішають їх; бо одного разу вони 

зустрінуться знову, чи то в цьому житті, чи то в іншому, і ви не знаєте, чи не будуть вони тоді мати 

більше здоров'я, більше свободи і більше світла, ніж ті, хто приніс їм послання любові у в'язницю 

або лікарню; тоді вони покажуть свою вдячність і простягнуть руку до Того, Хто дав їм її в інший 

час. 

55 Та мить, коли ви наблизили моє слово до їхніх сердець, та мить, коли ваша рука погладила 

їхні чола і ви змусили їх думати про мене і відчувати мене, ніколи не зітреться з їхньої пам'яті, так 

само, як не забудеться в їхній пам'яті ваше обличчя і ваш братський голос, і саме тому вони 

впізнаватимуть вас, де б ви не були. 

56 Слухаючи тут Моє слово, ви на короткий час забуваєте про страждання, які торкаються всіх 

людей, і витісняєте зі своєї свідомості ідеї руйнування, війни і смерті, які загрожують людству. 



U 149 

51 

57 Ви боїтеся болю? - Прожени гріх, і біль не матиме сили проти тебе. Ви відчуєте інший біль, 

але це вже буде не егоцентричний біль. Це буде не ваше, але ви почнете страждати з любові до 

інших. 

58 Коли дух злітає, він відчуває свого ближнього, і чим більше він наближається і любить 

мене, тим більша його любов до своїх братів. 

59 Нині Я навчаю вас іти шляхом, який звільнить вас від страхів і страждань, викликаних 

військовими діями і честолюбними устремліннями людей, - навчанням, яке часом може здатися 

вам нездійсненним; але незабаром ви приймете його з вірою, переконавшись, що це єдиний шлях 

до порятунку. 

60 Ви ще не зрозуміли значення Моїх слів і не усвідомлюєте свого завдання. Тому є й такі, які, 

хоча і відчувають духовне блаженство, слухаючи мене, але вважають за краще знову піти, боячись 

взяти на себе зобов'язання перед своїм Вчителем і перед своїми ближніми. А є й такі, що кажуть 

Мені: "Господи, ми не можемо слідувати Твоїм повчанням і настановам, тому що ми незрілі, 

людські і верматеріалізовані. Але не підведи нас, щоб ми слухали Твоє слово. Вона настільки 

прекрасна, що, незважаючи на свою нездійсненність, наповнює наші серця захопленням і спокоєм". 

61 Ах, ви, малі діти, які не знаєте, що говорите! Ви називаєте Моє вчення нездійсненним, 

вважаєте неможливим його втілення, не розуміючи, що чуєте його через нечисту грішну людину, 

такою ж, як і ви всі, для якої не було нічого неможливого в тому, щоб донести послання Боже до 

людей. 

62 Що може бути більш неможливим, ніж це? 

63 Любіть Отця свого, милуйте ближнього свого, відокремлюйтеся від усього, що шкодить 

вашому людському життю або вашій душі. Цьому вчить вас моє вчення. Де ви бачите труднощі і 

неможливості? 

64 Ні, любі мої, підкорятися Моєму слову не неможливо, складно не це, а ваше вдосконалення, 

оновлення і одухотворення, тому що вам не вистачає піднесених почуттів і високих прагнень. Але 

оскільки Я знаю, що всі ваші сумніви, незнання і нерішучість повинні зникнути, Я 

продовжуватиму вчити вас, бо для Мене немає нічого неможливого. Я можу перетворити каміння 

на хліб вічного життя і можу змусити бити зі скель кришталево чисту воду. 

65 Вникніть в суть моїх слів, і вам більше не доведеться шукати істину. В основі цього 

послання ви відкриєте для себе багатство світла, якого потребує ваш дух. 

66 Осягайте Моє слово, щоб ви могли живитися його духовним змістом, щоб ви могли знайти 

Мою присутність і відчути Мою божественну ласку. У своїх дослідженнях будьте обережні, не 

зациклюйтеся на букві і намагайтеся інтерпретувати все, що ви знайдете символічного і схожого. 

Шукайте спрощення і одухотвореності у своїх дослідженнях, спостереженнях і вивченні, і завжди 

пам'ятайте, що завтра ви повинні поділитися цим посланням зі своїми ближніми, яким ви повинні 

передати його в уже підготовленому вигляді, щоб вони швидше зрозуміли його. 

67 Усунути вчасно кожен символ і кожен земний образ, але зберегти їхній зміст. 

68 Зрозумійте малу цінність виразів, коли порівняєте їх з вічною сутністю духовного. Ви також 

повинні прагнути мало-помалу проникати в цю мудрість, щоб практика мого вчення не здавалася 

вам нездійсненною. 

69 Об'єднайтеся, улюблені учні, бо час вашої боротьби прийшов і буде коротким для кожного з 

вас, зважаючи на стислість вашого земного життя. 

70 Поспішайте, у вас багато справ. Не думайте, що вам чогось не вистачає, щоб бути Моїми 

учнями в цій Справі. 

71 У Другу Епоху Я також обирала Своїх апостолів. Вони не були вченими, вони не були 

світочами людської мудрості. Вони були простими рибалками моря, але Я зробив їх сіячами і 

рибалками духу. 

72 Я також хочу зробити вас духовними рибалками, щоб ви донесли Моє послання любові до 

всіх сердець, загублених у величезному морі пристрастей і матеріалізму, в якому живе людство; і 

звідти, з цього моря, ви витягнете і врятуєте кожного, хто буде покликаний вами в Моє ім'я. 
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73 Тоді моє послання надії дійде до серця братовбивці, людиновбивці, гордого, мирського, 

черствого до болю і страждань інших, і на все моє слово збудеться. 

74 По-перше, і поки ви ще готуєтеся, моліться за країни і народи, моліться за всіх, бо людство 

ходить по будяках і колючках, тих самих, які воно розкидало раніше, щоб інші топталися по них. 

Люди самі підготували собі загибель, а потім змушені благати про милосердя, якого вони ніколи не 

відчували до жодного зі своїх сусідів. 

75 Але треба рятувати, прощати і спокутувати, бо в кожній людині живе дух, який повинен 

дійти до мене. 

76 Ви - первістки народу, який має бути духовним маяком людства. Новий Ізраїль, який, 

звільнившись від рабства, вирушить у прагненні до найвищого ідеалу, що існує в дусі, - жити в 

лоні Бога, Господа твого. 

77 Ви ще далекі від того, щоб своїм прикладом висвітлювати шлях своїх ближніх. Але мій 

голос, який звучить у вашій совісті, закликає вас йти вперед, не здаватися, витримати в боротьбі, бо 

тільки так цей народ напише свою історію в серцях людей. 

78 Випробування, які щодня відбуваються у вашому житті, - це ковадло, на якому ваш дух стає 

гнучким, де ваша чеснота має проявити себе, а ваша віра - зміцніти. 

79 Без випробувань немає заслуг, без заслуг не може бути винагороди. 

80 Подумайте про випробування, через які пройшов Ізраїль на початку свого існування. 

Згадайте її гіркоту, її скорботи і негаразди, і ви зрозумієте, чому було дано прийти в Землю 

Обітовану, де цей народ багато століть мав мир, здорову радість життя і спілкування зі своїм 

Господом. 

81 Щастя цього народу на землі, дарованій йому в нагороду за віру і наполегливість, не 

тривало вічно, бо немає нічого вічного у світі. Але кажу вам істинно, що нова Земля Обітована, яка 

є метою сходження вашого духу, безумовно, буде тривати вічно. Це, безумовно, дасть вам 

притулок назавжди і дозволить вам відчути нескінченне блаженство можливості насолоджуватися, 

переживати, відчувати і пізнавати духовне життя в усій його повноті і блаженстві. 

82 Я благословляю кожен з цих будинків, де ви збираєтеся, щоб молитися і приймати Хліб 

Мого Слова, так само, як Я благословляю ваші домівки. Істинно кажу вам, що жодне з цих місць 

зібрання не означає більше, ніж будь-який з ваших домів. 

83 Якщо ви входите сюди зібраними і благоговійними, знаючи, що це місце призначене для 

того, щоб об'єднати вас у молитві, щоб утворити духовний храм, то скажу вам також, що ваш дім - 

це ще один храм. Бо як Дух творить свою святиню в молитві, в Божественному Слові, у 

внутрішньому спогляданні та у виконанні Закону, так і людина знаходить інше служіння Боже у 

своєму домі, де знаходить ласку, тепло, приклад, повчання та пораду. Але не плутайте дім з 

будинком матеріальним. Останній може зникнути і піддати вас суворій погоді, і все ж ваш дім не 

буде зруйнований, поки серед вас панує любов, повага, послух і всі ті чесноти, які повинні все 

більше і більше ставати притаманними людській родині. 

84 Не можуть ці місця зібрання бути істинним храмом, бо якщо ти носиш його в своїй душі, то 

можеш зустріти його і тут, і в своєму домі, і в місті, і в селі, і під деревом, і в горах, і на березі 

моря, і в пустелі. 

85 Храм духу - скрізь, тому потрібно лише озброїтися, щоб його віднайти. 

86 Поки що продовжуйте збиратися у цих громадських центрах. Робіть це, поки у вас є 

потреба, бо Моя любов, Моє милосердя і Мої дари благодаті будуть виливатися на ваші зібрання, 

де, згідно з Моєю волею, буде відчуватися Моя присутність, де Я змушу душі відроджуватися до 

світла, а хворі відчуватимуть чудо свого зцілення, коли вони будуть слухати Мої слова. 

87 Серце Мого Отця завжди готове дати вам те, що ви просите, що вам потрібно. Але ваш 

Батько не повинен робити все самотужки. Ви живете в час, коли любов Учителя повинна 

відгукнутися в серцях учнів, щоб диво стало реальністю. 

88 Невтомно повторюйте моє слово. Немов невидиме долото, воно буде згладжувати гострі 

кути вашого характеру до тих пір, поки ви не будете готові вирішувати навіть найскладніші 

проблеми ваших співвітчизників. Ви знайдете в них страждання, примуси до спокути і 
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відшкодування, причини яких можуть бути дуже різними. Деякі з них не матимуть особливо 

важкого для розуміння походження, але будуть і такі, які ви зможете прояснити тільки за 

допомогою інтуїції, одкровення і духовних видінь, щоб позбавити своїх ближніх від важкого 

тягаря. Ці духовні дари будуть творити це чудо лише тоді, коли той, хто ними користується, буде 

натхненний співчуттям до ближнього. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 150 
1 Ви прийшли, прагнучи Духа Утішителя, бо не знайшли полегшення у своїх скорботах. Ви 

оббивали пороги лікарів і адвокатів, ви зверталися до сердець тих, хто вас любить, але так і не 

змогли повернути собі душевний спокій. Ви переконали себе в тому, що знайти цілющий бальзам і 

світло, якого ви жадаєте, можна тільки з Джерела, з якого походить усе добро. Ви всі шукаєте 

істинного шляху, ви потребуєте духовної поживи, слова підбадьорення і надії, щоб підбадьорити 

вас; і в тій мірі, в якій ви отримуєте те, чого прагнете, ви доносите до мене ваші тривоги, ваш страх 

перед Божим судом і ваше прагнення бути в мирі зі своєю совістю. 

2 Ти перебуваєш у Моїй Присутності, хоча відчуваєш себе далеко від Мене. Ви не самотні у 

своєму болю, Я з вами; і якщо ви називаєте себе незрозумілими, Я кажу вам, що Я, Отець, знаю 

все, що відбувається всередині вас, і це дасть вам рішення, якого ви шукаєте, мир, якого вам не 

вистачає, і допомогу, щоб досягти вашого піднесення. 

3 Коли ви вперше налаштувалися на слухання Мого Слова, ви насолоджувалися ним і 

знаходили його гучнішим за своєю суттю. Ви визнали, що Я послав її вам, у вас були лише 

побоювання щодо форми, в якій Я спілкуюся з людьми. Але якщо ви вивчите його, то зрозумієте, 

що Я не помилився, і ця людина, оскільки вона - Моя дитина, здатна служити Мені як інструмент 

для виконання Моїх порад у служінні своїм ближнім. 

4 Я закликаю чоловіків, жінок і дітей, щоб зробити їх Моїми учнями; але поки одні вірять, 

інші сумніваються і не довіряють. Це пов'язано з тим, що вони були настільки введені в оману, що 

сьогодні, коли Я звертаюся до людства, використовуючи як передавачі Свого вчення органи чуття 

неосвічених, простих і смиренних людей, Мої прояви здаються їм чимось дивним. Знайте, що Моє 

Слово незмінне у своїй істині, і що те, що Я сказав вам у Першу Еру, Я підтвердив у Другу Еру і 

знову підтвердив у Третю Еру. 

5 Всі ви, хто чує Моє Слово таким чином, були підготовлені до того, щоб відчути і зрозуміти 

цей прояв Мого Духа, і ви тільки чекали моменту, коли Я покличу вас, щоб стати свідками цих 

проявів. Я нікого не переконував, Я ще до твого приходу у плоть говорив тобі, що ти будеш 

присутній на цих подіях і що ти будеш серед числа обраних істот, які принесуть світові Благу 

Звістку. 

6 Діти цього часу дозволили мені побачити їхній небезпечний шлях. Вони кажуть мені, що 

середовище, в якому вони дихають, не дуже сприяє одухотворенню, і просять світла для своїх 

батьків і вчителів. З раннього віку між духом і тілом* починається боротьба, в якій іноді перемагає 

добро і розум, а іноді - плоть. 
* Див. виноску під 149, 9 

7 Не кажіть Мені, що ви слабкі, бо ви маєте світло Мого Духа всередині вас, і Я наділив вас 

чеснотою і енергією, щоб ви могли виконувати свої обов'язки. Докладайте зусиль і використовуйте 

свою силу. 

8 Я зійшов до всіх своїх дітей у пошуках їхнього духу, бо він належить Мені. Але не всі з них 

хочуть йти за мною, більша частина просить мене про інший період часу і каже, що наразі не може 

йти зі мною. Але я дав кожному духу необхідний час для виконання свого обов'язку. 

9 Ви багато вистраждали за цей час і прагнете кращого життя, але Отець каже вам: працюйте 

над своїм миром, і ви вже знайдете спокій у цьому світі або у світі духовному. Ця земля, на якій ви 

живете, є місцем спокути, боротьби, досконалості. 

10 Якщо ви захочете згадати життя Ісуса в Другу Епоху, то знайдете його переповненим 

стражданнями, без втіх і радощів. Він є прикладом, зразком, який стоїть перед вашим духом, щоб 

ви могли жити за ним. Але кожен, хто прийде до Мене, знайде полегшення, бо Я - невичерпне 

джерело, що розливається потоками. Використовуйте його для поливу своїх полів. Поля 

підготовлені для того, щоб чоловіки могли без зволікань їх обробляти. Ґрунт чекає, поки його не 

заросте бур'янами чи шкідливими травами. Ідіть і обробляйте, а коли побачите, що пшениця 

дозріла, скосіть її разом з бур'яном, а вже потім відокремлюйте одне від іншого. Тому Я завжди 

кажу вам: пильнуйте і моліться, бо якщо ви будете недбалі, то бур'яни виростуть швидше, ніж ваше 
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насіння, і плоди їхні переважать його в день жнив. Подбайте про те, щоб ваші поля стали золотими, 

щоб ви могли приносити свою пшеницю в Мої житниці, і врожай буде рясним. 

11 Людство жадає мого слова, моєї правди. Люди вимагають і прагнуть світла для свого 

розуму, вони закликають до справедливості і чекають розради. Це вирішальний час. Істинно кажу 

вам, що багато ідей, теорій і навіть догм, які століттями вважалися істинами, впадуть на землю і 

будуть відкинуті як помилкові. З фанатизмом та ідолопоклонством боротимуться і 

ліквідовуватимуть ті, хто найбільше був ним захоплений і зв'язаний. Вчення Боже буде зрозуміле, 

його світло, зміст і суть будуть осмислені і відчуті. 

12 Коли в умах вчених стане світло, після періоду випробувань, в якому вони зазнають дуже 

великого сум'яття, і вони почують голос своєї совісті, вони відкриють те, про що ніколи не мріяли, 

що це можливо. 

13 Ще раз кажу вам: Дивись! Бо в час конфлікту між віровченнями і доктринами, релігіями і 

науками, багато людей будуть думати, що знання, які дали їм їх книги, будуть зброєю, за 

допомогою якої вони зможуть перемогти Моїх нових учнів, знаючи, що у вас немає з собою книг. - 

Коли Ісус проповідував натовпу, Він не говорив їм про вчення, яке почерпнув з книг. Але він 

навчав, сповнений мудрості, і про це свідчив ще з дитинства, коли з'являвся в колі вчителів закону, 

збиваючи їх з пантелику і змушуючи замовкнути своїми питаннями, і залишаючи їх враженими 

своїми відповідями. Знання Ісуса походили від божественного духу, який відкривав йому все. 

14 Якби кожен з вас очистив свій розум, уберіг серце від поганих почуттів і низьких 

пристрастей і підніс свій дух до Отця, щоб віддати себе Йому в любові і служінні ближньому, то 

він став би чистим джерелом, яке Вчитель наповнив би своїм натхненням. Той чоловік був би 

немов чиста посудина на моєму столі, переповнена вином життя, щоб ті, хто знемагає, могли через 

нього втамувати свою спрагу. Той, хто так озброїться, переконає того, до кого звертається, втішить 

своїми словами, змусить замовкнути марнославних, здійснить дивовижні справи, які світ називає 

чудесами, але які, однак, є не більше, ніж природними наслідками любові і віри щедрого духу. 

15 Якщо вас запитають: "Чому, якщо Бог такий великий, Він використав нікчемну людину, 

щоб виявити Свою мудрість?", то ви повинні відповісти: "Любов Бога до Своїх дітей не має меж, 

тому Він використав їх для того, щоб зробити це чудо". 

16 Оскільки Я всемогутній, вічний, нескінченний і водночас Батько всього створеного, Я можу 

використовувати всі Свої творіння для Своїх божественних цілей. У Своїй Отцівській любові Я не 

зважаю на вашу незрілість, на ваш гріх і звертаюся до вас через вашу смиренність. Якщо ти 

вважаєш свою людську подобу надто незначною, щоб Бог турбувався про тебе, то хто ж дав тобі 

цю подобу, якщо не Я? До того ж, хіба я не був схожий на вас, коли став людиною? 

17 Звук голосу, який досягає ваших вух, - це звук тіла, яке робить мене чутним як голосоносія 

в короткі миті мого прояву. Слово, яке доходить до вашого розуму і серця, - людське, але сенс 

цього слова - Божественний, і тому воно просвітлює і зміцнює дух. 

18 Якби Я прийшов у людській подобі, щоб повторити Свої вчення Другої Ери, ваш дух не 

розвивався б, і людство не знало б Мене. Але Я, Вчитель усякої досконалості, веду вас крок за 

кроком все далі і далі в гору, щоразу даючи вам нові вчення. 

19 Для людських очей Бог і навіть його власний дух невидимий, бо не має ні форми, ні меж. 

Тому багато хто сумнівається, коли бачить вас піднесеними в молитві і чує Мене, бо не знає, що 

божественне і духовне, хоч і невидиме для людських очей, але відчувається духом, а також серцем. 

20 Хто воістину вірує в Мене, той знає голос Мій, де б Я не говорив до нього. Я подібний до 

пастиря, за яким ідуть його вівці і якого вони завжди впізнають по голосу. Ось чому ви впізнали 

голос вашого Господа протягом цього часу, коли Я промовляю до вас через людський орган 

інтелекту. Ви не зациклювалися на засудженні недоліків глашатая, не ображалися на помилки, які 

він допускає через свою недостатню освіченість. Ви зрозуміли, що це Я звертаюся до вас. Коли ви 

почули Мій голос, то відразу впізнали його і сказали: "Це Він! 

21 Мою присутність завжди відкривали смиренні та бідні, бо їхній розум не був зайнятий 

людськими теоріями, які затьмарюють ясне судження. 
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22 У Другу Еру також сталося так, що - хоча прихід Месії був оголошений - тільки люди 

простого розуму, смиренного духу і ясного інтелекту емоційно впізнали Його, коли Він прийшов. 

23 У руках богословів були книги пророків, і вони щодня повторювали слова, що сповіщали 

про ознаки, час і спосіб пришестя Месії, але - бачили Мене і не впізнали, слухали Мене і 

відреклися від того, що Я - обіцяний Спаситель. Вони бачили Мої діяння, і єдине, що вони робили, 

- це обурювалися ними, хоча насправді все це було пророцтвом. 

24 Коли ж настав день, коли натовп, підбурюваний тими, кому не давала спокою присутність 

Ісуса, бичував і бичував Його і в результаті ударів бачив, як Він стікав кров'ю, як простий 

смертний, а пізніше боровся зі смертю і помер, як будь-яка інша людина, фарисеї, начальники 

народу і священики з задоволенням вигукували: "Подивіться на Того, Хто називає Себе Сином 

Божим, Хто думав, що Він - цар, і стверджував, що Він - Месія!". 

25 Саме для них, більше ніж для інших, Ісус просив у Отця прощення - які, хоч і знали Святе 

Письмо, але тепер відреклися від Нього і виставили Його перед натовпом як самозванця. Саме 

вони, незважаючи на те, що називали себе вчителями Закону, насправді не знали, що робили, коли 

засуджували Ісуса, в той час як там, серед натовпу, були серця, розірвані болем від 

несправедливості, свідками якої вони стали, і обличчя, переповнені слізьми від жертовної смерті 

Праведника. Це були чоловіки і жінки простого розуму, смиренні і щедрі духом, які знали, хто був 

з людьми в цьому світі, і розуміли, що вони втратили з відходом Учителя. 

26 Люди, навіть в цей час форма спілкування, в якій ви отримали Моє Слово, буде погано 

оцінена; а також вчення і одкровення, які Я дав вам, будуть відкинуті тими, хто стверджує, що знає 

спосіб, яким має відбутися Моє повернення. Вони не будуть серйозно досліджувати Моє Слово, не 

будуть шукати його суті, не будуть розглядати чудеса і знаки, які Я дав вам про Моє пришестя і 

Мою істину, але вони будуть наводити як причину для заперечення Мене недосконалі справи, які 

вони виявляють в цій громаді, їх профанацію і їх непослух. Тоді вони встануть і скажуть: "Той, хто 

сказав вам, що не відкриється вам після 1950 року, чи є він Духом Христовим? Чи може він 

"сьогодні" сказати, що цей прояв закінчиться, а "завтра" проголосити протилежне?". Бо навіть зараз 

Я кажу вам, що багато хто буде стверджувати, що Я продовжуватиму проявляти Себе так само, 

коли закінчиться 1950 рік. О любі люди: невже ви станете причиною того, що завтра світ буде 

насміхатися над вами і заперечувати все те, що Я говорив вам? 

27 Дивіться, як Я готую вас, щоб, коли прийде час Мого відходу, ви не дозволили темряві 

проникнути у ваші серця. Але кажу вам, що ті, хто істинно відчув і зрозумів Моє Слово, 

утримаються від шляхів плутанини, щоб шукати Мене на самоті від духу до духу. Вони почують у 

своїх серцях незабутній і знайомий голос свого Вчителя, який говорить їм: "Блаженні ви, що 

проливаєте сльози, коли бачите профанацію Моєї Справи, бо ви розумієте, що це є причиною того, 

чому багато хто не пізнає її і чому інші насміхаються і заперечують її". 

28 Пильнуйте і моліться, учні, щоб і надалі розпізнавати Мій голос серед усіх оманливих, які 

приносить вам світ, і щоб ви бачили, що вас веде і захищає любов аж до кінця дороги, де дім Отця 

відкривається, як безмежна вівчарня, щоб назавжди прихистити тих, кого Він створив з любов'ю і 

послав, щоб їхні заслуги на землі зробили їх гідними досконалої домівки. 

29 Кожного разу, коли Я говорю вам, що з вами говорить Христос, завжди знаходиться хтось, 

хто вважає тих, хто передає Моє Слово, богохульниками. Але такий спосіб судити і бути судженим 

не дивний, якщо врахувати, що їхня нечутливість до духовного заважає їм відчути Мене через суть 

Мого вчення. 

30 Одного разу Я сказав фарисеям: "Отець і Я - одне", а вони ще й назвали Мене 

богохульником і, прикриваючись Священним Писанням, намагалися довести, що все, що Я сказав, 

- неправда. 

31 Сьогодні Я кажу вам, що хто не відкриє очей свого духа, той не може побачити 

Божественного світла, бо ніхто не був випробуваний так, як Ісус. 

32 Люди допитували Мене, розставляли пастки, намагалися збити з пантелику своїми 

примхливими питаннями, підміняли мене, щоб випробувати мою розсудливість; і оскільки, 

незважаючи на всі свої зусилля, вони не знайшли способу знищити Мене, вони звинуватили Мене, 
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оббрехали Мене і судили Мене, щоб побачити, як поводиться в цьому випадку Той, Хто називає 

Себе Сином Божим. Але не задовольнившись цим, вони ще хотіли побачити, чи буде моє тіло 

кровоточити, чи буде воно складатися з плоті і кісток, а коли Ісус знепритомнів і стік кров'ю на 

шляху до хреста, вони нашорошили вуха в очікуванні почути мої нарікання. 

33 Коли я сказав, що Отець і Я - одне ціле, заговорив дух. Але коли тіло стікало кров'ю, то саме 

людська частина виголошувала скаргу, бо це була жива плоть. 

34 Світ вимагав, щоб Я показав йому Свою правду, і Я показав йому правду, але зрячими 

очима він не побачив. Моє слово і мої справи повинні були бути достатніми для того, щоб довести 

божественну силу того, хто їх зробив. Але вони не виміряли цю силу. Але моя смерть як людини не 

була кінцем цих випробувань. Я був зі своїми учнями в духовній формі. Навіть серед них був один, 

який піддав мене випробуванню і не вірив у воскресіння свого Господа, поки сам не переконався в 

цьому, вклавши пальці в рану на боці. 

35 Потім, коли насіння слова Ісуса поширилося з провінції в провінцію і з народу в народ, 

скрізь з'явилися невіруючі, сумніваються, матеріалісти і підпорядкували моє вчення, мої слова і мої 

справи своїм раціональним міркуванням. Але люди не обмежилися тим, що судили про мою 

істинність тільки за моїми справами і моїм вченням, але доклали зусиль, щоб дослідити мою 

людську природу, мою кар'єру, моє народження, моє дитинство і всі кроки, які я робив на землі. - 

Марія, свята і непорочна жінка, обрана Богом, щоб дати світу плід життя, не уникла цього 

розслідування. Вона теж пережила насмішки, осуд і випробування з боку людей. Їм було 

недостатньо того, що пророк Ісая вже проголошував її незайманою і непорочною в минулі часи. І 

навіть сьогодні в церквах і сектах про неї обговорюють і розмірковують. 

36 Кажу вам, до тих пір, поки людство не відмовиться від свого матеріалізму, воно не зможе 

дивитися правді в очі, судячи про неї. 

37 Я прощаю як одних, так і інших, але раджу вам припинити використовувати Мої слова для 

того, щоб заплутувати, ображати або вбивати один одного, бо ваш суд буде великим. 

38 Якщо ви загострюєте свої суперечки і врешті-решт зненавидите один одного через різні 

погляди, то коли ж ви об'єднаєтеся в істині, яка єдина? 

39 Не бійтеся Мене, бійтеся самих себе, говорить вам Учитель. Хіба Я засуджував з хреста тих, 

хто приніс Мене в жертву? Чи докоряла і звинувачувала Марія в ту безмежно скорботну годину? - 

Ні, мій народ. 

40 І я не суджу вас зараз. Істинно кажу вам: кожен творить свій власний суд і виносить свій 

власний вирок. Я хочу звільнити вас від болю, від спокути, від гіркої чаші, і тому прошу вас 

очистити свої серця від нечистих почуттів і почати любити один одного, бо це той шлях, який 

може привести вас до світла, до миру і до правди. 

41 Якщо ви все ще думаєте, що ваші страждання пов'язані з вашими першими батьками, ви 

робите помилку в розумінні вашого Бога в ваших судженнях. 

42 У божественній притчі Я надихнув перших людей, щоб вони отримали перше знання про 

свою долю, але сенс Моїх одкровень був витлумачений неправильно. Коли вони говорили вам про 

дерево життя, про пізнання добра і зла, з якого їла людина, вони лише хотіли дати вам зрозуміти, 

що коли людина набула достатніх знань, щоб розрізняти добро і зло, і стала відповідальною за свої 

вчинки, то з цього моменту вона почала пожинати плоди своїх діянь. 

43 Багато людей вважали, що всі сльози цього світу викликані гріхом перших мешканців землі. 

Не маючи змоги витлумачити притчу, вони врешті-решт сказали, що Христос прийшов, щоб змити 

всі плями своєю кров'ю. Якби це твердження було правильним - чому люди продовжують грішити і 

страждати, хоча ця жертва вже принесена? 

44 Ісус прийшов на землю, щоб навчити людей шляху до досконалості - шляху, який він 

показав своїм життям, своїми вчинками і своїми словами. 

45 Ви знаєте, що Бог сказав людям: "Ростіть і множтеся і наповнюйте землю". Це був 

початковий закон, даний вам, о люди. Пізніше Отець не тільки заповідав, щоб люди 

розмножувалися, щоб рід людський продовжував зростати, але щоб їхні почуття ставали все більш 

піднесеними, а розум - безперешкодно розгортався і розвивався. Але якщо перший закон мав на 
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меті розмноження людського роду - як ви можете припустити, що той же Отець покарає вас за те, 

що ви послухалися і виконали заповідь від Нього? Невже, люди, таке протиріччя існує у вашому 

Богові? 

46 Подивіться, яку матеріальну інтерпретацію дали люди притчі, в якій говорилося лише про 

пробудження духу в людині. Тому осягніть Моє вчення і більше не кажіть, що ви виплачуєте борг, 

який взяли на себе перші жителі землі через непослух вашому Батькові. Мати вищі уявлення про 

божественну справедливість. 

47 Я говорив вам, що навіть остання пляма буде стерта з серця людини, але Я також кажу вам, 

що кожен повинен змити свою власну пляму. Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Якою мірою міряєте, 

такою відміряють і вам", і: "Що посієш, те й пожнеш". 

48 Зараз настав час, коли ви можете зрозуміти Мої давні слова: "Ростіть і розмножуйтеся", а 

саме, що це потрібно робити і духовно, і що ви повинні наповнювати Всесвіт своїми добрими 

справами і світлими думками. 

49 Я вітаю всіх, хто хоче наблизитися до мене, всіх, хто прагне досконалості. 

50 Відпочиньте від земних справ, діти Мої, увійдіть у своє внутрішнє єство, де є храм, і 

роздумуйте над Моїм словом. 

51 Я призначив вас для того, щоб ви несли на землю добро, яке і є істинною духовністю. 

52 Ви відчуваєте себе занадто некомпетентним і незначним? Чи ви вважаєте себе занадто 

нечистими, щоб покласти на свою душу таке завдання? Причина цього в тому, що ви не знаєте 

Моєї мудрості і Моєї милості, що ви не спостерігаєте незатьмареним розумом повчальні приклади, 

які Я даю вам на кожному кроці через природу. 

53 Хіба ви не бачите, як промені сонця, освітлюючи все, досягають навіть найбруднішої 

калюжі, випаровують її, піднімають в атмосферу, очищають і врешті-решт перетворюють на хмару, 

яка проходить над землями і робить їх родючими? 

54 Часом ти кажеш мені: "Учителю, як це так, що Ти дивишся на це людство, коли вже немає 

ні патріархів, ні праведників, ні людей, які могли б бути Твоїми апостолами? Хіба Ти не бачиш, що 

ми живемо у світі, повному бруду і гріха?". На це Я відповідаю тобі, що Моя сила змушує лілії 

виростати навіть серед бруду, з якого ніхто не міг би припустити, що з'явиться квітка такої 

дивовижної чистоти. 

55 Нехай сонце Мого Слова проникне у ваше єство, щоб воно очистило вас і піднесло вас, і ви 

поспішили вирушити в дорогу, щоб зробити серця ваших ближніх плідними. 

56 Посеред цього життя гріха і тління, яким живе людство, нехай з'являється чистота ваших 

справ і щирість ваших молитов, і істинно кажу вам, що дух ваш тоді не повинен буде заздрити 

ліліям ні в чому. 

57 Я буду говорити в такій формі лише протягом короткого періоду часу - часу, яким ви 

повинні скористатися, подібно до того, як польові рослини користуються сприятливою порою 

року, щоб рости, цвісти і плодоносити. 

58 Істинно, істинно кажу вам: у грішниках, що каються, більше любові, ніж у тих, що завжди 

вважали себе добрими. Так буду і надалі говорити Я, а грішники будуть і надалі каятися у своїх 

гріхах і збільшувати кількість навернених. 

59 Серце грішника більш сприйнятливе до любовного дотику Мого Слова, бо є багато людей, 

які згрішили через те, що їм не вистачало любові в житті. Почувши голос Мого Отця, який кликав 

їх, прощав їх, зцілював їхні рани і розумів їх так, як ніхто на землі не розумів, вони незабаром 

відчули Божественний дотик до найчутливіших струн свого єства і відчули наполегливість свого 

Вчителя по відношенню до них. 

60 Так багато людей ходять по світу в пошуках слова чи спасительного світла, розради для 

своїх страждань. Вони шукають того, хто буде до них поблажливим, хто не буде вказувати на їхні 

недоліки, хто буде говорити їм про краще життя. Але вони не знаходять його в світі, і тоді вони 

замикаються в собі, замикаються і більше нікому не довіряють своїх таємниць. 

61 Ці серця відкриваються тільки ключем любові, яким володію Я і який довіряю саме тим, хто 

відкриває своє серце і каже Мені: "Учителю, я хочу йти за Тобою". 
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62 З глибини сердець слухачів постає питання: "Ти - Месія?". Але Я лише кажу вам: 

вслухайтеся в Моє слово, вловлюйте його зміст і шукайте його суть. 

63 Я говорю істину, вчу шляху, відкриваю реінкарнацію, яка є законом для того, щоб душа 

могла вдосконалюватися і досягати мети свого призначення. Ви сумніваєтеся в цьому? Істинно 

кажу вам: істина анітрохи не змінюється від ваших сумнівів. Вона завжди залишається незмінною. 

64 Кажу вам, ніколи не заперечуйте тільки через те, що ви не розумієте. Пам'ятайте, якби 

тільки те, що осягає ваш бідний розум, було істиною, нічого б не існувало. 

65 Мені кажуть: "Учителю, якщо Ти все знаєш, якщо Ти знаєш створіння ще до того, як вони 

з'являються, - чи знав Ти тоді, що Іуда зрадить Тебе?". О ви, незграбні мислителі, які і в наш час 

ставлять такі питання! Я, який знає все, вибрав його саме тому, що знав, що ця людина не може 

вчинити інакше; і було абсолютно необхідно використовувати кожну недосконалість моїх учнів, 

щоб дати приклад вчення. 

66 Учень, який зрадив свого Вчителя, - це символ, відкрита книга, яка існує в кожній людській 

свідомості*, щоб ви знали, як осягнути її зміст і почути її вчення. 
* Див. виноску під 145, 62 

67 Знайте, що в кожній людині живе Юда. Так, учні, бо у вашому випадку тіло - це Іуда духу, 

це тіло чинить опір сяйву одухотворення, це тіло підстерігає дух, щоб занурити його в матеріалізм, 

в ниці пристрасті. 

68 Але через те, що ваше тіло підводить вас до краю прірви, не засуджуйте його. Ні, тому що 

вона потрібна вам для вашого прогресу, і ви повинні подолати її через своє одухотворення, як Я 

подолав Юду своєю любов'ю. 

69 Я бачу, що ви сумніваєтеся в силі любові, що ви сумніваєтеся в силі віри, що ви 

сумніваєтеся в прояві Мого Духа через людський орган розуміння, що ви самі сумніваєтеся у своїх 

дарах і здібностях, які ви ще не розвинули. Що ви здатні зробити, маючи стільки сумнівів? Які 

чудеса ви можете відчути? - Жодного. 

70 Ви настільки вперті у своєму скептицизмі і настільки сильні у своїх сумнівах, що не 

дозволяєте духовному світлу своїми променями досягти глибинних областей вашої свідомості. Але 

якщо ви одухотворите себе, якщо ви проживете життя в гармонії з моїм вченням і згідно з моєю 

волею, ви побачите, як з вашого єства піднімаються здібності, які ви заперечували, і духовні дари, 

якими ви ніколи не вважали, що володієте. 

71 Тоді, коли ви одухотворені і у ваших серцях панують чистота і лагідність, ви відчуєте, як усі 

стихії природи прихильно ставляться до вас і слухаються вас, бо ваше одухотворення привело вас 

до гармонії з ними. 

72 Якщо у вас є духовність, ви вже не будете говорити: "Батьку, дай мені їжу, дай мені розум, 

дай мені матеріальні блага". Тим більше не впадете в помилку, кажучи йому: "Отче, якщо ти даси 

мені те, про що я прошу, я дам тобі з того, що маю, - те, про що ти просиш у мене". 

73 Чи не вважаєте ви, учні, що так просити - це все одно, що спокушати Отця вашого? Ти 

думаєш, що Я можу дати тобі більше і краще, якщо ти Мені щось даси? Якщо ти скажеш Мені 

просити у тебе те, що ти маєш, то що станеться з тобою, якщо в обмін на виконання твоїх прохань 

Я позбавлю тебе того, що ти любиш найбільше на світі? Чи витримали б ви таке випробування? 

74 Ні, учні, настав час дозволити совісті керувати всіма вашими діями і думками. 

75 Нехай ваша віра говорить, і Небо відповість вам. 

76 Божественний дух був сповнений любові, хоча існував на самоті. 

77 Ще нічого не було створено, нічого не існувало навколо божественної істоти, а він любив і 

відчував себе батьком. 

78 Кого він любив? Чиїм батьком він себе відчував? Це були всі істоти і всі створіння, які 

вийдуть з нього і сила яких спочиває в його дусі. У цьому дусі були всі науки, всі сили природи, всі 

істоти, всі основи творіння. Він був вічністю і часом. У ньому було минуле, теперішнє і майбутнє, 

ще до того, як виникли світи і істоти. 

79 Це божественне натхнення стало реальністю під безмежною силою божественної любові, і 

почалося життя. 
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80 Всесвіт наповнився істотами, і в усіх них проявилася любов, сила і мудрість Отця. 

81 Як невичерпне джерело життя було лоно Господнє з того моменту, коли Він вирішив, що 

атоми повинні об'єднуватися в тіла і формувати істоти. 

82 Спочатку існувало духовне життя, спочатку були духовні істоти, а вже потім матеріальна 

природа. 

83 Оскільки було вирішено, що багатьом духовним істотам доведеться прийняти тілесну 

форму, щоб жити в матеріальних світах, то спочатку все було підготовлено так, щоб діти Господа 

застали все готове для них. 

84 Він обсипав благословеннями шлях, яким мали йти його діти, наповнив життям всесвіт і 

наповнив красою шлях людини, в яку вклав божественну іскру: совість, дух, створений таким 

чином з любові, з розуму, з сили, з волі і з свідомості. Але все, що існувало, він огорнув своєю 

силою і показав йому його долю. 

85 Отець залишився там як початок всього сущого, і оскільки всесвіту був запропонований 

шлях до розвитку і досконалості, він залишився в очікуванні повернення всіх своїх дітей, щоб і 

вони знайшли в ньому свою мету, якою буде досконалість душі і вічність. 

86 Цей шлях, визначений для кожного царства природи, кожної істоти і кожного виду, був 

законом, який Творець незгладимо закарбував на Своїх дітях. 

87 Відтоді все тчеться і живе заради мети, заради якої було створено, відтоді все рухається до 

досконалості і невпинно обертається навколо заповіді, принципу і закону. 

88 Отець, як сіяч, використав елементи життя, які були в ньому, як ґрунт, і в нього він поклав 

насіння життя, яке походить від його любові, щоб потім чекати дня, коли він зможе пожинати 

такий досконалий плід, яким було насіння і яким було натхнення. 

89 Вчені цього часу приголомшені, коли відкривають, що світ має більшу тривалість життя, 

ніж раніше вчені відводили йому; і коли вони думають, що Земля - це спадаюча зірка, яка близька 

до згасання, Я кажу їм, що Земля прожила так мало, що вона все ще далека від тієї стадії розвитку, 

щоб бути в змозі вмістити покоління благодаті і одухотворення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 151 
1 Ви пили з багатьох джерел в надії втамувати свою спрагу любові, і в цей час ви спраглі як 

ніколи. Що ви зробили з водою життя, яку Я дав вам ще тоді? 

2 Я сказав самарянці: "Хто вип'є з води, яку Я дам, той більше не буде спраглий". Але 

сьогодні Я говорю вам: Якби люди пили ту воду, то не несли б стільки страждань з собою. 

3 Люди не залишилися в моєму вченні і вважали за краще використовувати моє ім'я для 

створення релігій і конфесій відповідно до свого розуміння і зручності. Я відкинув традиції і вчив 

їх вченню любові, але сьогодні ви приходите до мене і підносите мені порожні обряди і церемонії, 

які анітрохи не сприяють піднесенню духу. Якщо у ваших творах немає духовності, то в них не 

може бути істини, а те, що не містить істини, не доходить до вашого Отця. 

4 Коли та самарянка відчула, як світло Моїх очей проникло до глибини її серця, вона сказала 

Мені: "Господи, ви, юдеї, кажете, що Єрусалим - це місце поклоніння Богу нашому". Тоді Я сказав 

їй: "Істинно кажу тобі, жінко, наближається час, коли ти не будеш поклонятися Отцеві на горі цій і 

в Єрусалимі, як тепер робиш. Наближається час, коли ви будете вклонятися Отцеві в дусі та істині, 

бо Бог є дух". 

5 Це Моє вчення на всі часи. Бачите, хоча істина була у вас перед очима, ви не хотіли її 

бачити. Як можна жити нею, якщо ти її не визнаєш? 

6 Саме з цієї причини ви прийшли до Моєї Присутності спраглі. Але коли ви чули це слово, 

ваше серце відчувало свіжість води життя і вам вже не хотілося відходити від джерела. 

7 Ти сказав мені: "Господи, Ти сповістив нам, що це слово, яке Ти даєш сьогодні через 

глашатаїв, матиме свій кінець. Що ж нам робити, щоб знову не спіткала нас спрага?". Учитель 

звертається до вас: Я прийшов навчити вас молитися, відкрити вам духовні дари, якими ви 

володієте, але не прислухалися до них, за допомогою яких ви можете практикувати Мій закон і 

наслідувати Мене. Той, хто має духовність у своєму житті, не може відчувати ні спраги, ні втоми, 

ні голоду, ні страждань. Більше того, я кажу вам: Я буду ближче до вас після 1950 року через вашу 

духовність. 

8 У зв'язку з цим ви запитуєте Мене: "Як досягти духовності?". А я кажу вам: Ви досягнете 

цього, молячись від духу до духу, дбаючи про справедливість у всіх своїх діях, практикуючи 

активне милосердя по відношенню до ближніх. Коли так живеш, душа стає вільною і спрямовує 

кроки людини, просвітлена світлом Духа. Він більше не відчуває себе самотнім на землі, бо 

розуміє, що його супроводжує присутність Господа і духовного світу. З кожним кроком, який він 

робить по життю, він відкриває для себе нове світло і отримує нове розуміння. Він більше не 

відчуває себе розбійником чи негідником і освіжається чудесами, створеними Отцем, які тепер 

відкриває через дар натхнення і об'явлення. 

9 Кажу вам також у цей час, що хто п'є воду, яку Я даю, і яка є Моїм Словом, той не матиме 

спраги, так само кажу вам, щоб ви не шукали якогось певного місця для молитви, бо ви можете 

знайти Мене скрізь. 

10 Я попередив вас про все, що може викликати зневіру у ваших життях, щоб ви ні на мить не 

впали у відчай на вашому життєвому шляху. Я оголосив вам, що прийде час, коли всі релігії 

спробують дослідити це вчення, і якщо вони зацікавляться ним, то будуть судити про це за вашими 

справами, словами і свідченнями. 

11 Ви вже знаєте, що про вас будуть говорити і боротися, що вони приведуть стільки 

аргументів проти вашої віри, що багато хто боязко сховається, інші будуть деморалізовані, а 

більшість у сум'ятті відвернеться від доброго шляху. 

12 Не забувайте, що я вже все це вам оголошував, але дозвольте також нагадати, що ті, хто 

залишаються непохитними всупереч усьому і моляться в тиші, не похитнувшись у своїй вірі і надії, 

будуть подібні до насіння з притчі, яке врятувалося від бурі. Потім, коли настав призначений час, 

воно почало проростати, рости, а потім розмножуватися, поки не вкрило поля, бо вміло чекати, 

поки вщухнуть вітри, щоб жити і розмножуватися. 
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13 Чи не хотіли б ви бути маленьким зернятком цієї притчі, щоб завтра мати славу бути 

названими Отцем "дітьми віри", як Я назвав Ноя? Не бійтеся, бо буря буде не тільки проти вас. 

Подібно до того, як ви бачили, як народи і сили землі готуються до битви, так само і різні релігійні 

спільноти готуються до битви. 

14 Необхідно, щоб на короткий час небо закрилося для всіх, і щоб воно знову відкрилося лише 

тоді, коли з землі підніметься єдиний крик, бо визнається, що є тільки один Батько всіх істот. 

15 Я хочу, щоб ви вже зараз зрозуміли, яке завдання вам належить виконати посеред цього 

конфлікту - завдання, яке охоплює не тільки духовне, але й стосується матеріального. 

16 Справедливість Отця торкнулася цього народу своїм скіпетром, щоб дати йому силу проти 

війни, несправедливості та неправди. Його мешканці були помазані у своїх серцях і душах, щоб 

війна не прийшла до них. Вони були підготовлені і очищені, щоб мати терпіння і не падати духом 

перед обличчям страждань, коли спустошення поширюється по всьому світу і чути плач жителів 

народів. Тоді з цього народу піднімуться молитви, він прояснить форму свого поклоніння Отцю, 

примножаться справи любові, які він робить на своєму шляху. Бо це буде провіщений час, коли всі 

землі будуть готові прийняти це насіння любові. 

17 Готуйтеся до бою заздалегідь, екіпіруючись, розвивайте свої духовні дари, надавайте блиск 

своїй зброї. Не пасуйте перед випробуваннями, бо вони додають вашому духу сили і стійкості. 

18 Очистіть своє серце, щоб ви увійшли в цей конфлікт чистими і підготовленими, тоді вам 

нема чого боятися. Духовні сили і стихії природи будуть на боці всіх тих, хто підніметься як солдат 

у моїй справі любові, миру і справедливості. 

19 У цю епоху Я шукаю серця людей, щоб вказати їм правильний шлях. 

20 Ви, хто ще має традиції, пам'ятайте Мою Присутність серед вас у Другій Ері: ви пам'ятаєте 

в'їзд Ісуса до Єрусалиму, згадуйте той час з любов'ю і роздумуйте над значенням деяких з тих 

уривків, і Я кажу вам: Сьогодні я входжу не в благословенне місто, а в серце всіх моїх дітей доброї 

волі. Якщо ви хочете прийняти Мене як гостя, готуйтеся, і Я буду з вами. Я завжди любив вас 

однаково, Мій Дух незмінний. Хто любить Мене і прагне йти за Мною, той бачить перед собою 

небесну драбину, що веде до Мене. Мій шлях відомий всім, ваш дух знає, що для того, щоб досягти 

Мене, він повинен дотримуватися всіх заповідей Закону. 

21 Я хочу, щоб ви були чисті духом. Я готовий влитися в кожного, хто готується. 

22 Праведні духи, які живуть зі Мною, нарікають на нерозуміння людського серця, коли 

споглядають Мою Роботу Третьої Епохи. Ще деякі сумніваються і ставлять умови, щоб бути 

слухняними; але я продовжую свою боротьбу з любові до вас і закликаю серця в бажанні любові і 

милосердя, як простодушний паломник. 

23 Шлях - це шлях жертв, але він веде на вершину гори. Ходімо зі мною, пройдемося разом. 

Почуйте Слово, яке промовляє до вас у цей час. Вона дуже проста, але вона торкнеться чутливих 

струн серця тих, хто помер для життя благодаті, і пробудить їх до нового життя. 

24 У Другу Епоху на Тайній Вечері зі Мною було дванадцять учнів. Зараз Я запрошую все 

людство причаститися Хлібом Духа. Я також пропоную вам мир мого Царства, бо в мені є сила 

принести вам ці дари. Хто хоче йти за мною - ласкаво просимо. Але той, хто покликаний світом і 

бажає служити йому, якщо колись стане на Мій шлях, повинен буде з великими зусиллями і болем 

надолужити згаяний час. 

25 Служіть мені, і ваша совість буде чиста. Я дам вам все, що необхідно для вашого існування, 

а крім того - все, що потрібно для життя. Поки ви будете зайняті виконанням свого духовного 

завдання, Мої ангели охоронятимуть ваше майно. 

26 Я бачив, як ви готуєтесь (внутрішньо), і істинно кажу вам: Я дам вам Моє "Тіло" їсти і Мою 

"Кров" пити. 

27 Дух готовий вивчати вчення, які Я дав вам у Другу Еру і пояснення яких Я даю вам нині. 

28 Бачите тут стіл, на якому хліб життя і вино благодаті. Учні оточують мене, а в серцях 

запитують себе: "Хоча Отець з нами, але чому в Його словах проступає смуток?". Але серед тих, 

хто так запитує, є й інші, чий розум підозрює, що Учитель зараз скаже їм щось важке. Це ті, хто 

пам'ятає, як Господь вмочив свій хліб у вино, щоб піднести його тому, хто хотів його зрадити. 
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29 Коли Ісус святкував ту пасхальну трапезу зі своїми учнями, за традицією того народу, Він 

сказав їм: "Нове відкриваю вам нині: прийміть від цього вина і їжте від цього хліба, що є кров'ю 

Моєю і тілом Моїм, і чиніть це на спомин про Мене". 

30 Після смерті Учителя учні вшанували жертву свого Господа, випивши вина і з'ївши хліба, 

які були символами того, хто віддав усе з любові до людства. 

31 Протягом століть народи, розділені на конфесії, по-різному трактували мої слова. 

32 Сьогодні я хочу розповісти вам, що я відчував у ту годину, на тій вечері, де кожне слово і 

діяння Ісуса було уроком книги глибокої мудрості і безмежної любові. Коли Я вживав хліб і вино, 

то для того, щоб ви зрозуміли, що вони подібні до любові, яка є поживою і життям душі, і коли Я 

говорив вам: "Робіть це на спомин про Мене", то Учитель говорив, щоб ви любили ближнього 

свого любов'ю, подібною до любові Ісуса, і віддавали себе людям як істинну поживу. 

33 Ісус не просто так дав тобі Своє слово. Його вчення і твори були не просто притчами чи 

алегоріями. Так само, як Він символізував своє тіло і кров своїм учням хлібом і вином для їхнього 

навчання, так і наступного дня Він віддав своє тіло на очах у натовпу і пролив всю свою кров, щоб 

дати всьому людству хліб вічного життя, досконалої любові, щоб їсти його. 

34 Кожен обряд, який ви робите з цими вченнями, буде безплідним, якщо ви не застосовуєте 

Мої вчення і приклади у своєму житті. У цьому для вас складність, але в цьому і заслуга. 

35 Ісус навчив вас милосердю, лагідності, любові, навчив прощати ворогів від щирого серця. 

Він велів вам тікати від брехні і любити істину. Він проголосив вам, що ви завжди повинні 

відповідати на зло добром, так само, як і на добро, яке отримуєте. Він навчив вас поважати 

кожного свого ближнього і відкрив вам шлях до здоров'я душі і тіла, до того, як своїм життям 

вшанувати ім'я батьків, щоб і вас шанували ваші діти. 

36 Це деякі із заповідей, яких повинен дотримуватися кожен, хто хоче бути християнином в 

істині. 

37 Для того, щоб це вчення запалювало віру в серцях, щоб його полюбили люди, Я творив 

чудеса, а щоб ці чудеса були якомога більш вражаючими, Я творив їх на тілах хворих: Я зцілював 

сліпих, глухих, німих, розслаблених, одержимих, прокажених, а також воскрешав мертвих. 

38 Скільки чудес любові зробив Христос серед людей! Їхні імена увійшли в історію як 

повчальні приклади для наступних поколінь. 

39 Сьогодні Я знову даю вам Своє Слово, духовний зміст якого такий же, як і того, що Я давав 

вам у Другу Еру. З такою ж любов'ю звертаюся до вас. Я ще раз показую вам шлях до Отця. Я вчу 

вас з найбільшою самовідданістю. 

40 Сьогодні Я не символізую Своє тіло і кров хлібом і вином, і не приходжу як людина, щоб 

пролити Свою кров і віддати Вам Своє тіло на хресті. Зараз інший час. Нині Я приходжу в дусі, і 

саме вашому духу Я говорю про його духовну місію, бо він нині здатний зрозуміти колишні 

вчення, а також нові одкровення. Зараз Я готую Свій храм у твоєму серці. 

41 Як людина Я мав форму, як Бог Я її не маю. Ось, немає в Мені більшої тілесності, ніж 

істина Моя, і немає іншого вина, ніж любов Моя. 

42 Мій Дух, який всюдисущий, відчувається тоді, коли ви готові. Шукайте Мене, і Я відверну 

від вашого духовного погляду завісу багатьох таємниць. Я поверну твоє серце до добра, Я покажу 

тобі шлях, яким ти маєш іти. 

43 Як ви можете продовжувати думати про кров і тіло, адже до вас сходить Дух Святий, адже 

Я приходжу тільки для того, щоб просвітити ваш дух Своїм Словом, живити вас і потрясти вашу 

матеріальну природу? 

44 Голос Твого духу покликав мене тоді, Твоє внутрішнє піднесення, Твоя жага світла змусили 

мене наблизитися до Тебе. 

45 Незабаром учні спіритизму будуть поширювати це вчення серед людей як вчення, що 

надихатиме людей на боротьбу за піднесення свого духу. 

46 Не створюйте більше ніяких сект, вас повинні об'єднувати тільки ваші переконання. Ваша 

совість підкаже вам, коли ви зійдете зі шляху. 
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47 Я дав вам один закон від початку часів. Він позначає для вас шлях, повний ясності, який є 

шляхом еволюції вашої душі. 

48 В той час мене також зрадять, продадуть і видадуть. Ви ще не знаєте способу, але 

відкривайте очі і працюйте над собою, щоб не бути авторами таких творів. 

49 Що станеться з тим, хто почув Мій заклик, кого Я назвав учнем, і кого світ і його совість 

потім назвуть зрадником? 

50 Дивіться і прощайте один одному, бо Моє прощення охоплює весь всесвіт. 

51 У той день твоє серце пульсувало силою, бо в ньому був Я. 

52 Люди, які чують моє слово: Відверніть свої думки від земних планів і підніміться вгору, 

щоб дух ваш освіжився і радів у Моїй присутності. Проводьте необхідну підготовку, адже момент 

урочистий. Отець промовляє до своїх дітей, і якщо Отець робить це з такою любов'ю, то чому б 

дітям не слухати Його з усією пошаною, на яку вони здатні? 

53 Ви, носії голосу, передавайте Моє вчення більше духом своїм, аніж устами. 

54 Ви, "золоті пера": запишіть Моє слово більше любов'ю своєю, ніж пір'ям. 

55 Я хочу, щоб це послання пробудило людей від сну. Я хочу, щоб люди, коли почують моє 

вчення з ваших вуст або прочитають його у ваших працях, зворушилися і затремтіли. 

56 Мій народ піде і поширить добру новину і зробить Моє послання відомим до цього часу. Ви 

будете свідчити про Мою істину не тільки своїми словами, але й усіма своїми справами, 

спрямовуючи своє життя на дотримання цього вчення. Ви наполягатимете на тому, що 

перевтілення духу (з душею)* є однією з великих істин, яку людство повинно знати і в яку повинно 

вірити. Деякі підозрюють це, приймають і вірять в це з інтуїції, як в те, чого не може не бути в 

Моїй люблячій справедливості по відношенню до людства. Але буде також багато тих, хто назве 

вас богохульниками і брехунами. Не хвилюйтеся, те ж саме сталося з моїми апостолами, коли вони 

проповідували воскресіння з мертвих, як вчив Ісус. За проповідь такого вчення священики і судді 

кидали їх до в'язниці. Пізніше світ прийняв це одкровення, хоча я можу запевнити вас, що він не 

зміг осягнути повного значення цього вчення, тому необхідно, щоб я прийшов в цей час і навчив 

вас, що "воскресіння плоті" може відноситися тільки до перевтілення духу, оскільки це суть і 

причина життя - те, що в істині є вічним. 
* Доповнення в дужках у тексті також зроблені перекладачами. 

57 Для чого потрібно воскрешати мертві тіла, адже вони були лише тлінним одягом душі? 

58 Плоть занурюється в землю і змішується з нею. Там вона очищується, трансформується і 

постійно воскресає до життя, а дух продовжує еволюціонувати вгору, продовжує рухатися до 

досконалості. Коли вона повертається на землю, то для неї це воскресіння до людського життя, а 

також воскресіння у зв'язку з душею для її нової тілесної оболонки. Але матеріальне не має 

нетлінної природи, в той час як духовне є, тому Я ще раз кажу вам, що саме ваш дух Я шукаю, 

якому Я навчаю і який Я хочу мати зі Мною. 

59 Тоді я сказав Никодимові, який шукав мене в доброму дусі, щоб поговорити зі мною: 

"Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйтеся, коли кажу вам, що треба 

народитися знов". Хто зрозумів ці слова? Ними Я хотів сказати вам, що одного людського життя 

недостатньо, щоб осягнути жодне з Моїх вчень, і потрібно багато земних життів, щоб зрозуміти 

той підручник, який несе в собі це життя. Тому плоть має лише завдання служити опорою для душі 

в її ходінні по землі. 

60 Душа отримує від тіла ті враження, які вона отримує в житті. Чим більше зростає її 

чутливість і зрілість, тим більший урожай для душі. Тіло є лише інструментом, передавачем, 

опорою і пробним каменем. 

61 Життя в цьому світі є постійним повчанням і відображенням вічного життя душі. Я говорю 

про його гармонію, про його красу, про його досконалість. 

62 Це ще одне Моє вчення, люди, але для того, щоб ви краще зрозуміли його, заглиблюйтеся в 

нього більше духом, ніж розумом. 

63 Ти приготувала своє серце до очікування Мого приходу. Я - ваш гість у ньому. 
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64 Завіса таємниці і мовчання розірвана, вже звідси ви бачите промені світла Царства і чуєте 

голос Отця вашого. Твоя душа омилася в очисних водах болю. Хто з вас не проливав сліз? Хто не 

знав гіркоти? 

65 Ви палко прагнете миру, і у своїй молитві звертаєтеся до мене: "Господи, нехай 

припиняться війни у світі і прийде до нас мир Царства Твого!". 

66 Ви починаєте відчувати завдання, яке Я дав вашому духу із самого початку. Ви є тим 

народом, до якого Я обрав говорити і якому доручив завдання нести мир і світло істини народам 

землі. Ви теж належите до того невдячного народу, який не захотів визнати Мене в образі Христа. 

Інші люди впізнавали мене краще, ніж ті, хто стверджував, що чекає на мене. 

67 Ви пролили багато сліз через свою матеріалізацію і невдячність, тому тепер ви спостерігаєте 

за миром і молитеся, щоб люди любили один одного. Мовчки запитуєте себе, як могло статися, що 

ви не відкрили в Ісусі свого Господа; як могло статися, що ви потягли Його на жертовну смерть і 

мали силу і мужність бачити Його смерть; як могло статися, що ви не плакали за Ним, коли навіть 

сонце сховало своє обличчя, щоб дати людям зрозуміти їхню сліпоту. Не дивуйтеся, що ви були 

здатні на ті аберації; ось Я в іншому прояві, і дуже можливо, що деякі знову відречуться від Мене. 

68 Немає миру на землі, навіть у ті дні, які ви присвячуєте пам'яті Страстей Господніх, і я 

прошу вас: Як ви використовували реінкарнації, які Я вам дарував? Що ти зробив з життям свого 

ближнього? Ви лише згаяли час і використали свої життя і свої ідеали не за призначенням. Ви 

хотіли бути панами, а насправді стали рабами світу і гріха. Ви мрієте про безсмертя, але живете не 

назустріч вічності, а назустріч смерті. Я, Воскресіння і Життя, воскрешаю вас знову і знову, щоб ви 

жили істинним життям. 

69 Істинно кажу вам: Я буду судити цей братовбивчий і егоїстичний світ і очищати його доти, 

доки не побачу, як з нього піднімуться любов і світло. Навіть тим, хто сьогодні веде свої народи до 

загибелі, хто сьогодні сіє і поширює всі пороки, хто створив своє царство беззаконня, Я дам наказ 

боротися зі спокусами, прибирати корупцію і викорчовувати дерево зла з коренем, у відплату. Ви 

теж потрапите під цей суд, люди, бо ви неправильно оцінили Мойсея, принесли в жертву Ісуса, 

переслідували Іллю, вбивали пророків, апостолів та учнів. 

70 Я пропоную мир світові, але гордість націй, що розрослася, з її фальшивою силою і 

фальшивою величчю, відкидає кожен поклик совісті і дозволяє собі захоплюватися лише своїми 

амбітними цілями і ненавистю. 

71 Людина ще не схиляється на бік добра, справедливості і розуму, людина ще повстає і 

засуджує справу ближнього свого, вона ще вірить, що може встановити справедливість. Чи не 

вважаєте ви, що замість суддів вони повинні називати себе вбивцями і катами? 

72 Можновладці забули, що над усім живим є один господар, але вони забирають життя своїх 

ближніх, наче вони їм належать. Натовпи кричать про хліб, справедливість, дах над головою, одяг. 

Справедливість буду забезпечувати Я, а не люди і не їхні доктрини. 

73 Людина завжди хотіла бачити Мене суддею, вона ніколи не могла спорудити для Мене трон 

як для свого царя або вівтар як для свого Бога, вона змогла створити лише трибунал. Тому кажу 

вам, що з того божественного суду Я тепер суджу кожне ваше діло. 

74 У своїй гордині люди самі захотіли підкорити собі природу та її стихії, не усвідомлюючи, 

що вони стають суддями, які карають людську зарозумілість і пиху. 

75 Те, що проголошували пророки, збудеться в цей час. Моє нове слово дійде до філософів і 

богословів, багато хто буде з нього насміхатися, а інші будуть обурені. Але поки це відбувається, 

їхні здивовані очі побачать виконання пророцтв, які я зараз оголосив вам. 

76 Я навчив вас лише любити добро, і якщо я прийшов за цим, то тільки тому, що знаю: у світі 

ви поклонялися злу, сила якого виникла через вашу недосконалість. 

77 Я прагну говорити з вами по-іншому - не виправляти помилки, не докоряти за помилки, а 

дарувати вам повчальні слова високої мудрості і глибокого одкровення. Але цього не станеться до 

тих пір, поки ви не опинитеся за межами цього тіла, яке вас зв'язує, і за межами цього світу, який 

вас ув'язнює. Люди, ви чуєте Мій голос, не осідайте в цій пустелі, пам'ятайте, що в ту Першу Еру 
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ви дали світові приклад віри, наполегливості і сили на всі віки, коли перейшли цю пустелю, повну 

випробувань, перешкод і ворогів, поки не досягли високої мети, до якої прагнули: землі обітованої. 

78 Беріть цей приклад за взірець, беріть приклад з себе, бо ви є частиною цього народу. Я 

безперестанку заохочував віру Моїх дітей, і врешті-решт Я винагородив їхню вірність. Істинно 

кажу вам, що нову манну приготував Я для духа вашого, і знову, в годину випробування, потече 

вода зі скелі пустелі. 

79 Піснями і хвалами Єгові натовп полегшував свої нелегкі мандри. У нинішній час молитва і 

добрі справи допоможуть вам не відчувати труднощів шляху. Ви вже перетинаєте останню 

пустелю. Майте мужність і віру, досягайте вершини гори своїми справами любові. 

80 Поза цим світом є батьківщина*, в яку ви всі ввійдете духом. У кого там немає близької 

людини? Хто не хоче побачити їх знову, тих, кого пам'ятає як батька, матір, брата, дитину, чоловіка 

чи дружину, друга? 
* Див. виноску під 145, 29 

81. ваші спогади, думки та молитви сьогодні - це заклики, які ці істоти чують у своїх домівках. 

Завтра одухотворення об'єднає вас і приведе до того, що ви всі будете жити в одному світі і 

виконувати заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 152 
1 Це день пам'яті, коли різні релігійні громади збирають великі натовпи спраглих до слова 

Божого. Подивіться, як кожен з них по-своєму вшановує Страсті Христові. 

2 Це день пам'яті, коли серце людини на короткий час відвертається від земних радощів, і 

вона відчуває, що її доля не закінчується в цьому світі, а що вона, як і Ісус, повинна пройти в цьому 

житті дорогу гіркоти, щоб стати праворуч Господа. 

3 Як мало тих, хто може пережити Страсті Вчителя в своєму серці без обрядів і алегоричних 

зображень! Ви, Духовні люди, які чують Мене через людський орган розуміння, не чекайте, що Я 

повторюватиму цю драму у вигляді чуттєвого прояву. Я лише дозволю вам згадати через Моє 

Слово справи і вчення, які Я давав вам у ті години. Знову учні зі Мною, і Я сказав їм: Пильнуйте і 

моліться, стережіться пасток спокуси, пам'ятайте, що плоть немічна. 

4 Якщо тоді Я сказав вам, що дам вам нову заповідь: "Любіть один одного", то сьогодні кажу 

вам, що ця заповідь продовжує залишатися першою і останньою. 

5 Я говорив Своїм учням у Другу Еру: "Дуже скоро ви Мене більше не побачите, бо Я йду до 

Отця. Але незабаром Я знову буду між вами, бо пошлю вам Утішителя, Духа істини". І ось Я, учні 

Третьої Епохи, виконую Своє Слово і Свою Обіцянку. 

6 Коли наближалася година вечері, Ісус дав учням останні настанови. Він пішов в оливковий 

сад, де зазвичай молився, і сказав Отцеві: "Господи, якщо можна, візьми від мене цю чашу. Та не 

моя воля, а Твоя нехай буде". Тоді підійшов один із Моїх учнів, що мав видати Мене, у супроводі 

натовпу, який мав схопити Мене. Коли вони запитували: "Хто такий Ісус Назарянин?". - Юда 

підійшов до свого Учителя і поцілував Його. У серцях тих людей був страх і переляк, коли вони 

побачили спокійну незворушність Ісуса, і вони знову запитали: "Хто такий Ісус?". Тоді я підійшов 

до них і сказав: "Ось він я, це я". Тоді і почалися Мої пристрасті. 

7 Вони привели мене до священиків, суддів і правителів. Мене допитували, судили і 

звинувачували в порушенні закону Мойсея і в тому, що я хочу створити імперію, яка знищить 

імперію імператора. 

8 Скільки сердець, які ще кілька днів тому захоплювалися і благословляли моїми творіннями, 

забули їх, виявилися невдячними і приєдналися до тих, хто паплюжив мене. Але треба було, щоб 

ця жертва була дуже великою, щоб вона ніколи не стерлася з людських сердець. 

9 Світ і ви, як його частина, бачили, як мене богохульствували, висміювали і принижували 

так, як ніхто не міг бути приниженим. Але я терпляче спорожнив чашу, яку Ти дав мені випити. 

Крок за кроком я виконувала своє призначення любові між людьми і віддавала себе всім своїм 

дітям. 

10 Блаженні ті, що увірували в свого Бога, хоч і бачили Його залитим кров'ю та задихаючим. 

11 Але мене чекало ще дещо складніше: померти прибитим до дерева між двома розбійниками. 

Але так було написано, і так повинно було збутися, щоб Мене визнали істинним Месією. 

12 Коли Я подивився з висоти хреста на натовп людей, то побачив Марію і сказав Їй, 

звертаючись до Іоанна: "Мати, це Син Твій", а до Іоанна: "Сину, це Мати Твоя". 

13 Іоанн був єдиним, хто в ту годину зрозумів сенс наступного речення, бо натовп був 

настільки сліпий, що коли я сказав: "Я спраглий", вони подумали, що це фізична спрага, і подали 

мені жовч і оцет, тоді як мій дух страждав від спраги любові. 

14 Поруч зі мною також боролися зі смертю два лиходії, але якщо один богохульствував і 

кидався в погибель, то інший дозволив просвітити себе світлом віри, і хоча бачив свого Бога 

прибитим до ганебного хреста і близьким до смерті, але увірував у його божественність і промовив 

до Нього: "Коли будеш у Царстві Небесному, згадай Мене", на що я, зворушений такою великою 

вірою, відповів: "Істинно кажу Тобі, цього ж дня будеш зі Мною в Раю." 

15 Ніхто не знає, які бурі вирували в серці Ісуса в ту годину. Розбурхані сили природи були 

лише слабким відображенням того, що відбувалося на самоті цієї людини, а біль Божественного 

Духа був настільки великим і реальним, що плоть, відчувши на мить слабкість, вигукнула: "Боже 

мій, Боже мій, чому Ти залишив мене?". 
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16 Як Я вчив людей жити, так Я вчив їх і вмирати, прощаючи і благословляючи навіть тих, хто 

зневажав і мучив Мене, коли Я говорив Отцю: "Прости їм, бо не відають, що творять". 

17 І коли Дух покидав цей світ, Він сказав: "Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого". Здійснився 

досконалий навчальний приклад, про який я говорив як Бог і як людина. 

18 І ось я тут, люди, як і обіцяв вам. Я приходжу не в тілі, тобто у плоті, а у світлі, і кажу вам: 

Минув час, коли, щоб посіяти Моє насіння, Я повинен був поливати його кров'ю; але як багато ви 

повинні очистити і підготувати себе замість цього. 

19 Натхненні світлом Святого Духа, ви будете сіяти це вчення крок за кроком, роблячи його 

чутним для "глухих" і видимим для "сліпих". Як і Учитель, ви будете терпіти знущання, наклепи і 

приниження, над вами будуть насміхатися навіть ваші рідні, але ви не ослабнете. Бо зразу згадаєте, 

що Син Всевишнього, що є всяка сила і мудрість, не втік від випробувань людських, щоб через них 

засвідчити їм Свою істину. 

20 Ось чому Я постійно кажу вам: черпайте духовну і моральну силу з Мого Слова для вашої 

життєвої боротьби, бо хто сильний духом, той буде сильним і в земних справах. І я також можу 

сказати вам це, що іноді ви навіть дійдете до жертовної смерті, як Я навчав вас через Ісуса в Другу 

Еру. 

21 Пильнуйте і моліться, люди, не тільки через матеріальні небезпеки, але й через пастки, які 

не можуть розгледіти ваші очі - ті, що йдуть від невидимих істот. 

22 Великі легіони заплутаних душ ведуть війну з людьми, користуючись їх невіглаством, 

тупістю і відсутністю духовного бачення; а люди не приготували свою зброю любові, щоб 

захиститися від їхніх атак, і тому в цій битві вони виглядають беззахисними істотами. 

23 Необхідно було, щоб Моє духовне вчення прийшло до вас, щоб навчити вас, як озброїти 

себе для перемоги в цій битві. 

24 З того невидимого світу, який живе і плететься у вашому світі, виходять впливи, які 

вражають людей, чи то в їхньому розумі, чи то в їхніх почуттях, чи то в їхній волі, і роблять їх 

відданими слугами, рабами, знаряддями, жертвами. Духовні прояви проявляються скрізь, але земні 

люди все ще не бажають сприймати те, що оточує їхній дух. 

25 Необхідно почати боротьбу, знищити темряву, щоб, коли в людях засяє світло, всі могли 

піднятися, об'єднавшись у справжньому сопричасті, і через молитву здобути перемогу в битві, яку 

вони ведуть проти сил, що так довго панували над ними. 

26 Люди і народи піддалися силі цих впливів, а людство цього не помітило. Рідкісні і невідомі 

хвороби, які вони продукують, ставлять у глухий кут людей і збивають з пантелику вчених. 

27 Скільки розбрату, скільки сум'яття і болю накликала на себе людина. Відсутність молитви, 

моралі та духовності притягує до себе нечистих і неспокійних істот. А що можна очікувати від тих, 

хто усамітнився без світла і без обладнання? 

28 Є ті, кого ви обдурили і пригнобили, кого потривожили і принизили. Вони можуть послати 

вам тільки сум'яття і темряву, вони можуть тільки мстити, і вони можуть тільки докоряти вам. 

29 Називайте мене тепер тільки чарівником і чаклуном, бо я відкриваю вам ці речі, тоді як не я 

їх спричинив, а ви. Я лише хочу врятувати всіх вас від темряви, болю і (духовної) смерті, бо Я - 

світло, що світить перед людьми і перед легіонами заплутаних душ. Хто з них впізнає мене 

першим? 

30 Коли Я звільнив одержимого в Другу Еру, ті, хто бачив це, сказали, що Ісус уклав договір з 

духом зла. Але дух, що мучив того чоловіка, заговорив до мене і сказав: "Я знаю, хто ти: Святий 

Божий. 

31 Але були й такі, які, дивуючись цим справам, говорили: "Якою владою і силою він наказує 

нечистим істотам, і вони підкоряються йому?". Вони не знали, що цей дар духу є у всіх людей, що 

ви всі носите цю зброю з собою. Пізніше мої учні повторювали справи свого Вчителя, доводячи, 

що Христос прийшов наставляти людей; не тільки показати Свою силу, але й розкрити людям 

духовні дари і владу, якими вони всі володіють. 
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32 Моліться, говорив вам Учитель, молитва дає сяйво зброї любові, якою ви повинні 

завоювати мир для людства. Від неї пробуджуються духовні дари, душа стає ясновидною, око - 

проникливим, а серце - чуйним. 

33 Люди, Я навчив вас звільнятися від невидимих пасток і захищатися від них, зцілюватися від 

дивних хвороб і звільнятися від злих впливів. Але істинно кажу вам - як Я вже відкрив вам - тільки 

молитва і чеснота можуть послужити вам для подолання цих випробувань. Якщо ви придумаєте 

замість цього інші заходи, ви станете жертвами таких впливів, і замість того, щоб зробити свій 

шлях світлим, ви збільшите темряву. Тоді світ по праву буде називати вас чаклунами, чарівниками, 

тоді як Я дав вам дорогоцінний дар - нести світло і мир усім нужденним душам. 

34 Коли ви зможете перетворити весь цей світ темряви, страждань і відхилень на світ миру? 

Коли ж ви зможете притягнути до себе світло високих духовних сфер, щоб прийти в гармонію з 

усіма своїми ближніми в тому домі, який Я призначив вам? 

35 Завдяки настановам, які Я дав вам у Своєму Слові, серед вас відбуваються справжні чудеса. 

Душі пробуджуються до нового дня, серця б'ються з надією. Ті, хто не бачив істини, бо 

невігластво, як пов'язка, закривало їхні духовні очі, тепер прозрівають і здивовано озираються 

довкола. Хворі фізично (як і душевно) зціляться, якщо приймуть у своє єство, у своє серце суть 

Моїх слів. 

36 Тоді з найпотаємнішого, найчистішого цього народу витікає молитва подяки за ті труди, які 

я роблю над ним, і він говорить мені: "Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти визнав нас гідними цих 

чудес, які відбуваються в нас". 

37 Коли ці чоловіки і жінки потім піднімаються, зміцнені Моїм словом любові, розради і 

мудрості, вони шукають своїх ближніх і творять чудеса на цьому шляху, часто самі того не 

усвідомлюючи. 

38 Своєю вірою вони зцілюють серця, своїм свідченням розганяють темряву і пробуджують 

тих, хто був байдужим. Завдяки своїй інтуїції вони вирішують життєві проблеми, а завдяки своїй 

силі здатні витримувати випробування. Їхні руки вчаться "помазувати" хворих, їхній розум 

знаходить спосіб осягнути Моє Слово і радіти в ньому, їхні молитви допомагають їм розкрити свої 

духовні дари, що дрімали, і, йдучи так крок за кроком вперед, вони досягають того, що Господь 

засіває їхній шлях чудесами. 

39 Місця зустрічей, де Моє Слово заявило про себе, множаться, і кожне з них - як школа 

істинних знань, де збираються люди, які стають Моїми учнями і з нетерпінням приходять, щоб 

засвоїти новий урок. 

40 Якби кожна з цих громад засвідчила всі ті блага, які вони отримали від Мого милосердя, 

свідченням цих чудес не було б кінця. І якби вам довелося зібрати в книгу все, що Я сказав від 

першого до останнього слова через усіх моїх голосоносіїв, то це була б робота, яку ви не змогли б 

виконати. 

41 Але Я пошлю людству, через посередництво Мого народу, книгу, яка буде містити суть 

Мого Слова і свідчення справ, які Я здійснив серед вас. Не бійтеся взяти на себе цю місію, бо Я 

надихну вас записати в цій книзі вчення, які є незамінними. 

42 Невже ви думаєте, що те, що записали Мої апостоли Другої Епохи, - це все, що Я говорив 

на землі? Істинно кажу вам: Ні. Згадайте, що сказав мій учень Іван: "Діла, які зробив Ісус, 

настільки великі, що я не думаю, що світ міг би вмістити книги, які потрібно було б написати для 

них. 

43 Ось, учні, навіть їм Я надихав і викликав на думку в момент написання тільки те, що було 

абсолютно необхідно зберегти як заповіт і свідчення для майбутніх поколінь. 

44 У цю Епоху Я дав нове життя Своєму Слову серед тих, хто мертвий для життя благодаті. Я 

називаю вас так тому, що ви маєте у своєму єстві дух, який не вмів живитися Хлібом Життя і тому 

не зрозумів, що він належить вічності. 

45 Я прийшов, щоб побачити плідність Слова, яке Я передав світові в Другу Еру, і виявив, що 

зло продовжує процвітати і розкидати свої гіркі плоди серед людей. Я шукаю слід, який Моя 

жертовна смерть повинна була залишити в серці людини, але кров, яку Я знаходжу, - це кров, 
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пролита людьми в їхніх братовбивчих війнах - грішна кров в одних, невинна в інших. Вона завжди 

говорить мені про ворожнечу, ниці пристрасті, духовну темряву, про смерть. 

46 Це світ, якому ви повинні протистояти, о люди. Але не бійтеся, бо дух народу сильно 

розвинувся, і якщо ви вмієте радити словами, що йдуть від серця, як Я вас навчив, ви побачите, як 

їхні очі відкриються до світла, і вони простягнуть до вас руки в любові і милосерді. 

47 Нинішній час треба присвятити підготовці і роздумам, люди, бо якщо ви не використаєте 

його зараз, то потім будете шкодувати. 

48 Ви повинні багато працювати над собою, щоб бути готовими йти і проповідувати Моє 

Слово. Ви повинні досягти повного оновлення всього свого життя, щоб той, хто чує вчення, яке ви 

збираєтеся проповідувати, дивлячись на ваш будинок або йдучи по ваших слідах, щоб розвідати 

вас, знайшов тільки чистоту і істину у ваших справах. 

49 Якщо у вас є бажання показати світові велич Вчення, якому Я навчав вас у цей час, 

пам'ятайте, що спочатку ви повинні стати подібними до чистих дзеркал, здатних відбивати Моє 

світло. Не завжди покладайтеся на красномовство свого виступу або на більшу чи меншу силу 

свого слова. Істинно кажу вам: найкрасивіші слова ніколи не досягнуть тієї сили переконання, яку 

має добра справа, якою б непомітною вона не була. 

50 Улюблені, це "Третій день", коли Я несу Своє Слово до нового життя серед "мертвих". Я 

вже втретє духовно з'являюся перед світом, щоб сказати йому: "Ось той самий Христос, якого ви 

бачили, як він помирав на хресті, і він зараз промовляє до вас, бо він живе, і буде жити, і завжди 

буде". 

51 На противагу цьому, я бачу, що люди мають мертве серце в тілі щодо віри, любові та світла, 

хоча вони стверджують, що проголошують істину в своїх релігійних громадах. Вони думають, що 

забезпечили собі спасіння, коли моляться у своїх церквах і беруть участь у своїх обрядах. Але я 

кажу вам, що світ повинен дізнатися, що спасіння буде отримано тільки через виконання справ 

любові і милосердя. 

52 Місцем збору є лише школа. Релігійні громади не повинні обмежуватися поясненням 

закону, але повинні забезпечити розуміння людством того, що життя - це шлях, на якому людина 

повинна застосовувати те, чого вона навчилася з божественного закону, практикуючи моє вчення 

любові. 

53 Той, хто тільки слухає вчення, хто задовольняється тим, що прослухав урок, повчання, і тим 

самим вважає, що вже виконав свій обов'язок, - той глибоко помиляється, бо якщо він засвоїв урок, 

який йому відкрився, і не застосував його на практиці, то він не вчинив справедливо ні по 

відношенню до свого Вчителя, ні по відношенню до своїх ближніх, ні по відношенню до самого 

себе. Тоді він був лише учнем, який думав, що зрозумів вчення і при цьому забув найголовніше, а 

саме: любов, прощення, співчуття, терпіння, віру і все те, що містить в собі божественне вчення і 

радить втілювати в життя в плані добра. 

54 Улюблені, вчіться бути "останніми", щоб бути першими в Моїх очах. Я хочу, щоб ви були 

смиренними серцем, простими і доброчесними. Не спокушайтеся фальшивою славою землі, яка 

служить лише для того, щоб збити дух з істинного шляху, або утримати його від подальшого 

просування вперед, тим самим втрачаючи дорогоцінний час у його духовному прогресі. Завжди 

шукайте те місце, де ви можете бути корисними, і завжди віддавайте йому перевагу перед тим, яке 

здається вам більш престижним. 

55 Не будьте ні марнославними, ні легковажними, не любіть почесних місць, як фарисеї, щоб 

хизуватися перед народом, щоб вони виявляли їм пошану. 

56 Справді високий дух не заплямовує себе такою нікчемністю, бо його відштовхує 

хвалькуватість і лестощі. Хто виконує Закон Божий, втілюючи його в духовному і людському 

житті, тому цілком достатньо того миру, який він отримує від Господа після кожного свого діла. 

57 Прагнення до вищого становища, до захоплених поглядів і лестощів означає любити себе 

більше, ніж когось іншого, а це означає бути дуже далеким від виконання Закону Божого. 

58 Хіба Я не казав вам: Полюбите Бога більше, ніж усе створене? У цьому полягає сенс першої 

заповіді. Хіба Я не говорив вам: "Любіть ближніх ваших, як братів і сестер"? Це друга річ, яку ви 
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повинні зробити. Усвідомте, що ваша любов до себе повинна стояти на останньому місці і ніколи 

не бути першою. 

59 Ось чому я назвав лицемірними тих фарисеїв, які вважали себе найбільш ревними у 

служінні Богу, але завжди прагнули бути першими в синагозі, які отримували задоволення від 

пошани народу, і які дбали завжди про те, щоб одягнути своє тіло в красиві святкові шати, щоб 

приховати серед них все своє нечестиве життя. 

60 Я не хочу називати вас лицемірами. Якщо не відчуваєш себе чистим, то принаймні будь 

стриманим і не виставляй чистоту напоказ, бо буде дуже сумно, якщо той, хто вже повірив у твою 

мудрість і доброчесність, дізнається правду і побачить, що твоє свідчення було неправдивим. 

61 Нехай щирість і правда завжди будуть виражені у ваших діях. 

62 Смирення повинно завжди керувати вашим життям, просить вас Учитель. 

63 Тоді ви відчуєте, як справжня чеснота оселиться у вашому серці. Ви помітите, коли ваша 

права рука добре попрацювала, а ліва навіть не помітила. 

64 Скажіть світові, що не обов'язково, щоб Христос народжувався і вмирав у кожному 

поколінні для вашого спасіння; скажіть, що Моє Слово Другої Епохи все ще живе і торкається всіх 

душ і кличе до серця кожного покоління. 

65 Я даю вам своє нове послання, щоб воно могло полегшити ваше розуміння всього 

попереднього одкровення. 

66 Я повернувся до народу, щоб допомогти йому в його нинішніх випробуваннях. Учитель 

звертається до вас: Не лякайтеся, коли ви дізнаєтеся про ознаки Мого нового прояву, радше 

радійте, бо Я дозволив вам бути безпосередніми свідками цих навчань. 

67 Як Я вдруге явився духом Магдалині після жертовної смерті, і вона здивовано і водночас 

радісно вигукнула: "Господи, хвала і слава Тобі навіки!", так і тепер Я явився тобі, коли ти 

вважала, що Учитель відсутній або байдужий до твоїх страждань, і, здивувавшись, ти благословила 

Мене. Ти прийняв у своєму дусі Моє світло, і, отримавши таку велику благодать, ти згадав про 

своїх ближніх і заступився за них, кажучи: "Мені пощастило чути ваше слово, тоді як інші не 

знають цього вчення!". Але Учитель говорить вам: Я виявив Свого Духа багатьма способами в усіх 

народах. Ті, хто підготував себе внутрішньо, усвідомлюють, що живуть у час благодаті і 

праведності, і вони відчули мою присутність. 

68 Так само, як Я простив Магдалину, Я прощаю вас усіх, але хочу, щоб ви зробили себе 

гідними Мене, як вона. 

69 Скільки прикладів вчення, гідних служити зразком, ви можете почерпнути у своїх братів і 

сестер з інших епох! Їх робота - як відкрита книга. А ви - хіба ви не хочете, щоб ваша робота 

залишилася записаною як приклад? Я подарую нащадкам ті з ваших творів, які вважатиму гідними. 

Сьогодні, живучи в матеріальному тілі, ви не пожнете ні слави, ні пошани. Будьте смиренні і 

дозвольте іншим судити про ваші справи. 

70 У великому дні роботи, що чекає на вас, я буду вашим (помічником, як) Симон 

Киринейський. 

71 Моє вчення викличе великі потрясіння в світі, відбудуться великі зміни в звичаях і 

уявленнях, і навіть в природі відбудуться зміни. Все це буде свідчити про початок нової епохи для 

людства, і про всі ці пророцтва будуть говорити Духи, яких Я незабаром пошлю на Землю. Вони 

пояснять Моє Слово і розкажуть про справи, які допоможуть у відновленні і висхідному розвитку 

цього світу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 153 
1 Знову Учитель з'являється серед вас, щоб дати вам своє вчення Третього Часу. 

2 Істинно кажу вам: ваша віра в моє проявлення через людський інтелект підтримає вас у 

випробуваннях вашого життя, бо слово моє буде супроводжувати вас скрізь. Не уподібнюйтеся 

деяким з тих, хто слухав Мене разом з вами і хто, втомившись слухати, пішов, так і не дізнавшись, 

який спадок вони несли в собі. 

3 Настане момент, коли вам доведеться відповісти за все, що я вам довіряю. 

4 Ви, присутні, своєю наполегливістю показуєте свою волю і готовність йти Моїм шляхом. Я 

бачу, як любов, що існувала у ваших серцях до Моєї Божественності, зростає з вашим (духовним) 

піднесенням і практикою милосердя. 

5 Я - любов Отця, яка промовляє до вашого духу і наповнює його миром. Моє Слово очищає 

вас, бо досягає найпотаємнішої частини вашого єства. Це означає спасіння, тому що воно відвертає 

вас від злих шляхів і пропонує вам шлях істини, і коли ви слухаєте Мене, ви захоплені тим самим, 

всі ви утворюєте одне серце і одну волю. 

6 Я звертаюся до всього людства і закликаю грішника, який вперто тримається за свої пороки, 

до оновлення, бо і для нього Я приготував місце в лавах Моїх воїнів. 

7 Моє вічне і вселенське Слово обмежується, коли його олюднює голосоносець, але воно 

ніколи не втрачає досконалості свого сенсу. Моє Слово не болить і не карає. Чому ви думаєте, що 

Я караю, коли людина сама встеляє свій шлях терням, щоб потім ходити по ньому? 

8 Усвідомте, що все, що існує, живе в рамках закону, і що той, хто ухиляється від 

правильного шляху і не підкоряється заповідям, які керують вами, негайно опиниться на суді 

закону, щоб пізнати свою помилку. 

9 Поспостерігайте кілька хвилин за Всесвітом, що оточує вас, і ви здивуєтеся гармонії, 

слухняності і точності, з якою всі сфери і всі істоти виконують своє призначення. Ви вважаєте, що 

моя робота була б досконалою, навіть якби все створене не підпорядковувалося жодному закону? - 

Ти, Мій шедевр, наділений свободою вибору, волею, розумом і всіма здібностями, притаманними 

духу, щоб завдяки заслугам, які ти здобуваєш через розкриття своїх чеснот, ти міг досягти духовної 

досконалості, в якому стані ти відчуєш мир і щастя і знайдеш повне світло, яке Я приготував для 

тебе, щоб ти міг досягти Землі Обітованої. 

10 Шлях, який веде до Отця по правиці, настільки вузький і прямий, що Він Сам став людиною 

у Христі, щоб знаками Своєї жертовної смерті і пролитої крові позначити для людського духу шлях 

до досконалості. 

11 Той шлях, який є законом любові, не буде погашений людськими ідеями, бо для кожного 

духу приходить час його викуплення, і він знаходить його тільки в Бозі. 

12 Сьогодні ви слухаєте мене, а завтра, коли я вже не дам про себе знати таким же чином, ви 

підете за мною шляхами світу і візьмете мене за приклад. Якщо ж у вас настане момент слабкості, 

Моє слово здивує вас у дорозі, і, пам'ятаючи Мою настанову любові, ви знайдете порятунок і 

продовжите свою місію любові до ближніх своїх. 

13 Увесь цей час Я приходив до вас недоторкано і невидимо, а ви лише сприймали Мене своєю 

духовною чутливістю. Таким чином Я випробовував вашу віру. Я дарував вам багато проявів, 

через які ви зміцнювали свою віру. Ваші духовні очі відкрилися, і ваші почуття зараз 

пробуджуються, щоб осягнути і згодом свідчити про Мене. 

14 Навіть якщо ваші вуста не говорили про Мою істину, навіть якщо ваше серце ще 

сумнівається - дух любить Мене і вірить. Вона прагне до мене, і в своїй молитві просить у мене 

світла, щоб переконати "плоть", і сили та терпіння, щоб її подолати. Ще немає згоди між духом і 

плоттю, і часто ви піддавалися сваволі останньої і ставили їй на службу свої здібності і свою волю. 

Але саме тому я сьогодні прийшов, щоб підживити дух, зміцнити його і повернути йому його 

спадок. 

15 Я завжди шукав дух і говорив з ним про вічне життя, яке є його метою. Він належить Мені, і 

тому Я забираю його собі. Я поставив його на шлях розвитку і відшкодування, бо такою була Моя 
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воля, щоб він розвивався вгору і вдосконалювався через заслуги. Оболонка корпусу має недовгий 

термін служби. Коли він виконує своє завдання, він віддає мені свою данину, і дух продовжує свій 

шлях, не зупиняючись. 

16 Сьогодні час найбільшого відшкодування для душі. Моє судження відкрите, і роботи 

кожного покладені на шальки терезів. Навіть якщо цей суд важкий і скорботний для душ, поруч з 

ними Отець, Який більше люблячий Батько, ніж суддя. Любов Марії, вашої Заступниці, також 

оточує вас. 

17 Мої діти чекають на мене посеред хаосу, в якому вони живуть сьогодні. Знаючи, що Я йду, 

вони бояться, бо порушили Мій Закон; коли Я підійшов до них і запитав, чи впізнають вони Мене, 

вони відповіли: "Господи, я забув Твої заповіді, я впав у матеріалізм і я заплутався. Але сьогодні, 

коли Твій голос кличе мене, я виправлю свої шляхи, і нехай Твоє світло веде мене". 

18 І коли я прийшов до вас, обраного народу, і попросив прийняти мене в своє середовище, 

ваш дух негайно відповів: "Формуй і вдосконалюй наше буття за твоїм повчанням". Але якщо дух 

знає свою долю і приймає її, то плоть повстає проти нього, і між ними починається боротьба, в якій 

ви повинні здобути необхідні для вашого спасіння заслуги. 

19 Давним-давно Я сповістив вам про події, які ви бачили, що відбуваються. Я ж тобі казав: 

Пильнуйте і моліться, бо недалекий той день, коли буде розв'язана війна та інші лиха. Але твоє 

невіруюче серце говорило мені: "Отче, невже Ти допускаєш війну між нами, адже Ти явив Свою 

любов, добро і прощення?". - Коли Я сповістив вам про ці події, це було зроблено для того, щоб ви 

підготувалися і молилися за все людство, щоб відтепер ви вели життя, пов'язане з покаянням, і 

встановили мир в лоні своєї сім'ї, а також застосовували Моє вчення на практиці. Я просив вас 

зробити все це для того, щоб біль був меншим. Я не хотів сказати вам, що таким чином ви завадите 

написаному, але запропонував вам бути посередниками між світом і Моїм Духом. 

20 У 1939 році сталося все, що було передбачено: сильні народи підкорюють слабкі, інші, ще 

потужніші, об'єднуються, щоб напасти на перші; війна поширюється, руйнуючи все на своєму 

шляху і сіючи біль. - Молитва деяких моїх учнів була такою: "Господи, ми сподіваємося, що це 

слово не збудеться". Інші чекали на події, щоб повірити. Але Моє слово збулося, і сьогодні ви 

запитуєте мене, чи всі небезпеки минули. Але я кажу вам, що мир, який ви відчуваєте сьогодні, - це 

лише ілюзорний мир, те, що сталося до цього часу, - це лише початок страждань, які спіткають 

світ. 

21 Ви ще немічні, учні Мої, бо хоч і маєте Моє Слово, але все ж сумніваєтеся. Мій Отець Дух 

чекає відродження людства. Нехай кожен з вас буде вчителем цього повчання у колі своєї родини, 

щоб, коли прийде день відвідин, ви були підготовленими і сильними. Подивіться на вперті серця 

навколо вас, які змусили вас плакати, так що в стражданні ви сказали Мені: "Чому ви випробовуєте 

мене посеред моїх близьких заради вашого вчення?". Але я кажу вам: той ваш брат, який не 

зрозумів вашого ідеалу, перетвориться завдяки вашому терпінню і милосердю, і відтепер буде 

вашим найкращим другом і довіреною особою. 

22 Вже підходять ті, хто почує мої останні слова. За короткий час вони зрозуміють духовний 

зміст Мого вчення. Дайте їм найкраще місце, зціліть їх і не зупиняйте на шляху розвитку. Коли ви 

бачите, що їхні духовні дари швидко розкриваються, нехай вони йдуть вперед, тоді їхня рука 

допоможе вам нести хрест, і ви всі будете прогресувати. 

23 О улюблений Ізраїлю, в який Я знову і знову вливаю Своє Слово, - ти ще не зрозумів, як 

сильно Я люблю тебе! Як часто ви були зворушені, коли чули Моє Слово, і коли отримували Мої 

чудеса, ви обіцяли Мені, що підете за Мною до кінця. Будьте благословенні. Довіртеся своєму 

Отцю, який завжди піклується про вас. Ви не живете у світі досконалого миру, але в ньому вам 

вдасться побачити Царство, обіцяне вашому духу. Моя любов з вами. Бажайте Мене як Батька, а не 

як суддю. Не бажаєте стати перед Моїм суддівським престолом. Приготуйте свою душу, щоб, коли 

ви прийдете до Мене, всередині вас був мир і задоволення, і радість в Моєму Дусі. 

24 Я в усі часи виявляв Себе як Отець. На початку світу Я духовно розмовляв з людьми, вони 

часто бачили, як Я спускався, щоб дати їм пораду або виправити їх. Я говорив з Адамом, і він 

смиренно слухав Мене. Я був з Авелем, і яке благословення я знайшов у цьому створінні. Але Я 
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підійшов і до Каїна, бо Я люблю всіх: і праведників, і грішників. Я посилав великих духів, які 

несли Моє світло, щоб навчати і відкривати Закон і Божественні Заповіді. Але як мало хто був 

готовий пробудити свій дух і прислухатися до голосу своєї совісті. Одні каялися, коли грішили, а 

інші відверталися від суворого і непохитного Закону Єгови. Але Мій Закон був у всіх них, і хоча 

Моє світло просвічувало їх, Я бачив, що грішників більше, ніж їх, що зло збільшилося і завдало 

серйозної шкоди душам. Тоді Я дозволив відбутися великому очищенню. Лише Ной та його сім'я 

вижили, і саме вони стали насінням, початком нового світу. Я уклав завіт з праведником, і 

з'явилася веселка миру, знак завіту. 

25 Незабаром нащадки тих людей знову піддалися спокусі. Серця, які отримали у спадок 

любов, стали черствими і жорстокими. Для їхнього спокутування потрібен був яскравий приклад. 

Тоді Христос став людиною і оселився серед них. Він їв ваш хліб, переживав і терпів труднощі 

вашого життя. Він творив чудеса, щоб заявити про себе, він навчив вас правильному шляху. Ви 

жили поруч з ним і бачили, як він йшов по світу. Але коли прийшов кінець його місії, як мало хто 

був готовий побачити його вознесіння, зрозуміти його жертовну смерть і без вагань йти шляхом, 

позначеним його кров'ю любові і прощення. 

26 Сьогодні я приїжджаю вдруге як Учитель. Мій погляд шукає тих, хто повинен слідувати за 

мною, тих, хто повинен підготуватися до того, щоб говорити світові про мій прихід як Духа-

Утішителя. Але з болем дивлюся на ніжні і невинні серця, які зачерствіли. Пролилося стільки сліз, 

що висохли їхні джерела - очі людей. Немає більше ні любові до мене, ні співчуття людей один до 

одного, і мій Отець-Дух страждає заради людства. Мій погляд зупиняється на кожному серці, але я 

отримую лише біль, який ви пожинали за цей час. 

27 Учитель звертається до вас: Ви не зрозуміли, як використовувати дари, які Я вам дав. Але 

прийде час, коли ви краще зрозумієте цю настанову і відчуєте себе дуже близько до Мене і 

подякуєте Мені. 

28 Моліться, дивіться і просіть за мир. Потім, коли прийде час битви, встаньте і поширюйте 

Моє світло, підбадьорюйте і втішайте, знімайте хвороби, творіть чудеса, щоб, прийшовши до кінця 

свого шляху, ви могли прийти до Мене, сповнені заслуг, і з'явитися перед Моїм суддівським 

престолом у спокої. 

29 Але коли цей народ усвідомить свою духовну місію по відношенню до інших народів землі? 

30 Я говорив вам, що ви не повинні бажати бути більше, ніж будь-хто, і не повинні 

претендувати на те, щоб бути вище інших. Але ваша доля велика, і навіть той народ, який пропонує 

вам свій захист, повинен виконати свою частину цієї роботи. 

31 Я навчив вас, щоб ви могли ділитися Доброю Новиною зі своїми ближніми, а коли прийде 

час, нести Моє послання іншим народам. Але я все ще бачу вас сплячими, не усвідомлюючи 

великих наслідків вашої місії. 

32 Ви хочете, щоб біль, страждання, хвороби і голод вирвали вас із летаргії? 

33 Чаша, яку ви п'єте, дуже гірка, і дуже важкі кайдани, які ви тягнете за собою. Ви все ще є 

поневоленим народом фараона. Чим більше ви прагнете свободи, тим більші тяготи на вас 

накладаються, і тим вища ваша данина. Якої міри гіркоти ви ще досягнете? 

34 Необхідно, щоб ті, хто пробудився, вивели з летаргії інших, які ще сплять, і сказали їм, що 

Господь, як і раніше, чекає їх на горі, щоб вони почули голос свого Отця і щоб він вказав їм шлях, 

який приведе їх до свободи і миру. Але як одні, так і інші повинні правильно зрозуміти Моє слово, 

бо інакше ви запитаєте себе: "Хто такий фараон? Про яку кабалу тут йдеться? На якій горі Господь 

промовлятиме до нас? Куди приведе нас шлях, який він нам покаже?". 

35 Але ви повинні навчитися розуміти символи, якими Я говорю з вами, щоб потім 

пояснювати їх своїм ближнім, не піддаючись помилкам. 

36 Соціальне середовище, в якому ви живете, яке вас оточує в цей час, є фараоном цього часу. 

Вона пронизана егоїзмом, ненавистю, жадібністю і всіма гріхами людства. 

37 Ланцюги - це ваші потреби, які змушують вас підкорятися пануючому егоїзму, 

несправедливості і навіть моральній розбещеності. 
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38 Гора, на якій Я чекаю вас, знаходиться у совісті кожного з вас, яка, згідно з Моєю Волею, 

повинна почути себе у вашому серці, бо в ній написаний Мій Закон. 

39 Шлях - це напрямок життя, який дозволить вам отримати мир і свободу, яких ви прагнете, і 

які принесе виконання саме цього закону. 

40 Чи знаєте ви тепер сенс своєї місії? Моліться, люди, щоб ваш народ прокинувся на Мій 

заклик. Пильнуйте, щоб, коли натовпи будуть шукати вас, ви знали, як вийти їм назустріч і 

надихнути їх своїм прикладом. 

41 Учні, зрозумійте Мою науку, прийдіть і послухайте Моє слово, бо ті часи вже не 

повернуться. Сьогодні ви ще можете чути мене через орган розуму голосоносіїв, але цей час 

пройде, і моя робота відкриє для вас новий етап одкровення. 

42 Освіжайтеся, слухаючи Мої вчення, і зберігайте їх у своїх серцях. Зробіть зі своєї пам'яті 

скриню, що вміщує суть Моїх навчань, як коштовність неоціненної вартості. 

43 Сьогодні, коли Я повернувся до вас, на подив одних і перед обличчям невір'я або віри 

інших, ви очікуєте, що Вчитель буде говорити з вами про вчення, яке Він дав вам у минулі часи. 

44 Послухайте мене: Бог відкрився людині від початку людського життя як закон і 

справедливість. Божественний Дух матеріалізувався з огляду на незрілість і простоту перших 

створінь, зробивши свій голос чутним, олюдненим і зрозумілим. Відчуття тих істот 

пробуджувалося доти, доки вони не були здатні тлумачити Отця на шляху над природою. Поки 

вони жили в послуху, вони відчували божественну благодать через все, що їх оточувало. Не 

оминули їх і помилки, і гіркота, яка вказувала їм на те, що вони згрішили проти свого Господа. Я 

викликав у них світло совісті, яке повинно було стати маяком, суддею і порадником на їхньому 

життєвому шляху. Інстинктивно перші люди знали, що невидимий Отець завжди наказував їм 

робити добро, і що цей наказ ґрунтувався на законі, за яким вони повинні були жити. Те внутрішнє 

світло, яке ви назвали "Природним Законом". 

45 Пізніше, коли людина розмножилася і в своєму розмноженні забула виконувати цей закон, 

не слухаючи голосу своєї совісті і втративши всяку боязкість, Отець, який пішов за дитиною в 

пустелю, послав до неї людей, наділених високим духом через свою доброчесність і мудрість, щоб 

нагадати їм про шлях, з якого вони зійшли. 

46 Хіба ви не пам'ятаєте праведного Авеля, за кров якого я досі вимагаю звіту? Він помер 

поруч зі своїм приношенням. 

47 А Ноя, глибоко віруючого, який терпів знущання людей і до останньої миті проголошував 

волю свого Господа? Своїми справами вони нагадували вам про Моє існування і Мій Закон. Потім 

Я послав вам Авраама, взірець послуху і безмежної віри в свого Господа, доброчесного Ісаака і 

Якова, вірного і повного сил, щоб вони склали стовбур дерева, з якого гілка породила Мойсея, 

якого Я послав представляти Мене і передати людям Мій Закон. 

48 У Мойсеї людство побачило відображення Моєї величі. Вони бачили в ньому 

справедливість, праведність, незламну мужність, віру, слухняність і милосердя. Ви дізналися, що 

перед обличчям слабкості свого народу він гнівно розбив скрижалі Закону, які щойно отримав від 

Отця. Але ви також знаєте, що Я негайно повернув їх в його руки, щоб ви зрозуміли, що тільки 

один божественний закон повинен керувати вами в усі часи: закон невидимого Бога. 

49 Потім, коли минув певний час і стала очевидною потреба людства глибше пізнати свого 

Отця, Він - невтомний у своєму ділі любові - послав у світ своїх пророків, щоб вони сповістили 

людству, що Він прийде на землю і стане людиною, щоб зробити свою любов відчутною для них і 

навчити їх через своє народження, життя і смерть, що таке досконале життя. Але поки одні вірили 

в Моїх пророків, інші сумнівалися, вбивали їх і цією жертвою готували Мені шлях. 

50 Слово Моїх посланців змушувало тремтіти серця тих, хто грішив, бо вони сповіщали про 

прихід Того, Хто викриє неправду Своєю правдою. Поки люди говорили: "Бог радить добро, 

досконалі діла любові, прощення і справедливості, бо Він досконалий, а ми, люди, не можемо бути 

такими", у світ прийшов Ісус Христос. 

51 Він був Самим Богом, який прийшов у світ, щоб принести Свій закон і вчення в людській 

подобі. Сьогодні ви хотіли б дізнатися, як було створено тіло Ісуса. На це я кажу вам: Ти повинен 
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задовольнитися тим, що це тіло було народжене і зачате завдяки дії безмежної любові, яку Я маю 

до тебе. З цього моменту Ісус почав пити чашу гіркоти, яку йому довелося випити до кінця. Він 

пережив усі людські перипетії, переніс випробування, пізнав злигодні, гоніння, довгий людський 

день, спрагу і самотність, відчув тілом своїм плин часу і зблизька споглядав людське життя з його 

чеснотами і стражданнями, аж поки не прийшов час вийти на слово і творити справи влади. 

52 Тоді я дозволив людям зібратися навколо себе, щоб почути мене, подивитися на мене, 

розвідати мене словом і духовно. Я дозволила людині пронизувати моє тіло в пошуках 

Божественного, поки він не побачив мої кістки, мій бік не розкрився і не потекла вода. Я дозволив 

світові зробити мене своїм обвинуваченим, своїм царем-знущальником, викривачем, і так потягнув 

себе з хрестом ганьби на плечах до місця страти, де на мене чекали два розбійники, щоб померти 

разом зі мною. 

53 Так Я хотів померти, на своєму хресті, щоб навчити вас, що Я, ваш Бог, є не тільки Богом 

слова, але й Богом дії. Але ті, що бачили, як Я помирав, і були свідками мук Моїх, і чули останні 

слова Мої, сказали: "Як може Син Божий померти? Як так сталося, що, хоча він і Месія, ми бачили, 

як він впав, і чули, як він плакав?". 

54 Люди вимагали подальших доказів, і Я в Своїй любові дав їм їх. Як я народився як людина з 

лона святої жінки, щоб віддати данину людському материнству, так і я занурився назад у надра 

землі, щоб віддати їй данину і там завершити свою місію як людина. Але земля не могла втримати 

того тіла, яке належало не їй, а лону Отця, з якого вона вийшла і до якого поверталася. 

55 Тепер я кажу вам: Якщо ви засумнівалися в божественності Христа, побачивши його смерть 

на хресті, то скажіть мені: яка людина на третій день після смерті повстала з могили, не 

пошкодивши її, і вознеслася на небо своїм власним тілом? Нікому! - Я зробив це тому, що Я - 

Життя, бо не міг померти ні духом, ні плоттю. 

56 Сумніви були не лише серед натовпу глядачів. Навіть серед моїх учнів був один, який 

сумнівався, що я зможу з'явитися серед них після смерті. Це Фома сказав, що тільки тоді, коли він 

зможе вкласти свої пальці в рану на Моєму боці, він повірить, що це можливо. Не встиг він це 

сказати, як я привітав його: "Мир вам! Він ще мав сили підійти і подивитися на глибоку рану, 

доторкнутися до неї рукою, щоб повірити, що Вчитель дійсно помер і воскрес. 

57 Блаженні ті, які увірували, не бачивши раніше. Так, діти мої, бо справжня віра - це також 

погляд, який бачить те, що не може відкрити ні розум, ні почуття. Тільки віра може відкрити 

людині деякі таємниці творіння. 

58 Але Воскреслий з мертвих приходить у цей час у дусі, сповненому слави, щоб знову 

промовляти до вас. 

59 Чи багато з тих, хто живе сьогодні на землі, знають, що перед людством відкрилася нова 

епоха? Лише ті, хто чув це слово, достеменно знають, що в 1866 році настала нова ера - ера 

Святого Духа. 

60 Через розумовий орган Роке Рохаса промовляв дух Іллі, першопрохідця, який таким чином 

дав про себе знати, щоб підготувати шлях Господній. 

61 Через цього праведника Я відкрив перед людством книгу Свого вчення, Своїх нових 

одкровень і запросив його зробити ще один крок на цьому шляху. 

62 Я прийшов у цей час "на хмарі", тобто духовно і невидимо для людського ока. Ця "хмара" - 

символ потойбічного світу, звідки Я посилаю промінь світла, що освітлює ті органи інтелекту, 

через які Я даю про Себе знати. Такою була Моя воля, і тому це досконале творіння. Я знаю 

людину і люблю її, бо вона - Моя дитина. Я можу скористатися ним, бо Я його створив, для цього 

Я його створив. Я можу відкривати Себе в людині, бо Я створив її саме для того, щоб прославити 

Себе в ній. 

63 Людина є Моїм єдиним і істинним образом, бо вона володіє життям, розумом, волею і 

здібностями, як і її Бог. 

64 Перед тим, як проявити Себе в сьогоденні в цьому образі, Я промацував серця людей. Я 

запитав у тих, хто живить свій розум у різних релігійних громадах: Ви задоволені? На що вони 

відповіли: "Ми голодні і спраглі Тебе". 
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65 Багато хто шукав вигляду і обличчя свого Отця, але не знайшов Його. Вони сподівалися на 

це диво, але диво не стало реальністю, бо вони не знайшли хліба, який би по-справжньому живив 

їхній дух. Але Я підготував це дерево, це джерело і ці поля, і Я скликав натовпи, які голодували і 

жадали миру, які прагнули любові і хотіли відчувати себе коханими. Прийшовши в Мою 

Присутність, вони почули це Слово, яке однаково проявляється у всіх існуючих місцях зібрання, і 

кожного разу, коли воно звучить, воно подібне до люблячого дотику руки, що будить сплячого, і до 

голосу друга, що дає пораду. 

66 Послухавши Мене деякий час, ви зрозуміли, що не можете бути просто шанувальниками, 

які проводять своє життя тільки в духовному спогляданні, і сказали Мені: "Господи, споживаючи 

цей плід, який Ти дав нам, ми взяли на себе обов'язок перед Твоєю Божественністю вирощувати і 

поширювати його насіння". 

67 Коли ви усвідомлюєте, що ваш Учитель ще несе на своїх плечах хрест любові, ви плачете і 

говорите йому: "Господи, дозволь нам нести твій хрест, нехай з нас вип'ють жовч і оцет". Але я 

вам скажу, як ви і просили, це вже сталося. Хіба ви не помітили, наскільки складною стала ваша 

місія останнім часом? Невже ви не усвідомлюєте, наскільки гірким був цей час, і що ви зараз 

переживаєте те, чого ніколи раніше не страждали? Продовжуйте виявляти цю готовність і 

молитися. 

68 Я обрав вас, простих людей, бо якби я говорив вустами вчених, богословів і науковців, мені 

б не повірили. Але коли я говорю через просту людину, я дивую людей. Хто привів сюди величезні 

натовпи людей? Це були всі ви, тому що ви були готові свідчити. Ось ті, що говорили вам: "Як це 

можливо, що Христос у світі?". А також тих, хто вигукував: "Неможливо, щоб Володар усякої 

досконалості давав про Себе знати через людину!". Ось ті, хто сумнівався у ваших словах і ваших 

твердженнях. 

69 Люди, якщо Ісус поливав Своєю Кров'ю насіння, яке Отець посіяв у серцях людей в Першу 

Еру, то сьогодні Мій Божественний Дух посилає росу благодаті на ці поля, щоб вони стали 

плодоносними. 

70 Наближається день мого від'їзду. Моє перебування серед вас у цей час довше, ніж у минулі 

часи, довше, ніж це було з Ізраїлем у пустелі, довше, ніж час, коли Ісус жив серед людей. Хто з тих, 

хто чув Мене за цей час, відчув отруєння цим словом? Кого вони обплутали пороком або 

помилкою? Істинно кажу вам: якщо воно не принесло вам добра, бо ви не прийняли його в себе, то 

й зла не завдало вам. 

71 Пам'ятайте, що Я колись говорив вам: Я створив вас не для того, щоб ви були подібні 

рослинам-паразитам. Я не хочу, щоб ви задовольнялися тим, що нікому не заподіяли шкоди. 

Я хочу, щоб ви отримали задоволення від того, що зробили добро. Той, хто не робить добра, хоча 

міг би це зробити, зробив більше зла, ніж той, хто через свою нездатність до добрих справ 

обмежився лише злом, бо це єдине, що він умів робити. 

72 Так промовив до вас сьогодні Той, Хто, померши для світу, воскрес на славу Отця, щоб 

прийти до вас у дусі в цю Третю Еру. 

73 Ось моє воскресіння на третій день, коли Христос з'являється своїм новим учням і говорить 

до них: 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 154 
1 Світло Мого Духа освітлює вас у цей ранок благодаті. 

2 Моє вчення і навчальні приклади Другої Епохи не знайшли розуміння у людства, бо замість 

взаємної любові Я знаходжу розбрат між народами і ворожнечу між різними ідеологіями, сектами і 

релігійними громадами. Я давав вам приклад смирення від колиски до тієї миті, коли помер серед 

вас на хресті. Моє життя, мій приклад, моє вчення і моя жертовна смерть не були взяті людьми за 

приклад. 

3 Ця сторінка в Книзі Божій була уроком на всі часи; на ній Я залишив вам все, що мав 

сказати тоді, нічого з того, що міг би забути. Я оголосив вам, що повернуся до вас, і ось Я тут, 

виконуючи Свою обіцянку. Але я бачу ваш світ у повному безладі, бачу людей, які намагаються 

змінити обличчя планети відповідно до своїх вірувань і доктрин. Але Я приходжу сьогодні, 

сповнений любові, щоб сказати вам: якщо ви не зрозуміли вчення Другої Ери, Я тут, щоб 

допомогти вам зрозуміти його Моїм словом. 

4 Послухай: Одного разу Ісус прийшов на береги Йордану і там зустрів Івана Хрестителя, 

який навчав своїх учнів і сповістив їм про прихід Царства Небесного. Коли предтеча Другої Ери 

побачив сяйво Ісусового погляду, доброту Його обличчя і божественну велич, яку випромінював 

Ісус, він впізнав Месію і вклонився перед Ним. Іоанн, який щойно наставляв своїх учнів і чув, як 

вони розповідали про вчення, якого навчав Ісус, сказав їм: "Наблизилося Царство Боже до людей", 

і, ставши перед Спасителем, одразу впізнав Його, вигукнувши: "Ось Той, Кому я недостойний 

розв'язати ремінці на Його сандалях". 

5 Але оскільки Іван був Моїм пророком і Моїм слугою, то його вчення було в гармонії з 

Моїм, і його учні також були Моїми. 

6 Іншим разом, коли Ісус перебував біля одного села, Він послав своїх учнів знайти їжу для 

прожитку, а коли вони повернулися, то зустріли учнів Івана, які проповідували. Коли ж прийшли 

вони до дому Учителя, то сказали: "Господи, Господи, ми зустріли людей, які проповідують вчення 

і творять чудеса. Це по вашому закону?". Ісус сказав їм: "Чого ви засмучені? Кожен, хто займається 

благодійністю, знаходиться в рамках закону". 

7 Я говорю вам це сьогодні, учні Третьої Ери, щоб ви не вважали поза Моїм Законом тих, 

кого ви зустрічаєте на своєму шляху і хто сіє любов, милосердя і світло, як би не називалося 

вчення, якому вони слідують. 

8 Тоді Мене ще не всі визнавали Божественним сіячем. Для багатьох Я був лише 

галілеянином, який проповідував на землі. Лише ті, хто відкрив у словах Ісуса голос Божества, 

визнали Його Сином Всевишнього. 

9 Той, хто проявляє себе серед вас сьогодні, - це той самий, хто говорив з вами в Другу Епоху. 

Але те, що люди бачили тоді, вже не можна побачити так, як зараз. Той Учитель з добрим 

обличчям, лагідним поглядом і люблячим словом приходить сьогодні в дусі і промовляє через 

людину. 

10 Той, хто бажає відчути і побачити Мене в такій формі прояву, нехай заспокоїть свій розум і 

серце. 

11 Багато з вас втратили душевний спокій. Але коли ви побачили мир і впевненість ваших 

братів і сестер, ви знайшли притулок в них, в їхній вірі і надії, бажаючи досягти гавані спасіння. 

Таким чином ви допоможете один одному. 

12 Я вирощу в цей час народ, який буде старанно виконувати Мій закон, який буде любити 

правду і милосердя. Цей народ буде як дзеркало, в якому інші зможуть побачити відбиті помилки, 

яких вони припустилися. Він не буде нікому суддею, але його чесноти, справи і (духовне) 

виконання обов'язку торкнуться духу всіх тих, хто перетинає його шлях, і вони вкажуть на їхні 

недоліки всім, хто порушує Мій Закон. 

13 Коли цей народ стане сильним і численним, він приверне до себе увагу сусідів, бо чистота 

його справ і щирість його поклоніння будуть дивувати людей. Тоді люди запитають себе: "Хто ті, 

хто, не маючи храмів, вміє так молитися? Хто навчив ці натовпи молитовно поклонятися своєму 
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Богові, не відчуваючи потреби споруджувати жертовники для свого поклоніння? Звідки взялися ці 

мандрівні проповідники і місіонери, які, як птахи, не сіють, не жнуть, не прядуть, але продовжують 

існувати?" 

14 І скажу їм: Цей бідний і смиренний народ, який, проте, живе повним завзяттям за Моїм 

Законом і сильний проти пристрастей світу, не був сформований жодною людиною. Ці натовпи, які 

радіють добру, які просвітлені натхненням, які несуть у серця послання миру і краплю цілющого 

бальзаму, не були навчені вчителями або служителями жодної культової громади Землі. Бо істинно 

кажу вам, що в цьому часі немає жодної людини у вашому світі, яка здатна навчити поклонятися 

Богові в істинній духовності. Не в пишноті обрядів чи церемоній, не в багатстві чи земній владі 

коріниться істина, яка, будучи смиренною, шукає своїм храмом чисті, благородні, щирі серця, що 

люблять щирість. Де ті серця? 

15 "Християнином" називає себе значна частина цього людства, навіть не знаючи, що означає 

слово "Христос" і його вчення. 

16 Що ви зробили з Моїм словом, Моїм прикладом, Моїм вченням, яке Я колись дав вам? 

17 Чи справді ви більш розвинені люди, ніж люди тієї епохи? Чому ж ви не доводите це 

справами свого розуму? Чи вважаєте ви, що це життя вічне, чи, можливо, ви думаєте, що ви маєте 

лише розвиватися через людську науку? 

18 Я навчив вас істинному виконанню Закону, щоб ви перетворили цей світ на великий храм, 

де поклонялися б істинному Богові, де життя людини було б постійним приношенням любові до 

Отця, якого вона повинна любити в кожному своєму ближньому і таким чином віддавати данину 

своєму Творцеві і Вчителеві. 

19 Але сьогодні, коли Я повернувся до людства - що Я знаходжу? Брехня і егоїзм замінили 

правду і милосердя; гордість і марнославство - лагідність і смирення; ідолопоклонство, фанатизм і 

невігластво - світло, піднесеність і духовність; ненормативна лексика і профанація - ревність і 

праведність; ненависть і розв'язана ворожнеча між братами і сестрами - братерство, мир і любов. 

20 Але Я прийду до Свого храму, щоб вигнати звідти торговців, як Я це зробив у Другу Епоху 

в Єрусалимському храмі, і знову скажу їм: "Не робіть з дому молитви крамниці!". Я навчу людей, 

щоб кожен міг служити перед істинним вівтарем, щоб вони більше не помилялися і не збивалися на 

манівці через невігластво, через погані тлумачення, які вони дають Моєму Закону. 

21 Учитель говорить вам: "Духовне" - це розум, а жертовник - це серце; молитва - це думка, 

спрямована вгору, а приношення - це добрі справи, які ви можете принести. 

22 Якщо ви відчуваєте, що допомога і любов до ближніх є вашим справжнім життям, як може 

світ не зрозуміти, що серце - це не просто нечутливий орган, і що дух - це більше, ніж тіло? Як не 

зрозуміти, що натхнення цінніше за образи, створені людиною для представлення Божественного, і 

що добрі справи, якими ви свідчите про Мій Закон, більш гідні, ніж найцінніші земні блага? 

23 Істинно кажу вам, якщо ви хочете зберегти свою віру і таким чином уникнути загибелі своєї 

душі в цій бурі, ви повинні будувати свій храм в духовній формі. Нехай Царство Моє зійде в твоє 

серце, і ніхто не зможе протистояти його світлу. Тоді, коли буря вщухне, ви побачите невидиме, 

але міцне і велике піднесення незнищенного храму, підвалини якого будуть у ваших серцях. 

24 Подивіться, як в цю мить світ осяяний яскравим світлом, що випромінюється Моїм Духом. 

Світло допомагає вам у вашому просуванні і вашому розумінні, і з ним ви досягаєте миру. 

25 Світло і любов виходять із серця, мир - у душі, як віддзеркалення вічності. 

26 Слово Моє любляче, але ви не втомлюйтеся від нього, бо якщо ви будете тішитися лише 

земними насолодами, Я знайду ваші серця порожніми. Тому Я приходжу до вас часто, щоб змусити 

ваше серце битися в іншому ритмі, коли воно стикається з Божественним, бо ви постійно 

збиваєтеся зі шляху свого обов'язку. 

27 Чому були і є люди, які, засвоївши людську науку за допомогою дарованих їм Творцем 

здібностей, використовують їх для боротьби з божественною наукою і відкидають її? - Бо їхнє 

марнославство не дозволяє їм зі смиренням і благоговінням увійти до Господньої скарбниці, і вони 

шукають свою мету і престол у цьому світі. 
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28 Серед грішників Я виберу тих, хто повинен служити Мені в цей час. Моя сила буде діяти в 

них, і Я перетворю їх через Свою благодать. 

29 Примиріться зі своєю совістю, щоб отримати від неї прощення, бо до тих пір, поки ви 

вважаєте себе всесильними і не прислухаєтеся до внутрішнього голосу, який вказує вам на ваші 

помилки, ніякого діалогу зі Мною не буде, і ідолопоклонство не зможе повністю зникнути. 

30 У цей час Я говорю з вами як Батько і як Суддя. Але не бійтеся, бо навіть у Божественному 

є любов і ніжність Матері, яку ви називаєте Марією. 

31 Діти Мої улюблені, відчуйте любов до неї. Я чую молитву, яка виходить з твого духу, щоб 

прославити Її, бо ти знаєш, що твої вуста занадто незграбні для цього, бо ти вважаєш їх нечистими 

і вважаєш за краще тримати їх закритими. 

32 Але я запитую вас: чи є хтось, хто не отримав ласки від Небесної Матері? Істинно кажу вам, 

що всі без винятку прийняли її любов. 

33 Погляньте на тих, хто раніше був дегенератом, а тепер піднімається на висоти гори. 

Сьогодні ви могли б бути серед покидьків людства, але незабаром, у цей час духовних 

випробувань, завдяки Моїй милості і вашим заслугам терпіння і любові, ви теж змусите себе 

піднятися над усякими злиднями. Не забувайте, що біль - це скульптор душі. 

34 Душа і тілесна оболонка знаходяться в процесі формування гармонійної істоти, що 

усвідомлює свої духовні і людські обов'язки. Ви були свідками еволюції вчення, і у своєму 

духовному спогляданні ви прийшли до розуміння того, Хто є Творцем усієї краси вашого світу, бо 

ваш розум більше не затьмарений. 

35 Ви живете в мирі, бо прагнете бути в гармонії зі своїм Богом, а мир - це скарб для духу в 

цьому світі. Ви відчуваєте це після того, як виконаєте всі свої обов'язки перед Отцем. 

36 Завжди намагайтеся жити так, щоб мати це задоволення, щоб у момент вашого відходу з 

цього світу в інший ваш дух не був обтяжений ні земними турботами, ні болем через невиконання 

обов'язку. 

37 Ви не повинні втомлюватися в діяльності любові, оскільки ви проявляєте її до себе. 

Говоріть про Моє вчення з любов'ю, і Моє слово розквітне в серцях. 

38 Я навчаю вас і наповнюю мудрістю, бо Я вже говорив вам, що після 1950 року ви більше не 

будете чути Моє Слово через людський орган інтелекту, і той, хто не скористається Моїми 

вченнями, відчує своє серце порожнім і буде блукати, як мертвий. Чому як мертвий? - Тому що він 

буде відчувати себе духовно і морально безсилим і не знайде у своїх випробуваннях сил, щоб 

перебороти себе і сприйняти Мою Божественну ласку. 

39 Ваше завдання - повернути цих ваших братів і сестер до життя, відвернувши їх від 

матеріалізму і переконавши їх у великій благодаті, яку несе в собі одухотворення. 

40 Після 1950 року Я продовжуватиму давати про Себе знати через натхнення кожного з вас. 

Якщо ви знаєте, як підготувати себе духовно, Я буду творити чудеса. Я лише прошу вас, щоб ваша 

віра була хоча б такою ж великою, як гірчичне зерно, тоді ви побачите, як збувається Моє Слово. 

41 Говоріть і робіть добро, не боячись, що про вас заговорять. Ви повинні простягнути руку 

допомоги ближнім, не роблячи різниці, бо ви не знаєте, хто з них найбільше страждає внутрішньо. 

Ви часто будете бачити, як ваші ближні будуть радіти, слухаючи вас, і вони будуть давати вам явні 

знаки своєї вдячності. 

42 Невтомно запрошуйте їх на шлях добра, і тоді, коли вони стануть на нього, багато 

страждань відійдуть від них. 

43 На Новий Єрусалим зійде манна небесна. 

44 Я зроблю так, щоб серед вас існувала свобода віросповідання і слова, а також 

справедливість, щоб, перебуваючи серед вас, люди інших національностей, повертаючись, несли з 

собою в серці дар любові та ідеал братерства і 

в них запалюється справедливість. 

45 Після 1950 року людство чекає справжній мир. 

Але я кажу вам: Смертоносний серп повинен продовжувати різати бур'яни, поки поля не стануть 

чистими і не засяють колоски пшениці. 
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46 Ви побачите, як з цього світу підуть шановані глави урядів, які є перешкодами на шляху до 

миру, а народи, які повинні протистояти божественній справедливості, зникнуть, щоб звільнити 

місце для нових народів, які виникнуть на цьому місці. 

47 Моліться, щоб вже зараз ви могли посіяти в них своє насіння миру. Об'єднайтеся одним 

серцем і однією думкою, і ви відчуєте Мою присутність дуже близько. 

48 Виконуйте заповідь, яку Я залишив вам через дві епохи: "Любіть один одного". 

49 Так само, як Земля Обітована була роздана народу Ізраїлю, так і вся земля буде роздана 

людству. Це станеться, коли прийде час - після очищення. Оскільки на те є Моя воля, щоб цей 

розподіл відбувся, то в ньому будуть панувати справедливість і рівність, щоб всі люди могли 

спільно працювати над однією справою. 

50 Сьогодні народи харчуються крихтами зі столу сильних світу цього і панів, а останні 

збагачуються за рахунок хліба своїх слуг і залежних від них. Але хоча хлібні крихти бідних тверді, 

вони не такі гіркі, як їжа, яку їдять сильні світу цього. 

51 І ті, і інші є жертвами, тому необхідно, щоб я звільнив вас, щоб я розірвав ваші кайдани. 

Але так само необхідно, щоб неволя і спустошення, викликані пошестями, збільшувалися, бо 

інакше люди не захочуть слідувати за Тим, Хто прийшов для вашого спасіння. Пам'ятаєте чашу, 

яку випив Ізраїль, коли стогнав у неволі в Єгипті? Мойсей повинен був з'явитися, щоб принести їм 

визволення. Ви також пам'ятаєте, як народ був ув'язнений і принижений на власній батьківщині, і 

як було іншим народам, коли Месія з'явився на землі, щоб вказати їм шлях до спасіння? 

52 І в цей час також виникає потреба, щоб люди до визволення пізнали нестаток, злидні, гніт, 

несправедливість, голод і спрагу, щоб вони нарешті прийшли до внутрішнього пробудження в 

прагненні до іншого, кращого життя. 

53 Коли це людство відмовиться від свого матеріалізму і зрозуміє, як далеко від Мого Закону 

воно жило, воно скаже від щирого серця: "Якими ж дурними і нерозумними були ми, люди, коли 

добровільно віддавали себе пристрастям, щоб потім стати їхніми рабами". Там гора, з якої Отець 

поставив перед вами Закон Свій. Підніміться на нього шляхом, який Я вам показав. Земля 

обітована тримає свої ворота вічно відчиненими в очікуванні натовпів, яким вона приносить мир і 

благословення. 

54 Коли людина опустилася в глибини безодні і, виснажена боротьбою і стражданнями, вже не 

має сил навіть для того, щоб врятувати себе, вона з подивом відчує, як з глибин її власної 

слабкості, відчаю і розчарування виринає невідома сила, що походить від духу. Коли останній 

зрозуміє, що настала година його визволення, він розправить крила і підніметься над руїнами світу 

суєти, егоїзму і брехні і скаже: "Ось Ісус, відкинутий. Він живий. Даремно ми намагалися вбити 

його на кожному кроці і щодня. Він живе і приходить, щоб спасти нас і віддати нам всю свою 

любов". 

55 Це буде година, коли людина зрозуміє, що для того, щоб досягти справжньої духовної 

величі, а також величного життя на землі, немає іншого закону, окрім закону її Бога - і немає 

іншого вчення, окрім того, яке Я дав вам у Слові Христа. 

56 Розберіться у своїх конфліктах, вивчіть проблеми, які вас турбують, а потім втілюйте в 

життя мої вказівки і мої принципи. Тоді ви побачите, як людство може знайти в них вирішення всіх 

проблем, що турбують його. Але оскільки ви відчуваєте себе нездатними втілити в життя ті слова і 

вчення, які дає вам Божественний Учитель, то необхідно буде болю, який теж є вчителем, підійти 

до вас, щоб переконати вас у багатьох істинах, зробити вас чутливими і, більш того, зігнути вас. 

57 Ви запитуєте Мене: "Невже Твоє Слово не має достатньої сили, щоб переконати нас у 

наших помилках, врятувати нас і тим самим позбавити від проходження через горнило 

страждань?". Але Я кажу вам, що Моє Слово має більшу силу, ніж ви могли б сподіватися. Але 

якби той, хто слухає Мене, одразу ж, без зусиль, перетворився від одного лише факту, що почув 

Моє слово, то яка була б заслуга з вашого боку? 

58 Треба, щоб той, хто її чує, мав віру, волю, зусилля і любов. Тоді він матиме велику заслугу, 

нагородою або відзнакою якої буде відсутність страждань, тому що він використовував Мій Закон і 

Мою Доктрину як зброю. 
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59 Ви, натовпи, що слухаєте Мене зараз, хіба ви не відчуваєте присутності Мого Закону над 

вашим духом? Хіба ви не відчуваєте, як ваше серце б'ється, немов відроджуючись, коли чуєте Моє 

слово? 

60 Моліться, щоб зрозуміти, і будьте пильні, щоб реалізувати Моє вчення, бо на вас лежить 

велика відповідальність у цю гірку і важку для людства годину. 

61 Якщо, незважаючи на великі нещастя, які обрушилися на вас, ви не втратите той слід 

духовності, якого змогли досягти, ви побачите, як на вашому шляху відбуватимуться справжні 

чудеса, через які Отець ваш буде підбадьорювати вас на вашій нелегкій життєвій дорозі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 155 
1 Багато вчень, які я даю вам в цей час, здаються вам новими, тому що вони були забуті. Але 

зараз саме той час, коли я ще раз звертаю на них вашу увагу. Я приготував для вас велике поле 

роботи, на яке запрошую вас посіяти насіння вічності, яке Я дарую вам в цей час. 

2 Я готую Своїх нових учнів, які своєю вірою і любов'ю до ближнього здобуватимуть дедалі 

більшу владу над хворобами тіла і душі - довіреність над силами природи, а також над духовним 

світом. 

3 Зрозумійте, що часи невігластва минули. Зараз ви живете в часи розуміння і повної 

реалізації мого вчення. Чи можете ви уявити, як далеко ви б просунулися, якби практикували Моє 

вчення з найдавніших часів і дотримувалися Моїх заповідей? Але ви довго спали, і ви також довго 

задовольняли тіло через задоволення, і все це стримувало вас на шляху духовного розвитку. Тому 

сьогодні, коли Я прийшов до вас з новим духовним вченням, воно здається вам дивним і не 

співзвучним вашому способу мислення, почуттів і життя. Але вам достатньо замислитися над 

одним з Моїх прокламацій, щоб визнати істинність Моїх слів. Тоді ви побачите, що Моє вчення не 

є дивним, а дивним є ваш спосіб життя. 

4 Приїжджайте на мою "землю", я вам там нагадаю все, що ви забули. Я зітру все те, що вам 

не слід зберігати як духовне насіння, і зроблю так, що ви побачите все те, чого не бачили досі. Я 

одним кроком вирву вас із застою, в який ви занурилися, і дозволю вам увійти в нове життя - те, 

яким ви повинні були жити із самого початку. 

5 Бачите, яке просте це слово, що розквітає на вустах глашатаїв? Але істинно кажу вам, у всій 

своїй простоті і скромності викладу вона приведе людей до розуміння тієї мудрості, яку вони не 

змогли збагнути ні за допомогою наук, ні за допомогою богослов'я. 

6 Добрі учні, наполегливі, вірні будуть великими дослідниками цього вчення. Вони теж 

будуть смиренними, але, незважаючи на свою простоту, вражатимуть своїх ближніх світлом Слова. 

7 Мій народ повинен не тільки говорити своїми устами, але й проповідувати Моє вчення 

своїми справами і тим самим навчати, як виконувати і поважати Мій закон. Вони повинні 

безкорисливо передавати те, що отримали від свого Господа. Вони повинні довести свою ревність 

до істини і справжність довіреного їм скарбу. 

8 Навчайте своїх ближніх добрими, щирими і щедрими вчинками. Пам'ятайте, що ви повинні 

очистити свою душу вже тут, щоб, коли вона перейде в інший світ, вона була гідно там перебувати, 

і її не турбували, не збивали з дороги. 

9 Ви маєте необхідну силу, щоб прибрати зі свого шляху все, що зупиняє ваші кроки. Ви вже 

знаєте, що зброя, яка перемагає все, - це любов. Дуже великою буде радість того, хто переможе в 

цій людській боротьбі і покаже себе воїном-переможцем після того, як виграє цю битву. 

10 Пам'ятайте, що це я дав вам зброю, і що я не задовольнився цим, а навчив вас воювати, щоб 

перемагати в битвах. 

11 Так чого ж вам шукати інших шляхів, коли Я зараз даю вам усе, що є на шляху істини? 

12 Я відкрив розум непідготовлених, щоб вони могли освіжитися в тлумаченні Моїх слів. Я 

відкрив очі "сліпим" на світло істини, щоб вони могли очиститися від своїх гріхів, відчувши любов 

Господа. 

13 Хіба не було вам пророцтво з найдавніших часів, що настане день, коли кожне око побачить 

Отця? І побачить Мене той, хто чистий, і це буде йому нагорода; і побачить Мене той, чиє серце 

занечищене, і це буде йому спасіння. Той, хто відкриває очі на Моє світло, проникає в таємницю і 

знає чому. Він відчуває початок і кінець. Він повинен твердо крокувати в майбутнє. 

14 Тлумачте Моє вчення правильно; не думайте, що Мій Дух може отримувати задоволення 

від того, що бачить ваші страждання на землі, або що Я прийшов позбавити вас всього, що 

приносить вам задоволення, щоб порадувати Мене цим. Я приходжу для того, щоб ви визнали і 

поважали Мої закони, бо вони гідні вашої поваги і уваги, бо вони принесуть вам щастя, якщо ви 

будете їм підкорятися. 
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15 Я вчив вас віддавати Богу Боже, а імператору - імператорське, але для нинішніх людей є 

тільки імператор, і вони не мають що запропонувати своєму Господу. Якби ви принаймні давали 

світові тільки те, що необхідно, ваші страждання були б меншими. Але імператор, якому ви 

дозволяєте визначати ваші дії, продиктував вам збочені закони, зробив вас рабами і забирає ваше 

життя, не даючи вам нічого натомість. 

16 Подумайте, наскільки відрізняється Мій Закон, який не зв'язує ні тіла, ні духу. Вона лише 

переконує вас з любов'ю і веде вас з добром. Воно дає вам все без корисливості і егоїзму, і воно 

винагороджує і відплачує вам з плином часу. 

17 Зрозумійте, учні, вивчайте Мої уроки, щоб ви знали, що Я хочу сформувати з вас народ, на 

який Отець покладе свою надію, бо він буде готовий до виконання великих місій. Народ, який не 

впадає у відчай при першому ж крику тривоги, народ, який вміє протистояти тому, хто називає 

себе його ворогом, і який прощає його, любить його і наставляє. 

18 Таким чином, згідно з Моєю Волею, ви будете підготовлені до дня Мого відходу. Ви усі 

знаєте, що 1950 рік - це дата, встановлена Моєю Волею, з якої Я більше не даватиму Себе знати 

через орган розуму глашатая; і оскільки Моє Слово завжди виконується, то цей час завершить Мою 

маніфестацію, яка знаменує для вас початок Третьої Епохи. 

19 Не бажайте змінювати цю дату, і жодним чином не намагайтеся зберегти прояв Мого Слова 

в його нинішньому вигляді, як і прояв духовного світу. Вже кажу вам, що ті, хто так роблять, 

більше не будуть просвітлені світлом Учителя. 

20 Але навіщо вам чинити таке осквернення, адже Я оголосив, а також обіцяв вам, що після 

цього часу ви будете розмовляти зі Мною від духу до духу, навіть якщо ви не були голосоносцями? 

21 Я також сказав вам, що ті, кого Я покликав і наділив як пророків цього часу, матимуть 

завдання попереджати народи і не давати їм спати. Їм Я відкрию великі вчення, щоб вони 

допомогли вам не впасти в спокусу. 

22 Я говорю з вами з найбільшою ясністю, навіть коли використовую алегорію, бо знаю, що 

так ви зможете краще зрозуміти Мене. Коли Я говорив з натовпами в Другу Еру, Я часто робив це 

за допомогою притч, щоб вони розуміли Мене. Але коли Я говорив тільки зі Своїми учнями, Я 

говорив простими словами, але глибокими у своєму вченні. 

23 Зрозумійте, отже, що Я говорю через притчі і використовую метафору, щоб "останні", ті, у 

кого непідготовлений розум, або ті, хто ще не дуже розвинув свій дух, могли осягнути повне 

значення Мого вчення. Коли Я даю вам одкровення без використання символів, то вони призначені 

для тих, чий розвиток і знання духовних вчень дозволяють їм краще зрозуміти. 

24 Даремно багато хто скаже, що це вчення нове, або що воно не має ніякого відношення до 

божественних одкровень, даних вам у минулі часи. Запевняю вас, що все, що Я сказав вам за цей 

час за допомогою людського інтелекту, має своє коріння і свої основи в тому, що вже було пророчо 

проголошено вам в Першому і Другому Часах. 

25 Але плутанина, про яку я говорю з вами, походить від того, що ті, хто тлумачив ці 

одкровення, нав'язували людям свої тлумачення, і вони були частково правильними, а частково 

помилковими. Це відбувається ще й тому, що те духовне світло мого вчення приховувалося від 

людей, а іноді давалося в спотвореному вигляді. Тому сьогодні, оскільки настав час, коли Моє 

світло звільнить вас від темряви вашого невігластва, багато людей заперечують, що це може бути 

світло істини, оскільки, на їхню думку, воно не відповідає тому, чому Я вчив вас раніше. 

26 Я запевняю вас, що жодне з Моїх слів не загубиться, і що люди цього часу врешті-решт 

дізнаються про те, що Я (насправді) говорив вам у минулі часи. Потім, коли світ дізнається про 

спіритизм, він скаже: "Дійсно, все це вже говорив Ісус!". 

27 І воістину, Я вже сказав вам все (на той час), хоча з багатьох відкритих істин я проголосив 

вам лише основи їх. Я залишив їх вам для того, щоб ви поступово навчилися їх розуміти, бо в той 

час людство ще не було здатне зрозуміти все те, що Я нині показую вам в повному обсязі. 

28 Одного разу Ісус був з людиною, обізнаною в Законі, і у відповідь на його запитання 

Учитель зробив йому одкровення.* Тоді чоловік, здивований тим, що ніколи б не прийшло йому в 

голову, сказав: "Господи, але як це можливо?". На що Божественний Учитель відповів: "Якщо ти не 
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можеш повірити в земне, що Я тобі кажу, то як же ти можеш повірити в небесне?". Але зараз для 

вас настав час зрозуміти Мене, бо розвинений дух людини може прийняти те інтенсивне світло 

Божественності, яке все розкриває, виявляє і пояснює, і яке ви називаєте світлом Святого Духа, 

тобто Духа Істини. 
* Про перевтілення духу з душею в нічній розмові з Никодимом (Ін 3:1-21). 

29 Тож будьте веселі, улюблені люди, бо повчання, яке я приніс вам у цей час, буде для вас 

хлібом вічного життя. 

30 Вже сьогодні Я даю вам вчення, яке ви повністю зрозумієте лише в майбутньому, лише в 

прихованій формі, бо зараз ви не зрозумієте його, і багато хто з вас не повірить. Цим Я хочу 

сказати вам, що ви ще не досягли мети, вершини духовного пізнання, і Моє божественне вчення не 

досягло своєї межі. 

31 Будьте Моїми учнями на віки віків, пильнуйте Моє слово на віки віків, яке ніколи не 

намагайтеся змінити. Мій закон і моє вчення ніколи не суперечать одне одному. У Божественному 

все є порядок, гармонія і досконалість, в чому ви можете переконатися на прикладі матеріальної 

природи, яка вас оточує. 

32 У Другу Еру ніхто не зміг протистояти божественній силі, яка виходила зі слів Ісуса. Хто це 

чув, той одразу переконувався, перемагав і вчився краще. Грішний і гордий, бідний і багатий, 

фарисей і книжник, представник Бога і представник імператора - всі, хто повірив у Нього, відчули, 

як затремтів їхній дух перед Божественною присутністю Сина Божого. 

33 Причиною цього було те, що слово Ісуса було лише поясненням Його діянь, бо свідчення 

про Його існування містилося в словах Його вчення. 

34 Так само Ісус навчав своїх учнів, показуючи їм, що для довіри до свого слова необхідно 

підкріплювати його прикладом своїх добрих справ. 

35 З вуст цих учнів Слово Боже теж мало потрясти тих, хто його чув, бо з їхніх очей 

випромінювалося світло, а в їхніх словах містилися істини, які неможливо було відкинути. Вони 

теж навчали своїм прикладом, проповідували своїми справами і запечатували їх своєю кров'ю, як і 

їхній Учитель. Своєю смертю вони підтвердили правдивість слів, які промовляли до світу. Тому 

вони завоювали серця народів і націй, яким принесли зерно правди і любові. 

36 Натовпи людей, навіть знатні і язичники, здавалися перед істиною і щирістю мого вчення, 

яке чисто і істинно практикувалося і проповідувалося. 

37 Ніхто з тих, хто мав щастя прийняти Моє Слово у своє серце в його первісній чистоті, 

ніколи не заблукав. Але як нещасні були ті, хто приймав Моє Слово, змішане з людськими 

нечистотами! Коли вони, нарешті, виявили ці недоліки, то відвернулися від неї, висміяли те, що 

раніше вважали абсолютною істиною. 

38 Погляньте на ті великі народи землі, як у них панує егоїзм, що є запереченням Мого 

Вчення! Подивіться, як вони занурилися в матеріалізм, живучи тільки для світу і ігноруючи кожен 

духовний поклик! Кажу вам, вони теж пізнали Моє вчення. Але не вистачало тих, хто передав би 

моє насіння, засвідчивши цю істину своїм життям і прикладом своїх справ, які вони повинні були 

робити, як це зробили ті учні Господа, а також деякі інші, які пізніше працювали так само, як і 

вони, і передавали істину вчення, ризикуючи своїм життям. 

39 Як це можливо, запитуєте ви себе іноді, що хоча цей світ був засіяний словом Спасителя і 

политий Його кров'ю і кров'ю тих, хто пішов за Ним, є люди і народи, які не зберегли нічого з цієї 

настанови? 

40 На це я кажу вам, що в цей час бракує апостолів істини, які своїми справами любові 

вказують на помилки людей і свідчать про істину, що міститься в божественних настановах. 

41 Від усвідомлення Мого Вчення, яке вчить вас тільки любові, милосердю, шанобливості, 

справедливості і миру, люди переходили до ідолопоклонства, до матеріалізму, до релігійного 

фанатизму, до профанації, і коли людство відчувало в усьому цьому відхилення від істини, воно 

прагнуло до свого звільнення. 

42 Сьогодні багато хто не тільки відвернувся від слідування Моєму вченню, але й воює з ним і 

намагається повністю викорінити його з людських сердець. Вони не знають, що я зараз здивую їх 
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тим словом, перед яким ніхто не встоїть - тим голосом, який змушував тремтіти королів і 

володарів, валив престоли та імперії. Але спочатку кожна рослина, посіяна не Мною, повинна бути 

викорчувана з коренем, щоб Моє Божественне насіння знову потрапило в підготовлений ґрунт. 

43 Учні, візьміть весь цей урок глибоко в себе, щоб ви були серед тих, хто дивиться і молиться 

в час випробування. 

44 Ніщо не порушує твого спокою в цю мить, ніщо не заважає твоїй відданості, що дозволила 

тобі досягти внутрішнього піднесення. 

45 Кожного разу, коли ви будете приймати Вчителя таким чином, ви відчуєте, як зникають 

негаразди, які іноді огортають ваші серця, немов туман. 

46 Велика Моя милосердна любов, бо великі й ваші страждання. Але не кажіть, що часи 

змінилися і це принесло вам біль, бо час як такий не змінюється, змінюються люди. 

47 Ваше життя змінилося завдяки науці, новим законам, ідеям та звичаям. Якби ваша душа 

завжди дотримувалася одухотворення, вона не була б заражена матеріалізмом, який її оточує; але 

вона часто дозволяє захопити себе впливам світу. Але в розпал матеріалізму до вас приходить Моє 

Божественне світло і запитує: які зміни ви спостерігаєте в природі, що оточує вас? Ні! Але 

подивіться за межі матеріального і ви побачите духовний та інтелектуальний розвиток людини. 

* Слід зазначити, що це було сказано ще в першій половині 20-го століття. Більше того: процеси в природі 

відбуваються за відомими і, можливо, ще не відомими законами природи в усі часи без будь-яких 

відхилень. 

48 Темрява, що оточує вас, густа, але дух потребує свободи. Цю свободу дає Моє Слово, яке 

здійснить чудо примирення духу з тілом, бо розуміє, що і те, і інше об'єднане єдиним законом. Тоді 

тіло і дух будуть працювати в гармонії з совістю, яка відкриє вам, хто ви є і куди йдете. 

49 Твори твої будуть народжуватися відповідно до твого способу мислення, і якщо твоє 

мислення осяяне натхненням духу і воно прислухається до голосу совісті, то твори твої будуть 

досконалими, бо дух досконалий за своїм походженням. 

50 Я завжди буду говорити вам: користуйтеся тими задоволеннями, які може дати вам ваш 

світ, але насолоджуйтеся ними в рамках Мого Закону, і ви будете досконалі. 

51 Ви постійно чуєте докори сумління, і це тому, що ви не гармонізували тіло і дух через 

закон, який Я дав вам. 

52 Часто ви продовжуєте грішити, бо вірите, що не отримаєте прощення. Це помилкова думка, 

бо Моє Серце - це двері, які завжди відчинені для того, хто кається. 

53 Невже у вас не залишилося надії, яка б спонукала вас чекати на краще майбутнє? Не дайте 

себе охопити зневірі та відчаю. Пам'ятайте про мою любов, яка завжди з вами. Шукайте в Мене 

відповідь на свої сумніви, і незабаром ви відчуєте себе просвітленими новим одкровенням. Світло 

віри і надії засяє в глибині вашого духу. Тоді ви будете захистом слабких. 

54 На вас насуваються роки голоду, але якщо ви будете любити один одного як брати і сестри, 

то знову станеться диво Першого Часу і манна впаде на вас. 

55 Я розв'яжу язики людські в цьому часі, так що вони будуть пізнавати Мене однією мовою: 

Духовна, любовна. Тоді збудеться пророцтво Ісаї, коли він сказав: Язики розв'яжуться, бо вогняні 

язики розв'яжуть їх. 

56 Дайте видиме вираження Моєму милосердю, говоріть про Мою роботу, не цурайтеся жертв. 

Використовуйте свою зброю - любов, милосердя, щедрість і лагідність, і якщо ви з вірою і 

мужністю підете в бій, то перемога незабаром буде за вами. Але вникайте в суть мого слова, щоб 

вам не здавалося, що моє вчення примушує вас слідувати йому; бо я лише запрошую вас слухати 

мене, і - як тільки ви зрозумієте мене, - той, хто робить це з любові, з переконання, з вільної волі, 

піде виконувати своє завдання. Мій обов'язок як батька - завжди вказувати шлях до спасіння своїх 

дітей. 

57 Мої улюблені, усвідомте, що в цьому простому вченні ви маєте можливість пізнати і 

зрозуміти любов вашого Отця. Я теж прошу простоти і щирості вашого серця, щоб відкритися вам 

у всій повноті. 



U 155 

87 

58 Нині, у час Свого прояву, Я виявляю Себе в усіх глашатаях і через них даю настанови і 

вчення. Хто посміє заперечувати, що Я проявляю себе через те чи інше? Хто знає по правді мою 

істинну природу? Любіть і поважайте один одного, щоб ваша праця на небесах була зарахована вам 

як заслуга. Моя воля також полягає в тому, щоб моє слово з'явилося в друкованому вигляді, щоб 

його знали прийдешні покоління. 

59 Для того, щоб бути визнаним своїми ближніми, ви повинні подбати про те, щоб любов 

завжди керувала вашими діями. Будьте співчутливі до чужого болю, усувайте погані впливи, що 

підривають здоров'я ваших ближніх, владою, яку я вам дав, і ви будете визнані ними як люди, що 

володіють духовною силою. Почуйте мою  

Притча: 

60 "По стежці повільно і старанно йшов дідусь. Незабаром його наздогнали двоє молодих 

людей, які поспішали тією ж стежкою, і сказали йому: "Дорогий старче, твоя мета ще далека? На 

що старець відповів: "Мета ще далеко, шлях ще довгий і йти ним треба обережно, щоб не 

втомитися. Хоч і втомився, але вірю, що з останніх сил досягну своєї мети! 

61 Вислухавши його, молоді люди поспішно продовжили свій шлях, забувши слова старця і 

зневажливо висловлюючись про впевненість старого мандрівника, який сподівався дійти до місця 

призначення, хоча, на їхню думку, ось-ось мав впасти. 

62 Старець пішов своєю дорогою, але на тих молодих людей, які так швидко залишили його 

позаду, згодом напали спрага, голод і втома, і врешті-решт вони впали від виснаження. Вони вже 

міцно спали, коли їх наздогнав старець, який розбудив їх і сказав їм ласкаво: "Ви, молоді люди, 

тепер відчули в юності, що таке виснаження. Не треба йти цим шляхом, який поки що пройдено, 

поспіхом. Давайте йти вдумливо, і я вас запевняю, що ми прийдемо". Але вони сонно відповіли: 

"Залиште нас, ми виснажилися до краю і далі йти не можемо". У вас є палиця і ви можете йти далі, 

а у нас немає". 

63 Побачивши їх так (лежачих), старець, якого ніхто не розумів, подав їм по шматочку хліба, 

яким підкріпив їх, підніс до губ трохи води і втамував спрагу. Він допоміг їм піднятися, 

супроводжував їх у мандрах і запалював їхню віру, аж поки не привів їх до місця призначення". 

64 Думайте глибоко і вчіться, улюблені учні, бо на вас покладено завдання бути лідерами 

людства. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 156 
1 Ласкаво просимо до учнів, які приходять до Вчителя у прагненні мудрості. Ось Я знову 

серед вас, діти Мої, бо бачу, що ви - учні, які прагнуть навчання. Ти пам'ятаєш, що ти ще 

недостатньо підготовлений для того, щоб донести Моє Слово до своїх ближніх, і поспішаєш 

почути Того, Хто знає все. Завтра ви пройдете інструктаж і будете майстрами. 

2 Ви просите Моєї благодаті, щоб зрозуміти Моє Слово, і Я дарую її вам. Але визнайте, що в 

цей час я говорю з вами з абсолютною ясністю. 

3 Візьміть Моє Слово і живіть ним, бо Я зміцню ваш дух. 

4 Мої вчення завжди різні, але в них одна суть, одна любов. Я завжди починаю говорити з 

вами, сповнений любові, а закінчую, виливаючи Своє милосердя. Мій закон укладений у цих двох 

чеснотах. Черпайте силу і світло з цього джерела. Це Моя Воля, яку Я відкриваю вам, але не як 

наказ, бо Учитель, що є безмежною мудрістю, просить, щоб ви зрозуміли і виконали своє завдання 

через власну волю. 

5 Я надав вам свободу волі і лише вказую вам шлях, яким ви повинні йти. І завжди буду 

говорити вам, що цей шлях - це шлях до досконалості, шлях, який закінчується не тілесною 

смертю, а продовжується за межами цього життя, пережитого вашою душею. 

6 Я сказав вам, що обіцяю вам блаженство в майбутньому житті і що ви більше не заплямуєте 

себе брудом і пристрастями плоті, якщо виконаєте своє завдання в цьому світі, 

7 Ви не знаєте, скільки етапів вам ще належить прожити на цій планеті. Якщо я знайду 

справедливим, що ти втілишся знову, ти повинен прийняти нове земне тіло, але з більш 

високорозвиненою душею, яка не буде протистояти Божественній волі. Ви продовжите свою 

роботу на благо своїх співвітчизників. Ви будете продовжувати розвиватися вгору і 

вдосконалюватися, сповнені довіри і надії на мою справедливість. 

8 Вам доведеться бути сильними, щоб протистояти небезпекам і спокусам, і, зважаючи на ваш 

приклад і свідчення сили духу, вас будуть називати просвітленими і обраними Господніми. Бо 

духовний світ Світла буде допомагати вам на ваших шляхах і завжди стоятиме на сторожі. Живучи 

разом згідно з Моєю волею, ви забезпечите виконання Мого пророчого слова. 

9 Продовжуйте працювати, навіть якщо ваші фізичні очі не бачать плодів вашої боротьби. 

Можливо, ви побачите його в дусі або в новому тілі. 

10 Це буде робота людства завтрашнього дня, в якій кожен буде працювати на благо всіх, а 

нації будуть боротися за мир у всьому світі. 

11 Тоді почнеться битва світоглядів і віросповідань. Це буде час дебатів та дискусій, в яких 

інтелектуали цього світу перевірять ваші знання на міцність. 

12 Будуть обговорюватися різні інтерпретації, дані Моєму Слову Другої Ери, і все, що Я 

говорив через Моїх просвітлених. Тоді завіса буде знята з багатьох таємниць, і лицемірство 

багатьох буде переможено істиною Мого вчення. 

13 Моє божественне бажання полягає в тому, щоб люди зрозуміли один одного за межами 

своїх доктрин і таким чином зробили крок до духовного єднання. 

14 Приготуйтеся до цього часу, і тоді своїми простими і зрозумілими словами ви переконаєте 

вчених і розуміючих, бо вашого духовного піднесення буде достатньо для того, щоб Я надихнув 

вас Своєю мудрістю, яка невичерпно витече з ваших вуст. Ідіть шляхом, який вказав вам Господь. 

15 Я бачу, що ви страждаєте через зневагу, яку показує вам світ, а також через те, що ви пішли 

за мною шляхом смирення і милосердя. 

16 Не плачте заради себе, бо насправді очищається ваша душа. Плачте заради тих, хто ще 

живе, відданий на поталу мирським насолодам, і продовжує залишатися в полоні плоті. Не 

думайте, що Я тішуся вашими стражданнями, бо це означало б заперечення чесноти вашого Отця, 

яка є любов'ю. Вважайте, що Я приходжу до вас саме для того, щоб скоротити дні ваших 

страждань і полегшити ваш біль. Я раджу вам витримати в добрі, бо краще, щоб ви постраждали 

зараз за те, що робили добро, ніж за те, що робили зло. 
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17 Понад твоїми стражданнями Я дам тобі відчути Мій мир, ту божественну благодать, якою 

не можуть насолодитися сильні світу цього, незважаючи на всі їхні багатства. 

18 Я навчив вас зцілювати фізично і душевно хворих. Той, хто практикує таку чесноту і сам 

захворіє, відчує присутність верховного лікаря біля узголів'я свого ліжка. Навчіться відчувати мою 

присутність, а також присутність духовного світу, щоб ви ніколи не відчували себе покинутими, 

щоб сирота не відчував себе беззахисним, вдова не відчувала себе самотньою і безпорадною, щоб 

чоловік або жінка, які залишилися на самоті, не відчували порожнечі в душі, і щоб ті, хто не зазнав 

любові на землі, змогли відчути в своєму серці любов свого Небесного Отця. 

19 Любіть своїх ближніх, служіть їм, присвячуйте їм хоча б частину свого часу, бо так ви 

досягнете того, що ваш дух виконає своє завдання. Тоді ви зможете взяти за приклад у своєму 

житті вчення вашого Божественного Вчителя, який, забувши свої страждання і свою гіркоту, 

присвятив себе лише справі благословення і поширення розради свого вчення на всіх своїх шляхах. 

20 Люди: Тепер, коли Я з вами в такому вигляді, тремтіть від щастя, коли ви чуєте Моє Слово. 

21 Відновіть себе, бідні, які ніколи нічим не володіли, хворі, принижені, голодні і спраглі 

справедливості, стражденні і пригноблені. Наповніть своє серце надією, бо істинно кажу вам, ця 

надія не розчарується. Зрозумійте, що настала година суду, і що всі, хто з терпінням переніс свою 

спокуту, хто з лагідністю спорожнив свою чашу страждань і з любов'ю переніс свої випробування, 

отримають свою винагороду. 

22 Одкровення, знання, хліб, можливість працювати і цілющий бальзам - все це і багато іншого 

було дано тим, хто знав, що чекає години мого повернення. 

23 Учні, розмножуйтеся, щоб Мій мир і Моє світло поширилися по всій землі. Моє послання 

звернене не до якихось привілейованих істот, воно звернене до всіх моїх дітей. Блаженні ті, хто 

його отримує, і всі, хто його очікує. 

24 Ви ще немовлята по відношенню до вчення Отця, і тому ви ще не живете в гармонії з 

досконалістю духовного життя. Ви ще не досягли повноти істинного життя, і для того, щоб 

допомогти вам, необхідно було, щоб ваш Господь зійшов на допомогу вам, щоб з Його допомогою 

ви пізнали все те, чого ви не знаєте, чого не зрозуміли і що забули. 

25 Христос є і повинен бути вашим прикладом, для цього я став людиною в той час. Яке 

одкровення приніс Ісус людству? - Його безмежна любов, Його божественна мудрість, Його 

безмежна милість і Його сила. 

26 Я ж тобі казав: Візьміть Мене за приклад, і ви будете робити те саме, що роблю Я. Оскільки 

Я прийшов як Учитель, ви повинні розуміти, що це зроблено не для того, щоб дати вам 

нездійсненні вчення, або такі, що не піддаються людському розумінню. 

27 Зрозумійте, отже, що якщо ви будете робити справи, подібні до тих, яких навчав вас Ісус, ви 

досягнете повноти життя, про яку Я говорив вам раніше. 

28 Скільки людей думають, що вони володіють духовною величчю через отримані знання, а 

для Мене вони не більше, ніж діти, які зупинилися на своєму шляху розвитку. Бо вони повинні 

пам'ятати, що не тільки через розвиток свого інтелекту можна досягти сходження свого духу, але 

це повинно бути через розвиток всієї повноти свого єства, і в людині є багато талантів, які 

необхідно розвивати для того, щоб досягти досконалості. 

29 Ось чому Я встановив - як один з Моїх законів любові і справедливості - реінкарнацію душі, 

щоб надати їй більш довгий шлях, який пропонує їй всі необхідні можливості для досягнення своєї 

досконалості. - Кожне земне існування - це короткий урок, бо інакше можливостей людини 

виконати весь Мій Закон було б занадто мало. Але неминуче, щоб ви визнали мету цього життя, 

щоб ви могли увібрати з нього його сенс і досягти його гармонії, яка є основою людської 

досконалості, - щоб ви могли просуватися на більш високий рівень життя, поки не досягнете 

духовного життя, де Я приготував для вас стільки уроків, які Я ще маю викласти вам, і стільки 

одкровень, які Я ще маю дати. 

30 Ніколи ще всі люди тут, на землі, не жили на одному духовному рівні. Поряд з людьми 

великого піднесення жили й інші, які були неповноцінними. Мушу вам зазначити, що нинішній час 

також буде не єдиним часом, коли можуть з'явитися люди дуже піднесеного духу. 
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31 У всі часи, навіть у віддалені періоди історії людства, ви мали приклади людей високого 

духу. Як би ви пояснили, що навіть у найдавніші часи існували люди розвиненого духу, якби вони 

не проходили через послідовні перевтілення, які допомагали їм розвиватися вгору? 

32 Причиною цього є те, що дух не з'являється на світ одночасно з тілесною оболонкою, і 

початок людського роду не збігається з початком духу. Істинно кажу вам: немає жодного духа, 

який би прийшов у світ, не існуючи раніше в майбутньому. Хто з вас може виміряти або знати час, 

який він прожив в інших сферах до того, як прийшов жити на цю землю? 

33 В інших світах духи так само користуються свободою волі, грішать і збиваються на манівці, 

або ж наполегливо трудяться в добрі і таким чином досягають вознесіння, як і ви на землі. Але 

коли приходить призначений час, ті, кому судилося жити на цій землі, спускаються на неї, щоб 

виконати благородне завдання, а інші - щоб виконати свій обов'язок спокути. Але в залежності від 

того, якою вони хочуть бачити цю землю, для одних вона постане раєм, а для інших - пеклом. 

Тому, коли вони осягнуть милосердя свого Отця, то побачать лише чудове життя, засіяне 

благословеннями та уроками життя для духу - шлях, який наблизить їх до Землі Обітованої. 

34 Одні залишають цей світ з бажанням повернутися, інші - зі страхом, що доведеться 

повертатися. Причиною цього є те, що ваша людська природа ще не змогла осягнути ту гармонію, 

в якій вам належить жити з Господом. 

35 Я вже відкривав вам, що народ Мій розсіяний по всій землі, тобто, що духовне насіння 

розсіяне по всьому колу землі. 

36 Сьогодні ви не погоджуєтеся і навіть не поважаєте один одного через дрібниці. Але коли 

матеріалістичні вчення загрожуватимуть поглинути вас усіх, тоді всі, хто мислить і відчуває духом, 

нарешті стануть єдиним цілим. Коли цей час настане, Я дам вам знак, щоб ви могли впізнати один 

одного - те, що ви можете бачити і чути однаково. Тоді, коли ви будете свідчити один одному, ви 

будете здивовані і скажете: "Це Господь відвідав нас". 

37 Зрозумійте, що ваші духовні брати і сестри живуть не тільки в цьому народі, але вони є і в 

інших народах, регіонах і державах. Знайте, що ви повинні підготувати себе до досягнення 

найбільшої чистоти у ваших життях, щоб ви могли дати справжнє свідчення про все, що ви почули 

і отримали тут. Я торкаюся всіх душ, щоб, коли прийде час, вони могли дати вам істинне і повне 

свідчення про все, що вони, в свою чергу, отримали, і щоб вони були готові слухати вас з любов'ю. 

38 Не людські сили будуть рухати цей народ на землі, коли він об'єднається. Вона буде 

духовно єдиною, не шукаючи для себе ні власного міста, ні духовного уряду, який би керував 

світом. 

39 Вище світло буде вести його і надихати серед різноманітних ідеологій, доктрин, рухів, 

релігій, віровчень і сект, і тоді людство, яке досі жило, занурене в найглибший матеріалізм, буде 

здивоване, побачивши появу цього вченого народу. 

40 Мій народ у минулому не робив справ, які наближали б його до досконалого спілкування зі 

своїм Творцем, а навпаки, впадав у профанацію і непослух. Проте Я не знищив їх, бо Моя 

праведність любові бажала зберегти їх і примножити на землі, щоб вони очистилися від своїх 

минулих гріхів і потім, з більшим світлом у душі, виконували місію, яка вже була покладена на них 

в перші часи. Вона полягає в тому, щоб нести Божественну звістку своїм братам і сестрам, бути 

духовними першопрохідцями для інших народів та навчати своїми справами і прикладом, як 

дотримуватися і виконувати Божественний Закон Отця. 

41 Зрозумійте, що Я послав вас у світ як благословення для людства. Моліться і пильнуйте, 

щоб бути готовими до тієї години, коли ви всі будете єдині в дусі, в думках і в своїх справах, навіть 

якщо ви фізично далекі один від одного. Тільки через одухотворення ви зможете боротися і 

перемогти дракона матеріалізму, який крок за кроком просувається вперед, пожираючи народи, 

сіючи біль і страждання. 

42 У цей час Я кажу вам: Блаженні ви, яким судилося прийняти Мене в цей час і почути Моє 

Слово. Я спорядив вас, і світло Моє наповнило ваш дух. Завдяки цьому ви будете сильними, і 

навіть якщо на вас випадуть великі випробування, ви не дасте себе перемогти. Опинившись у 
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духовному домі, ви зрозумієте, наскільки великий привілей був наданий вам, і відчуєте себе 

щасливими. 

43 Коли ви вперше почули Моє слово, ви відчули, що це Я говорю з вами; і, думаючи про свої 

справи, ви подумали, що ви не чисті, що ви повинні зробити себе гідними, і ви почали нове життя, 

з кожним днем все досконаліше і досконаліше. Але як важко вам залишатися твердими в цьому 

рішенні. Ви часто жертвуєте собою без того, щоб Я вас про це просив, і швидко втомлюєтеся. Кажу 

вам, що Мені до вподоби, коли ви терпляче ступаєте по шляху. Як ви зможете вдосконалити себе 

за короткий час, коли робота, яку ви виконуєте, така велика? 

44 Ви любите Мене, і це ваша основа. Ти показуєш Мені свою віру, і навіть тоді, коли ти 

страждаєш, кажеш Мені: "Учителю, мені завжди заважають виконувати Твої закони. Невіра моїх 

близьких робить мене слабким, спокуса постійно наближається до мене, щоб збити мене з ніг, і я 

сам також порушив свою рішучість!" Але кажу вам, ви повинні працювати посеред цього 

конфлікту; ті перешкоди, які ви зустрічаєте, - це випробування для вашої віри, і через них душа 

очищається все більше і більше. Майте віру в себе, зрозумійте, що ви маєте Мій Дух всередині вас, 

і що ви готові брати участь у цій великій битві. 

45 Ви ще ледве робите перші кроки, і хоча я покликав одних бути церковними лідерами, інших 

- "носіями голосу", ви всі повинні працювати над собою, щоб знати свою місію і бути здатними її 

виконувати. Але я не заперечую ваших заслуг: Ви віддали Моїй Справі перше місце у своїх серцях, 

і ваше найбільше бажання - слідувати за Мною. Я, Отець твій, провадив тебе, вів тебе і відкрив 

Своє серце, щоб у ньому ти міг пізнати Мою любов і Моє милосердя. 

46 Моє терпіння не має меж. Я дарував вам три віки і незліченну кількість перевтілень, щоб ви 

досягли свого духовного піднесення, і навіть у цей час Я говорю з вами, не прислухаючись до 

людської невіри і матеріалізму. Ви перебуваєте в третій епосі духовних одкровень, і якщо ви вмієте 

користуватися своїми духовними дарами, то усвідомлюєте силу свого духу і дізнаєтеся, що Я 

завжди хотів зробити з вас вищих істот, здатних на великі справи. Я все передбачив, щоб ви 

дозволили керувати собою Моєму закону любові і дотримувалися його. По праву руку від кожного 

"працівника" знаходиться ангел-охоронець, і коли ці сутності спілкуються з вами, вони виявили 

вам свою смиренність, свою покірність. Вони супроводжували вас на вашому життєвому шляху і 

терпіли разом з вами тяготи цього шляху. Слухайте їх, бо в їхніх словах, сповнених світла, ви 

знайдете пояснення Моїх одкровень. Після 1950 року ви будете пам'ятати приклад цих 

доброчесних істот, які не будуть віддалені від вас, а продовжуватимуть надихати ваш дух і 

захищати людство. 

47 Тренуйтеся, щоб не приписувати Моєму слову недосконалість. Визнати його (духовний) 

зміст. Якщо носій голосу, якого Я використовую, не буде підготовлений, якщо його дух не буде 

уважно сприймати Мої диктанти, то слово, яке вийде з його вуст, не буде відображати Мою 

досконалість. Тому вникніть в його справжній зміст, і ви зрозумієте, що я хотів висловити. Не 

приписуйте Мені недосконалості, зрозумійте, що Я - ваш Бог, що Я досконалий. 

48 Встаньте з завзяттям і захищайте мою справу. Виправляйте з любов'ю і справедливістю все, 

що знайдете поза межами закону в діях "трудівників". 

49 Я отримую з вашого посіву те, що містить істину і чистоту, а те, що не дозріло, залишаю у 

ваших руках, щоб ви продовжували плекати і виправляти його. 

50 Але прийдіть до Мене, діти Мої, Я приймаю вас. Ви як втомлені мандрівники, які блукали 

різними шляхами, а тепер, після великих випробувань і розчарувань, шукаєте мого благословення і 

моєї допомоги. Ви благословили Мене, коли прийшли, і дякували Мені за те, що знайшли місце 

відпочинку, а Учитель говорить вам: Я наповнюю вас благодаттю, і Я бажаю, щоб ви отримали 

нові сили, щоб ви надихнулися мужністю; бо, захоплено вислухавши Моє вчення, ви підготуєте 

себе до битви, яка насувається на всіх людей, і особливо на народ Ізраїлю. Пам'ятайте, що ви є 

частиною того народу, завдання якого в усі часи були дуже великими. Серед вас є пророки, тлумачі 

слова Мого, мудреці. 

51 Ви були створені досконалими. Твій дух був просвітлений, щоб ти міг пізнати славу Мого 

творіння, щоб, вивчаючи його духовну сутність, ти зрозумів, що ти подібний до Мене, і, знаючи 



U 156 

92 

матеріальну природу, міг користуватися нею, бо вона була створена Мною як смиренним слугою 

людини. Коли ви будете готові його розпізнати і контролювати? Коли ж ви станете настільки 

гідними, що зможете повелівати силам природи жити або змінюватися на благо своїх ближніх? 

Так, вони підкоряються законам, прийнятим зі справедливістю і любов'ю, але ви маєте владу, і Я 

сказав вам, що якщо ви одухотворитеся, то зможете зупинити хвороби, нещадність погоди, 

суворість нещасть і гріх в ім'я Моє. Все це ви можете зробити, якщо у вас є віра. Настане час, коли 

кожен дух струсонеться і кожен розум прокинеться; і коли він шукатиме джерело, з якого виходять 

світло і досконалість, він знайде мене. 

52 Наближається епоха оновлення. Ви, Мої учні, закладете підвалини для народження нового 

світу. Ви будете працювати як армії добра, ангели, працювати, які з любові до вас борються за 

досягнення духовного піднесення людства. 

53 Любов - це найпотужніша сила, за допомогою якої людина може досягти свого оновлення. 

54 У Другу Епоху багато хто сумнівався в Мені, не могли повірити, що смиренна людина серед 

натовпу нужденних, хворих і грішних - Учитель, Слово Отця. І коли вони побачили мої блага і 

справи любові і прощення, то сказали: "Він чарівник чи пророк?". Коли та жінка, що чинила 

перелюб, увійшла до мене, вони хотіли випробувати мене і сказали мені: "Судіть цю жінку, що 

згрішила, вона зіпсута і не гідна бути між нами. Вижени її, бо вона не гідна ні слухати Твого 

вчення, ні розділити хліб Твій". Я сказав їм: "Ви знаєте провину цієї жінки, ви всі згодні з тим, що 

вона грішна. Але нехай перший камінь кине той, хто чистий, вільний від усякого гріха". Я 

доторкнулася до совісті тих, хто звинувачував її, і незабаром вони зрозуміли, що їхня провина дуже 

велика, більша, ніж провина цієї жінки. Присоромлені, вони відійшли, а та, яку звинувачував і 

засуджував натовп, просила в Мене прощення, усвідомлюючи свій сором, і покаяння її було 

настільки великим, що вона відчула себе очищеною, і в її серці запалала любов. Тоді я підняв її і 

сказав: "Я прощаю тобі, йди і більше не гріши". 

55 Тому, коли ви відчуваєте, що вас мучить тягар провини, і каєтеся, очищайте себе молитвою 

і добрими справами. Прийди до Мене, знайди мир і більше не гріши. Але я вам ще скажу ось що: 

Чому ви без співчуття судите про гріхи інших і не заглядаєте в себе? Я прощаю тебе ще до того, як 

ти зробиш проступок, але як мало кающихся жінок Я зустрічав на Своєму шляху. Але я ще раз 

оголошую вам, що гріх зникне. 

56 Земля буде чистою. Людина знову прислухається до голосу своєї совісті. Я запрошую вас 

жити зі Мною, і це єдиний спосіб досягти Мене. 

57 Коли ви будете дивитися і молитися, ви будете вільні від страждань і спокус. 

Використовуйте час, який Я даю вам, щоб робити справи, які доводять вашу віру як учнів. Світ 

наблизиться до вас і здивується, побачивши ваш мир, і скаже: "Як це можливо, що цей народ 

насолоджується внутрішнім спокоєм, в той час як народи перетворилися на вогнище ненависті?". 

Учитель відповість їм: "Я знаходжу цей народ очищеним і гідним, але Я зійшов до всіх. Кожен, хто 

шукає Мене, знайде Мене, і Я буду так близько до нього, що він відчує Мене у своєму серці". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 157 
1 Народе Ізраїлю, ти відкриваєш Мені своє серце. Я хочу, щоб ви любили Мене, як свого 

Отця. Мій дух прагне твоєї любові. Світ забув Мене, і коли шукає Мене, то робить це за 

допомогою недосконалих культів, а не маючи доказів Моєї присутності, втрачає віру і стає 

безвірником. Якби ви сказали комусь, що Я зараз говорю з народом Ізраїлю, він би не повірив, 

зажадав би від мене доказів і був би подібний до Фоми. А Я сказав вам: "Блаженний, хто вірує, не 

бачачи". 

2 Храм, який Я приготував Собі, - у дусі самої людини, як Я завжди вчив вас. 

3 Вивчайте Мої прокламації і пам'ятайте, що Я знову прийшов до вас, бо ви не знали, як 

прийти до Мене. Хоча ви мали Закон, Моє Слово і пророцтва, ви не зрозуміли свого призначення і 

не виконали своєї місії. Якби ви це правильно зрозуміли, то вже чекали б на події, які вказують на 

цю нову епоху. 

4 Я прийшов, щоб дати вам Своє вчення, як у Другу Еру. Багато хто не впізнає Мене, лише ті, 

хто одухотворяться, побачать цей прояв ясно. Ви, що чуєте Мене, майте співчуття до людства, яке 

не виявило Моїх слідів, і готуйтеся вчити і ставати майстрами. З якою радістю ти побачиш, як твої 

учні зростають у вірі і знанні Мого Вчення. 

5 Багато сердець прийдуть до мене. Ті, що сповнені гордості, прийдуть смиренно. Інші 

прийдуть, керуючись своєю совістю, вимірюючи свої справи і з великим покаянням. Я чекаю на 

них, щоб підготувати їх, щоб їхній дух був подібний до чистого джерела, а Моє слово - до 

кришталево чистої води, яка втамовує їхню спрагу. 

6 Ілля був посланий, щоб підготувати тих, хто мав прийняти це світло. Він здивував людство, 

занурене в глибокий сон і глухе до всього духовного. Лише одиниці виявилися готовими до 

сприйняття цього послання. Яке щастя було в тих дітях, коли вони побачили, що Моя обіцянка 

здійснилася! І яка любов була в душі Моїй до всіх людей! Минули роки, і моє слово, сповнене 

життєвої сили, полилося вниз, щоб живити серця. Інші прокинуться пізніше, коли цей прояв 

закінчиться. Але вони не повинні нарікати, бо настає час найбільшої благодаті для всіх, коли ви 

будете прагнути спілкуватися зі Мною без тілесних посередників. 

7 Вчені будуть переслідувати мене. Виникне багато дивних хвороб, і вони не знатимуть, як їх 

лікувати, не зможуть зняти біль. Тільки той, хто підніметься духовно, матиме здатність зцілювати. 

Будуть служителі, які, сповнені бажання одухотворити себе, приєднаються до "народу Ізраїлю". 

Багато з тих, хто був "першим", стануть "останніми". Від багатьох інституцій та церков, які не були 

засновані на фундаменті любові, не залишиться каменя на камені. Я зараз розчищаю поля і не хочу, 

щоб бур'яни росли поруч з пшеницею. 

8 Відвідайте домівки, зверніться до хворих, допоможіть тим, хто страждає у в'язницях і 

місцях покути, утіште всіх, ідіть в ім'я Моє і використовуйте свої духовні дари. 

9 Беріть за взірець духовний світ, наслідуйте його в його терпінні і в його любові до людства, 

в його боротьбі за благополуччя всіх вас. 

10 Багато з тих, хто дуже любив світ, але згодом прислухався до мене, визнали свої помилки і 

відчули, як в них зростає бажання очиститися. Вони проходять через внутрішню боротьбу, а потім 

запитують мене: "Господи, а чи потрібно зректися "плоті" і світу для того, щоб наш дух 

звільнився?". На це я їм відповідаю: "Заслуга не в тому, щоб заперечувати "плоть", а в тому, щоб 

досягти гармонії між духом і тілом, яке слугує його покровом". Але як досягти цієї гармонії, якщо 

дух не керується насамперед своєю совістю? 

11 Невже ти думаєш, що Я використав твоє тіло як ворога твого духу? "Ні, це ви мені 

відповідайте. Але вони завжди так поводилися - як вороги. Одне завжди перебуває у постійній 

війні з іншим - "плоть", бо віддає перевагу світу з його фальшивими святковими шатами, і дух, бо 

відчуває бажання звільнитися і вийти на ступінь вищої досконалості. 

12 Тільки моє вчення, яке є поясненням Закону, зможе привести вас до гармонії, до 

внутрішнього примирення вашого єства. Повірте: коли ви виграєте цю битву, тоді весь шлях стане 

для вас легким. 
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13 Ви повинні розуміти це саме так: Плоть - корабель, дух - керманич. Хіба може бути 

правильним, щоб корабель керував рульовим так, як йому заманеться? 

14 Саме від цієї відсутності гармонії в людині виникли великі бурі, в більшості з яких 

переможеним виявився дух. Але коли "плоть" нарешті стане слухняною завдяки переконанню і 

впевненості, з якою дух рухається до своєї великої мети, і прийме без бунту завдання, яке їй 

належить, і більше не буде позбавляти свою душу того, що їй належить, тоді буде досягнута 

гармонія між двома натурами, що складають людську істоту. Ви досягнете цього піднесення, коли 

душа і тіло разом підуть шляхом духовного розвитку, який вказує їм любов і мудрість їхнього 

Творця за допомогою їхньої совісті. Тоді "плоть" розіп'є себе на хресті жертви і зречення через 

свою слухняність, покірність і лагідність до заповідей Духа, щоб дати своєму духу піднесення і 

радість від того, що він досяг свого місця у вічному житті. 

15 Свобода волі є найвищим вираженням, є найдосконалішим даром свободи, дарованим 

людині на життєвому шляху, щоб її наполегливість у добрі, набута за порадою сумління і через 

пройдені в боротьбі випробування, привела її до лона Отця. Але свободу волі замінила 

розгнузданість, совість підслуховують, прислухаються лише до вимог світу, а одухотворення 

замінили матеріалізмом. 

16 Перед обличчям такої плутанини і такої аберації моє вчення здасться людям цього часу 

абсурдним. Але я кажу вам, що це правильне вчення для того, щоб люди могли звільнитися від 

летаргії, в яку вони впали. 

17 Земні прочани, покладіть свій ціпок і свій дорожній клунок і відпочиньте від довгих 

мандрів. Сиди тут зі мною, їж мій хліб і розмовляй зі своїм Учителем. Нехай твій дух прийде до 

мене в досконалому спілкуванні. 

18 Ви - ті самі люди, які в інші часи йшли за Мною в прагненні до досконалості своїх душ, а 

нині здивовано запитуєте Мене: "Чому Ти повернувся до нас?". А Я відповідаю вам: "Написано, що 

дух дітей моїх буде жити по правиці Господа свого на віки вічні. Але для того, щоб ви могли 

прийти до Мене, необхідно, щоб ви вчилися і набували заслуги в наслідуванні свого Вчителя. 

19 Я сіяв у вас насіння Своє в усі часи, але як мало тих, хто полюбив Мене. Я відкриваю Свою 

силу через посланців, через обраних з безлічі духовних істот - починаючи з праведного Авеля, який 

був взірцем смирення; Йосипа, сина Якова, який був помазаний мудрістю і святістю; Іоанна 

Хрестителя, який жив тільки для того, щоб свідчити про Мене, не використовуючи нічого зі світу, 

що могло б зашкодити його тілу або душі. І подібно до цих, чистих духом, є так багато інших, яких 

ви знаєте, і чия робота з роками зростає і набуває величезних масштабів. Але стільки доказів і 

стільки криків, які ви пустили в нескінченність, виявилися для вас недостатніми, тому що ви не 

захотіли розпізнати в Моїх посланцях відображення Моєї Божественності. 

20 Ви просили присутності вашого Господа, щоб бути дуже близько до Нього і чути Його 

голос, який говорить вашою рідною мовою, і це було даровано вам, щоб ви могли досягти свого 

спасіння. Але, хоча я був так близько до вас і говорив зі своїм народом, ви не пішли за мною і 

змусили мене повернутися до вас. 

21 Моє вчення про Другу Еру записано в книзі вашої совісті. Я навчив вас любити і приймати 

ласку і ніжність Марії. Я був щасливий відчувати тепло материнського лона, а також 

насолоджуватися їжею, яку пропонували мені її груди. Я міг би радіти разом з нею, а також 

розділити з нею клопоти і важку щоденну працю. Я приймав ласку променів Цар-Зорі і 

насолоджувався видом гір, полів, моря, і на все дарував Свої благословення. Я благословив хлібні 

ниви, води і все, що дає їжу людині. 

22 Я простягав руку дружби, радів невинності маленьких дітей, грації і благородній вдачі 

юнаків і чистоті сердець дівчат. Мені було приємно спостерігати за самовідданістю і жертовністю 

матерів та енергією чоловіків. Тридцять три роки Я жив у світі, щоб людина могла безпосередньо 

відчути досконалість і приклад свого Господа, якого вона могла споглядати зблизька, щоб 

навчитися брати Мене за постійний приклад. Я вчив вас любити Бога і виконувати Його закони. Я 

розповідав вам, як любити своїх батьків, братів і сестер, дітей, говорив з вами про любов між 
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подружжям, показував вам гідний спосіб праці, взаємоповаги і взаємодопомоги, запрошував вас 

жити в досконалій єдності з Отцем, а також у гармонії з природою. 

23 Тим не менш, багато хто був покликаний, а обрали лише кількох. Дванадцять було тих, 

кому Я дав повноту Своєї мудрості. Я зробив їх відповідальними за Другий Заповіт, за вчення, які 

майже всі давалися в переносному значенні, за незліченні Мої притчі; і все це назавжди 

закарбувалося в дусі людей, так що ні час, ні мінливі долі не зможуть стерти його. 

24 Я дарував мужність тим істотам, щоб ніщо не злякало їх у битві, яка їх чекала, щоб вони 

змогли кинути виклик книжникам і піднятися над людською наукою. Я сказав Своїм учням: "Я 

залишаю вас пастирями людей, того стада, яке сьогодні розсіяне і яке повинно бути об'єднане в 

єдине ціле". Я також сказав їм: "Збудуйте храм"; але коли Я говорив їм це, Я не мав на увазі храми, 

побудовані з каміння, Я говорив їм про Духа, який є відповідним "місцем", щоб побудувати житло 

для вашого Господа. Людина не може навіть уявити Мій храм, бо він утворений Всесвітом з усіма 

його творіннями, і в ньому - істинний жертовник, приношення і світло. 

25 Серце Моїх учнів було готове, посудина була чиста зсередини і зовні, повна добра, віри і 

надії. Тож вони вирушили нести Добру Новину людству. Коли вони після мого від'їзду розмовляли 

зі своїми товаришами, то говорили їм: "Ви всі можете прийняти Господа, в Його слові міститься 

кров і тіло Вчителя". 

26 Так вони говорили, а я вів їх крок за кроком. Вони вміли вчити і підтверджувати всі свої 

слова справами. Де б вони не були, вони були в Храмі - чи то в пустелі, чи то на батьківщині, чи то 

в різних землях, куди ступала їхня нога. Їхні уста були подібні до джерела кришталево чистої та 

освіжаючої води, яка очищала народи. 

27 Як і Ісус, вони не носили ні вінця, ні скіпетра, ні пурпурової одежі, вони були смиренні. Я 

сказав їм: "Будьте смиренними, будьте "останніми", куди б ви не йшли. Все, що ви отримали від 

мене, роздайте своїм ближнім, нічого не приховуйте і дбайте про те, щоб насіння моє 

розмножувалося і дійшло до всіх сердець". 

28 Мої учні завжди поважали людське життя, вони ніколи не наважувалися зайняти моє місце 

судді. Вони знали, що треба залишити справу, справедливу чи несправедливу, Мені, бо тільки Я 

можу вирішити її належним чином. Вони не питали людей, чому вони грішать, і до всіх мали 

співчуття і милосердя. 

29 Зараз, в Третю Еру, коли Мій народ наближається до кінця Мого прояву, Я готую нових 

учнів. Все відбулося згідно з Моєю Волею. Я зараз будую незнищенний храм в дусі моїх дітей. 

30 Не подавайте мені більше ніяких символів і більше не представляйте мене у фізичній формі. 

Тільки слухайте і йдіть за моїми натхненнями. Цього буде достатньо для вашого одухотворення. 

31 Цього разу ви почули Мій голос так само, як Я змусив вас почути його Першого разу, коли 

Я змусив тремтіти дух людський. 

32 Тепер Я більше не даю вам Своїх настанов через Ісуса, Моє втілене Слово. Я говорив з вами 

через людські істоти, бо нині ви більш розвинені і можете розуміти Мене і передавати Моє слово. 

33 Вже близький кінець цього прояву, щоб потім знову прийняти його у вищій формі через 

початок діалогу від духу до духу з вашим Творцем, яким користуються вищі духовні істоти, що 

живуть зі мною. 

34 Не бійтеся дня Мого відходу, бо Я ніколи не буду далеко від вас. Після Свого Вознесіння в 

Другій Ері Я явився Своїм учням, обмежений в образі Ісуса, щоб дати їм розраду. Сьогодні ти не 

знаєш, скільки днів ти не відчуватимеш Мене, але наприкінці їх ти знову побачиш Мене і відчуєш, 

що Я надихаю тебе і що на твій розум приходять нові слова. Я лише прошу вас об'єднатися, одним 

тілом і однією волею, щоб таким чином бути гідними досягти мети. Дванадцять колін обраного 

народу будуть присутні в цей день (прощання), дванадцять апостолів також будуть 

супроводжувати вас, щоб ви могли відчувати себе підбадьореними їхнім прикладом. Бо, як і їх, Я 

залишаю вас, як овець серед голодних вовків. Але я буду з вами у ваших переслідуваннях, у 

в'язницях, у кожну мить, коли ви мене потребуватимете. 

35 Я захищу своє насіння. 
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36 Ви повинні докласти ще багато зусиль, щоб, коли Я побачу, що серед Мого народу панує 

любов, чистота і простота, Я міг залишити вас володарями людства. Якщо вони просять у вас 

настанови, дайте їм її; якщо вони мовчать, мовчіть у смиренні. Завжди сійте на ваших шляхах, як Я 

навчив вас. 

37 Любіть своїх ближніх, щоб закласти основи миру і злагоди між ними. 

38 Люди, коли ви принесете плоди? Багато часу минуло відтоді, як Я навчав вас, а апостоли, 

яких так потребує народ для свого духовного пробудження, так і не з'являються. 

39 Короткий час, що залишився вам для того, щоб почути Мене, і необхідно, щоб ви засвоїли 

Мої уроки, щоб вам було легше свідчити про них. 

40 Пам'ятайте: коли Моє слово до вас припиниться, від вашого прикладу і ваших справ 

залежить, чи багато з тих сердець, яким не пощастило почути Мене в цьому прояві, пробудяться до 

віри і звернуться до Моїх справ. 

41 Наведу вам як приклад цих слів навернення Савла, пізніше названого Павлом, який 

повністю присвятив своє тіло і свій дух служінню Господу. 

42 Павло не був одним з дванадцяти апостолів, він не їв за моїм столом, не ходив за мною 

дорогами, щоб почути моє вчення. Скоріше, він не вірив у мене і не дивився добрими очима на тих, 

хто йшов за мною. У його серці жила ідея знищити насіння, яке Я довірив Своїм учням і яке тільки 

починало поширюватися. Але Павло не знав, що він один з Моїх. Він знав, що Месія має прийти, і 

вірив у це. Але він не міг собі уявити, що смиренний Ісус стане обіцяним Спасителем. Його серце 

було переповнене гордістю світу, і тому він не відчував присутності Господа. 

43 Саул повстав проти свого Спасителя. Він переслідував Моїх учнів, а також людей, які 

зверталися до них, щоб почути Моє послання з вуст тих апостолів. І тому Я здивував його, коли він 

збирався переслідувати Мене. Я доторкнувся до найчутливішого місця його серця, і він одразу 

впізнав мене, бо його дух чекав на мене. Тому він і почув мій голос. 

44 Це була Моя воля, щоб ця широко відома людина навернулася таким чином, щоб світ став 

свідком усіх його дивовижних справ, які повинні служити стимулом до віри і розуміння. 

45 Навіщо детально зупинятися на житті цієї людини, яка відтоді присвятила своє життя 

любові до ближнього, натхненна любов'ю свого Вчителя і його божественним вченням? 

46 Павло був одним з найбільших апостолів Мого Слова, його свідчення завжди було 

пронизане любов'ю, щирістю, правдивістю і світлом. Його колишній матеріалізм став дуже 

високою духовністю, його твердість - безмежною лагідністю; і так гонитель Моїх апостолів став 

найревнішим сіячем Мого Слова, невтомним мандрівним проповідником, який ніс Божественне 

послання свого Господа, для Якого жив і Якому присвятив своє життя, до різних народів, провінцій 

і сіл. 

47 Перед вами, дорогі люди, прекрасний приклад навернення і доказ того, що люди, навіть 

якщо вони ще не почули Мене, можуть стати великими Моїми апостолами. 

48 Сьогодні Я говорю вам: Де Мій народ? Де ті, хто мудрий у випробуваннях, мужній у 

битвах, стійкий у боротьбі? Вони розкидані по всьому світу. Але Я змушу їх вирушити за Моїм 

голосом і об'єднаю їх духовно, так що вони підуть перед усіма народами. Але я кажу вам, що 

сьогодні він буде сформований людьми всіх рас, які зрозуміють природу союзу, якого я очікую від 

усіх людей. 

49 Цей народ буде хоробрим і лютим, але у нього не буде ні братовбивчої зброї, ні бойових 

колісниць, і він не буде співати пісень руйнування. Прапор його - мир, меч його - правда, а щит - 

любов. 

50 Ніхто не зможе виявити, де знаходиться цей народ: він скрізь. Її вороги намагатимуться 

зруйнувати її, але їм це не вдасться, бо ніде вони не знайдуть її земної єдності, бо її єдність, її 

порядок і її гармонія будуть духовними. 

51 Якщо колись Мойсей звільнив їх, повів їх пересохлими і самотніми стежками і змусив йти 

крізь ворожий натовп, що оточував їх, поки не привів їх до воріт Обітованої Землі, то сьогодні Ілля, 

невидимий, але відчутний і присутній, покличе народ до бою і покаже їм наповнені світлом шляхи, 
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щоб привести їх твердим і впевненим кроком до порогів дому, який я тримаю в готовності для 

вашого духу. 

52 Духовний закон, який служить його провідником і керівником, - той самий, який Я 

викарбував на камені і який був відкритий вам на горі Синай. Духовний хліб, який підтримує його, 

є тим самим, що міститься в Слові, даному вам через Ісуса. Світлом, яке дає їй надію і мужність 

ніколи більше не збиватися зі шляху істини, буде натхнення, яке сходить з безкінечності в цей час, 

щоб відкрити людському духу все те, що було йому невідоме. 

53 Той, хто демонструє прогрес у здібностях, якими Я наділив його, а також у духовних дарах, 

хто також є невтомним шукачем істини, або хто любить одухотворення, - істинно кажу вам, він 

буде одним з воїнів цього народу і почує заклик свого Господа, коли Він покличе його на битву, 

так само, як і коли Він покличе його до миру. 

54 Чи здається вам ця картина лише красивим сном? 

55 Коли Мойсей звернувся до Ізраїлю в Єгипті і сповістив їм про благословення Землі 

Обітованої, народ засумнівався, бо звик до ярма неволі і до страждань рабства, тому їм здавалося 

неможливим, що там може бути для них земля свободи і добробуту. Проте, цей народ вирушав у 

дорогу і все ближче і ближче підходив до тієї землі, яка спочатку здавалася йому лише прекрасною 

мрією, поки, нарешті, не досяг плодів своєї наполегливості і своєї вірності. 

56 Не уявляйте Мене в короні і скіпетрі, ні, краще бачте Мене смиренним і простим. 

57 Я хочу, щоб ви ввібрали в себе суть Мого Слова, яке є поживою для кожної душі. У ній ви 

знайдете хліб життя, вино духовної радості, плід справжньої любові. 

58 Необхідно, щоб, обідаючи зі Мною за цим столом любові і одухотворення, ви навчилися 

говорити зі Мною і чути Мене. Бо ця маніфестація, яку ви зараз відвідуєте, лише тимчасова, і дуже 

важливо, щоб ви навчилися розмовляти зі мною духовно, щоб, коли ви більше не почуєте мій голос 

в цій формі, ви не відчували себе покинутими, самотніми або осиротілими. 

59 Освіжіть себе в цей час, коли ви маєте моє проголошення. Але ніколи не витісняй зі своєї 

свідомості той день, який визначений з моєї волі, коли ти отримаєш моє слово востаннє. 

60 Ось що я вам скажу: Оскільки для тих, хто занадто звик до мого проголошення, день, коли 

вони більше не зможуть мене чути, є "смертю", вони тоді будуть піддані спокусі отримати 

проголошення незаконними засобами, які дещо заповнять порожнечу їхнього серця. Але світла 

Мого не буде. 

61 Ви вже повинні розуміти, що якби це проголошення не мало фіксованого кінця, ви ніколи 

не змогли б зробити крок вперед, бо у вас не було б інтересу ні до вивчення Мого Слова, ні до 

зусиль для духовного діалогу. Навіщо це робити, коли можна було б чути це Слово день у день і 

отримувати цю розраду кожного разу, коли б ти про неї не просив? Але коли навчання завершиться 

і послання буде донесено, все буде по-іншому. Тоді, якщо ви хочете відчувати себе поруч зі мною, 

ви повинні подумати про все, що зберегла ваша пам'ять, і якщо ви хочете відчувати себе сильними, 

ви повинні присвятити себе справжньому духовному виконанню обов'язку, в якому ви станете 

сіячами миру, світла, цілющого бальзаму і люблячого діяння. 

62 Заради вас, час, в який ви чуєте Мене через людський орган інтелекту, повинен бути лише 

коротким, бо ви настільки дитячі і слабкі, що починаєте звикати до Моєї присутності в цій формі 

лише після короткого часу, коли чуєте Мене. Ти вже не відчуваєш того хвилювання, яке 

охоплювало тебе в перші дні, і все менше відчуваєш ту радість, те блаженство, коли слухаєш мене, 

- відчуття щастя, яке навіть позбавляло тебе сну багато ночей при думці, що ти почуєш мене, і в 

бажанні, щоб настав той день і та мить, коли ти знову почуєш той голос, який часом здавався тобі 

неможливим. 

63 "Невже це правда, - запитували ви себе у своїх серцях, - що я чую голос мого Господа? Чи 

гідний я бути свідком прояву свого Творця через це чудове слово? Учителю, яку велику насолоду 

Ти дарував нашому духові, давши нам почути Твій Батьківський Голос, Твоє Слово як Учителя, 

Твоє Божественне Слово!". Ви не втомлювалися мене слухати, не хотіли пропустити жодного 

слова і виконували всі мої вказівки. Але минав час, і для вас стало звичкою слухати Мене, а 

оскільки ви вже не прагнули заглиблюватися, то почали втомлюватися від Мого слова, яке 
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здавалося вам одноманітним - "завжди одне і те ж, завжди одне і те ж", - не усвідомлюючи, що це 

ви вже не приходили підготовленими, як у перші дні, коли підходили побожно і сповнені трепетом, 

подивом, вірою, любов'ю і смиренням. 

64 Можу вам сказати, що не було жодного серця, для якого, почувши Мене через деякий час, 

Моє слово і Мої прояви не стали б звичними, і тому ще раз кажу вам, що через вашу людську 

незрілість і слабкість ви не здатні довго залишатися стійкими в одухотворенні, і краще, щоб Я 

обмежив час Моїх проявів заради вас. Бо якби я цього не зробив, то ви всі врешті-решт не відчули 

б ніякої поваги до того, що було благодаттю, яку ваш Учитель, виконуючи обіцянку Другої Ери, 

зараз надав вам. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 158 
1 Божественне Світло Мого Духа нехай буде серед вас. 

2 Ласкаво просимо, улюблені учні, ви, що поспішаєте, як слухняні вівці, на поклик Доброго 

Пастиря. Якщо хтось наважиться вирватися з кола, вже опинившись у перешкоді, Я залишу решту 

під надійною опікою шукати загубленого. Бо не Моя воля, щоб загинула хоча б одна з Моїх овець. 

3 Я спостерігаю за всіма, даруючи Свій мир вашому серцю і світло вашому розуму, щоб ви 

йшли добрим шляхом. Але якщо одного разу ви покинете його і забудете Того, Хто віддав усе, щоб 

врятувати вас, і з Ким ви жили і в теплі Якого ви знаходили втіху, істинно кажу вам, Моя помічна 

любов буде слідувати за вами скрізь, і Мій голос буде безперестанку кликати вас через ваше 

сумління. Ти не можеш збитися зі шляху. Я чітко пояснив вам закон, якого ви повинні 

дотримуватися. Ви не можете обманювати себе, тому що у вас є совість, яка правильно оцінює 

кожен ваш вчинок, яка підказує вам, що дозволено, а що ні. Знайте, що якщо ви не прислухаєтесь 

до її порад, то ваші дії звинуватять вас. Я ще раз кажу вам: пізнайте себе, щоб ви могли пізнати 

своїх ближніх. 

4 Приготуйтеся, щоб бути сильними, бо Мої нові апостоли не будуть слабкими, і не впадуть 

на дорозі після кількох кроків. Вони повинні мати достатньо сил, щоб довести, що здатні вселяти в 

людей довіру і вести їх за собою своїм прикладом, своїм словом і своїм способом мислення. 

5 Ви усі маєте здібності в майбутньому бути істинними провідниками сердець і душ, і навіть 

тих безтілесних істот, які живуть в неспокійному стані душі, ви зможете звільнити від їх темряви, 

привівши їх до світла. 

6 Це завдання важке, але я роблю його зрозумілим для вас через кожного носія голосу. 

7 Якщо хтось зійде зі шляху через нерозуміння Моєї Справи, Я покличу його знову, щоб він 

зрозумів, що той, хто уклав заповіт з Богом, не повинен робити жодних кроків назад на своєму 

шляху розвитку. Я говорю з вашим духом, для якого все було оповите темрявою, перш ніж він 

впізнав Мене. Але оскільки Отець давав про Себе знати на Своєму шляху, Він переконався в 

турботі і любові Божественного Духа, який обмежив Себе трьома періодами часу, трьома різними, 

але досконалими фазами одкровення, щоб зробити Себе зрозумілим для духу людини. 

8 Хтось хоче шукати правду іншими шляхами. Я кажу їм: Якщо ви маєте добру причину 

шукати, то шукайте, але шукайте належним чином. Інші відчувають, що перебувають у сім'ї Отця, 

без присутності якого вони вже не могли б жити. 

9 Ніхто не зможе захистити вас так, як я, ніхто не підніме вас знову з такою любов'ю, коли ви 

впадете на шляху. Я єдиний, хто освітить ваш життєвий шлях. Прийдіть до Мене, улюблені, як і Я 

до вас, з внутрішнім піднесенням, любов'ю і щирістю. Нехай всі ваші дії будуть пронизані 

духовністю, тоді ви відчуєте всепоглинаюче блаженство. 

10 Будуть роки випробувань, але серед них ви повинні виконати свою місію. Ця місія буде 

полягати в тому, щоб допомагати вашим страждаючим ближнім, забуваючи про себе. 

11 Не ображайтеся, якщо ваша нація оцінюється іншими як другосортна. Покажіть, що ви всі 

рівні в очах Моєї любові і під Моїм законом. Нехай ваш дух буде безхмарно відображений у ваших 

творах, і нехай настанови та просвітлення виходять з вашого розуму щодо помилок людей у їхніх 

різноманітних ідеологіях. 

12 Я хочу, щоб ви замислилися над усім, що я вам сказав, щоб ви пам'ятали цю настанову і 

завдяки їй були сильними на своєму шляху. 

13 Я не показую вам іншого шляху в цей час і можу сказати вам, як і вдруге в храмі Соломона: 

"Я прийшов не скасувати Закон, але виконати його". Бо Я бачив, що вчителі Закону не розуміли 

цього, і тому погано тлумачили Моє Слово. 

14 Я, Слово, став людиною в Ісусі, щоб навчати людей вченню любові і праведності, яке 

походить від Закону, даного людству Отцем у минулі часи. І вчення про одухотворення, яке я 

відкриваю вам в цей час, полягає в тому, щоб показати вам дотримання вчення Христа, щоб дух міг 

піднятися на вершини знань і духовної істини. 
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15 Людство духовно розділене на релігії, секти, вчення та ідеології. Але Я доведу силу Свого 

Слова, об'єднавши їх, хоча Я вже говорив вам, що світ очиститься і душі затремтять, як ліси від 

пориву урагану, перш ніж це станеться. Дивіться, бо хоча ви невідомі і непомітні, ви володієте 

світлом, за допомогою якого можете звільнити від темряви тих, хто блукає в ній, як сліпий, 

показуючи їм світлий горизонт і краще майбутнє. 

16 Не будьте більше хранителями традицій і химерних обрядів. Практикуйте Моє Слово з 

чистим розумом, бо Я говорив вам, що воно буде духовною ланкою, яка об'єднає народи і раси, бо 

Моє Слово любові - це вселенський закон. 

17 З любові до вас і для того, щоб ви зрозуміли, якою мірою Я роблю вас гідними Мене, Я 

відкриваю Себе через ваш інтелект. Але прийде час, коли ця форма прояву буде вже не потрібна, і 

тоді сила вашого внутрішнього піднесення наблизить ваш дух до Отця, так що ви почуєте Його 

"божественний концерт", який скаже вам першим: "Любіть один одного". 

18 Сьогодні Я кажу вам: "Прийдіть до Мене і знайдете мир". Я створив ці місця збору тут, щоб 

вони були подібні до дерев, які дають вам тінь і під якими ви чуєте Моє слово. У Другу Епоху ви 

чули Мене в долинах, на берегах річок і на гірських висотах. У храмі природи ви надихалися і 

спілкувалися зі Мною. Сьогодні ви також відвідаєте ті місця і там, далеко від світу, який грішить і 

відрікається від Мене, відчуєте чисту атмосферу, пронизану життєвою силою, де все говорить про 

Мене. Тоді, коли ваш дух буде вільним і єдиним, він з'єднається з Отцем у досконалому 

спілкуванні. 

19 Багато душ шукають мене в різних релігіях, сектах і філософіях, і вони просять у мене 

світла, щоб знайти істинний, найкоротший шлях. Але вони не знають, що Я проявляю Себе в цьому 

народі, в цій відомій вам формі. Я веду вас усіх до Світла, бо Моя любов не знає рас і народів. Ви, 

хто чує мене - працюйте над собою, перетворюйте себе так, щоб ви могли бути Моїми 

інструментами в роботі любові, умиротворення і висхідної еволюції духу. 

20 Від вас вийде пророче слово, слово, що зцілює і втішає. Ви хочете служити людству? 

Основні закони, які Я дав вам, - це любов до Того, Хто вас створив, і любов один до одного. Всі 

чесноти беруть свій початок у любові до Бога і ближнього. 

21 Ви всі вийшли з мене з рівними талантами. Я не віддавав перевагу одним перед іншими. 

Кожен дух має здібності і дари для досягнення свого піднесення. 

22 Будьте сильними, прийміть своє спокутування і співпрацюйте в роботі Третьої Ери, щоб ви 

могли пережити встановлення Мого Царства в дусі людини. Піднімайтеся, щоб жити у вищих 

світах, ніж цей, де немає страждань, поки не вдосконалитеся і не прийдете до Мене. Навіть якщо 

цей земний світ ще дарує стільки задоволень і несе в собі красу і благодать - подумайте про 

духовне життя, яке чекає на вас, і наближайтеся до нього вже сьогодні. Я дам вам можливість 

споглядати з цієї земної долини, через обличчя, те прекрасне життя, сповнене миру, любові та 

гармонії. 

23 Ще раз кажу вам, що в Мені все людство врятується. Ця Кров, пролита на Голгофі, є життям 

для кожного духу. Але не сама Кров, бо вона впала в прах земний, а символізована в ній 

Божественна Любов. Коли Я говорю вам про Мою Кров, ви тепер знаєте, що це таке і яке її 

значення. 

24 Багато людей проливали свою кров у служінні Господу і з любові до братів своїх, але це не 

було втіленням божественної любові, а лише духовної, людської. 

25 Кров Ісуса, однак, втілює Божественну Любов, бо в Ньому немає жодної вади. В Учителі 

ніколи не було гріха, і він віддав вам свою кров до останньої краплі для того, щоб ви зрозуміли, що 

Бог є все для своїх створінь, що він віддає їм себе повністю, беззастережно, бо любить їх безмежно. 

26 Якщо пил землі увібрав у себе ту рідину, що була життям у тілі Вчителя, то це було для 

того, щоб ви зрозуміли, що моє вчення через божественне зрошення своєю любов'ю, мудрістю і 

справедливістю повинно було зробити життя людей плідним. 

27 Світ - невіруючий і скептично налаштований до слів і прикладів Учителя - бореться з моїм 

вченням, кажучи, що хоча Ісус пролив Свою кров, щоб врятувати людей від гріха, світ не 

врятувався; що він з кожним днем грішить все більше, хоча і є більш розвиненим. 
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28 Де сила тієї спокутної крові, запитують люди, а ті, хто повинен показати справжні 

фундаментальні ідеї мого вчення, не в змозі задовільно відповісти на питання тих, хто жадає світла 

і спраглий пізнання істини. 

29 Кажу вам, що в цей час питання тих, хто не знає, мають більшу глибину і більший зміст, ніж 

відповіді і пояснення тих, хто претендує на знання істини. Але Я прийшов знову говорити з вами, і 

ось Моє слово для тих, хто вірить, що ця Кров дійсно здійснила спасіння грішників перед 

Божественним правосуддям - всіх тих, хто був загублений і приречений на суворі покарання. Я 

кажу вам: Якби Отець, який знає все, вірив, що люди поступово не скористаються і не зрозуміють 

всього вчення, яке Ісус дав їм у своїх словах і справах, - воістину, Він ніколи не послав би Його, бо 

Творець ніколи не робив нічого марного - нічого, чому не судилося б принести плоди. Але якщо 

він послав його народитися, рости, страждати і померти серед людей, то тільки тому, що знав, що 

це променисте і плідне життя Вчителя прокладе своїми справами незгладимий шлях, незнищенний 

слід, щоб усі його діти знайшли шлях, який повинен привести їх до істинної любові і, слідуючи 

його вченню, приведе їх до дому, де їх чекає їхній Творець. 

30 Він також знав, що та кров, яка свідчить про чистоту, про безмежну любов, і яка була 

пролита до останньої краплі, навчить людей виконувати з вірою в свого Творця те завдання, яке 

піднесе їх до Землі Обітованої, де вони зможуть принести Мені виконання свого завдання і потім 

сказати: "Господи, все здійснилося. " 

31 Тепер я можу сказати вам, що година, в яку була пролита Моя Кров на хресті, не була тією, 

яка вказувала на годину відкуплення людини. Моя Кров залишилася присутньою тут, у світі, 

живою, свіжою, і кривавим слідом Моїх Страстей позначила шлях до вашої спокути, яка дозволить 

вам осягнути дім, який обіцяв вам ваш Отець. 

32 Я сказав вам: Я - джерело життя, прийдіть і очистіть себе від ваших плям, щоб ви могли 

піти вільними і цілими до вашого Отця і Творця. 

33 Моє джерело складається з любові, невичерпне і безмежне. Ось що хоче сказати вам моя 

кров, пролита в той час. Воно скріпило моє слово, підтвердило моє вчення. 

34 Навіть у пустелі, хоча Я довірив Свій Закон Своєму народові, Я дав йому символ: манну. 

35 У цей час ви маєте іншу манну, вона не така, як та, що живила людей фізично. Ви також 

маєте Мою Кров, хоча це не та, що витекла з ран Ісуса. 

36 Я в дусі, і ви чуєте мене зараз як духовну сутність. Ви живитеся Моїм словом, яке є хлібом 

життя вічного, і очищуєтесь, виконуючи Моє вчення. Зрозумійте тепер, що для того, щоб досягти 

свого спасіння, ви також повинні внести свою частку, яка полягає в любові та доброчинності по 

відношенню до своїх ближніх. 

37 Я дав вам Свою Кров, прийміть її правильно. Якби одного того, що Я дав вам її, було 

достатньо для отримання спасіння, - істинно кажу вам, - тоді вже ніхто не грішив би, тоді вже не 

потрібна була б земля для спокутування гріхів, бо тоді вже всі люди жили б у Царстві Небесному. 

38 Я хочу, щоб ви власними заслугами зробили себе гідними прийти до Господа, бо як свідомі 

істоти ви заслуговуєте на безмежну благодать, невимовне щастя прийти в лоно Отця за те, що ви 

полюбили Його, і за те, що ви полюбили також Його створіння, які є вашими братами і сестрами. 

39 По моїх заслугах знайшли твої. Вони вкажуть вам шлях, приведуть вас на найвищу висоту 

духу, туди, де світло, мир, істинне життя. 

40 Ось Учитель, що освітлює ваш розум Своїми Божественними Вченнями, бо ви перебуваєте 

в Часі Світла. 

41 Ви поспішаєте на Мій заклик і виявляєте слухняність Моєму Закону, бо зрозуміли, що, 

виконуючи його, ви можете стати перед своїм Господом. Це універсальний закон любові, який 

людство пізнає і за яким буде жити. Вона змінить обличчя світу, перетворивши нестабільних 

людей на людей високої моралі. 

42 Я використовую грішників Сам і використовую їхню волю до оновлення, щоб дати приклад 

світові. Не дивуйтеся, що Я даю про Себе знати через грішника, бо Я дивлюся не на його гріх, а на 

його прагнення до спасіння. 
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43 Якщо врахувати, що Я перебуваю навіть у найменших істотах природи, то як Я можу 

відректися від вас і відокремитися від вас тільки тому, що ви маєте в собі недосконалості, адже 

саме тоді ви потребуєте Мене найбільше? 

44 Я є життя і перебуваю в усьому, тому ніщо не може померти. Думайте глибоко, щоб не 

залишатися прив'язаними до форми вираження. Заспокойте свої почуття і відкрийте Мене в суті 

слова. 

45 Я хочу, щоб ви розпізнали здібності духу ще зараз, поки ви ще втілені, щоб ви знали, як 

любити Мене, і щоб ваше поклоніння Богу було гідним Мене. Таким чином, ви відчуєте Мене в 

собі і поза собою. 

46 Існує багато вчень, релігій і сект. Всі шукають Мене, а Я кажу вам: Шлях, яким всі могли б 

знайти мене, - це той, яким мало хто шукає мене: шлях любові, що означає істину, допомогу і 

піднесення. 

47 Я все менше використовую алегорії і притчі, бо настав час, щоб ви розуміли Мене на основі 

цього простого і зрозумілого слова. Ще не світло вашої віри осяює ваш шлях, хоча так і повинно 

бути. Саме світло Моїх одкровень і таємниць змушує вас відрізняти добро від зла. Але світло віри 

все одно запалає у вас і змусить вас бачити з ясністю. Пам'ятайте, що Я сказав, що ви повинні 

врятувати багатьох своїх ближніх. Не бійтеся майбутнього, майбутнє - це Я, і в ньому ви також 

знайдете Мене. 

48 Кому, як не вам, зрозуміти і полегшити страждання ваших ближніх, адже ці страждання - ті 

самі, які ви принесли переді мною і від яких ви зараз очищаєтесь? Я залишаю вам приготовану 

розраду для стражденних сердець. 

49 Подумайте, як Я допоміг вам зрозуміти і виконати ту нелегку місію, яку ви отримали від 

вічності від Отця вашого. 

50 Не бійтеся, бо якщо ви вірите в Мене і покладаєтесь на Мене, то витримаєте. Пам'ятаєте 

того чоловіка, який підійшов до мене вдруге і сказав: "Господи, я вірю в Тебе і прошу, щоб Ти 

повернув здоров'я моєму батькові, який помирає. Я знаю, що якщо Ти так скажеш, він одужає". 

Побачивши таку віру в тому чоловікові, Учитель сказав йому: "Іди, і коли прийдеш у дім твій, 

батько твій зустріне тебе в здоров'ї". Так і сталося. 

51 Так буде віра ваша по волі Моїй; а коли ви побачите чудо, то знову звернетесь до Отця, щоб 

подякувати Йому. 

52 Ви не знаєте ні миру, ні справжньої любові, але Я хочу, щоб ви знали Мій мир і несли Мою 

любов у своїх серцях. 

53 Всі ви, хто бажає мати краще життя, всі ви, хто живе, мучений сум'яттям, яке панує у світі, - 

об'єднайтеся в молитві, щоб мало-помалу принести Мій мир на землю. Намагайтеся втілювати Моє 

вчення в життя, щоб Моє слово допомогло вам відчути, як любов знову починає входити в серця. 

Приготуйтеся до приходу Мого Царства серед вас, будьте посланцями і провісниками Мого миру. 

54 Зло, яке є сукупністю всіх людських гріхів, пороків і невігластва, довгий час панувало над 

людьми. Але моя воля, щоб вони зараз самі знищили цю владу. У цьому я буду їм допомагати, 

вручу їм свій меч, щоб вони могли ним перемагати зло. Ця влада впаде повністю зруйнованою, її 

вплив буде відкинутий усіма серцями; їхні голоси не будуть почуті і їхньому шепоту більше не 

будуть підкорятися. Душа вирветься на волю і стане над гріхом, тіло нарешті схилиться і 

приборкає пристрасті. 

55 Досвід, переконання, світло знань і врівноваженість, як плоди духовного розвитку людини, 

стануть тим благодатним ґрунтом, на який впаде моє насіння. 

56 Я буду правити тоді, але це буде у ваших серцях. Вам буде заповідано мир народів, і Я буду 

надихати вас з нескінченності. Відмінності рас поступово зникатимуть. Труднощі, які досі 

вважалися нездоланними, з часом будуть подолані розумом. Справедливість і розсудливість будуть 

виражатися у справах людей, і кожна людина буде жити пильно, щоб мир у світі не був 

порушений. 

57 Гіркота і біль залишать незгладиму пам'ять в душах, і цей біль, ця пам'ять буде як привид, 

якого люди будуть боятися, як вони боялися смерті до сьогоднішнього дня. 
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58 Але людство хоче нових випробувань, і вони будуть. З цих відвідин багато сердець вийдуть 

чистими, а багато душ - вільними. Війна ідей, яку ви ще не витримали, має спалахнути і 

поширитися, щоб ті, хто спить, прокинулися, а ті, хто перебуває в застої, залишили протоптані 

стежки і рушили вперед на шляху до відродження. Моє Ім'я і Моє Слово будуть використовуватися 

як зброя, і ними люди будуть завдавати собі шкоди. Але кажу вам, що не Моє Ім'я і не Моє Слово 

будуть боліти і "вбивати", а наміри, з якими люди їх використовують. 

59 Нарешті, ви всі будете переможені моїм вченням, моєю любов'ю, бо з мого слова потече 

світло, якого потребує світ, щоб повірити, пізнати і врятуватися. 

60 Працюйте над собою, бо відповідальність тих, хто прийняв Моє Слово в цей час, дуже 

велика. 

61 Дивним чином все, що відбувається серед вас у цей час, постає перед вами: чоловіки і жінки 

відчувають пробудження своїх приспаних духовних дарів, чують голоси з потойбіччя, мають 

духовні видіння і пророчі сни, тремтять під впливом невідомих сил, відчувають, як прояснюється 

їхній раніше затуманений розум і здатні осягати глибокі уроки. Безсловесні купаються у світлі 

натхнення, одержимі звільняються від свого тягаря і відкривають, що володіють даром спілкування 

з духовним світом. Голос Господній чують найбільш підготовлені, інші творять чудеса з хворими, 

яким повертають здоров'я завдяки Божій милості. 

62 Перед обличчям усіх цих чудес, серед усіх цих натовпів, які думали, що вони були покинуті 

Моєю допомагаючою любов'ю, була радість, і раптом вони виявили, що їхній дух сповнений дарів. 

Давним-давно вустами пророка вам було сповіщено, що цей час настане. 

63 Настав час, про який оголосив вам Йоіл. Але я повинен вказати вам, що ті дари духу, які ви 

зараз бачили, як вони виходять з вашого єства, були дані вам не тільки зараз. Вони проходили 

трансформацію разом з вами з початку існування вашого духу, і зараз, в цей час, Я послав вас на 

Землю, щоб ви пожинали плоди вашої еволюції. 

64 Дух Іллі прийшов, щоб відкрити цю епоху, торкнувшись променем світла, що знаходиться в 

ньому, органу розуму людини - двері, через які пізніше моє світло буде литися як слово, щоб дати 

людям детальну інструкцію і залишити моє слово як заповіт і шлях в нову епоху. 

65 Ілля був першим, хто дозволив почути себе через людський рупор, щоб оголосити вам про 

близькість моєї духовної присутності серед вас, і він також залишиться вашим духовним пастирем 

після закінчення мого проголошення. Ілля повинен продовжувати вести вас, тому що ви не в змозі 

зрозуміти все, чого Я вас навчаю, самостійно. 

66 Ілля відновить істинне значення вчення, яке Я давав вам з перших часів. Він просвітить вас, 

щоб ви знайшли істинне тлумачення Моїх одкровень. Він торкнеться кожного розуму і серця, щоб 

пробудити їх до світла цього нового світанку. Він також очистить вас від усіх плям і вад, які ви 

додали до духовних дарів, проявлених через вас. Бо не думай, що ти чинив досконало, і що все твоє 

діло було по правді. 

67 Я вказав вам 1950 рік як кінець цієї форми прояву через людський інтелект. Але це не буде 

означати кінець розвитку різних дарів, якими ви володієте; навпаки, після цього, перед обличчям 

відсутності Мого Слова, ваш дух буде шукати Моє світло, Мою Присутність і Моє натхнення, він 

буде докладати зусилля, щоб отримати їх, і таким чином він буде удосконалюватися все більше і 

більше з кожним днем. 

68 Свідчіть про Мене своїми здібностями, використовуючи їх для практики чеснот, для 

духовного прогресу, для творення миру для своїх ближніх. Дивіться, як момент слабкості, 

необдуманий крок, випробування, яке змушує вас спіткнутися, може збити вас з правильного 

шляху, з вузької стежки істини, і змусити вас збитися на стежки лише видимого світла, які все далі 

і далі відводять вас від виконання вашого обов'язку. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 159 
1 Ваша велика громадо, ваш дух сповнений радості, бо ви удостоєні благодаті бачити 

світанок нової ери, про яку вам сповістили пророки і Господь, Бог ваш. Зверніть увагу на все, що 

відбувається у світі, бо Я відкриваю Себе не тільки вам. 

2 Я вразив людей у їхньому матеріалізмі, щоб вони усвідомили час, у якому живуть, і визнали 

багато подій божественними знаменнями, на які вони дивилися байдужими очима, тому що 

приписували їм інші причини. 

3 У минулі часи були епохи, коли Божий народ умів духовно тлумачити все, що відбувалося 

навколо нього, бо це був народ, який жив у Моєму Законі, любив Мене і жив простим і 

доброчесним життям. Струни його серця все ще були чутливі, як і його дух. Ці люди жили в 

постійному духовному спілкуванні зі своїм Господом. Вони чули олюднений голос свого Творця і 

могли отримувати послання з духовного світу, від тих істот, яких вони називали ангелами. І в тиші 

ночі, в спокої свого серця і через дар сновидінь вона отримувала послання, настанови і пророцтва, 

яким вірила і яким підкорялася. 

4 Бог був не тільки на їхніх вустах, але й жив у їхніх серцях. Для них закон був не просто 

чимось написаним, а тим, чим жив народ. Природно, що їхнє існування було сповнене чудес, яких 

ви вже не відчуваєте зараз. 

5 Це ті приклади вчення, які гідні того, щоб їх брати за взірець, які ці люди закарбували своїм 

життям, і які мають бути дороговказом і насінням для поколінь, що прийшли після них. 

6 Розумію: Якщо ті люди через свою простоту і (внутрішню) піднесеність відчували духовне 

навколо себе, то природно, що зараз матеріалізм і безвір'я людей цього часу віддалили їх від тих 

проявів. Але Я кажу вам, що тепер досить жалюгідного, безплідного і убогого життя, яким живе це 

людство; тому Я шукав вас, б'ючи по серцях тих, хто спить, повертаючи зір сліпим, які не здатні 

бачити істину, і торкаючись до прихованих струн людей, щоб зробити їх сприйнятливими до Моєї 

Присутності. 

7 Чи не здається Вам, що цей науково-матеріалістичний світ майже не відчуває потягу до 

одухотворення? Я вам скажу, що в цьому немає нічого складного, тому що моя влада безмежна. 

Внутрішнє піднесення, віра, світло і добро є більш нагальною потребою для душі, ніж їжа, пиття і 

сон для тіла. 

8 Навіть якщо дари, здібності і якості духу довгий час дрімали, вони пробудяться на Мій 

заклик і спричинять повернення одухотворення до людей з усіма його чудесами і одкровеннями, 

які будуть більшими, ніж ті, що були в минулі часи, бо нині ви краще здатні їх зрозуміти. 

9 Я повинен сказати людям цього часу і часів прийдешніх, щоб ви не очікували побачити ті ж 

знаки або прояви, які бачили люди Першої Ери, бо ви повинні зрозуміти, що ви зараз живете в нову 

епоху, що ви мандрували і еволюціонували достатньо, щоб осягнути, зрозуміти і відчути зовсім по-

іншому. Тому не шукайте зовнішніх ознак, які лише вражають ваші органи чуття, щоб на них 

засновувати свою віру. Я приготував для вас нескінченні знамення, одкровення і чудеса, які ви 

побачите більше своїм духовним поглядом, ніж поглядом матеріального тіла. 

10 Вивчайте і осмислюйте те, що говорить вам історія, але розумійте, що сьогодні інший час, 

що ви живете в іншу епоху, і що подібно до того, як ваш дух має більший розвиток, ніж у ті дні, 

форма, в якій Я даю вам Моє вчення сьогодні, не та ж сама, навіть якщо її зміст той же і вічно 

дійсний. 

11 У цей день, коли ви з молитвою очікували свого Вчителя, Я воістину спускаюся до ваших 

сердець. Прийміть Мене там, люди, бо Я приймаю вас у Дусі Своєму Отчому. 

12 Я знаходжу мир у вашій душі і гармонію у ваших почуттях. Цей мир поширюється через 

ваше єство, і ця внутрішня підготовка запрошує Мій Дух спуститися у своєму божественному 

сяйві. Приготуйте всі свої здібності, щоб ви могли повністю осягнути Моє вчення. 

13 Я говорю з вами в цю мить не про фізичні почуття, а про ті почуття духу, які вже давно 

знаходяться в ній, але яких ви не зрозуміли, бо ви приймаєте тільки зовнішні форми і відкидаєте 

духовну суть. 
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14 Ви наближаєтеся до нетлінного життя, і я кажу вам: Ви ще незрілі, бо нахили вашої плоті 

ще не в гармонії з вашим духом. Але Я дав вам силу і мужність, щоб ви могли подолати інстинкти 

через медитацію і молитву. 

15 Моє слово, що передається через носія голосу, стає дедалі чистішим, глибшим і 

досконалішим, змушуючи закам'янілі серця ставати смиренними і благородними. 

16 Хто не пережив своєї "Голгофи" і хто не постраждав у житті? - Ніхто, бо ви всі несете хрест, 

ідучи за Христом. Я бачу, як ви живете віддано і слухняно, не повстаючи проти природних законів 

і сил природи, і коли Я побачив, що ви не порушуєте цих законів, Я сказав вам: ви гідні Отця і 

Владики, і тепер зрозуміли, що не жертвою земного тіла ви повинні віддавати шану Творцеві, бо ви 

зрозуміли правильний шлях прославлення Його Духом, так що ви перестали бути язичниками. 

17 Ви живете на землі і повинні використовувати елементи природи для того, щоб жити. Але 

оскільки всі підпорядковані закону, то і користуватися ними треба тільки в рамках цього закону. 

Таким чином ви даєте своєму духу те, що йому належить, а своєму тілу - те, що йому відповідає. Я 

ні в чому вам не відмовляю, бо ніщо не суперечить Моїм божественним настановам; але 

користуйтеся всім помірковано. 

18 Якщо ви знаєте Закон Отця, вам нема чого боятися, бо ви знатимете, як користуватися тим, 

що вам належить, у межах Мого Закону. 

19 Виконуйте те, що наказує вам Моє Слово, бо Я зроблю з вас народ миру і прогресу, бо ви - 

народ, якого Я шукаю. Ви - Ізраїль, в якому Левій, якого Я очистив для служіння Мені в цьому 

часі. 

20 У Першу Еру Отець помазав Левія, щоб від нього вийшли служителі поклоніння Богові, і 

вони стали передавачами Мого натхнення і Мого Закону. Тому ви бачите, що навіть серед 

новоприбулих Я шукаю Своїх слуг - тих, хто має йти в інші народи, щоб виконувати Мою місію. 

Це станеться після 1950 року, бо моя творчість буде визнана в усьому світі. 

21 Сьогодні ви ще допитливі учні, бо розумієте, що ще не можете вважати себе господарями, і 

тому поспішаєте почути слово Того, Хто знає все. 

22 Підготуйте свій дух, своє серце і свій розум, і ви врешті-решт станете вчителями і будете 

насолоджуватися своїми учнями. 

23 Я отримую вашу молитву, в якій ви просите Мене дарувати вам Мою благодать, щоб ви 

могли розуміти Моє слово. 

24 Бачите, Я не завжди говорю з вами притчами, Я роблю це з усією ясністю, щоб ви могли 

зрозуміти. 

25 Живіть і зміцнюйте свій дух у Моєму вченні, щоб він міг розвиватися. 

26 Вчення Вчителя завжди починається однаково, тому що в ньому та ж сама любов. Вона 

починається з любові і закінчується милосердям - два слова, в яких міститься все моє вчення. Саме 

ці високі почуття дають силу духу досягати областей світла і правди. 

27 Усвідомте шлях, яким Я поступово веду вас до розуміння і виконання Моєї Волі - не як 

наказ, бо Я, як безмежна Мудрість, знаю, що з вас самих народиться воля підкорятися Моєму 

Закону, коли Я надихну і пробуджу вас до любові. Моя любов просвітлює вас і робить вас 

вільними. Моя турботлива любов лише вказує вам шлях до досконалості, яким ви повинні йти. 

Шлях, про який Я так часто говорю вам, це той, що веде за межі фізичної смерті; бо ви завжди 

повинні бути готові до цього моменту переходу. Хіба ваша інтуїція або ваш дух не підказує вам, 

що є щось, що виживає після земного тіла, і що це щось - дух? Я завжди вчив вас цьому і готував 

до проходження цього роздоріжжя, щоб, коли ваш дух перейде з тлінного життя світу в духовний 

дім, де життя вічне, він не здивувався і не збентежився перед обличчям нескінченності. 

28 Ваша справа - тільки виконати своє призначення тут, і тоді Я обіцяю вам, за добре 

виконання ваших завдань і обов'язків, блаженне існування в духовному житті. Коли це станеться, 

ви більше не будете бруднити себе в болоті нечестя цього світу. Ваш дух більше не буде 

затьмарений низькими пристрастями земного тіла. 

29 Істинно кажу вам: Для того, щоб ви досягли повної чистоти, вашій душі доведеться ще дуже 

сильно очиститися, як в цьому світі, так і в духовному. 



U 159 

106 

30 Так часто, як це буде необхідно для вас, вам доведеться повертатися на цю планету, і чим 

частіше ви будете упускати можливості, які дарує вам ваш Батько, тим більше ви будете 

відтягувати свій остаточний вхід в істинне життя і продовжувати своє перебування в долині сліз. 

31 Кожна душа повинна показати прогрес і плоди свого розвитку протягом кожного земного 

існування, роблячи щоразу твердий крок вперед. 

32 Пам'ятайте, що єдине добро, яке приносить користь власному добробуту, - це те, яке 

робиться з істинної любові та милосердя до інших, і то безкорисливо. 

33 Коли душа стає слухняною і відданою волі свого Господа, вона робить це тому, що довіряє 

Йому. Вона не противиться покинути земне тіло і повернутися в потойбічний світ, бо не боїться 

його суду, не противиться повернутися на землю, де на неї чекають небезпеки і спокуси, бо знає, 

що вийде з цього очисного горнила чистішою. 

34 Хто перемагає спокуси, які приходять до нього ззовні і зсередини самого себе, того інші 

будуть називати просвітленим і обраним Господом. Крім того, поруч з ним буде духовна істота або 

ангел світла, який буде наглядати за ним, і разом вони будуть працювати до тих пір, поки не буде 

виконана моя воля. 

35 Тому не турбуйтеся, якщо ваші очі не побачать виконання цих пророцтв у цьому житті. Я 

дам вашому духу не тільки побачити, але й пожинати плоди, які він посіяв у минулі часи, 

незалежно від того, чи це було недавно, чи давно. 

36 Настає час суперечок, коли люди будуть демонструвати свій розум і красномовство, які 

приведуть їх до хвалькуватості і марнославства. Знову буде винесено на обговорення моє Слово 

Другої Епохи, і також будуть обговорюватися різні інтерпретації, що даються йому. Істинно кажу 

вам, що з цього вихору спалахне світло, розірветься багато покривал, і лицемірство буде повалене 

правдою. 

37 Це Моє божественне бажання, щоб люди прийшли до об'єднання своїх ідей і духовних форм 

поклоніння, бо Я маю дещо в запасі для них, коли це станеться. 

38 Вивчайте Моє вчення, робіть його своїм і живіть так, щоб вам не було чого боятися 

мирських мудреців, учених і книжників. 

39 Моліться, щоб безмежна мудрість виходила з ваших уст. 

40 Люди, ви боїтеся прийти до мене і застати мене в якості судді? Істинно кажу вам: навіть як 

суддя Я досконалий, тому ви не боїтеся несправедливості з мого боку. 

41 Досить нагадати справу перелюбниці, яку вже засудили її судді. Вона залишилася 

недоторканою завдяки словам Христа, того самого, який промовляє до вас у цю хвилину. 

42 Я не можу винести вам вирок, важчий за вагу ваших злочинів. Тому кажу вам, що вам нема 

чого боятися Мене, а тільки самих себе. 

43 Я один знаю всю тяжкість, велич і значення ваших гріхів. Люди постійно вражаються 

зовнішнім виглядом, бо не здатні зазирнути в серце ближнього. Я ж, з іншого боку, дивлюся в 

серця і можу вам сказати, що до мене приходили люди, які звинувачували себе в тяжких гріхах і які 

були сповнені каяття за те, що образили мене, але я знайшов їх чистими. Інші ж приходили і 

говорили Мені, що ніколи нікому не робили зла, але Я знав, що вони брешуть. Бо хоча їхні руки не 

заплямували себе кров'ю ближнього, але кров їхніх жертв, життя яких вони наказали забрати, 

пролилася на їхні душі. Це ті, хто кидає камінь, ховаючи руку. Коли я вимовляв у своїй проповіді 

слова "боягуз", "брехун" або "зрадник", все їхнє єство тремтіло, і часто вони віддалялися від мого 

уроку, тому що відчували на собі погляд, який спрямовував їх. 

44 Через недосконалість людського правосуддя ваші в'язниці переповнені жертвами, а місця 

страт заплямовані кров'ю невинних. Ах, скільки злочинців я бачу, які насолоджуються свободою і 

повагою у світі, і скільком розпусникам ви поставили пам'ятники на честь їхньої пам'яті! 

45 Якби ви бачили цих істот, коли вони потім живуть у духовному світі і в їхніх душах сходить 

світло! Замість безглуздих і марних поклонінь, Ви б послали їм молитву, щоб утішити їх у тяжкому 

покаянні. 
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46 Я приходжу, щоб встановити царство миру серед людей, і хоча це викличе лише посмішку у 

деяких, Я буду продовжувати, поки не доведу вам силу любові і справедливості - сили, про які ви 

не знаєте, тому що ви дуже мало використовували їх. 

47 Не на руїнах і не на трупах будуватиму я це Царство, а на родючих полях, вроджених 

досвідом і запліднених болем. На ній розквітне насіння Моє, там побачиш, як засяє правда Моя. 

48 Перед людьми цього часу стоїть завдання оновити і очистити свої земні тіла, щоб залишити 

добрий спадок тим, хто прийде після них, бо душі, які повинні прийти до втілення в ті часи, вже 

підготовлені і відібрані Мною. 

49 Зрозумійте своє призначення, люди. Зрозумійте це Слово, щоб знати своє завдання. Я не 

хочу, щоб ви брали на себе більше, ніж вам належить, або менше, ніж я вам доручив, бо тоді ваша 

праця не буде тривалою. 

50 Деякі з вас кажуть Мені в серці: "Учителю, чому Ти іноді в Своєму слові звинувачуєш нас 

за спокій людства?". Але кажу вам, що не ви будете рятувати рід людський в цей час, бо це 

надлюдська праця. Але тим не менш, ви є початком нового способу життя, початком духовно 

налаштованого людства, і цей початок неодмінно повинен сприяти порятунку і звільненню народів 

і націй. 

51 Я повинен ще раз сказати вам, що спільнота віри, яку ви утворюєте навколо моїх проявів, не 

є спільнотою, яку Отець у своїй любові ставить вище за інші спільноти землі. Господь звернув на 

неї свій погляд лише тому, що сформував її з душ, які завжди були у світі, коли зійшло нове 

божественне одкровення. Вони є духовними дітьми того народу Ізраїлю, народу пророків, 

посланців, провидців і патріархів. 

52 Хто, як не вони, міг би прийняти Мене в цей час, осягнути нову форму Мого одкровення і 

стати свідком виконання Моїх обітниць? 

53 Я говорю вам це тому, що тільки Я можу відкрити вам це. Бо написано, що тільки Агнець 

міг відкрити книгу з сімома печатями. Я повідомляю вам це для того, щоб ви усвідомили 

відповідальність, яку ви знову берете на себе перед іншими народами світу, для яких ви повинні 

бути як дзеркало, що відображає Мій Закон. 

54 Для цього народу тут існував тільки один Бог і вони знають, що Христос був "Словом", 

через яке Отець промовляв до людства. Ні Мойсей, ні Авраам, ні Соломон, ні Ілля - жоден з 

пророків не вважався ними божеством. З іншого боку, скільки посланців Господніх 

обожествлялися в інших народах і тим самим забували або не визнавали істинного Бога! 

55 Коли Я говорю про Свій "народ Ізраїлю", про "народ Господній", Я маю на увазі тих, хто 

приніс із собою на землю духовну місію - тих, хто сповістив Мій Закон, хто сповістив про Мене, 

хто був вірний Мені; тих, хто проголосив існування Бога живого, хто поширював насіння любові і 

хто зумів розпізнати в Сині присутність і Слово Отця. Це ті, хто складає народ Божий, це Ізраїль, 

сильний, вірний, мудрий Ізраїль. Це мій легіон воїнів, вірних Закону і Правді. 

56 Ті, хто переслідував Моїх пророків, хто розривав серце Моїм посланцям; ті, хто відвернувся 

від істинного Бога, щоб поклонитися ідолам; ті, хто відрікся від Мене, знущався наді мною і 

вимагав моєї крові і мого життя, не належали до обраного народу, навіть якщо вони називали себе 

ізраїльтянами за расовою ознакою; вони не належали до народу пророків, до ватаги просвітлених, 

до вірних воїнів. Бо "Ізраїль" - це духовне ім'я, яке незаконно використовувалося для підкреслення 

расової приналежності. 

57 Ви також повинні знати, що кожен, хто має бажання належати до мого народу, може 

досягти цього своєю любов'ю, милосердям, ревністю і законослухняністю. 

58 Мій народ не володіє якимись окремими країнами або містами світу, мій народ не є расою, 

але він представлений у всіх расах, серед усіх людей. Цей натовп людей тут, які чують Моє Слово і 

отримують нові одкровення, - це лише частина Мого народу. Інша частина розсіяна по землі, а ще 

одна, найбільша частина, живе в духовному світі. 

59 Це мої люди, які знають мене і люблять мене, які слухаються мене і йдуть за мною. 
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60 Сто сорок чотири тисячі обраних йдуть перед народом як лідери. Одні по плоті, а інші по 

духу. За ними йдуть великі легіони, як духовних істот, так і людей, які прагнуть досягти світла, 

щоб по праву називати себе "синами народу Ізраїлю". 

61 Діти цього народу завжди давали свідчення того, що вони мають владу над силами природи. 

Їхній шлях по світу залишив по собі слід великих чудес, які дивували людей тих часів. Ізраїль 

повинен і надалі демонструвати світові цю силу, бо вона свідчить про перевагу духу над матерією. 

62 Якщо деякі з ваших товаришів продемонструють вам силу своїх таємних наук, не бійтеся і 

не дивуйтеся, бо Я навчив вас більшим чудесам. І не треба нікого судити погано, бо кожна група 

людей шукала істину про духовне життя відповідно до своїх здібностей і віри. 

63 Я говорю з вами про все, щоб ви про все дізналися і ніщо вас не здивувало. Я даю вам свою 

настанову докладно, щоб ви не впали в області знань, які ви називаєте окультними, в таємницю або 

в німі і марні роздуми. 

64 Одухотворення - це ясність, це простота, це звернення до любові і це боротьба за 

досягнення досконалості душі. 

65 Коли цей народ прорветься і пошириться серед людства, навчаючи словом і ділом, з ним 

будуть боротися церкви, секти і науки. Одні будуть атакувати одну частину, інші - боротися з 

певними ідеями. Тоді народ Божий вже буде сильним, а віра і знання - стиглим плодом у його 

серцях. 

66 Хто з дітей цього народу буде серед тих, хто понесе це насіння до меж землі? Ви не знаєте, 

але Я вам відкриваю так багато, що ви є початком посіву в цьому часі. 

67 Учень Іван багато говорив для вас. Його натхнення є світлом для вашого шляху, відповіддю 

на ваші запитання та предметом для вивчення. У своєму одкровенні він побачив духовну битву 

цього часу, братовбивчі війни якої є лише слабким відображенням великої битви, що ведеться в 

духовному просторі і (духовно) в цьому світі. 

68 Сліпа до правди того, що відбувається, людина потребує цього одкровення, щоб побачити 

причину битви і хаосу, який панує у світі. Він також потребує одухотворення, щоб мати зброю для 

свого захисту в розпалі бою. 

69 Блаженні ті, хто вірує в слово Моє і готується, бо вони спасуться. Але горе тим, хто 

байдуже прислухається до Моїх застережень, бо вони будуть підхоплені вихором у повній 

безпорадності! 

70 Нехай скоріше небо і земля зруйнуються, ніж моє слово не збудеться. Бачите, багато століть 

тому цей час був сповіщений вам, і він настав, тому що Я передбачив його. 

71 Ви повинні молитися, натовпи людей, бо молитва прокладе шлях для тих, хто пізніше піде 

як сіяч. Знай, що в момент твого спілкування зі Мною світло Моє сходить з безмежності як роса 

благодаті на тих, за кого ти молишся. 

72 Зрозумійте свою місію, щоб кожен з вас був гідною дитиною Ізраїлю, народу Божого. 

73 Я готую вас до наслідування тих апостолів, які йшли за Мною в Другу Епоху і які своїм 

прикладом показали шлях лагідності, послуху і смирення. Ви будете носіями цієї Доброї Новини, і 

на кожному кроці будете чути голос своєї совісті, який підказуватиме вам, чи залишаєте ви своїми 

справами добрий приклад на своєму шляху. Я показав вам величезні поля насіння, на які впаде Моє 

божественне насіння. Вже моя турботлива любов все готує і робить готове. 

74 На всякий дух і всяку плоть Я вилив світло Духа Мого, щоб усі ви відчули Мене і побачили 

Мене, щоб увесь світ засвідчив Мою істину. 

75 Людина пробудилася, навчилася і розвинула свій розум, але залишила в сплячці дари духу, 

які необхідні для її досконалості. 

76 Людина заблукала, бо війни, які вона спричинила, - це плоди її поганої науки, яку вона не 

побажала очистити у світлі своєї совісті. Коли людський розум розвиватиметься в унісон з 

почуттями, просвітленими Божественним світлом, ви побачите, як люди відкриватимуть і 

творитимуть чудеса за допомогою своєї науки, якщо їх надихатиме любов до ближнього. 

77 Тільки мій голос може вести вас серед цієї плутанини понять, в якій ніхто більше не знає, 

що таке істина, і не може відрізнити добро від зла або світло від темряви. 
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78 Вам, що слухаєте Мене, кажу: ваша спадщина в цей час така ж, як і в попередні часи, а саме: 

нести світло Моєї вістки народам. 

79 Не тільки Моє Слово навчало вас, але й випробування, з якими ви постійно стикалися, були 

частиною Мого Божественного уроку. Іноді ви були здатні зрозуміти і використати випробування, 

а іноді залишалися заціпенілими і глухими до голосу Вчителя. 

80 Людина, яка відходить від вас, щоб жити в духовному домі; щось, що забирають у вас на 

землі; хвороба, яка приковує вас до ліжка і очищає через біль - це все випробування, які мудро 

входять у ваше життя, щоб допомогти вам виконати своє призначення, яке полягає в любові один 

до одного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 160 
1 Плід життя, солодкий і корисний плід для духу - це те, що Я даю вам у Своєму Слові. Їжте і 

відчувайте, що ви зібралися за столом Господнім. О пророки Третьої Епохи! Приготуйтеся, щоб 

побачити те, що дано побачити лише позначеним. Хоча багато хто з тих, хто складає цей натовп, не 

відчувають Моєї Присутності у своїх серцях і умах, ви можете свідчити про свої видіння, 

свідчення, повне світла і істини, як за змістом, так і за формою. Істинно кажу вам: коли хто з вас 

внутрішньо готується, дух входить у світло духовного життя, де він насичується і надихається, щоб 

потім бути здатним пояснити своє бачення тим, хто чекає його свідчення. 

2 Коли цей народ одухотвориться і навчиться відчувати Мою Присутність, йому більше не 

знадобиться провидець, щоб дати йому доказ того, що Мій прояв був істиною. Тоді Я зможу 

сказати вам: "Блаженні ті, які увірували, не бачачи. 

3 Великою і серйозною є відповідальність провидця, бо часто від його слова залежить віра 

багатьох слабких сердець, які шукають доказів, щоб повірити. 

4 Стригаль повинен розвинути велику інтуїцію, щоб розпізнати, чи є те, що він бачить у дусі, 

плодом доброї підготовки, чи ні; чи слід свідчити про побачене своїм братам і сестрам, чи слід це 

приховати. Але як мало з тих, хто отримав цей дар, змогли просувати його з тією любов'ю, 

ревністю і духовністю, якої він вимагає! 

5 Дар провидіння - один з найскладніших, і тому я говорю вам, що погляд провидця ніколи не 

зможе проникнути в духовну область без одухотворення. 

6 Одухотворення - це піднесеність почуттів, чистота в житті, віра, благодійність, милосердя, 

смирення перед Богом і глибока повага до отриманих дарів. Якщо вам вдається досягти будь-якої з 

цих чеснот, ви починаєте проникати своїм духовним поглядом в оселю любові і досконалості. Так 

само, якщо ви досягаєте одухотворення, ви вже можете сказати на землі, що живете в духовному 

домі, навіть якщо це тільки в моменти вашої молитви. При цьому ви отримаєте світло, яке відкриє 

вам події, що лежать в майбутньому, бо для ширяючого духу те, що прийде, вже не є таємницею. 

7 Так, учні, тільки в людському житті людина не знає, що буде в майбутньому, що прийде 

завтра. Він не знає своєї долі, не знає, яким шляхом має йти і яким буде його кінець. 

8 Людина не змогла б витримати знання всіх випробувань, які їй належить пройти у своєму 

існуванні. Тому в Своїй милосердній любові до нього Я поклав цю завісу таємниці між його 

теперішнім і майбутнім і таким чином запобіг тому, щоб його розум не заблукав, споглядаючи або 

пізнаючи все те, що йому ще належить пережити і вистраждати. 

9 Дух, з іншого боку, істота, наділена силою і створена для вічності, має в собі здатність знати 

своє майбутнє, дар розпізнавання своєї долі, а також силу зрозуміти і (також) прийняти всі 

випробування, які чекають на неї, бо знає, що в кінці шляху, пройденого в послуху Закону, вона 

досягне землі обітованої, раю духу, який є станом піднесення, чистоти і досконалості, якого вона 

врешті-решт досягне. 

10 Візьміть мене за приклад для свого одухотворення, бо саме тому я тоді став людиною. 

Кожен мій твір був довготривалим повчанням для людства. Але якщо мої твори були повчанням 

для людства, то ви також повинні взяти їх за приклад для себе, щоб ви могли ще вище розвинути 

себе і розкрити дари духу і людські здібності і все більше наближатися до того прикладу, який я 

дав вам своїм життям, своїми творами і своїми словами. 

11 Пам'ятайте, що як людина Я завжди знав, яке Моє призначення в цьому світі, що Я знав 

майбутнє і з дитинства був його свідком. Через Ісуса Я говорив зі Своїми учнями про все, що буде 

відбуватися в останні дні Мого перебування на землі, якими будуть Мої страсті і жертовна смерть. 

Я відкрив людству його духовне майбутнє, передбачив його боротьбу і його випробування, 

заздалегідь проголосив, що буде відбуватися в народах з того часу і до того часу, який Я назвав 

Моїм новим одкровенням, яке ви називаєте "Другим пришестям". 

12 Одухотворення тіла Ісуса дозволило Йому знати свою долю, бо Мій Дух відкрив її Йому, і 

саме це одухотворення дало Йому силу прийняти Волю Отця з абсолютною любов'ю і смиренням. 
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13 Ви не можете досягти рівня духовності вашого Вчителя, щоб знати, яка ваша доля, яке 

майбутнє вас чекає, але через ваше внутрішнє піднесення Я дам вам відчути близькість якоїсь 

події. 

14 Це передчуття, це духовне бачення майбутнього, це знання свого призначення ви досягнете 

лише в тій мірі, в якій ваше єство, що складається з тіла і духу, буде поступово розвиватися все 

вище по шляху одухотворення, а це, повторюю, віра, щирість, життєлюбство, любов і готовність 

допомогти ближньому, смиренність і любов до свого Господа. 

15 Щоб допомогти вам очистити своє єство, Я передаю вам Мої думки, які ви, ставши Словом, 

отримуєте через інтелект Моїх глашатаїв і які вказують вам шлях до Світла. Я благословляю того, 

хто вірить у цю істину, як і того, хто сумнівається, бо всі ви - Мої учні, Мої улюблені діти. 

16 Моє вчення через це проголошення залишить серед людей дорогу одухотворення, яка 

нагадуватиме Моїм учням, що Я був з ними по-новому, щоб виконати Свою обіцянку. 

17 Це новий день, який жайворонки зустріли своєю треллю, щоб сповістити людству про 

присутність Третього Часу. 

18 Моє нове одкровення було оголошено так, щоб воно збіглося з часом боротьби між 

висхідним прагненням духу і матеріалізацією тілесної оболонки, часом війни між істиною і 

брехнею, битви між добром і злом, між світлом і тінню. 

19 Подумайте про тих ваших співвітчизників, які називають себе сильними. Вони хочуть 

торжества вбивства, вони хочуть побудувати свою нову імперію на руїнах, руїнах і трупах. 

20 Я кажу вам, що настав час сіяти насіння світла і миру на полях, які ви зробили родючими 

своєю любов'ю. 

21 Я шукаю серця людини, щоб врятувати її від її скорботи і визволити її від її сум'яття. Бо Я 

переможу, давши вам життя вічне, щоб врешті-решт панувати над живими. 

22 Мої духовні воїни знаходяться в самому розпалі битви за спасіння своїх братів і сестер на 

землі, і істинно кажу вам, вони не повернуться переможеними, а навпаки, вони будуть співати пісні 

тріумфу після свого прибуття. 

23 Я приходжу, щоб викупити вас силою думки, без необхідності Моєму Слову ставати новою 

людиною, щоб оселитися серед вас. Що дивного в тому, що Мій Дух відкривається вашому через 

думки? Що дивного в тому, що пастир шукає своїх загублених овець? 

24 Істинно кажу вам: ще до того, як ви існували, Я полюбив вас і, знаючи вашу долю, вже 

думав про ваше спасіння. Тому такою була Моя воля жити як людина з людьми, бо Своєю любов'ю 

Я хотів показати вам шлях до світла, який колись приведе вас до життя у вічності, в домі Мого 

Отця. 

25 Я відкрив Свою божественну силу на землі через Ісуса: Я воскресив Лазаря, навернув 

Магдалину, повернув зір фізично і духовно сліпим, вселив віру і надію в серця, відкрив новий шлях 

душам, які застрягли в застої; і, нарешті, окропив землю Своєю Кров'ю і дав вам Своє Тіло на доказ 

того, що Я був серед вас з любові, щоб повністю віддати Себе тим, кого дуже люблю. 

26 Сьогодні, як і тоді, Я віддаю Себе людству в Дусі, щоб врятувати вас, зробивши вас 

корисними, бо насіння, яке Я дав вам посіяти, - це насіння користі, завдяки якому ви перестанете 

бути духовно безплідними і паразитами життя. 

27 Ви все ще вагаєтесь, чи йти на роботу? Так, діти мої, але те, що для вас - роки і століття, для 

мене - лише миті. Я використовую час для того, щоб плід любові дозрів в умах, серцях і душах. 

28 Це час, коли Божественне світло повною мірою засяє в Моїх послідовниках, які розкриють 

дари Духа і доведуть, що їм не потрібні ні земні блага, ні мирські науки, щоб творити добро і 

творити чудеса. Вони будуть зцілювати Моїм ім'ям, відновлювати безнадійно хворих, 

перетворювати воду на бальзам і піднімати мертвих з постелі. Їх молитва матиме силу 

втихомирювати бурі, заспокоювати сили природи та боротися з пошестями і злими впливами. 

29 Одержимі будуть звільнені від своїх одержимостей, своїх переслідувачів і гнобителів через 

слово, молитву і авторитет Моїх нових учнів. 

30 Але істинно кажу вам: коли Я побачу народ Мій підготовленим, то дам йому знати годину, 

коли він вийде на битву світла проти темряви. І якщо ви зустрінетеся з відторгненням, пам'ятайте з 
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холоднокровністю, що не вперше людина відкидає Моє насіння. З найдавніших часів людина 

відривала гілки від "дерева", щоб пересадити їх на свій розсуд, щоб потім вже не знати їх 

походження. Але Я хочу, щоб ви знали, що по суті Я і є те дерево - у Своїй справі, на яке людина 

не повинна впливати ніяким чином, але від якого вона повинна тільки отримувати плоди і насіння 

якого вона повинна поширювати. 

31 Боротьба добра зі злом існує не тільки у вашому світі, ви можете зіткнутися з нею і в 

духовному світі, де відбуваються великі битви, вплив яких доходить до вас і відбивається у війнах. 

Не дозволяйте, щоб духовний світ, який захищав вас до цього часу, був замінений істотами, що 

мають мало світла знань. Слідкуйте за своїми кроками і постійно закликайте мир для цього світу, в 

якому ви живете. 

32 Молитися і працювати. Одухотворяйте себе, щоб бути переможцями у всіх випробуваннях. 

Згадайте приклади вчення, які дав вам народ, що зветься Ізраїль, який вирушив на заклик свого 

Господа. Їх повели в пустелю, щоб вони отримали великий урок. Там вони вивчали Закон, вчилися 

спілкуватися з Отцем, пробуджували свої духовні дари. Вона вчилася виконувати Божі заповіді, 

узгоджувати свої дії з законом і жити разом у злагоді та братерстві. 

33 Ця слухняність рятувала його від небезпечних ситуацій і засідок. Її єдність робила її 

сильною у протистоянні з ворогами. Його наказ робив перехід через пустелю терпимим, а часто і 

радісним. Завдяки своїй наполегливості та вірі вона здобула перемогу і пережила сповнення Божої 

обітниці. Коли люди сьогодення роздумують над історією того народу, вони дивуються великій 

вірі того народу і дивуються багатьом чудесам, які Господь творив на їхньому шляху. - Коли я чую, 

як зітхання вириваються з ваших грудей при вигляді цієї віри і духовності, я кажу вам, що тільки 

від людини залежить, щоб ці чудеса повернулися. Коли Я побачу, що вони готові, Я відкрию їм 

Себе. 

34 Тепер завдання всіх, хто вже озброєний і пробуджений, проголосити звільнення світу. 

Пам'ятайте, що Ілля, Обіцяний на цей час, нині готує все, щоб визволити поневолені матеріалізмом 

народи землі з-під влади фараона, як колись Мойсей у Єгипті визволив коліна Ізраїлеві. 

35 Скажіть своїм товаришам, що Ілля вже виявив себе через людський розум, що його 

присутність була в дусі, і що він буде продовжувати освітлювати шлях усіх народів, щоб вони 

могли йти вперед. 

36 Ваш Пастир має завдання повернути усі створіння на їх істинний шлях, незалежно від того, 

чи належить він до духовної, моральної або матеріальної сфери. Тому кажу вам, що народи, які 

приймуть поклик свого Господа через Іллю, будуть благословенні, бо вони залишаться 

об'єднаними законом справедливості і любові, який принесе їм мир як плід їхнього порозуміння і 

братерства. Об'єднавшись, вони вийдуть на поле бою, де боротимуться проти корупції, 

матеріалізму та брехні. У цій боротьбі люди цього часу переживуть нові чудеса і осягнуть 

духовний сенс життя - той, що говорить про безсмертя і мир. Вони перестануть вбивати один 

одного, тому що зрозуміють, що потрібно лише знищити своє невігластво, свій егоїзм і згубні 

пристрасті, з яких походять їхні падіння і негаразди - як матеріальні, так і духовні. 

37 Звідки береться ідолопоклонство і релігійний фанатизм, як не від незнання законів, що 

керують духом? Що є причиною воєн, які сіють смуту серед народів і знищують людей, як не 

непомірна жадібність або нестримна ненависть? 

38 Зрозумійте, що остання битва - це не битва людей проти своїх братів, а битва добра проти 

зла. Я вкладаю свій меч у правицю людини, щоб вона перемогла саму себе і досягла воріт Землі 

Обітованої. Але не сподівайтеся, що це якась вітчизна, яку ви отримаєте у спадок, бо цю нову 

Обітовану Землю ви відкриєте в глибокому спокої вашого духу. Ви відчуєте перетворення вашого 

раніше незахищеного, ворожого і жалюгідного світу на щедро багату і люблячу землю. Ви будете 

жити там, де є духовність, справедливість і любов. Це принесе прогрес людству в результаті того, 

що воно буде живитися істинним знанням. Людське життя буде більш піднесеним, і по мірі того, як 

мій дух проявиться серед зрілих людей майбутнього, настане час одкровень у всіх сферах, і ви 

побачите, як здійсняться знаки і чудеса, які попередні покоління пророчо проголошували вам. 
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39 Потім, коли світ досягне свого оновленого звільнення і увійде в це праведне і добре життя, 

кероване світлом Іллі, ви будете мати тут, на землі, відображення духовного життя, яке чекає на 

вас за межами цього життя, щоб потім вічно насолоджуватися миром і світлом вашого Отця. - 

Якщо ж ви дивуєтеся, як усі народи об'єднаються в один народ, як ті племена, що утворили народ 

Ізраїлю, то кажу вам: не турбуйтеся, бо коли всі народи будуть виведені в "пустелю", то відвідини 

переплавлять їх разом, і коли це станеться, нова манна впаде з небес на всі нужденні серця. 

40 Радійте в Моїй присутності, улюблені люди, влаштуйте свято в своєму серці, кричіть від 

радості, бо нарешті ви побачили, що прийшов День Господній. Ви боялися приходу цього дня, бо 

все ще мислили, як древні, і вважали, що серце вашого Батька мстиве, що він затаїв образу за 

отримані образи, і що тому у нього є серп, бич і чаша страждань, готові помститися тим, хто так 

багато і так часто ображав його. Але яким же було ваше здивування, коли ви побачили, що в Дусі 

Божому не може бути ні гніву, ні люті, ні відрази, і хоча світ ридає і плаче, як ніколи раніше, 

причина не в тому, що Отець дав йому цей плід їсти і цю чашу пити, а в тому, що це жнива, які 

людство потроху пожинає через свої діла. 

41 Це правда, що про всі згубні події, які були розв'язані за цей час, вам було повідомлено 

заздалегідь. Але не думайте, що через те, що вони були оголошені вам, ваш Господь посилає їх вам 

у покарання. Навпаки, Я в усі часи застерігав вас від зла, від спокус і допомагав відновлювати вас 

після падінь. Більше того, я забезпечив вас усіма необхідними засобами для того, щоб ви могли 

врятуватися. Але ви також повинні усвідомити, що завжди були глухими і невірними до Моїх 

закликів. 

42 І сьогодні Я кажу вам: скористайтеся моєю працею, як ковчегом, і ввійдіть у нього, щоб 

бути в безпеці від штормів, що наближаються. Але ви побачите, що багато хто не хоче вірити 

Моєму попередженню і не готується. Але потім, коли прийде суд і буде бити їх батогами, перше, 

що вони скажуть, це те, що Я помстився їм і покарав їх. 

43 Послухайте слово Моє, о люди, і насолоджуйтеся його добром. Відкрийте свої серця, і ви 

відчуєте відвідини вашого Отця. Сповідуйтеся переді мною в дусі, і ви відчуєте мир, який більше 

ніколи не захочете втрачати. 

44 Як ви могли очікувати Мене, коли ви були сповнені насильства і Мій прихід викликав у вас 

жах замість безмежної радості? Я ще раз кажу вам, що вам нема чого боятися Мене, але через вас 

самих може спіткати всіляке зло. Бійтеся, отже, спокути, яку ви можете понести за свої гріхи. 

45 Я дійсно невтомно пильний, але справедливий, щирий і непідкупний. Оскільки ви вийшли з 

Мене чистими, Я вважаю справедливим, щоб ви повернулися в такому ж стані. Я навчив вас, що 

заплямовані не можуть досягти Мене. Він повинен спочатку очиститися сам, і це те, що зараз 

відбувається у світі. 

46 В Ісусі світ побачив свою Богом створену людину. Люди отримували від нього лише уроки 

любові, повчання безмежної мудрості, докази досконалої справедливості, але ніколи - жодного 

слова насильства, вчинку чи ознаки образи. Скільки, навпаки, його ображали і знущалися над ним. 

Він мав владу і всю силу в Своїй руці, якої не має весь світ, але це було необхідно, щоб світ пізнав 

свого Отця в Його істинній природі, справедливості і милосерді. 

47 В Ісусі світ побачив Отця, який віддає все для своїх дітей, не вимагаючи нічого для себе 

натомість - Отця, який з безмежною любов'ю прощає найтяжчі образи, ніколи не мститься, і Отця, 

який замість того, щоб позбавити життя своїх дітей, які його ображають, прощає їх і своєю кров'ю 

вказує їм шлях до їхнього духовного відкуплення. 

48 Як могло статися, що в цей час, коли Я відкриваюся людям у дусі, Я зітру з їхніх сердець те 

уявлення про люблячого і справедливого Отця, яке вони створили для себе про Мене за час свого 

земного життя? 

49 Ви повинні приготуватися, бо я несу справедливість для всіх. Приготуйтеся, бо велич, з 

якою Я поставлю Себе, не вселить страху у ваші серця, але буде причиною для радості і веселощів. 

50 Пильнуйте і моліться, щоб бути поруч зі Мною в битві, яка наближається. 

51 Подивіться, як Моє світло розбиває тумани вашого світу. Це правда, що Я воюю проти 

людей, але тільки для того, щоб викорінити все зло, яке живе в їхніх серцях. Я вкладу світло і силу 
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моєї любові в тих, хто вірно піде за мною, і вони тоді скажуть: "Шукаймо дракона, який підстерігає 

нас, звіра, який змушує нас грішити і ображати Господа". Шукатимуть її на морях, у пустелі, на 

горах, у лісах і в невидимому, і не знайдуть, бо вона живе в серці людини. Тільки це породило 

його, і там воно розрослося, поки не стало панувати на землі. 

52 Коли спалах мого меча світла потрясе серце кожної людини, насильство, що виходить від 

зла, буде ставати все слабкішим і слабкішим, поки не зникне. Тоді ти скажеш: "Господи, 

божественною силою Твоєї милості я переміг дракона, який, як я думав, підстерігав мене з 

невидимості, не думаючи, що я носив його у своєму серці". 

53 Коли мудрість засяє в усіх людях, хто наважиться знову перетворити добро на зло? Хто ж 

тоді все-таки відмовиться від вічного заради тлінного? Істинно кажу вам: Ніхто, бо всі ви будете 

сильні в Божественній мудрості. 

54 Гріх - це лише результат невігластва і слабкості. 

55 Тому я запрошую вас на Моє Божественне вчення, щоб ви стали справжніми дітьми світла. 

56 Перед людством відкрилася нова епоха. Поки світ спить, не знаючи про світло, яке його 

осяює, у духовній сфері панує радість і свято. На всякий дух і на всяку плоть вилився Дух Мій у 

цей час. 

57 Розсіяне живе нове насіння Авраама, і воно повинно бути возз'єднане, щоб дати йому Мої 

нові духовні настанови. Війни, руйнування, хаос і смерть виявилися недостатніми для того, щоб 

людство зрозуміло, що Моя справедливість зійшла, щоб закликати їх на шлях Мого Закону. 

Посланці, яких Я послав, сплять, і в світі вони шукають лише комфорту, благополуччя і земних 

благ, вони сховали ідеал духовної вічності. Голос совісті промовляв до них, але його крик 

заглушився в матеріалізмі розуму і людського серця. Я дозволив усьому болю, гіркоті, ненависті і 

нещадності виплеснутися назовні, але в той же час нагадав людям про Мій закон любові і 

справедливості і дав їм зрозуміти, що Мій прихід був передбачений саме для такого часу. 

58 Незначний куточок землі був обраний Мною для Свого прояву. Прості чоловіки і жінки 

були обрані в цьому часі, щоб служити мені як посередники для мого проголошення, які мали 

щастя бути першими, хто почув мої Божественні слова в цей третій раз. Невблаганно, в силу 

духовного значення цього слова і тих чудес, які Я творив серед своїх дітей, ця перша група людей 

перетворилася на натовп, а згодом - на велику громаду. 

59 Моє Слово боролося за те, щоб звільнити ці серця від матеріальних пут, від егоїзму і 

лицемірства, а також звільнити їх від пороків і невігластва. Це єдиний хрест, який я поклав на їхні 

плечі, але це лише перші кроки. Я говорив цьому народу, що настане день, коли вони будуть 

творити дивовижні справи своїм поглядом, своїм словом, своєю думкою. Коли відбудуться ці 

події? - Коли серед вас запанує одухотворення. 

60 Об'єднані думки великої групи людей зможуть скинути погані впливи і зіштовхнути ідолів з 

п'єдесталів. 

61 Сьогодні ви все ще тремтите під впливом війни і перед обличчям розгулу сил природи і 

боїтеся суду людського. Причиною цього є те, що ви відчуваєте себе маленькими і нездатними 

через недостатній розвиток своїх духовних дарів. 

62 Щасливий той, хто готується, бо він буде тим хоробрим воїном у цій битві, який в кінці 

вийде переможцем. Як Ви вважаєте, які сили воюють між собою? Ви відповідаєте мені людськими 

домислами, а я вам кажу, що саме сили добра і зла зійдуться у вирішальній битві. Яка з цих сил, на 

Вашу думку, переможе? Ти скажеш Мені: "Безсумнівно, сила добра, Учителю". І справді, якщо ви 

будете любити один одного, то добро переможе у вас зло. 

63 Я колись показав вам, як подолати спокуси світу і смерті, щоб любов і правда перемогли. 

Тепер Я хочу, щоб ви йшли за Мною, щоб вигнали пристрасті зі своїх сердець, щоб туди, 

всередину вас, увійшов мир Божественного Духа, і щоб ви запросили Мене мати Моє святилище 

всередині вас. Але потім, коли ти переможеш зло, ти будеш здивований, бо зрозумієш, що ти сам 

створив спокусу своїми пристрастями, нахилами, слабкостями і гріхами, а коли ти її переміг, ти 

вбив у собі цей домінуючий вплив. 
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64 Заслужите собі мир, люди, але не просіть у мене цього миру, не здобувши його, не 

поборовшись за нього. Час пішов, ваш дух виріс, і тепер він повинен отримати все, чого прагне і 

чого потребує. Його дитинство, той вік, коли батько повинен був забезпечити своїх маленьких 

дітей всім необхідним, вже позаду. 

65 Я доведу людству, що його проблеми не будуть вирішені насильством, і до тих пір, поки 

воно буде використовувати руйнівну і вбивчу зброю, воно не зможе створити мир між людьми, 

якою б страшною і грізною ця зброя не здавалася. Навпаки, як наслідок, вони лише викличуть ще 

більшу ненависть і ще більше бажання помститися. Тільки совість, розум і почуття милосердя 

зможуть стати тими підвалинами, на яких буде триматися епоха миру. Але для того, щоб це світло 

засяяло в людях, вони повинні спочатку спорожнити чашу страждань до останньої краплі. 

66 Не падайте духом, учні, коли чуєте чутки про війну, коли бачите голод і злидні, що 

наближаються, і дивні пошесті, що з'являються. 

67 У глибині ваших сердець ви будете мати впевненість, що людство вип'є помиї з чаші 

страждань, коли прийдуть ці відвідини. Ви не повинні залишатися бездіяльними або байдужими в 

цю годину; навпаки, ви повинні тоді присвятити себе своєму завданню - нести світло до розуму 

заплутаних і цілющий бальзам хворим. 

68 Пильнуйте і моліться, люди, щоб впливи тієї сили зла, в якій відроджуються людські 

пристрасті і чинять свої злодіяння збентежені духи, не затьмарили світло, яке Я дав вашому 

розумінню. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 161 
1 Я - нерозлучний друг людського серця. Я супроводжував вас у всі часи на всіх шляхах. 

Коли ви шукали Мене як порадника, ви отримували цілющі і люблячі поради. Коли ви звернулися 

до Мене за полегшенням, ви знайшли в Мені лікаря, який зміцнює ваш дух. У щасливі дні я 

розділяв вашу радість і невинно посміхався вашим здоровим радощам, які ви зустрічаєте на своєму 

життєвому шляху. Призивайте Мене з благоговінням, коли ви перебуваєте в залежності від 

пороків, знаючи, що тоді ви завдаєте шкоди своїй душі і викликаєте виродження у своєму тілі. Не 

шукайте Мене в тіні або в матеріалізмі складного або штучного життя. Шукайте Мене у світлі і 

використовуйте свої здібності на благо собі і своїм ближнім. Я трансформую вас, щоб ви 

повернулися до того стану досконалості, який був у вас спочатку. Я хочу, щоб ви закарбували в 

своєму дусі це вчення, яке Я так часто повторював, бо незабаром Моє Слово більше не буде чути 

через глашатаїв. Я не хочу, щоб ті, хто отримав моє вчення, відійшли від мене після цього часу. 

Будьте готові до діалогу від духу до духу і вчіться отримувати мої вказівки і пророцтва через 

інтуїцію. У глибині своєї совісті почуйте Мій голос, який веде вас. 

2 Дух, в силу своєї свободи волі, є господарем у виборі свого шляху, і була моя воля, щоб він 

використовував свій розум і свою силу волі, щоб він довів мені свою любов і визнання. Закон 

закарбований на дусі, а плоть слабка. Я підготував дух і матерію до утворення єдиного цілого, 

здатного виконати велике призначення, що містить у собі мудрість і досконалість. 

3 Споконвіку існувало два можливих шляхи для устремлінь душі, а також два її 

представники: Авель і Каїн. Авель - перший приклад послуху, а Каїн - перший, хто наситив своє 

серце злом і спокусами світу. 

4 Моє світло освітлює все створене, і кожен, хто хоче спастися, підкоряється Закону і 

перемагає свою неслухняність. Я, як Отець, страждаю за тих, хто впав у спокусу і заблукав; але ви 

всі прийдете до Мене. Настав час пробудження духу, і Я покликав людство. Я хочу, щоб ви 

досягли благословенного міста, яке було обіцяне вам від початку часів. 

5 Я показую вам Свій шлях і запрошую вас йти ним з любові. Я вас не примушую, ви не мої 

раби. Ви всі несете в собі Моє світло і можете вибрати той шлях, який вам до вподоби. Я побачив, 

що світ викликав у вас втому і що ви готуєте себе до того, щоб крок за кроком йти до Царства 

Небесного. Моліться за людей з того етапу життя, на якому ви перебуваєте, і посилайте їм промені 

світла своїми думками. Все, що ви робите в Моє ім'я, Я благословлю. 

6 Хто відкрив людині таємниці плоті? Сама плоть. Хто відкрив таємниці науки? Розум. Але 

кажу вам, що існування Бога може бути відкрите йому тільки духом. 

7 Прекрасна притча про рай, про дерево пізнання добра і зла була дана першому натхненням. 

Це було глибоке послання для людей усіх часів і народів. Але істинний сенс цього вчення не був 

зрозумілий одними і сфальсифікований іншими. 

8 З цього нерозуміння виникла суперечка, яка розділила тих, хто вивчав божественні 

одкровення, і тих, хто заглиблювався в природу. Так розгорілася битва між тими, хто шукає Мене 

духом, і тими, хто очікує всього матеріального. 

9 Як нерозумні були ті, хто вважав, що наука засуджується в очах Бога! Я ніколи не 

оголошував себе її противником, оскільки я є початком і кінцем будь-якої науки. Але ті, хто зробив 

зі своєї науки закон, були матеріалістами. Віддаючи шану своїй науці, вони забули Бога, Того, Хто 

створив все Своєю божественною мудрістю. 

10 Який істинний сенс тієї притчі, яку Я навів першому? Його значення пояснювалося 

божественним голосом, який спочатку давав про себе знати в людині через її совість, щоб 

попередити її про випробування, які приготувало їй життя. Це був батьківський голос, який з усією 

любов'ю говорив дитині: "Готуйся, пильнуй і молися, щоб не впасти в спокусу. Стережись! 

Пробудіть свої почуття і здібності, щоб ви могли пройти випробування, в яке Я вас поставив, в 

конфлікті духу з плоттю, в якому вічні цінності переможуть над жалюгідністю тлінного тіла. 

Дивіться на все, що вас оточує, але йдіть обережно, щоб не спіткнутися. Тіло, яким ви володієте, і 

через яке ви сприймаєте всі ці чудеса і славу творіння, є слабким створінням, яким ви повинні 
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керувати за допомогою духу. Не дозволяйте їй нав'язувати вам свої земні бажання і нахили. Навчи 

її користуватися тільки тим, що їй необхідно для дотримання Мого Закону. 

11 Хто може проконсультувати вас на кожному з ваших кроків? Совість, те божественне 

світло, яке Я залишив у тобі, щоб воно було твоїм світильником і дороговказом на життєвому 

шляху. І як стати уважним до цього голосу і цього поклику? Через молитву, яка є способом 

з'єднання зі своїм Отцем. Якщо ви підготуєте себе таким чином, то ваше існування на землі стане 

вічним Едемом! 

12 Але скажу вам, що натхнення, яке Я вкладав у людину, не було почуте, і тому в її житті 

з'явився біль. 

13 Багато хто сьогодні насміхається над тими натхненнями, які отримували люди про духовне. 

Але в цей час, який є часом світла, людство зрозуміє вчення, відкриті в минулі часи. Але для того, 

щоб зайти так далеко, їй ще доведеться скуштувати чимало плодів врожаю з дерева науки, яке вона 

виростила. 

14 Так, якби люди з істинною любов'ю доглядали за деревом науки з першої миті пізнання 

добра і зла, кажу вам, плоди, які б вони пожинали, були б зовсім іншими. Подивіться, скільки 

добра принесли людству всі ті, хто з благородними намірами користувався цими плодами. 

15 Скільки часу знадобилося людям, щоб переконатися у своїх помилках, і скільки часу ще має 

пройти, щоб спокутувати посіяне ними зло. Але Я буду сприяти їм у всьому, що їм потрібно, щоб 

вони повернули свій дух до первісної чистоти. 

16 Я прийму твій дух, коли останнє людське покоління проживе в цьому світі як у святилищі, 

коли воно зробить своє існування справжнім раєм, досягнувши одухотворення свого життя. 

17 Це відноситься до людей інших часів; але вам корисно замислитися над цими вченнями, 

щоб ви могли прокласти шлях для тих, хто прийде після вас, а вони - для своїх нащадків, поки не 

настане час, про який я говорив у цьому уроці. 

18 Мій Дух посилає своє світло і висвітлює шлях, яким ваш дух повинен прийти до Мене, і на 

якому викарбуваний слід Ісуса. Той, хто просувається Моїм шляхом, відчуває, що повертає собі 

втрачену спадщину, так само, як і той, хто відходить від нього, відчуває себе позбавленим 

спадщини. 

19 Настав час суду, але, незважаючи на це, Я не бажаю, щоб люди підкорялися Моєму закону 

зі страху перед Моєю справедливістю, але щоб вони підкорялися Моїй Божественній любові. 

20 Ви є творінням моєї безмежної милості, і я приведу вас до досконалості. Століття і цілі віки 

пройдуть над вашим духом, а моє долото не перестане його згладжувати. Жодна божественна 

справа не може залишитися без завершення. 

21 Людина, користуючись своєю свободою волі, загнула свій шлях розвитку до того, що забула, 

від кого вона вийшла, і дійшла до того, що чеснота, любов, добро, мир, братерство здаються їй 

чужими за своєю природою, а егоїзм, порок і гріх вона вважає чимось цілком природним і 

допустимим. 

22 Новий Содом по всій землі і потрібне нове очищення. Добре насіння збережеться і з нього 

сформується нове людство. На родючі поля, политі сльозами покаяння, впаде моє насіння, яке 

проросте в серцях майбутніх поколінь, які запропонують вищу форму поклоніння своєму Господу. 

23 Учитель просить вас: Чи підготувався ваш дух до діалогу від духу до духу, коли закінчиться 

Моє слово? 

24 Ваші діти більше не почують Мене через розум цих глашатаїв, але ви підготуйте їм шлях, і 

тоді вони зроблять крок вперед в одухотворенні. 

25 Світло, яке освітлює цей час, - це світло шостої печатки. Ось світильник, який, як джерело 

світла невичерпної віри, освітлює всіх - живих і мертвих. 

26 Цим світлом надихається вчений, ним користується філософ і кожен, хто хоче проникнути в 

таємниці. 

27 Але що таке сім печаток? Що таке Шоста Печатка? Чи можеш ти з упевненістю відповісти 

на це питання, яке задає тобі Учитель, і чи міг би ти зробити це точно перед богословом і перед 

людством, якби вони запитали тебе таким же чином? 
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28 Недовгий той час, коли ви ще будете як малі діти. Бо потім ви станете учнями і, нарешті, 

майстрами, які понесуть насіння Моєї істини на шляхи людства. 

29 Того дня Я відкрию Свою скарбницю, зірву завісу і відкрию вам таємницю, щоб ви були 

сильними серед людей, щоб ви стали господарями. 

30 Я очікував, що, поглиблюючи свої дослідження, ви врешті-решт відкриєте зміст цієї 

таємниці, але поки що ви не доклали особливих зусиль у вивченні моєї роботи. 

31 У цьому ви вчинили не так, як вчені, які присвячують своє життя дослідженню. Я не кажу 

вам ставати вченими, бо мудрість мого вчення вища за всі науки. Я лише кажу вам: наслідуйте їх у 

їхній наполегливості. Вони доглядають за деревом науки, плоди якого Я дав вам (усім), коли дав 

вам дерево духовного життя, щоб ви доглядали за ним і насолоджувалися його плодами для 

живлення вашого духу. 

32 Моліться, щоб Я знайшов вас готовими і гідними, бо Моє Слово буде записане для 

майбутніх поколінь, і ви будете свідчити про нього своїми справами. 

33 Це Агнець промовляє до вас, це Він відкриває вам ці вчення і розшифровує ці таємниці, бо 

досі лише Він один був гідний зняти печатки. Але жертва Непорочного Агнця робить вас усіх 

гідними цього світла, і в свій час це знання досягне всіх кінців землі. 

34 Я говорю до вас також як Творець, бо Отець у Сині, як і Син в Отці і Святому Дусі. 

35 Учні, з Мене вийшли три природи істот: божественна, духовна і матеріальна. Як творець і 

власник усього створеного, Я можу говорити з вами божественною і водночас зрозумілою мовою. 

Оскільки матеріальна природа вийшла з Мене, Я також можу зробити Свій голос і Своє слово 

фізично чутними, а отже, зрозумілими для людини. 

36 Я - досконала наука, першооснова всього, причина всіх причин і світло, що все освітлює. Я - 

перш за все творення, перш за все пізнання. 

37 Для того, щоб Бог міг називати Себе "Отцем", Він викликав із Свого лона духовні істоти, 

подібні до Нього за своїми божественними якостями, і перетворив їх на людей, щоб три природи 

були їхніми власними. Але спочатку Отець приготував для них їхній дім - землю, з її надрами з 

каменю і вогню, з її повітрям, водою, металами, газами і світлом. Все це було схоже на царство, 

міцне і непорушне, щоб служити фундаментом для дому людини: мінерального царства. 

38 Творець захотів прикрасити цей дім, і для цього дозволив рослинам, деревам з їх квітами і 

плодами проростати з землі, щоб людина знаходила в них їжу, тінь, прохолоду, натхнення, бальзам 

і радість, і це було як би нове царство - рослинне царство. 

39 Людина не повинна була бути самотньою, і тому Отець дав їй нижчих істот, диких звірів, 

птахів і риб, як друзів і слуг. Всі істоти, що живуть у надрах і на поверхні землі, ті, що колишуться 

на вітрі, і ті, що населяють води, щоб дитина знайшла в одних прожиток, в інших - дружбу, а в 

третіх - підтримку. Коли цей вид був таким чином створений, на землі з'явилося нове царство: 

царство тварин. 

40 Ці три сфери у своїй гармонії утворювали одне ціле. Світ. Коли все було як велике свято, 

яке Господь оживив життям, світлом і благодаттю, Він послав людину, істоту, яка була подібна до 

свого Творця і в якій відобразилося Божество; в яку Бог вклав іскру свого Духа - совість, щоб ця 

істота, обдарована таким чином, досягла досконалості душі на своєму шляху розвитку. 

41 Ці три царства, які складають ваш світ, були створені в сім етапів розвитку, які деякі люди 

називають "днями". 

42 З досконалим терпінням Отець створив все необхідне для шляху і життя своїх дітей. Так в 

один період часу він створив сонце і зірки, в інший - землю з її рослинами і морями, в третій - 

тварин і, нарешті, людину. 

43 Все було заздалегідь підготовлено, впорядковано і сплановано так, щоб людина не зустріла 

жодної недосконалості, а на кожному кроці відчувала чудеса і досконалості, щоб скрізь знаходила 

любов Отця і Його присутність у всьому створеному. 

44 Коли все було готово, Я сказав людині: "Ось твій дім, ось твоє тимчасове царство. Вирушай, 

пий з джерел, куштуй і насолоджуйся плодами, навчися всього і стань Господом над землею*, це 

твоє Царство". - Коли людина відкрила очі на світло і життя, вона відчула блаженство, коли її 
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пестили промені Цар-Зорі, вона насолоджувалася свіжістю вод і смаком плодів, що підносилися до 

її вуст. 
* У більшості перекладів Біблії так і написано (іноді неправильно): "Підкоріть землю". Даний переклад 

відповідає оригінальному іспанському тексту, а в наступних віршах стає зрозуміло, що людина також 

повинна довести себе гідною цього покликання і високої відповідальності, згідно з Божественними 

заповідями і прикладом Ісуса Христа, який також є Господом над нами. У цьому контексті ми вказуємо на 

162, 5254, де нам також нагадується про мудрість і досконалість у творіннях нашого Отця-Творця, а також 

167, 39 дає зрозуміти, що заповідь любові природно поширюється на все творіння. 

45 Але ви знаєте, що людина, через свою свободу волі, від початку мала слабкості, через які 

пізнала біль, працю, труди, темряву, падіння. 

46 Все було продумано і підготовлено заздалегідь, щоб дух знайшов шлях для свого розвитку. 

Тоді Отець відкрив йому через совість Свій Закон, щоб він пізнав шлях світла і гармонії з 

Божеством і з Природою. Вже тоді інтуїція відкривала людині існування власного духу, совість 

якого, яка є моїм власним світлом, вчила її відрізняти добро від зла і внутрішньо стимулювала йти 

правильним шляхом. Тоді Отець приготував шлях і притулок для людського духу. 

47 На початку наметів Господь зробив так, що люди розмножилися і заселили землю. Він 

виявляв своє існування, свою присутність і свою справедливість, промовляючи до людства через 

сили природи, які - іноді доброзичливі, а іноді ворожі і нещадні - виправляли проступки або 

винагороджували добрі справи. 

48 Але не тільки голос стихій промовляв до вас від Мене, Я також посилав у світ людей, які 

радили чесноти, підтримували дух людей і навчали їх існуванню божественної Істоти, якій вони 

повинні служити і поклонятися. 

49 Це був Перший Час, перше духовне царство, в якому Отець царював у серці людини, яка 

жила сповнена благодатей у тому домі, який був створений для її духу. 

50 Але цей дім, який Господь почав будувати в серці Своїх дітей, Йому також довелося 

виховувати в трьох віках або царствах. 

51 Другий Час або Друге Царство було встановлено Отцем, коли Його Слово стало людиною в 

Ісусі і жило серед людей; а Третій Час, з яким завершується ця робота духовного вдосконалення, 

був відкритий Його приходом як Святого Духа в цей час, який представляє Третє Царство. 

52 У першому випадку Божественний Дух виявив Себе як справедливість, у другому - як 

любов, а щоб довести цю справу до кульмінації в Третій раз, Він явив Себе як світло мудрості і 

одкровення. 

53 Бачите тут три царства, які складають одне, три епохи, в яких звершується справа духовного 

вдосконалення, три епохи, які містили в собі таємницю, що відкрив вам сьогодні Учитель. Але 

знайте, що ці три царства формувалися в сім стадій, образ яких ви маєте в творенні матеріальної 

природи - сім стадій, остання з яких - досконала оселя духу. 

54 Перший з цих духовних етапів розвитку світу уособлює Авель, перший слуга Отця, який 

приніс всепалення Богові. Він є символом жертовності. Проти нього піднялося обурення. 

55 Другий етап представляє Ноя. Він є символом віри. Він побудував ковчег за божественним 

натхненням і ввів у нього людей, щоб врятувати їх. Натовп повстав проти нього зі своїм сумнівом, 

глузуванням і язичництвом у душі. Але Ной залишив після себе насіння віри. 

56 Третій період символізує Яків. Він уособлює силу, він - Ізраїль, сильний. Він духовно 

побачив небесну драбину, по якій ви всі підніметеся, щоб сісти праворуч Творця. Проти нього став 

ангел Господній, щоб випробувати його силу і його витривалість. 

57 Четвертий символізує Мойсей, він уособлює закон. Він вказує на скрижалі, на яких вона 

написана для людей усіх часів. Саме він своєю безмірною вірою визволив народ, щоб повести його 

дорогою спасіння до Землі Обітованої. Він є символом закону. 

58 П'ятий період представлений Ісусом, божественним Словом, непорочним Агнцем, який 

говорив з вами в усі часи і буде говорити з вами. Він є любов'ю, заради якої він став людиною, щоб 

жити в людському світі. Він вистраждав той самий біль, показав людству шлях жертовності, 

любові та милосердя, яким воно досягне відкуплення від усіх своїх гріхів. Він прийшов як Учитель, 
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щоб навчити, як зростати в скромних обставинах і при цьому жити в любові, йти на самопожертву і 

вмирати, люблячи, прощаючи і благословляючи. Він уособлює п'ятий етап і його символ - любов. 

59 Шостий період представляє Ілля. Він є символом Святого Духа. Він приїжджає на своїй 

вогняній колісниці і несе світло всім народам і всім світам, які невідомі вам, але відомі Мені, бо Я - 

Отець всіх світів і всіх створінь. Це етап, на якому ви зараз перебуваєте - етап Іллі. Це Його світло 

просвічує вас. Він є представником тих вчень, які були приховані і які відкриваються людині в цей 

час. 

60 Сьомий період втілює Сам Отець. Він - мета, кульмінація розвитку. У ньому - час благодаті, 

сьома печать. 

61 Таким чином, таємниця семи печаток розгадана. Ось чому Я говорю вам, що ця Епоха 

містить Шосту Печатку. Бо п'ять з них вже пройдені, шоста нині вирішена, а сьома все ще 

залишається закритою, її вміст ще не прийшов, ще потрібен час, щоб цей етап прийшов до вас. 

Коли він прийде, запанує благодать, досконалість і мир. Але щоб досягти її - скільки сліз ще 

доведеться пролити людині, щоб очистити свою душу. 

62 Коли очищення закінчиться, спокуса буде стримана. Війни між людьми припиняться, і 

більше не буде ні дезорганізації, ні корупції. Тоді настане Царство миру і благодаті, людство 

досягне великого духовного прогресу, і його зв'язок з Духом Отця буде прямим. 

63 Подібно до того, як Я відкрив вам, що людина подібна до свого Творця, Я тепер кажу вам, 

що це матеріальне царство, створене Мною з благодаттю і досконалістю, є відкритою книгою, яка 

завжди говорила вам про три царства, три часи і досконалість сили Отця. Створіння було створено 

і таким чином, що сім етапів його становлення повинні були стати зразком для семи печаток, тієї 

великої книги життя, завісу, яка приховувала її таємницю, Я зняв світлом Свого Слова. 

64 Дозвольте світлу шостої печатки освітити вас. 

65 Я один зможу сказати, коли закінчиться шостий етап і почнеться сьомий. Ви живете в 

шостому етапі, в часі Іллі, в Третій Ері. Проте, хоча ви повністю оточені світлом Мого Духа, що 

витікає з Мого Слова, ви ще не звільнилися від гріха і не досягли досконалості, з'єднавши себе дух 

в дух з Моєю Божественністю. Але ваші діти, прийдешні покоління, досягнуть цієї чистоти і 

будуть Моїми учнями, які духовно спілкуються зі своїм Учителем, істинними пророками на шляху 

світу. Вони житимуть у мирі та злагоді з усіма законами і врешті-решт створять справжній дім 

людського духу на землі. 

66 Істинно кажу вам, доки збудуться ці пророцтва, багато сонць зміняться, багато води впаде з 

неба, багато років пройде і забудеться людьми, і багато поколінь. Але нарешті прийде той час, коли 

Отець увінчає Свою роботу на цій планеті. 

67 Візьми з собою це просте вчення, ясне, як світло дня, і прозоре, як вода, щоб у тиші своїх 

покоїв, у споглядальні години ночі, ти міг осягнути і обміркувати те, що Я відкрив тобі, і ти зміг 

освіжитися в його досконалості. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 162 
1 Не минає і дня, щоб людство не тремтіло перед відвідинами або не дивувалося події, яку 

вважає надзвичайною, але при цьому не усвідомлювало ні часу, в якому живе, ні сенсу кожного з 

цих випробувань. З якою ясністю древні пророки Йоіл, Даниїл і апостол Іоанн сповістили вам, що 

станеться в ці часи. Але наскільки байдужими виявилися люди цього віку до закликів свого 

Господа! Коли вони іноді прориваються крізь свою байдужість і матеріалізм, то лише для того, щоб 

запитати себе: "Що ж відбувається на землі, де суцільна біда, війна, біль, спустошення і смерть?". 

Але вони не дивляться, не моляться і не замислюються над тим, що їм відкрилося, бо досі їх 

цікавили лише фальшиві задоволення, які дає їм світ. 

2 Чим більше люди відчувають себе пригнобленими, чим більше їм загрожують катастрофи, 

які вони самі ж і розв'язали, тим більше вони думають, що їм достатньо власних сил, замість того, 

щоб шукати притулку у мене, благати моєї милості і просити моєї допомоги. Вони дають себе 

захопити своїм нижчим пристрастям і перетворюють свою ненависть і своє прагнення до влади на 

зброю, за допомогою якої хочуть боротися і захищатися. Але коли ви знали, що злом можна 

боротися злом? 

3 Я дозволю людям продовжувати у своїй зарозумілості і хвалитися своїм матеріалізмом, 

продовжувати деякий час у своїй відсутності милосердя, щоб вони побачили, куди ведуть їхні 

пристрасті. А Я тим часом даватиму Себе відчути в серці кожного, хто готовий і хто чекає Мене. 

4 Я вилив Свого Духа на всякий дух і всяку плоть, щоб чоловіки і жінки пророкували згідно з 

пророцтвом. Я говорю з вами через сни і духовні видіння і даю знаки людству через сили природи, 

щоб серед людей з'явився сильний, великий народ - такий великий, якого вони ніколи не знали. 

Цей народ знищить зло, яке зустріне на своєму шляху, і не буде ворога, якого він не переможе, і не 

буде стіни, яку він не зможе подолати. Ті, хто належать йому, будуть просуватися всюди, його 

заклики будуть почуті всім людством, його слово покладе край кожному несправедливому вчинку, 

і він досягне успіху в тому, щоб всі люди пізнали істину. Доктрини, релігії, ідеології та науки, які 

приховують істину, затремтять перед Його кроком. 

5 Ви, що чуєте це слово, дякуйте Господу, Отцю вашому, за те, що вам дано пережити 

виконання Моєї обітниці, переданої через давніх пророків, тих, які вже пророкували вам Моє 

проголошення, коли один з них сповістив вам, що "Дух Мій виллється на всяку плоть". 

6 Дивіться і будьте сильними, щоб ви могли стати частиною цього народу хоробрих воїнів, 

яких я незабаром підніму. Не думайте - і я вже неодноразово говорив вам про це - що тільки ви 

належите до цього народу. Бо не тільки ті, хто почув Мене в такій формі проголошення, будуть 

удостоєні пізнання Мого Вчення. Пам'ятайте, що насіння Моє розсіяне по всій землі. 

7 Ці пророки минулих часів не отримували ніякої земної влади або повноважень, вони не 

були змушені підкорятися будь-якій владі, а лише зосереджувалися на виконанні вказівок свого 

Господа, який вкладав Своє слово в уста обраних Ним людей. 

8 Сповнені віри і мужності, ніщо не стримувало їх від завдання навчати народ моєму закону і 

відвертати його від релігійного фанатизму, доводячи до його свідомості байдужість і помилки 

священнослужителів. 

9 Якщо ви трохи поміркуєте і вивчите Святе Письмо, то зрозумієте, що всі пророки 

висловлювали єдину суть, яку вони своїми словами доносили до людей. Вони давали людям 

настанови, одкровення і послання без помилок матеріалізованого поклоніння, яке практикували 

люди в ті часи. Вони вчили виконувати Закон і Слово Боже, допомагали людям спілкуватися з 

Небесним Отцем. 

10 Люди, чи не знаходите ви велику схожість між тими пророками і цими глашатаями, через 

яких Я говорю з вами в цей час? В уста цих останніх Я також вкладаю суть Мого Закону; через їхні 

слова до вас доходить Моє натхнення, і з них променисто виривається настанова, яка закликає 

слухачів шукати свого Господа найгучнішим чином. Вони говорять, не боячись, що серед багатьох, 

хто їх слухає, є також розвідники або фанатики. Вони віддано виконують своє завдання в служінні 
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Отцю, щоб через них Він міг промовляти до людства і дарувати йому ці вчення, які відкриють 

людині нові шляхи світла. 

11 Люди, між тими пророками і цими глашатаями є не тільки велика схожість, але й 

досконалий взаємозв'язок. Ті, що пророкували цим, і те, що ті пророкували давно, ці слуги зараз 

переживають. 

12 Не думайте, що в ті часи всі люди вірили в те, що проголошували їхні пророки. Ні, їм часто 

доводилося терпіти насмішки своїх ближніх, погрози попів і переслідування сильних світу цього. 

Потрібно було, щоб збулися пророцтва, які сповіщали про Божий суд над людьми, щоб всі 

повірили в істину, яку проголошували слуги Господні. Часто їхні пророцтва збувалися лише тоді, 

коли їх вже не було в цьому світі. Також за цей час ці мої діти пережили насмішки, наклепи, 

байдужість тих, хто їх слухав. Але Моє слово буде відоме за межами цих місць зібрання, навіть 

якщо воно буде висміяне і відкинуте. Те, що я оголосив вам, також збудеться, і тоді люди звернуть 

свою увагу на те, до чого раніше ставилися з презирством або байдужістю. 

13 Подібно до того, як той народ тоді перейнявся вірою в невидимого Бога, який є вся сила і 

правда, як тільки повірив у те, що пророкували його пророки, так і цей народ, який отримав нині це 

одкровення, сповниться непохитною вірою, яка буде зміцнюватися тим явленням, яке він отримав 

від свого Господа. Ця віра абсолютно необхідна для того, щоб свідчення, яке виходить з ваших 

вуст, було сповнене переконання. Але Я вже говорив вам, що якщо ви не знаєте, як свідчити про 

Мене, Я зроблю це, коли прийде час, бо Я не залишу Своїх обіцянок невиконаними. 

14 Як часто в історії Божого народу люди своїм непослухом протистояли Моїй волі, але, 

незважаючи на їхні відхилення, Моє слово збувалося. Те ж саме відбудеться і цього разу. Не всі 

будуть слухняні моїм вказівкам. У той час як одні будуть правильно тлумачити Мої укази, інші, 

прагнучи узгодити гучне і істинне з низьким і плотським, будуть намагатися кинути виклик Моїй 

Волі, не розуміючи, що Божественна Воля, яка є силою і нескінченною справедливістю, судить всі 

нечесні вчинки тих, хто осквернив Моє Слово. 

15 Я говорю вам це, бо знаю, що серед вас буде замішання, яке я передбачаю вже в цей час. 

Але Я збережу книгу, в якій було записано Моє Слово, щоб згодом вона була доведена до всього 

світу і стала свідченням того, що сказав вам Учитель у Своєму новому одкровенні. 

16 Почуйте Мене через Моїх нових пророків, яких ви називаєте глашатаями, і правильно 

витлумачте Моє слово, щоб потім виконати доручення, які Я дав вам. 

17 У той час як люди хотіли бачити в Мені неприступного, далекого Бога, Я поставив собі за 

мету довести їм, що Я ближче до них, ніж вії до їхніх очей. 

18 Вони моляться механічно, а коли не бачать відразу виконання всього того, про що просили 

в нагальному порядку, то в розпачі вигукують: "Бог нас не почув". 

19 Якби вони вміли молитися, якби вони об'єднали серце і розум зі своєю душею, то почули б 

божественний голос Господній у своєму дусі і відчули б, що Його присутність зовсім поруч з ними. 

Але як вони відчують мою присутність, якщо запитуватимуть мене через зовнішні культи? Як же 

їм досягти того, щоб душа їхня стала чутливою, якщо вони самі поклоняються Господу своєму в 

образах, зроблених їхніми руками? 

20 Я хочу, щоб ви розуміли, що я дуже близько до вас, що ви можете легко зі мною зв'язатися, 

відчути мене і отримувати мої натхнення. 

21 Якщо ви уважно подивитеся на одкровення і вчення, які Я давав вам протягом століть, ви 

відкриєте тільки один шлях, який може привести вас до мети одухотворення. Пам'ятайте, що саме 

Я навчив вас досконалим і успішним шляхам і способам приходу до Мене. Я не розумію, чому ви 

дозволяєте спокушати себе фальшивими вченнями, які лише заохочують ваш фанатизм і 

збільшують ваше невігластво. 

22 Коли закон був даний світові, Я сказав вам: "Нехай не буде у вас чужих богів, окрім Мене". 

23 Коли в Другій Ері одна жінка запитала Ісуса, чи Єрусалим є тим місцем, де їй слід 

поклонятися Богу, Учитель відповів їй: "Настає час, коли ні Єрусалим, ні будь-яке інше місце не 

буде правильним місцем для поклоніння Богу, бо Йому будуть поклонятися в дусі і правді", тобто 

від духу до духу. 



U 162 

123 

24 Коли Мої учні просили Мене навчити їх молитися, Я наводив їм як приклад молитву, яку ви 

називаєте "Отче наш", через яку дав їм зрозуміти, що справжня, досконала молитва - це та, яка, 

подібно до Ісусової, спонтанно виходить із серця і підноситься до Отця. Вона повинна містити 

послух, смирення, визнання провини, вдячність, віру, надію і поклоніння. 

25 Скільки уроків духовності дав вам Отець через усі ці послання, і скільки спотворено Його 

Закон і Вчення на землі! Ця матеріалізація, безперервне осквернення і спотворення того, що Я 

передав вам вголос, є причиною того хаосу, який нині переживає людство - і в духовному, і в 

матеріальному, цих двох формах життя, які завжди були єдині в людині. Бо не можна було б 

зачепити одну з них, щоб не постраждала інша. 

26 Вас дивує, що багато людей покинули Мене в ці часи і що інші народи відкинули Моє 

вчення? Ви стурбовані, коли бачите, як серед людства поширюються матеріалістичні вчення? 

Кожен з вас прислухайтеся до голосу своєї совісті і запитайте себе, чи дали ви своїм життям 

істинне свідчення вченню, що міститься в Моєму слові. 

27 Щодо тяжких злочинів і проступків, скоєних проти мого Закону, прийде мій суд. Не буде 

жодного проступку, який не буде виправлений досконалим Учителем. Ви не повинні дозволити 

ввести себе в оману. Виправляйте свої помилки і не судіть. Зрозумійте, що я вас ніколи не караю - 

ви самі себе караєте. 

28 Я запалюю світло в тому, хто згрішив у невіданні, і спонукаю до покаяння того, хто згрішив 

свідомо, щоб обидва почали, сповнені впевненості в Моєму прощенні, загладжувати скоєний ними 

проступок. Це єдиний спосіб зв'язатися зі мною. 

29 Врахуйте все це, ви, священнослужителі, які ведуть людей різними шляхами релігій. 

Моліться і приводьте своїх до одухотворення. Настав час вам покаятися у своїх помилках і почати 

боротьбу з людським матеріалізмом, який є смертю і темрявою для душі. Для цього ви повинні 

користуватися моєю істиною, брати моє слово як зброю і жити в моєму вченні. 

30 Я не маю жодних уподобань до тієї чи іншої релігійної громади. Не я, а ви будете 

вирішувати, чи ви на моєму боці. Бо якщо ви це зробите, ви також досягнете того, щоб об'єднати 

всіх вас у дусі. 

31 З малих дітей ви стали учнями, але я бачу, що ви не зростаєте духовно, а отже, не 

допомагаєте своїм ближнім. Так, люди, ви зупиняєте прогрес новоприбулих народів своєю 

відсутністю прогресу в Моєму Вченні. Ви створили бар'єр, через який одному з ваших братів і 

сестер дуже важко просунутися на крок далі, ніж пройшли ви. 

32 Подібно до того, як Я доводжу до вашого відома в цьому прояві навіть останній урок, який 

ще зрозумілий вам, так і ви повинні до останнього втілювати в життя Моє вчення. 

33 Якщо ви ще не готові, то це тому, що, хоча ви чуєте Мене, ви ще не зрозуміли Мене по-

справжньому. Якщо ви не зрозуміли Моє Слово, то це тому, що ви не замислювалися над ним. 

Якщо до сьогоднішнього дня ви не здійснювали справжньої діяльності любові, то це тому, що ви 

не дозволили Моєму Слову любові пробудити вас до співчуття; і якщо ви не отримуєте більше, ніж 

отримували до сьогоднішнього дня, то це тільки тому, що ваші заслуги були мізерними. 

34 Натовпи, які приходять слухати Моє Слово, були б більшими, якби вони могли бачити у вас 

гідні приклади учнівства, бо ваші справи тоді були б доказом поваги, віри, послуху Моїй справі і 

слідування Моєму вченню. 

35 Я навчив вас молитися, щоб через молитву ви могли наблизитися не тільки до Отця, але й 

до своїх нужденних ближніх, щоб донести їм своє послання миру. Але коли я запитую вас, що 

відчував ваш дух, коли молився за народи, за вдів, за сиріт, за голодних до хліба, за ув'язнених і 

хворих, ви можете сказати мені тільки одне: "Господи, ти єдиний, хто здатний робити добро 

нужденним. Ми настільки незрілі і настільки неосвічені, що не можемо співчувати болю наших 

ближніх, не можемо зрозуміти на відстані, що з ними відбувається. Ми вдоволено просимо Тебе 

вилити на них блага Твоєї безмежної любові. Бо перед обличчям таких великих потреб духу 

мусимо зізнатися, що ми навіть не початківці. Тільки Ти можеш сказати нам, що творив наш дух 

під час молитви". 
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36 Принаймні в цей момент ви чесні і визнаєте своє невігластво і свою незрілість. Тому Я 

благословляю вас і роблю Своє вчення ще більш ясним, щоб воно було зрозумілим навіть 

найневігласнішій людині. 

37 Люди, ви знаєте, що до людей підходять духовні істоти, і в залежності від того, як ці істоти 

ставляться до людей, залежить і той вплив, який вони здійснюють на людей. Ви повинні знати, що 

коли ви молитеся за будь-якого ближнього, ваш дух відокремлюється від вашого тіла, щоб 

наблизитися до того, за кого він молиться. З цього зробіть висновок, що відповідно до вашої 

підготовки і ступеня чистоти і духовності, якої ви досягли у своєму житті, таким же буде і 

духовний вплив, який ви надаєте тим, за кого молитеся. 

38 Не лякайтеся, коли Я скажу вам, що вас постійно оточують невидимі істоти. Багато з них 

потребують вашої допомоги. Присвятіть їм свої думки, слова і справи любові, щоб вони знайшли 

шлях до послуху і побачили світло. 

39 Зброя, яку я даю вам, не є такою, що відбирає життя; вона нікого не засліплює, не проливає 

кров, не завдає болю; вона не залишає вдів і сиріт, не залишає будинків, що впали в злидні. Бо 

зброя, яку я вам залишив, - це любов, милосердя і прощення, щоб з їхньою допомогою ви боролися 

за перетворення поганих впливів у вібрації світла. 

40 У своїх молитвах завжди згадуйте і про тих істот, які, не будучи видимими тілесним оком, 

проливають сльози поруч з вами. Але не намагайтеся достукатися до них або примусити їх дати 

про себе знати, інакше як за допомогою думок. Зрозумійте, що зброя, яку Я вам дав, - це зброя 

любові, піднесення і миру. 

41 Для того, щоб стати майстрами в цьому Моєму вченні, абсолютно необхідно, щоб ви 

глибоко вивчали Моє вчення. Я також кажу вам, що є духи, сповнені світла і мудрості, яких Я 

призначив захисниками. Вони нескінченно численні і невтомно трудяться у справі Отця, який все 

створив. Вірте, що ви не самотні і не залежите від власних сил, але що вас оточують істоти, які 

смиренно і без хвастощів пильнують вас і співпрацюють з вами, щоб ви могли духовно 

підніматися. 

42 Божественний Закон міститься у двох заповідях: Любити Бога, який є твоїм Отцем, і в 

Ньому любити своїх ближніх. Це роблять ті істоти, яких людство називає ангелами-охоронцями, 

захисниками, духами світла, вищими істотами. 

43 Наслідуйте їх, допомагайте їм у їхній місії, і тоді виникне велика духовна гармонія, яка буде 

існувати між усіма дітьми Моєї Божественності. З цієї гармонії народиться мир - найвища нагорода 

душі у вічності. 

44 Я говорив вам, що ваше матеріальне життя обмежене, і нагадую вам про це, щоб кожен 

знав, чи виконав він завдання, яке поставив перед ним Отець. Якщо ви забули про це, я нагадую 

вам, щоб ви могли приступити до виконання свого обов'язку як добрі учні. 

45 Ваше існування на землі коротке. Як тільки ви це усвідомлюєте, ви просите у мене ще один 

період часу і говорите мені: "Господи, дай мені час, щоб виконати моє завдання". Скажу вам тільки 

одне: сонце не сходить і не заходить ні на мить раніше, ні пізніше, ніж призначено Творцем. Все 

регулюється непогрішимим законом. Тому ви не проживете на землі ні секунди довше, ніж вам 

судилося. Ось чому Моє слово звучить для вас, як годинник вічності, що радить вам 

використовувати час. 

46 Поки для вашої душі наближається світлий день вічності, для вашого тіла наближається ніч. 

Зрозумійте це і не кажіть, що ви виконуєте Мій Закон тільки тому, що чуєте Моє Слово. Не 

намагайтеся "виконати" його за своїм способом мислення, а взявши за основу Моє Божественне 

вчення. 

47 Подумайте: опинившись в духовному бутті, після того, як ви виконаєте свої обов'язки і 

завдання в цьому житті, Я дозволю вам впливати на свідомість цього земного людства, надихати і 

просвіщати його і таким чином допомагати йому на шляху розвитку. 

48 Ваше завдання є делікатним; щоб виконати його, ви повинні показати себе смиренними, як 

навчав вас Ісус, з лагідністю та активним милосердям, з яким Він виконував свою місію. 
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49 Ви повинні відректися від одягу вищості і соціального престижу, які містять в собі лише 

марнославство. Ви повинні звільнитися від егоїзму і спуститися до убогих і прокажених, щоб 

втішити їх у їхніх стражданнях. Таким чином, ви будете Моїми учнями, бо будете наслідувати 

приклад, який Я вам дав. 

50 Я обдарував вас своєю милістю, і ви повинні творити такі ж великі добрі справи. 

51 Коли твій розум буде чистим у молитві і відвернеться від усіх матеріальних впливів, Я дам 

тобі те, що ти просиш для своїх ближніх. Тоді ви будете здивовані, побачивши, як з ваших вуст 

лунає рясна розрада для тих, хто страждає. Ваші зусилля будуть плідними і благословенними, бо 

ви практикуєте Моє вчення любові. 

52 Тепер Я кажу вам: будьте милосердними не тільки до ближнього, але й до інших форм 

життя і видів, бо всі є творіннями Господніми. Все є досконалим творінням Отця, в якому 

відкривається Його премудрість. 

53 У природі все є життя, розвиток і перетворення в ній. 

54 Я даю вам знати, хто ви є, щоб з цим розумінням ви могли бути благотворними для всіх 

створінь. 

55 Пізнайте себе, пізнайте свої можливості, свої відчуття. Не плутайте чисті відчуття з 

пристрастями. Знайте нахили та інстинкти, які закладені в тілі, щоб дух завжди панував над ним. 

Не відмовляйте своєму духу в можливості любити, бо там, де панує егоїзм, він не може сяяти 

любов'ю до ближнього. Коли ви любите, робіть це духовно і так, щоб ваша любов була для всіх. 

Якщо ви прив'язуєте її до осіб, якщо ви обмежуєте її тільки певними людьми, то ви піддалися 

егоїзму. 

56 Духовну любов можна розглядати як вселенську любов. Приготуй своє серце, як джерело, 

що приймає любов Моєї благодаті, як кришталево чисту воду, і виливає її на ближніх твоїми 

справами. 

57 Чим більше ви будете відчувати цю любов у собі, тим більшою буде цілюща сила, яку ви 

будете виливати на рани. Це буде справжній цілющий бальзам, що пробуджує пригнічену душу до 

нового життя, і пахощі, що наповнюють пахощами життя тих, хто плаче. 

58 Зрозумійте, що в серцях людей не живе духовна любов. Вони люблять, але егоїстичною 

любов'ю, яка руйнує навіть власне життя, бо пристрасть, як хробак, роз'їдає найкращі почуття. 

Коли в серці людини спалахують пристрасті, вони остаточно знищують все добре, що було в її 

душі. Пристрасть - це безодня, яка розверзається перед ногами людини і яка, затягуючи її у свої 

глибини, змушує втрачати світло і мир. 

59 Дивіться, як Мої настанови усувають невігластво, щоб ви могли визнати Мене 

Божественною і єдиною Мудрістю і знищити фальшивих богів, як це зробив Авраам, коли він 

шукав Бога за межами того, що бачили його очі. Тому Я уклав з ним завіт, щоб він був насінням 

вибраного народу. Він довів, що його Бог є Творцем і живим Богом. 

60 Ви теж повинні довести істинність цих одкровень - чистим способом життя і відданістю, 

вільною від перебільшеного і захопленого поклоніння. 

61 Пам'ятайте, що на скрижалях Мойсея була написана заповідь, яка говорить вам: "Не роби 

собі кумира і ніякої подоби того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у водах під землею". 

62 Подумайте, як довго Я відводив вас від ідолопоклонства, щоб ви визнали Мене, що стою 

над усім створеним, над усім, що рухається і ходить, щоб ви піднесли свій дух туди, до Царства 

Небесного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 163 
1 Люди, я бачу ваші сльози і чую ваші ридання. Я споглядаю на ваші труднощі та страждання. 

Я бачу ланцюги злиднів і поневірянь, які ви несете, бачу розчарування, яке обтяжує ваше серце, бо 

ви повірили, що у світі не існує ні справедливості, ні милосердя. Тоді ти молишся і кажеш Мені: 

"Господи, я недостойний Твого миру. Якщо я не заслужив Твоїх благ, дай мені сили витримати 

страждання і несправедливості життя". 

2 У ці моменти Моя Присутність стає відчутною, кажучи вам: не втрачайте терпіння, 

продовжуйте бути обачними, не впадайте у відчай ні на мить, бо ви не знаєте, в який момент Мій 

мир постукає у ваші двері. Схили голову мені на груди і не слухай більше воєнних криків. Забудьте 

про свої скорботи і пам'ятайте, що ви не загинете, поки ви зі мною. Ідіть до Мене, супроводжуйте 

свого Отця і Господа. В мені ви знайдете брата, чоловіка, друга, батька. 

3 Зміцнюйте своє серце, слухаючи Моє слово, щоб, коли ви відновите боротьбу за життя, ви 

робили це з прямою поставою і з високо піднятою головою, і ви могли впевнено посміхатися. 

4 Не сумнівайтеся більше в момент випробування, не кажіть, що я не почув вас в момент 

болю, в найважчу хвилину. Поки в вас є подих життя, поки дихає ваше тіло, поки мислить ваш 

розум і страждає ваша душа, Я буду з вами, бо Я - життя, яке пульсує і вібрує у всьому Всесвіті. 

5 Вмійте молитися не тільки в години страждань, але й у хвилини радості. Переді Мною ви 

приносите тільки свої сльози, страждання і печалі, а в радощах, коли ваше серце в святковому 

настрої, ви забуваєте Мене, і тоді ви зачиняєте переді Мною свої двері. 

6 Я повинен говорити з вами і готувати вас до вашої боротьби, яка буде нелегкою. Я хочу, 

щоб у вас і навколо вас було світло, щоб ви практикували чесноти всередині і зовні вашого 

будинку, бо тоді ніхто не зможе здивувати вас, як (духовно) сплячих. 

7 Я оголосив вам, що довгі ешелони людей з чужих країв прийдуть на цю землю в пошуках 

миру для своїх сердець і світла для свого розуму. Вони зустрінуться з учнями цього вчення, які 

будуть ставити їм запитання. Вони зажадають від них свідчень про те, що вони чули, і піддадуть їх 

іспиту, щоб підтвердити істинність цього слова. 

8 Чи не здається вам, що тоді ваше серце має бути справжнім джерелом милосердя, добра і 

світла, готовим вилитися як допомога в потребах ваших ближніх? Чи не було б вам приємно, якби 

кожен дім мого народу був школою, де божественне вчення застосовувалося б на практиці? 

9 У Другу Епоху Я проповідував Своє вчення в багатьох місцях Юдеї, і скрізь знаходив 

підходяще місце, щоб Моє слово було почуте. Учитель завжди був напоготові, і коли його 

випробовували, він ніколи не дивувався. Долини почули Мій голос, гори повернули відлуння Моїх 

слів, хвилі моря прийняли вібрації Моїх послань, і самотність пустель була осяяна Моєю 

присутністю. 

10 Я хочу, щоб ви об'єдналися, щоб цей народ став оазою в пустелі світу. Я знаю, що люди 

будуть шукати Тебе, бо їм набридне руйнувати, грішити, вбивати. Перед обличчям слів світлих і 

високих думок прокинеться дух, який сьогодні ще дрімає, і моє вчення з'явиться, як ковчег 

спасіння на землі. Цей час стане випробуванням для цього народу, бо від їхнього свідчення 

залежатиме доля багатьох сердець. 

11 Тож навіщо впадати у відчай чи бунтувати перед випробуваннями зараз, адже вони є тим 

зубилом, яке вирівнює твоє серце, щоб завтра воно могло і могло бути тлумачем свого Вчителя? 

12 Я хочу почути, як ти скажеш мені: "Дякую тобі, Учителю, твої випробування докоряли мені, 

а твоє світло підбадьорювало мене на шляху. Мої хворі одужують, і я зміг втішити стражденних на 

своєму шляху". 

13 Я чекаю, що інші скажуть Мені, щоб Я підготував їх до того, щоб вони стали Моїми 

робітниками, довірив їм знаряддя праці, щоб вони сіяли насіння миру і любові в серцях своїх 

ближніх. 

14 Моя турботлива допомога залежить від вашого прохання про надання вам Божественного 

дару бути працівниками на духовному поверсі. 
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15 Сьогодні Я хочу втішити вас у ваших скорботах: хворі люди, ви, які пронесли хрест болю 

через усе своє життя, прийдіть до Мене, Я вас зцілю. Я навчу вас боротися зі своїми хворобами і з 

терпінням і смиренням чекати моменту звільнення від страждань, які вас обтяжують. Я також 

покажу вам все, чого ви досягли на своєму шляху спокути. 

16 Прийдіть до Мене всі, хто приніс тягар страждань. Даремно ви шукаєте зцілення і розради 

від людей, бо милосердя відійшло від людських сердець, і ви повинні знати, що без милосердя 

чудеса не творяться. Однієї науки недостатньо, щоб звільнити світ від болю. 

17 Вчені, сповнені марнославства, вважають Божественні одкровення негідними своєї уваги. 

Вони не хочуть духовно підноситися до Бога, а якщо чогось не розуміють з того, що їх оточує, то 

заперечують це, щоб не зізнаватися у своїй неспроможності і своєму невігластві. Багато з них 

хочуть вірити лише в те, що можуть довести. 

18 Яку розраду можуть принести ці люди в серця своїх ближніх, якщо вони не визнають 

первісного принципу любові, що керує творінням, і, тим більше, не розуміють духовного сенсу 

життя? 

19 Я знав, що настануть ці часи панування матеріалістичної науки, егоїзму, байдужості до тих, 

хто страждає і гине, і тому запропонував послати вам Утішителя; ось ви маєте виконання цієї 

обіцянки. Я прийшов у Дусі, щоб пояснити вам усі таємниці, щоб ви стали дітьми світла. Я 

приношу вам Божественну розраду цього одкровення, і з його допомогою ви зможете пройти всі 

життєві випробування і піднятися до Мене. 

20 Я покликав вас, і коли ви прийшли до мене, то зі сльозами на очах розповіли мені, що ви 

найбільш нужденні на землі, показали мені свої злидні, вказали мені на свою неосвіченість і слабке 

вміння орієнтуватися в життєвих перипетіях. Тоді Я відкрив вам, що ви аж ніяк не вигнанці і не 

найбідніші. Я випробовував вас, і ви скаржилися, бо відчували себе позбавленими спадщини, так і 

не виявивши, що несете скарб у своєму дусі. 

21 Хворий плакав, бо не було поруч лікаря, який міг би його вилікувати, і він ще не знав, що 

його дух має багато цілющого бальзаму. 

22 Той, хто плакав через своє невігластво, не усвідомлював, що в тиші його серця 

божественний голос Вчителя кличе його до духовного Царства. Той, хто вважав себе позбавленим 

спадщини, не відкрив для себе всіх дарів, з якими Отець послав його для виконання свого завдання 

на землі. Потрібно було, щоб істина дійшла до вас і запалила світло у ваших серцях, щоб ви 

прокинулися від глибокої летаргії, піднялися з вірою і сказали: "Ми не одні, з нами Господь. Ми не 

вигнанці, наше буття сповнене дарів від Отця. Ми не загинемо під тягарем болю, бо маємо в серці 

невимовну розраду Учительського Слова, яке дарує нам своє світло на всіх наших шляхах. Ми не 

залежимо від волі людей, наша доля залежить не від них, а від волі Отця нашого. Більше не буде 

перешкод, плацдармів і хибних шляхів, щоб знеохотити нас і відмовити від продовження істинного 

шляху. У болю ми знайдемо розраду, в темні години дамо засяяти світлу, а в боротьбі за життя 

відчуємо, що сила тече нам назустріч. Хто нас врятував? Хто повернув нам здоров'я і життя? Саме 

Учитель Своїм Божественним Словом повернув нас на істинний шлях і дав нам розраду, обіцяну 

Ним з найдавніших часів". 

23 Любіть істину, учні, розумійте її і живіть нею. Той, хто знає істину, має в собі щастя 

споглядати світло Боже. Він знає мир і неухильно йде шляхами звершень. 

24 Ця робота буде розкритикована і відкинута багатьма, коли вони дізнаються, що духовні 

істоти заявили про себе в ній. Але не хвилюйтеся, бо боротися з цією частиною мого вчення будуть 

тільки невігласи. 

25 Як часто апостоли, пророки і посланці Господні промовляли до світу під впливом духовних 

істот світла, а людство цього не усвідомлювало, і як часто кожен з вас діяв і говорив з волі 

духовних сутностей, а ви цього не усвідомлювали! І саме це, що завжди відбувалося, я вам зараз 

підтвердив. 

26 У Другій Ері Ісус навчав вас, що людський розум - це двері, через які може увійти світ 

духів. Він навчив вас звільнятися від заплутаних істот, які випробовують людей на їхньому шляху 
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спокути своїми поганими впливами через скоєні ними гріхи; так само, як він також навчив вас 

удосконалювати себе до такої міри, щоб Святий Дух міг говорити устами людини. 

27 І все ж, як часто цими одкровеннями торгували і як їх профанували! Саме тому з моєю 

роботою боролися в цей час і будуть боротися надалі. Але ті, хто воістину вірить в це, будуть 

продовжувати вивчати і слідувати йому, щоб завтра роз'яснити Моє вчення і відвернути від 

помилки тих, хто заплутався, і тих, хто паплюжить Моє вчення. 

28 На цей раз Я побажав детально викласти всі ці одкровення і довести їх пояснення до кінця, і 

з цією метою Я послав Іллю, щоб він просвітив ваше розуміння і підготував вам шлях, щоб ви не 

злякалися Мого пришестя і пришестя Моїх духовних воїнів. 

29 Ілля, як духовна сутність, постукав у двері обранця цього часу, який, не знаючи і не 

підозрюючи нічого про теперішню маніфестацію, виявився збентеженим, підкореним і 

переможеним перед обличчям духовної сили, яка постукала в його серце, щоб змусити його 

присвятити себе цьому служінню. Це було перше зерно, яке доглядали перші віруючі і яке дало 

перші паростки і перші плоди. 

30 Рослина виросла і стала молодим деревом, її цвітіння було проявом істот світла, які 

приходили до цього народу як посланці, пророки, ангели-охоронці і порадники. Плоди були 

проявами вашого Вчителя за допомогою його божественного променя, який приніс вам солодкий 

смак життя. 

31 Як можна знищити в собі ідею смерті, не бачачи існування істот, які колись були на землі, а 

тепер незримо живуть в іншому світі? Як звільнитися від тих, хто підстерігає вас і чинить зло, і як 

гармонійно домовитися з тими, хто несе в собі тільки світло і добро? - Тільки відчуваючи їхню 

присутність, чуючи їхній голос і слідуючи їхнім порадам - відчуваючи їхні прояви і бачачи, як вони 

здійснюють свої справи. Свідчення цього народу має поширитися світом, щоб переконати тих, хто 

каже, що вірить у життя, але не у воскресіння і вічність. Це мертві, які охороняють своїх мертвих, 

бо бояться стати знаючими. 

32 Люди, використовуйте дні, що залишилися вам, для цього духовного проголошення через 

інтелект людини. Ви знаєте, що ця інструкція буде короткою, і що плодом вашого досвіду, 

істинним, ясним свідченням, вільним від таємниць, буде те, що ви принесете завтра своїм ближнім. 

33 Я не допущу, щоб ви продовжували викликати духовний світ до проявів через матеріальні 

органи чуття після того, як пройде час, призначений Моєю Волею. Але знайте, що, незважаючи на 

те, що промінь Господа і духовних сутностей більше не володіє вашим мозком, натхнення через 

вашого Господа продовжується на віки вічні у всіх, хто підноситься в молитві. І світло духовного 

світу засяє з одного світу в інший, від одного духу до іншого, і дійде до всіх моїх дітей. 

34 Благословенні всі ті, хто по-справжньому використовує цей час навчання, бо після 1950 

року саме вони будуть поширювати насіння Мого вчення. Ви, хто був частиною листя могутнього 

"дерева", повинні подбати про те, щоб люди знаходили на ньому плід життя та істини. 

35 Люди, якщо ви відчуваєте істинність Мого вчення у своєму серці, коли говорите про нього, 

ви побачите, як багато ваших слів стануть реальністю; і якщо ви дозволите всім вашим словам 

стати ділом, ви будете творити справжні чудеса. Але якщо не дух говорить через тіло, якщо не він 

дає про себе знати, то ви не зможете дати ні спокою, ні здоров'я. 

36 Дух зможе зробити свій голос почутим, коли ви будете готові. Дитя Отця, яке живе у вас, 

має дуже велику силу, даровану йому Творцем, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Тому Я 

вчу вас не давати загинути тим, хто показує вам свої страждання, не давати затихнути в пустелі 

крику про допомогу того, хто вас кличе. Передавати те, що отримуєш, - це закон, якого навчив вас 

ваш Отець. Хіба я не любив тебе? Тоді і ви зможете дарувати любов своїм ближнім. Передавайте 

цю братню любов між собою. 

37 Людина живе не тільки матеріальними речами, вона повинна живити себе і духовними 

скарбами. Таким чином, я промовляю до цієї аудиторії, яка лише смиренно слухає, і моє вчення 

потроху перетворює їх. Але коли ви понесете це світло до всіх народів землі? Коли ви досягнете 

того, що всі люди очистяться в Моїй істині? 
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38 Все осквернено людиною, не тільки душа її: води забруднені, повітря заражене і роздуте 

мікробами і смертю, і тому Я запитую вас: якими вченнями і в який час ви маєте намір очиститися? 

Коли ж ви будете готові очиститися душею і тілом, якщо хочете лише помити тіло? Чого б Ви 

хотіли досягти, зробивши це? - Обманювати самих себе. Спочатку очистіть серце і розум, звідки 

йдуть всі погані думки і злі справи. Втілена істота потребує духовного хліба для того, щоб відчути 

- хоча б на кілька миттєвостей - що це таке: дух. 

39 Шукайте іншого хліба, окрім того, який необхідний на кожен день, шукайте іншого дому, 

окрім вашого дому. Цей хліб - це хліб Мого Слова, а цей дім - у безмежності. 

40 Коли я говорю з вами, ваше серце передає мені багато своїх бажань, своїх сподівань. Я 

відповідаю деяким з моїх дітей, які на своєму життєвому шляху відчули присутність духовних 

істот, яких ви зазвичай називаєте темними або збентеженими духами. 

41 Чому ви просите Мене прибрати цих істот з місць їхнього звичного прояву? Вони повинні 

знати, що пережили свою позірну "смерть" для того, щоб виконати закон про репарацію і набути 

досвіду. Вони виконують, хоч і мимоволі, своє завдання - дають правдиве свідчення невіруючим і 

матеріалізованим людям про те, що душа переживає тіло. 

42 Тому я передзвоню їм лише тоді, коли настане призначений мною час. Зараз у них ще є 

завдання, яке потрібно виконати. Тому не просіть Мене прибрати їх від вас; вони повинні 

дочекатися призначеного для них часу. Чому ви хочете, щоб у житті все було так, як вам хочеться, 

а не так, як добре для інших? Я вказую вам, що ці істоти не будуть турбувати вас, якщо ви будете 

великодушними і матимете співчуття до них. 

43 Підніміть свої думки зараз, просіть і отримаєте. Просіть того, що, на вашу думку, є 

правильним для вас і ваших ближніх. Зберігайте внутрішню тишу в ці моменти, коли просите, і 

майте віру, що це Я присутній, щоб ви могли увійти в спілкування зі Мною. Я чую душі, Я 

приходжу до сердець, Я говорю з вами від душі до душі. Забираю з ваших сердець всі болі, всі 

страхи, скорботи і печалі. Немає жодного серця, в якому б я не побував; немає жодної свідомості, 

яку б я не просвітив; немає жодного болю, від якого б я не звільнив своїх дітей, щоб забрати його з 

собою і утворити з них усіх разом терновий вінець. 

44 Так ви будете молитися за Моєю волею, так ви завжди будете приймати Мене. Не виявляйте 

свою любов через зовнішні жести, які служать лише для того, щоб вас бачили. Шукайте Мене в 

тиші, будьте наодинці з вашим Господом, і ви досягнете Моєї присутності у ваших серцях і 

почуєте Мій голос, який говорить вам: "Я дарую вам Свою милість, бо ви швидкоплинний у цьому 

світі. 

45 Ілля, в цей час об'єднай обрані душі, втілені або вже не у плоті, щоб вони були сильні як 

одне ціле, бо випробування, які чекають на вас, великі. Але ви вийдете просвітлені світлом Мого 

Святого Духа, бо Я люблю вас і не дозволю, щоб ви були осоромлені. Тренуйтеся, щоб правильно 

розуміти Моє Слово і знати, як відокремити зерно від плевел. Пильнуйте і моліться, щоб не зійти з 

цього шляху і щоб біль не застав вас зненацька. 

46 Зрозумій, що не Я завдаю болю, бо Я - твій Отець, Який хоче прикрасити твою душу. Це ви 

самі сієте біль на своєму життєвому шляху, і коли він приходить на вас, ви говорите Мені: 

"Господи, чому біль нас обтяжує?". Але зрозумійте, що Я дарую вам тільки любов, благословляю 

вас і даю вам Свої настанови. 

47 Послухайте мою притчу: 

48 По стежці йшла жінка, на руках у неї було троє маленьких хлопчиків: старшому вісім років, 

середньому сім, а найменшому чотири. Вона дарувала їм материнську любов в надлишку, годувала 

і одягала їх з великою ніжністю. Одного разу старший син сказав матері: "Довго ти трудилася, щоб 

нас нагодувати і одягнути. Я найвищий з нас, братів, і готовий зробити те, що ви просите, щоб 

допомогти вам підтримати моїх братів. Так само і мій трохи молодший брат, коли підросте, також 

буде працювати, допомагаючи вам з наймолодшим, а коли він також підросте, буде працювати так 

само, як і ми, і так ми всі разом будемо йти однією дорогою". 

49 Мати сказала йому: "Ти ще малий, і істинно кажу тобі, ти ще не знаєш світу. Люди у своїй 

злобі завдадуть вам шкоди, і тоді вам доведеться повертатися до Мене, сповненим болю. Але 
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оскільки Я вас люблю, то не хочу, щоб ви заблукали або зазнали болю через власні вчинки". 

Хлопчик покірно і слухняно відповів їй: "Я виконаю твою волю і буду чекати, коли прийде 

належний час і я зможу піти туди, куди ти мені вкажеш". 

50 Тоді та жінка сказала йому: "Воістину, ти засвоїв перший урок, і тому я вважаю тебе 

найбільшим з твоїх братів і сестер - не тільки через твій вік, але й через те, що ти слухняний і 

розсудливий". 

51 Минули роки, і хлопчик став юнаком. Його брати, які також підросли, брали за взірець 

розсудливість старшого брата, розум якого зростав з кожним днем. 

52 Одного разу жінка сказала юнакові: "Ти хочеш мандрувати дорогами світу? Я дам тобі 

книгу, зміст якої ти вивчиш, і закарбуєш її настанови в своєму розумі та в своєму серці. Бо істинно 

кажу тобі, що ти пройдеш усі небезпеки неушкодженим, і ніякий біль не здивує тебе". І привела 

вона його з братами його до хатини, де жив старець поважний, якому сказала: "Ось діти мої, яких 

ти довго чекав, бо ти знав їх раніше мене. Сподіваюся, що Ти приймеш їх і допоможеш їм згідно зі 

Своєю волею. 

53 Старець подивився на них з великою любов'ю і сказав жінці: "Твої діти хороші, але їх ще 

треба підготувати до виходу в світ, бо вони ще слабкі і світ може заразити їх своєю розбещеністю. 

Віддайте Мені книгу, яку ви тримаєте в руках, щоб Я відкрив вам з неї великі уроки. Ретельно 

обміркуйте ці уроки, і тоді їхня істина дозволить вам пережити всі небезпеки цілими і 

неушкодженими". Звертаючись до молоді, він сказав: "Ви будете вчитися з цієї книги і з любов'ю 

наставляти свого брата, щоб він, у свою чергу, наставляв наймолодших, а потім ви всі засвідчували 

це наставлення своїми ділами любові". 

54 Коли найбільший з братів подивився на старця, обличчя якого було таким добрим і 

лагідним, він опустився перед ним на коліна і сказав йому: "Дозволь мені поцілувати твої руки і 

твоє чоло". Старець відповів: "Зроби це, бо ти гідний моєї любові, і з нею ти зробиш великі 

справи". Тоді жінка сказала юнакові: "Готуйся, бо скоро ти вийдеш з-під моєї опіки. Але навіть 

коли ти будеш далеко, ти будеш зі Мною. Сподіваюся, що ви завжди будете пам'ятати про своїх 

побратимів і що вони будуть наслідувати приклад, який ви їм подаєте. Не допускайте жодних 

помилок, будьте для них чистим і сяючим дзеркалом, в яке вони можуть дивитися на себе, щоб, 

наслідуючи Ваш приклад, позбавитися від болю". 

55 Юнак відповів: "Оскільки я люблю Вас і доброго старця, я зроблю все можливе, щоб бути 

добрим прикладом для моїх братів. Настав час, і юнак пішов у різні місця, але скрізь бачив, що 

злоба і гіркота великі, а серця закам'янілі від гріха. На мить він відчув страх, але, згадавши слова 

старця, відкрив книгу і на першій сторінці знайшов закон, яким повинні керуватися люди, щоб, 

виконуючи його, бути сильними. Він знайшов вчення безмежної любові, за допомогою якого 

зможе подавати цілющий бальзам, що полегшить біль хворих і підбадьорить засмучених - світло, 

щоб повернути зір сліпим, просвітити заплутаних, і мудрість, щоб принести мир у серця своїх 

ближніх. 

56 Велика була радість того юнака, який посеред пустелі піднісся духом і сказав старцеві: 

"Благословенний Ти, Господи, що просвітив мене Твоїм повчанням, і я відчуваю, що Ти живеш у 

моєму серці, і що Ти надихнув мене на справи, які Ти хочеш, щоб я робив. Я готовий до бою, щоб 

донести Твоє божественне послання до жителів цього світу, наблизитися до тих, хто відчуває 

скорботу в серці, до тих, хто жадає Твоїх настанов". 

57 Цей юнак зрозумів, що ті маси людей, які, окрім болю в серці, були оточені безмежною 

темрявою, жадають справедливості і милосердя. 

58 Сповнений любові, він звернувся до цього натовпу і сказав їм: "З далекого місця я прийшов 

до вас, виконуючи місію старця, щоб принести вам бальзам на ваші страждання і поглибити ваше 

пізнання. Почуйте послання, яке я приношу вам, відкрийте двері ваших сердець і прийміть істину 

всередині себе, бо я люблю вас, як люблю старця, який послав мене до вас, і передаю вам його 

люблячу допомогу". 

59 Після цього нужденні простягли руки, і коли вони відчули цей дар любові, з їхніх очей 

полилися сльози покаяння, а слова того посланця були подібні до кришталево чистої води, яка 
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втамувала їхню спрагу. Вони відчули мир і подякували старцю, який послав їм того юнака, який 

своїм прикладом навчив їх шляху до спасіння. 

60 Юнаки сказали їм: "Зберігайте те, що ви отримали, у ваших серцях, і не дайте часу або злобі 

світу вирвати це у вас, бо тоді ваша спокута стане вдвічі важчою". 

61 Радісний натовп запитав його, звідки він прийшов і як себе називає, на що юнак відповів: "Я 

не повинен вам цього говорити. Ви повинні знати тільки те, що Я - посланник. Вірте в те, що 

отримали. Бо якщо матимеш віру, то й проказа твоя зникне". 

62 Коли люди відчули себе здоровими і сильними, вони заспівали гімн любові, якого ніколи 

раніше не чули, і на чолі з юнаком віддали старцю свою віру, свою відданість, свою любов. 

63 Коли юнак повернувся до старця, щоб доповісти про виконання своєї місії, він побачив, що 

Той, Хто послав його донести слово любові до ближнього, притиснув його до свого серця і, 

звернувшись до жінки, яка привела його до нього, сказав: "Це Син, який зміг виконати ту місію, 

яку Я дав йому, щоб його приклад служив зразком для його братів і сестер, щоб, коли прийде час 

їм йти, вони могли звіщати Мою істину серцям людей." 

64 Улюблені, Я знову даю вам Моє Вчення Любові, щоб ви ясно усвідомили його і щоб воно 

було світлом, яке веде вас на вашому життєвому шляху; щоб через виконання вашого завдання ви 

наблизилися до вашого Отця, який, сповнений любові, дасть вам вашу нагороду і покаже вам, 

подібно Мойсею, світлі царства Землі Обітованої. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 164 
1 Багато чого Я випробовував вас у цей час, щоб ви досягли світла і сили, які потрібні душі 

для досягнення своєї досконалості. Немає такого випробування, яке б не мало рішення, немає 

такого болю, який би не залишав промінчика світла в душі. Саме в цьому ви можете дати звіт про 

свою відданість і можете правильно оцінити свої слабкості. Бо ви повинні давати свідчення віри і 

свідчення мого вчення - не тільки своїми словами, але й справами, які повинні бути прикладом для 

ваших ближніх. 

2 Я навчаю вас для того, щоб, отримавши вчення, ви змогли його застосувати і не забули. Я 

проробляю вас на вашому життєвому шляху, щоб, коли прийде час, коли ви більше не будете мати 

Моє слово через носіїв голосу, ви могли продовжувати розмову зі Мною від духу до духу. Куди б 

ви не пішли, вас буду супроводжувати Я, і в ваших словах буде Моє слово, в ваших думках - Моє 

натхнення, а в вашому дусі - Мій дух. Ви - Мої нові учні, і Я не залишу вас, як не залишив тих, хто 

пішов за Мною в Другу Епоху. Вони теж проходили випробування, і в найважчий момент 

випробування я спостерігав за ними і судив про їхню віру. 

3 Згадайте наступний біблійний уривок: Учитель у супроводі своїх учнів плив у човні по 

спокійному озеру. Ісус говорив, а ті слухали Його. Коли навчання закінчилося, Вчитель заплющив 

очі і відпочив. Учні обговорювали Моє слово і допомагали один одному зрозуміти його. - До цього 

часу все навколо цієї групи учнів було спокійно. Тоді з'явилися передвістя великої бурі, здійнявся 

шторм і неспокійне море зашуміло, хвилі здійнялися високо і човен став іграшкою хвиль. Учні 

боялися за своє життя, давали один одному настанови, збирали вітрила, а деякі молилися. Вони не 

наважувалися будити Ісуса, але коли небезпека зростала, голосно кликали Його. Але він спав і їх не 

почули. Потім вони кликали його вдруге і втретє, кажучи: "Учителю, прокинься, бо ми потопаємо". 

Ісус відкрив очі і промовив до них: "О маловірні, що не увірували в Мене". І, простягнувши руку, 

наказав потокам води вщухнути. Знову запанував мир, і море залишалося спокійним. Учні, 

присоромлені своїм маловір'ям і вражені чудом, що сталося на їхніх очах, дали обітницю ніколи 

більше не сумніватися, і після цього випробування їхня віра стала ще більшою. 

4 У цей час ви теж пливете по такому морю. Ви боретеся з бурею аберацій, гріха і егоїзму. 

Човен - це Моя робота, той Учитель - це той, кого ви слухаєте, учні - це ви, хто зараз зі Мною. 

Хвилі, які сьогодні б'ють твій човен, також дико рухаються, і перед обличчям шторму, що 

посилюється, ти думаєш, що Я сплю. Коли ви волаєте до мене на повен голос, ви заслуговуєте на 

те, щоб я повторив вам це саме слово і сказав вам, що ви не використовували Моє вчення. 

5 Ходімо далі в човен. Ось, вже наближається момент, коли Я простягну руку Свою над 

водами і скажу їм: "Заспокойтеся і станьте тихими". Сьогодні Я готую вас, бо незабаром ви 

перестанете Мене чути і Я залишу вас зміцнілими. Я ще не дав вам Своїх останніх настанов, але 

коли прийде ця година, не бійтеся випробувань, не впадайте у відчай перед обличчям небезпеки, 

пам'ятайте Мою настанову і добре обміркуйте її, завдяки цьому ви будете сильними і зможете 

виконати своє завдання. 

6 Тепер Учитель запитує вас: де ваші мертві, і чому ви плачете про зникнення істот, яких ви 

любите? Істинно кажу вам, що в Моїх очах ніхто не помер, бо всім Я дав життя вічне. Вони всі 

живі; ті, кого ви вважали загубленими, - зі Мною. Там, де ви думаєте, що бачите смерть, є життя; 

там, де ви бачите кінець, є початок. Там, де вам здається, що все - таємниця і незбагненна 

таємниця, є світло, ясне, як вічний світанок. Там, де ти вважаєш, що є небуття, є все, а там, де ти 

сприймаєш лише тишу, є концерт. 

7 Ваша душа ще не повністю пробудилася для своєї висхідної еволюції, але випробування, 

яким Я піддаватиму вас у багатьох формах протягом цього часу, зіткнуть вас з реальністю, і цей 

світ, який ви так любите нині, яким ви так захоплюєтеся, бо він дарував насолоду вашій фізичній 

оболонці, ви потім вважатимете бідним, бо ви піднялися і досягли більш високого, більш 

духовного рівня життя; і так буде тривати до тих пір, поки ви не досягнете повноти життя. 
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8 Блаженні ті, хто використовує від світу тільки те, що необхідно для прогресу своєї душі і 

тіла, бо тоді розлука з цим світом не буде для вас важкою. Ви не відчуєте, що ваша душа страждає, 

коли їй доводиться залишати свою тілесну оболонку. 

9 Я хочу, щоб ви змогли з істинною віддачею відокремити себе від тіла, яке тимчасово є 

вашою оболонкою, вашим одягом, і зробити те ж саме з усім, що ви придбали в світі, в якому ви 

нині перебуваєте. Знайте, що для душі немає ні відстані, ні відсутності, ні смерті, і розумійте, 

відходячи з цього світу, що ви входите в краще життя, в якому будете продовжувати любити того ж 

Отця, керуватися тим же законом і прагнути до того ж ідеалу висхідного розвитку; що звідти ви 

будете краще оглядати життя, краще виконувати свою місію і зможете відрізнити прірву від 

вершини. 

10 Як сильно людина боїться смерті, як вона впадає у відчай, коли приходить смертна година. 

Душа боїться нескінченності, того найвищого і незвіданого царства. А чого ви боїтеся? - Тому що 

ви не підготувалися. Я дав вам духовні настанови, ви знаєте своє призначення від початку. 

Божественний закон і людський закон завжди були в гармонії один з одним і вчили вас жити 

(правильно), щоб ви могли підійти до тієї години свідомо і озброєно. 

11 Кожного разу, коли ви були близькі до того, щоб забути Моє вчення, до вас з'являвся 

посланець від Мене, будь то пророк або Я, щоб повернути вам світло. Тому Я нині прийшов до вас 

у тиші, без показухи - сповнений таємниці для одних, яскравий приклад для інших, бентежний для 

тих, хто не міг зрозуміти Мене, але сповнений величі для тих, хто ясно відчув Мою присутність. 

12 Моліться, люди, щоб мир Духа Мого, з'єднаний з цією молитвою, відчувався в усьому світі і 

поширювався над ним. Коли ви всі опинитеся в духовному домі, то зрозумієте, що ваші молитви не 

були марними. Там ви відчуєте, наскільки близькі всі духовні істоти і як легко спілкуватися від 

духу до духу. Те, що не змогла передати наука, ви усвідомите на основі Мого вчення, яке містить у 

собі все, і через яке Я нині даю вам це вчення за допомогою людської здатності інтелекту. 

13 У цей ранок благодаті сяйво Христа відкривається, щоб прийняти вас як вікарія для всього 

світу. 

14 Зберіться внутрішньо і вислухайте Моє слово. Я прийшов до вас духом, бо ви не прийшли 

до мене. Але істинно кажу вам: людина повинна досягти свого повного духовного розвитку, щоб 

піднятися духовно і досягти Мене. - У всі часи людина виявляла протидію Моїм заповідям, 

прикидаючись негнучкістю своєї плоті, яка перешкоджає прогресу її духу. Але Я доброзичливо 

навчив вас застосовувати Мої настанови на практиці, щоб ви побачили, що це не є неможливим для 

виконання. 

15 Зрозумійте, що ви зайшли в глухий кут, в той час як світ вас потребує, що треба працювати 

над собою і об'єднуватися, щоб знайти силу в своїх справах. Ви повинні розуміти, що це Слово дає 

вам не тільки земну праведність, але й духовну впевненість. У ньому міститься благодать Отця. 

16 Через ревне прагнення до самовдосконалення та сіяння любові і милосердя на своєму 

життєвому шляху ви досягнете духовного спасіння. 

17 Прагніть до одухотворення, будучи людьми доброї волі, з твердим характером, бо ця праця 

- понад усе людська наука, понад усе, чим володіє і що може знати людина в цьому світі. 

Матеріалізація, в яку впало людство, не дозволяє йому зазирнути в прекрасне життя 

одухотворення. Я не засуджую вас в цю хвилину, я лише хочу, щоб ви зрозуміли мене, 

замислившись над моїм словом. 

18 Світ не чує Мене, бо голос цих тіл, через які Я даю про себе знати, має лише невеликий 

діапазон. Тому саме голос совісті, яка є Моєю мудрістю, промовляє до людей і дивує багатьох, які 

під чарами свого егоїзму інакше глухі до закликів цього голосу, звертаючи увагу лише на лестощі і 

земний престиж і п'янячи себе своїм соціальним становищем і владою. 

19 Коли ці люди дізнаються, що Я говорив з вами і відкрив вам, що для того, щоб прийти до 

Мене, ви повинні практикувати любов і милосердя, вони прокинуться від глибокого духовного сну, 

озброяться і смиренно прийдуть служити Мені. На цих прикладах Я буду говорити до людства, Я 

буду розхитувати його фундаментальні принципи. Мови і раси змішаються, бо люди відкриють для 

себе таємницю братерства, яку вони не знайшли в своїх книгах і пергаментах. 
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20 Я люблю вас усіх, вам усім даю своє керівне слово, щоб воно вивело вас на істинний шлях і 

остаточно переконало вас у тому, що ви практикуєте Мій досконалий закон. 

21 Сьогодні ви живете більше для світу, ніж для мене. Ви повинні бути однаково 

справедливими до обох, даючи своєму тілу те, що йому потрібно для його підтримки, а своїй душі - 

те, що їй потрібно для її спасіння. 

22 Всі прагнуть розширити свою людську діяльність, кожен розум продукує різні ідеї, але не 

всі твори людей служать вам для досягнення вищого розвитку, бо для цього вони повинні бути в 

гармонії з досконалим законом любові. 

23 Людина зі своєю наукою порушує закони природи і веде сили, створені Мною для вашого 

блага, на шлях руйнування. Саме тому у ваших життях відбувається багато потрясінь. Бо ви 

розв'язуєте кровопролитні війни, а посланці миру відчувають, що зазнали поразки, і не знаходять 

віри. 

24 Але Я готую нових посланців, щоб нести Мій мир у кожне серце, яке його потребує, а це - 

ви. Нехай людство розділить цей мир вашими молитвами. Також творіть мир між своїми ближніми 

справами, тоді ви будете завойовувати одне серце за іншим, і настане день, коли світ увійде в 

царство миру - не того миру, який створюють люди, який заснований на їхній силі і погрозах, а 

того, який заснований на духовному мирі, того миру, якого ви досягнете, люблячи один одного. 

25 Після 1950 року почнеться час одухотворення. Я буду проявлятися через кожного, хто 

споряджає себе, і так ви відчуєте, що мій дух ніколи не відходить від вашого. 

26 Моє Слово закарбується у вашому дусі, і ви побачите, як воно здійсниться. Кожного разу, 

коли ви будете згадувати про це, ви відчуватимете затишок у ваших серцях та впевненість і 

легкість у душі. 

27 Мій закон не може бути важким хрестом на ваших плечах, навпаки, він є освіженням і 

насолодою для духу. 

28 Не бійтеся своїх невіруючих ближніх, бо так ви служите Мені. Для них також визначено 

час, коли вони повинні прийти в Мою присутність, і коли це станеться, вони підуть і будуть 

служити Мені. Але спочатку ви повинні послужити Мені, щоб показати приклад мого вчення. Час, 

який ви проведете тут, служачи Мені, Я компенсую вам у вічному житті. 

29 Через вас Я хочу дарувати Свою любов людству. Ось, поки ваш народ у безпеці, інші 

занурюються в руїну. Зверніть свої очі і думки на Схід, і ви побачите там голод, біль і відчай. Тому 

нехай ваша молитва буде сповнена співчуття і любові до ближніх, бо тоді любов вашого духу, для 

якої немає відстаней, досягне ваших ближніх і огорне їх вашим люблячим милосердям. 

30 Як багато хто мріє померти в очікуванні, що ця мить приведе їх до Мене, щоб потім вічно 

поклонятися Мені на небесах, не знаючи, що шлях нескінченно довший, ніж вони вважали. Для 

того, щоб піднятися хоча б на одну сходинку вище по небесній драбині, яка приведе вас до Мене, 

треба було правильно прожити людське життя. Невігластво винувате в тому, що багато хто 

неправильно розуміє суть Мого вчення. 

31 Вони бояться осквернити себе у світі, бо вважають, що, зробивши це, назавжди втратять 

небо. Але вони помиляються, бо ніхто не втратить рай. Вічність - це дарована Богом можливість, 

яку пропонує вам ваш Творець, щоб ви всі прийшли до Нього. 

32 Інша помилка - бажання зберегти себе чистим, але не з любові до Отця, не для того, щоб 

догодити Тому, Хто його створив, а лише з егоїстичного бажання виконати умови, щоб здобути для 

себе посаду, зручне місце - і це теж у майбутньому, у вічному житті, згідно з тим уявленням, яке 

склали про нього люди. 

33 Декого спонукає робити добрі справи страх, що смерть застане їх зненацька, і тоді вони не 

матимуть заслуг перед Господом. Інші відмежовуються від зла, але тільки зі страху померти в гріху 

і після цього життя терпіти вічні муки в пеклі. 

34 Яким же спотвореним і недосконалим є цей Бог у тому вигляді, в якому багато хто його собі 

уявляє! Як несправедливо, жахливо і жорстоко! Якщо об'єднати всі гріхи і злочини, скоєні людьми, 

то це не зрівняється з тією мерзотою, яка була б карою пекла на віки вічні, на яку - за їхніми 

словами - Бог прирікає дітей, що грішать. Хіба Я не пояснював вам, що найвищою ознакою Бога є 
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любов? Чи не здається вам тоді, що вічні муки були б абсолютним запереченням Божественного 

атрибуту вічної любові? 

35 Христос став людиною, щоб явити світові Божественну любов. Але люди мають жорстоке 

серце і всезнаючий розум, вони швидко забувають отримане вчення і неправильно його тлумачать. 

Я знав, що люди поступово будуть плутати справедливість і любов з помстою і покаранням. Саме 

тому Я оголосив вам час, коли Я духовно повернуся у світ, щоб пояснити людям вчення, яке вони 

не зрозуміли. 

36 Обіцяний час - це час, в якому ви живете, і Я дав вам Мою настанову, щоб Моя 

справедливість і Божественна мудрість могли бути виявлені як досконале вчення про піднесену 

любов вашого Бога. Невже ви думаєте, що Я прийшов, бо боюся, що люди врешті-решт зруйнують 

справи свого Господа або навіть саме життя? Ні, Я приходжу тільки з любові до Своїх дітей, яких 

Я хочу бачити сповненими світла і миру. 

37 Хіба не правильно і не належним є те, що ви також приходите до Мене тільки з любові? Не 

з любові до себе, а з любові до Отця і до своїх ближніх. Як Ви вважаєте, чи надихається 

Божественною любов'ю той, хто уникає гріха лише зі страху перед пекельними муками, чи той, хто 

робить добрі справи лише з думкою про нагороду, яку він може отримати за це, а саме - місце у 

вічності? Хто так думає, той не знає Мене і не приходить до Мене з любові. Він діє тільки з любові 

до себе. 

38 Настала година, коли назавжди впаде темна пов'язка невігластва, яка так довго закривала 

очі людей, щоб вони могли побачити життя у всій його повноті. Якщо дехто хоче, щоб люди 

продовжували вірити в пекельні кари, щоб ця віра служила їм поводирем, який спрямовує їхні 

кроки на землі, то кажу вам, що правда має більшу владу над душею, ніж обман. 

39 Слухайте Моє слово з внутрішнім зібранням, о учні, і обмірковуйте його ретельно. 

40 Людство, якби ви витратили все те, що використовували для ведення кровопролитних воєн, 

на гуманітарну діяльність, ваше існування було б сповнене благословенням Отця. Але людина 

використала накопичені нею багатства для того, щоб сіяти руйнування, біль і смерть. Це не може 

бути справжнім життям, яке повинні вести ті, хто є братами і сестрами, дітьми Божими. Такий 

спосіб життя не відповідає закону, який я написав у вашій совісті. 

41 Щоб ви усвідомили помилку, в якій живете, будуть вивергатися вулкани; вогонь буде 

виливатися із землі, щоб знищити бур'яни. Здіймуться вітри, здригнеться земля, і потоки води 

спустошать цілі землі і народи. 

42 Таким чином царства природи висловлять своє невдоволення людиною. Вони порвали з 

ним, тому що людина зруйнувала один за одним узи дружби і братерства, які пов'язували її з 

природою, що її оточувала. 

43 Учитель дає вам ці одкровення, тому що Я бачу, що вчені, з одного боку, роблять все 

можливе, щоб вирвати таємниці природи і відкрити нові стихії і сили для того, щоб руйнувати і 

вбивати, а з іншого - нехтують справжньою наукою, тією, що вчить зберігати, любити і будувати. 

Люди цього часу не усвідомлюють, що вони занедбали свою справжню місію, відмовилися від 

свого завдання. 

44 На землі живуть мільйони хворих людей, мільйони дітей кинуті напризволяще у світі і 

дезорієнтовані. Незліченна кількість людей похилого віку не мають підтримки, яка б допомогла їм 

нести свою долю. Є незахищені вдови та жінки, які не знають смачного тепла справжнього дому. 

Ви розтоптали найдорожче, що є в людському житті, профанувавши шлюб, який є інститутом 

божественного походження. Ви розтоптали людське життя, яке має бути святим. Ви руйнуєте 

будинки моїх дітей, які повинні бути недоторканними, тому що вони є святинями і храмами, де 

мені поклоняються, якими б скромними вони не були. Проте люди стверджують, що мають 

релігію, про що я можу їх запитати: Що це за релігія, яка вчить вас робити такі справи, як ви 

зробили? 

45 У великий день Отець заговорить до всіх людей, і Його голос означатиме суд. 

46 Це лихо походить від матеріалізації, в яку впало людство. Оскільки ви відсунули дух на 

останнє місце, віддавши йому перевагу пристрастям плоті і своїм уявленням про смерть, то цілком 
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природно, що ви врешті-решт досягли того результату, який бачите сьогодні. Оскільки плоть 

егоїстична, то якого іншого плоду можна було очікувати від неї, окрім воєн і тотального 

морального виродження? 

47 Тільки вчення про одухотворення зможе привести до того, що голос совісті буде почутий 

людиною, а дух зможе звільнитися від гріха. 

48 Нова війна, яка розпочнеться, не буде вестися за матеріальні цілі, але це буде битва між 

духом і "плоттю", і тоді, коли дух переможе, він проголосить панування любові між людьми на 

знак відновлення миру в усьому світі. Чи не здається вам, що на фундаменті справжнього миру 

можна побудувати світ духовного і матеріального прогресу? 

49 Духовно піднесена праця - це те, що чекає на прийдешні покоління. Якщо людина 

присвятить своє життя цій благородній і високій справі, вона відчує, що знайшла гармонію зі своїм 

Господом, зі своїм Творцем, яка ще тільки будується. 

50 Якщо, слухаючи ці вчення, ви почнете оновлювати маленький світ своїх слів, думок і справ, 

ви тим самим зробите свій внесок в оновлення людства. 

51 Всесвіт - це велика книга мудрості, яку Я відкрив перед очима людини, щоб вона пізнала і 

навчилася дотримуватися законів, які керують творінням. Вивчаючи цю книгу, він досягне 

мудрості, він буде прагнути до поліпшення, благополуччя і прогресу в своєму земному житті; і 

якщо він увінчає це знання всілякими духовними знаннями, він отримає абсолютну перемогу в 

цьому існуванні, яке є глибоким і великим випробуванням; бо він зробить істину своєю і буде 

безсмертним. 

52 Божественні закони, які керують Всесвітом, - це закони мудрості, сили і любові. Від них 

походять всі інші, які лежать в основі творення всього сущого. 

53 "Всесвіт": Якщо людина вивчає тебе з чистим серцем і розумом, сповненим прагнення 

пізнати більше Моєї істини, і вона надихається насамперед духом, а не егоїстичними або 

зарозумілими почуттями, вона отримає від тебе велике вчення, якого вона не отримувала до цього 

часу. У вас він зможе знайти образ Мого Царства. 

54 Діти мої улюблені, у ваші уми виливається моє світло, щоб ви вивчали мої слова, як літери 

книги моєї мудрості. Людська здатність мислення - безмежне поле для духовного споглядання. 

Подумайте над моїми словами. 

55 Багато хто послухав мене, але поки що не всі з такою ж любов'ю підуть за мною. І тоді Я 

покликав великий натовп, але з них пішло за Мною лише дванадцять чоловік. З них теж тільки троє 

були по-справжньому близькі до Учителя, і тільки Іоанн отримав одкровення великих таємниць, бо 

силою своєї великої любові відкрив скарбницю божественної мудрості. Любов відчиняє ворота 

мудрості, бо вона містить у собі смирення і лагідність. Любов - це справжній дім миру у вічності 

духу. Тому, хто її практикує, не потрібно нічого питати, бо мудрість приходить до нього сама. Він 

розуміє недосконалого, грішного, нікого не засуджує, всіх прощає. Він розуміє як слабких, так і 

сильних. Любов породила все, через неї була створена людина, і вона буде тією силою, яка буде 

рухати всіх і приводити їх до єдності. Любов - причина вашого існування. 

56 Скільки загадок ще існує для людини. Він оточений невидимими і невловимими істотами, 

які вже повинні бути для нього видимими і відчутними. 

57 Життя, сповнене краси і одкровень, пульсує над існуванням людей, але вони у своїй сліпоті 

ще не здатні його побачити. 

58 Не забувайте Моїх настанов, бо вони допоможуть вам бути апостолами істини. Справжній 

апостол мого вчення - це той, хто виконує все те, чого Бог навчив його через Ісуса. Запевняю вас, 

якби я запитав кожного з вас, хто слухав мене так довго: "Що ви робите в даний час, що я доручив 

вам зробити, або чого ви бажаєте? Ви робите те, що велить вам Бог, чи те, що ви самі собі 

замовили?". Ви не знаєте, як мені відповісти. 

59 Цей народ був обраний, щоб виконати Мою обітницю в цей час, щоб ви були свідками 

початку і кінця Мого слова. Навіть у Другу Еру не було необхідності, щоб Моє проголошення 

поширилося на весь світ, щоб він дізнався про Мій прихід. Достатньо було пробудити народ, щоб 

він пішов свідчити і поширювати отримане насіння. Мушу вказати вам на те, що людям, яких Я 
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навчав через Свої вчення, не дозволялося вважати себе абсолютними власниками такої великої 

спадщини і єдиними, на кого покладена духовна місія в цій Справі. Моє послання всіх часів було 

звернене до всіх людей, але сталося так, що люди, які отримали одкровення, найменше змогли 

скористатися ним, бо не змогли оцінити дари і милості, якими обсипав їх Господь. 

60 Згадайте, як у Другу Епоху зерно, посіяне Христом в Юдеї, розквітло лише за її межами. 

61 Я не хочу сказати вам, що всі ці події повинні повторитися серед вас, бо Моє бажання - щоб 

Моє вчення сяяло серед цього народу і висвітлювало їхній шлях. Але якщо ви не присвячуєте себе 

виконанню благословенної місії, яку я поклав на вас, якщо ви не застосовуєте себе як справжні 

учні Божественного Вчителя, то хоча б скликайте народ, поясніть йому те, що я говорив тим, хто 

слухав мене, передайте їм мої накази, висвітліть їхній шлях, щоб вони підкорялися моєму закону і 

моїм директивам. 

62 Не забувайте, що Моє Слово є життєдайним і що людство губить себе, бо йому бракує його. 

Моє Слово - це стежка, яка вказує шлях до спасіння. Пам'ятайте, що є багато тих, хто загубився і 

блукає в розпачі. Ідіть до них і врятуйте їх. 

63 Зверніть увагу на тих, хто прийшов послухати Моє слово. Подивіться, як вони плачуть від 

щастя, каються в минулих гріхах і приймають рішення про виправлення. Подивіться, як ті, хто 

приходив до Мене, спраглі любові, мали мир у серці, коли поверталися до своїх домівок. Вони 

були зневажені суспільством, коли ви привели їх в Мою Присутність, і ви були свідками того, що Я 

зробив з них глашатаїв, лідерів і пророків, щоб вони продовжували поширювати Мою Роботу. Моє 

Слово не тільки зміцнювало їхній дух, але й було здоров'ям для їхнього тіла. 

64 Ви - народ, з яким я говорив і навчав протягом століть. Я маю на увазі вашу душу, яку Я 

часто просвічував світлом Своєї істини, якій Я часто допомагав на шляху її спокути і дарував нову 

тілесну оболонку. 

65 Я заповів вам у віках книгу любові і мудрості, щоб ви знайшли на її сторінках світло, яке 

вказує вам шлях, що веде до Бога. Якщо ви бажаєте знайти в Моїх одкровеннях цього часу 

відчутний доказ їхньої істинності, ви можете знайти його в тісному взаємозв'язку, який існує між 

цим Словом і тим, яке Я дав вам у минулі часи, коли говорив вам: "Я є Дорога, Істина і Життя, і 

ніхто не приходить до Отця, якщо не виконує Мій Закон". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 165 
1 Відпочиньте трохи, любі люди, залиште свою втому зі Мною. Моя турботлива любов 

покликала вас прийти до Учителя. Я прошу лише, щоб ви очистили свої уми від упереджень, щоб 

суть Мого Слова була прийнята вашими серцями і Моя присутність відчувалася вашим духом. 

Через брак підготовки і одухотворення ви не зрозуміли багато вчень, які Я дав вам. Невизначено 

довго ви приходите сюди початківцями, хоча повинні були б уже бути учнями, якби осягали Моє 

Слово і застосовували Моє вчення. 

2 Розумію: Якщо ви хочете контролювати свої пристрасті і відкинути потяг, який чинить на 

вас світ, ви можете знайти в моєму слові світло і силу для цього. 

3 Ті, хто задовольняються цим і прагнуть заспокоїти свою совість, лише слухаючи мене, 

незабаром знову впадуть у летаргію і піддадуться спокусі. Тому моє слово підбадьорює і піднімає 

тих, хто падає на цьому шляху. 

4 Як тоді зірка сповістила про прихід Месії, так і цього разу Дух Іллі сповістив про мій прихід 

через своє світло. Моя турботлива любов підготувала цей куточок землі для вас, щоб ви отримали 

одкровення Третьої Ери. Сьогодні світ ще не знає цього вчення, але в потрібний час Блага вість 

дійде до всього людства. Завдяки дару інтуїції вона відчуває духовне значення цієї епохи. Є багато 

тих, хто здатен розпізнати у великих подіях цього часу підтвердження і здійснення пророцтв 

минулих часів. 

5 Люди, усвідомте, скільки благодаті дано вам, і все ж серед цих натовпів слухачів є ті, хто 

сумнівається в Моєму прояві і приписує Моє слово голосоносіям. Що вони можуть дати вам, адже 

вони такі ж невігласи, як і ви, і ви бачили, як вони вийшли із ваших же рядів? Деякі з них, через 

свою бездуховність, знову стали плоттю від плоті, такими ж грішниками, як і ви. Але коли моє 

світло осяює їх, коли мій промінь надихає їх, вони перетворюються дивом моєї любові і моєї сили. 

6 Ви все ще схожі на місто, яке спить, жителі якого віддаються своїй потребі у відпочинку і 

не чують, якщо хтось стогне, якщо хтось потребує допомоги, захисту, бальзаму або хліба. На даний 

момент ви ще забуваєте про людей і думаєте тільки про себе. Але якщо ви забули людей, яких 

можете бачити і чиїх скорбот можете бути безпосередніми свідками, то наскільки більше ви забули 

тих, хто по духу і хто тягне за собою скорботний ланцюг гіркоти! Знайте, що ваше завдання - 

спостерігати, молитися і заступатися за всіх ваших братів і сестер, присутніх і відсутніх, далеких і 

близьких, видимих і невидимих. 

7 У цей час Я змушую вас пройти через горнило, щоб, пройшовши через нього, ви змогли 

стати пряністю світу, світлом, яке висвітлює темні шляхи. 

8 Мій голос, сповнений величі, кличе людство, щоб пробудити його від летаргії, щоб ви всі 

могли стати частиною мого улюбленого народу. 

9 Я довіряю вам ключ, який відкриває двері, за якими знаходяться багато одкровень, які ви 

бажаєте знати. Скористайтеся цим ключем і навчіться відчиняти двері до Царства, щоб пізнати все 

те, що ви вважали незбагненною таємницею. 

10 Ви все ще не в змозі осягнути багато одкровень, яким судилося стати частиною вашого 

знання, і які люди припускали, що належать тільки Богові. Як тільки хтось висловлює бажання їх 

інтерпретувати або проникнути в них, його відразу ж називають богохульником або вважають 

зарозумілим. 

11 Що б сказали люди минулих часів, якби їм сказали, що одного разу все, що знаєте ви, стане 

відомим людству - і з точки зору науки, і з точки зору духовних одкровень? Той, хто оголосив би 

про такі події, був би названий богохульником або вважався б божевільним. 

12 Також станеться в цей час, що - коли буде оголошено про діалог від духу до духу, про 

встановлення миру на всій земній кулі і про пізнання майбутнього - матеріалістичний світ повстане 

проти цього і всіма силами заперечуватиме можливість досягнення таких цілей і з усією суворістю 

засудить тих, хто наважиться оголосити про подібні події. 



U 165 

139 

13 Якби людство вивчило і осмислило слова і проголошення, зроблені пророками минулих 

часів, воно знайшло б в них багато чого з того, що ви зараз спостерігаєте, як збувається - з того, що 

людство зараз переживає. 

14 Поняття духовного, якого ви набули, було передбачене вам, так само як і все, що відкрила 

ваша наука. 

15 Сьогодні я можу запевнити вас, що в майбутньому спілкування за допомогою думки 

досягне великого розвитку, і завдяки цьому засобу комунікації зникнуть багато бар'єрів, які 

сьогодні все ще розділяють народи і світи. Коли ви навчитеся ментально з'єднуватися з вашим 

Отцем, коли ви досягнете спілкування духу з духом, які труднощі можуть виникнути у вас у 

спілкуванні з вашими братами і сестрами, видимими або невидимими, присутніми або відсутніми, 

близькими або далекими? 

16 У моєму навчанні ви зараз вивчаєте цю форму духовного спілкування так, як я навчив вас 

цьому. Для того, щоб ви могли практикувати її щодня, Я порадив вам мовчати, закрити вуста і 

дозволити своєму духу говорити. 

17 Я хочу, щоб ви були моїми добрими і смиренними учнями, тими, які не претендують на 

призначення чи почесті в суспільстві, але щоб вашим ідеалом було лише досягнення досконалості 

через чесноти і слідування моїм настановам, щоб ваше життя стало прикладом для наслідування. 

Яка користь від почесних місць, звань або імен, якщо ви не маєте заслуг, щоб по праву володіти 

ними? 

18 Нічого не робіть і не тримайтеся ні за що погане. Я встановлюю ієрархію серед вас без 

вашого відома, бо тільки Я знаю, коли ви зробили твердий крок на шляху розвитку. Завжди 

відчувайте себе маленькими, навіть якщо ви, по суті, вже майстри. 

19 Великою є Моя любов до вас, і ця любов, яку ви вже відчули у своїх серцях, хоче розбудити 

вас, щоб ви могли піднятися до виконання місії Отця. 

20 Через простих людей Я передаю вам Своє Слово, яке, як витончене долото, вирівнює і 

формує ваш дух. 

21 Я хочу, щоб ви зберігали ідеал щирості, який мій Закон завжди прищеплював людям, щоб 

він допоміг вам вистояти в боротьбі до тих пір, поки ви не встановите братерство і духовність у 

світі. 

22 Кожен з вас розуміє Мене відповідно до тієї духовної зрілості, якої він досяг. Тому Я 

відкриваю Себе по-різному, щоб усі могли прийняти Моє світло і осягнути Моє вчення. 

23 Не стійте на місці на своєму духовному шляху розвитку. Знайте, що Я відкриваю Себе все 

більше і більше в міру того, як ви прогресуєте, і що ви приймаєте Мене з більшою славою з 

кожним кроком вашого розвитку. 

24 Навіть якщо ті, хто несе Моє Слово, будуть переможені в битві, Я дам про Себе знати 

Своєму народові. Поправді бо кажу вам: Я не хотів би, щоб вам бракувало цієї настанови. 

Пам'ятайте: Поки ви слухали Мене, до вас потекла сила, щоб ваша віра допомогла вам подолати 

перешкоди, які виникають на вашому життєвому шляху. Я хочу підготувати вас, щоб залишити вас 

як свідків Мого прояву, і щоб ви могли служити прикладом для ваших ближніх, коли ви будете 

свідчити своїми справами про вчення, яке ви отримали. 

25 Вчіться і дійте, наставляйте і відчувайте тим самим те, що робите і говорите, підтверджуйте 

Моє вчення своїми справами. Я не хочу, щоб серед моїх учнів були лицеміри. Подумайте, що 

станеться з людством і з вами самими, якщо ця праця, заснована з такою любов'ю і терпінням, буде 

зруйнована через брак моралі, чесноти і правдивості у вашому житті. 

26 Подивіться, як пройшли над людством епохи очищення, а оновлення в ньому все ще не 

відбувається. Врахуйте, що є люди і народи, які боролися за встановлення тривалого миру, але він 

не настав, навпаки, кривава хвиля продовжує поширюватися. Причина в тому, що в народі немає 

любові і щирості. Вони не зрозуміли, як піти назустріч один одному в любові до ближнього, і тому 

Я приніс Свій мир і Своє Слово, яке закликає людські уми до єдності і взаємної любові. 
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27 Ви, хто чує мене в цих непоказних місцях зустрічей, - єднайтеся, любіть один одного як 

"працівники" на одній і тій же "сільськогосподарській землі", у вас одна мета, і ця мета - порятунок 

людства. 

28 Шукайте суть моєї роботи і утримуйтесь від зайвих дискусій. Почніть з того, що очистіть 

себе від плям, тоді ви не забрудните те, що ясне і чисте. Таким чином ви будете надихати своїх 

ближніх на виправлення їхньої недосконалості. 

29 Любіть себе так, як вчив вас Ісус. Звільніться від егоїзму, відкиньте власну персону. 

30 Ви не повинні покидати цей світ, не завершивши свою справу миру і любові. Це буде твоїм 

свідченням про Мене і правильним способом відшкодування боргу, який ти маєш переді Мною. 

31 Я говорю вам це через простих людей, через "останніх", через тих, хто був забутий людьми 

на своєму життєвому шляху, хто почув поклик Вчителя і з усіх сил намагався йти за ним. Але цей 

слід, який Я залишаю вам Своїм словом, - це той самий слід, який Я залишив для вас у Другій Ері, і 

той самий слід, який Я залишив для вас у Першій Ері через Мойсея. 

32 Шукайте Мене за межами матеріальних проявів, шукайте Мене в духовному, навіть якщо ви 

знайдете Мене символізованим у всьому створеному. Нехай очі вашого духу побачать мою 

присутність. 

33 Матеріалізм не дає людям бачити шлях, яким вони йдуть. Гріх, фанатизм, марнославство 

утворюють густу завісу, яка заважає їм бачити свого Отця. Якби це було не так, вони б 

замислилися над минущістю цього життя і над цінністю життя духовного. Вони побачили б той 

світ досконалості, який знаходиться за межами смерті. 

34 Якби люди були смиренні духом і серцем, то мир був би з ними, бо мир ґрунтується на 

смиренності, а не на фальшивій ілюзії величі і не на марній славі. Але люди поділені на класи, і 

поки одні мають усі зручності, інші гинуть у злиднях. Саме тому немає миру. Але всі ці 

самозвеличення будуть усунуті Моєю справедливістю, і тоді люди будуть визнавати один одного 

братами і сестрами, дітьми одного Батька. 

35 Турботлива любов вашого Господа довірила вам золоту пшеницю, щоб ви примножили її 

своєю працею на землі. Це зерно справи, яку Я розпочав давно в дусі людини і яка дасть їй 

справжній мир. 

36 Блаженні ви, що слухали слово Моє в цей час, бо в ньому ви знайдете вірну дорогу. Але ви 

повинні не тільки почути його, але й осмислити, правильно витлумачити, щоб, викладаючи його 

своїм ближнім, не посіяти сум'яття в їхніх серцях. 

37 Ваш дух повинен чекати, поки його плоть очиститься і оновиться, щоб він міг 

продовжувати виконувати свою місію. Тоді ви будете духовно і фізично єдиною істотою, 

слухняним і покірним інструментом, через який будуть проявлятися духовні дари, даровані Отцем. 

Не чиніть так, як ті, хто, не зрозумівши і не осмисливши мого вчення про одухотворення, не маючи 

необхідної підготовки і зрілості, починають і називають себе "працівниками", не усвідомлюючи, 

що насіння, яке вони сіють, насправді не є моїм. 

38 Пам'ятайте, що тим дванадцятьом учням Другої Ери знадобився певний час, перш ніж вони 

остаточно зрозуміли вчення свого Вчителя. Вони отримали багато вчень і зазнали багато 

випробувань. Я безперервно розпитував їх, і кожна їхня слабкість або недосконалість була 

зачеплена і виправлена Моїм словом, так що чистота і істина повинні були пробитися в них; і все ж 

їм потрібен був період підготовки для того, щоб зробити Моє вчення відомим. 

39 Що Мені не доведеться робити з вами, Моїми учнями, які живуть у набагато більш 

матеріалістичному часі, ніж той, що був? 

40 Тепер зрозумійте, чому Я так довго вчив вас і чому безперервно випробовую вас. 

41 Якщо Андрію, Симону та Іоанну, коли вони побачили Мене вперше, Я сказав лише: "Ідіть 

за Мною", і вони пішли за Мною, то з вами Мені довелося за цей час багато говорити, щоб у ваших 

серцях нарешті пробилася віра. 

42 Я хочу, щоб ви знайшли в тих апостолах той приклад, який буде підбадьорювати вас у 

вашій щоденній праці, і ви зрозуміли, що коли вони виходили і проповідували Моє Слово, в їхніх 

серцях вже був мир і любов, і в них вже не було ніякої нечистоти. 
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43 Не було жодного, хто посіяв би насіння, яке не було б моїм, або вчинив би діяння, яке могло 

б ввести в замішання його товаришів. Причиною цього було те, що вони, зі свого боку, чекали, як 

плоди, поки дозріють на дереві життя, щоб потім в чистоті принести себе в жертву бажанням 

сердець, спраглих до пізнання істини. 

44 Сьогодні ж ви претендуєте на звання майстрів, хоча не спроможні засвоїти навіть перший 

урок. Ви хочете врятувати своїх ближніх, а самі перебуваєте в небезпеці падіння; ви говорите про 

чистоту, про щирість, про духовність, а самі навіть не позбулися своїх пороків. 

45 Ось чому багато хто з вас повернувся до Мене, плачучи і скаржачись на те, що вас назвали 

самозванцями, тому що ви не змогли зцілити хворого, тому що ви не змогли переконати 

невіруючого, або тому що вас спіймали на вчинках, які не личать Моїй Справі. В результаті одні 

присвячують себе вивченню Мого Вчення і вдосконаленню свого життя, щоб більше не зазнати 

невдачі, інші продовжують своїми нечесними діями сіяти смуту, а треті, зневірившись у поразках, 

яких вони зазнали, сходять зі шляху і заперечують істинність Моєї Справи. 

46 Я хотів вести вас крок за кроком, сторінка за сторінкою наставляючи ваш дух у Моєму 

вченні любові, бо немає довшого шляху, ніж шлях (необхідного) розвитку духу. - Істинно кажу 

вам: не знайдете на землі нічого святішого для вас, ніж один із ближніх ваших. 

47 Це Моє вчення дає вам знання про те, що означає і повинно означати для вас дух, совість, 

відчуття, віра. Кожного разу, коли хтось із вас знайомиться з цим вченням, він відчуває, що з його 

серця витікає повага і глибока любов до своїх ближніх, бо в кожному з них він впізнає щось від 

присутності Божої, він впізнає дитину Всевишнього, в кожному своєму ближньому і в душі кожної 

людини він бачить храм Господній. 

48 Той, хто осягне всі ці знання і вважатиме їх достовірними, - чи наважиться він осквернити 

цей храм і чи здатен він образити цього ближнього свого? 

49 Це урок, який я хочу, щоб ви засвоїли, бо коли це станеться, ви будете лише в одному кроці 

від того, щоб виконати найвищу заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

50 Як ви можете називати себе спіритуалістами, якщо не знаєте, що таке дух і що він означає і 

чого вартий для Бога? 

51 Подумайте над усім, що Я сказав вам, щоб ваша тілесна оболонка злилася з вашим духом в 

єдину волю і дозволила їй проявитися і виконати свою місію. Тоді ви відчуєте, що кожен ваш 

духовний дар є світлом і силою, перед якою схиляться найжорсткіші шиї і найжорсткіші серця. І 

коли вони отримають докази справжньої духовності, то з розчуленням вигукнуть: "Ці дійсно діють 

за вченням Ісуса, ці дійсно проповідують істину!". 

52 Прийміть цю годину як годину вашого спілкування з Отцем. Говоріть зі Мною духовно, Я 

чую вас, люди. Покладіть на Мене всі страждання, які ви отримуєте від світу. Сльозами змийте 

плями своєї душі. Ви побачите, як плач і молитва роблять тягар вашого серця все легшим і легшим 

для вас. Тоді Я виллю на вас Свою благодать, через яку дам вам відчуття сили. 

53 Якщо ви називаєте себе тринітаріями, бо досконало вивчили Моє вчення і свідчите про 

нього своїми справами, то вам не може бракувати світла, сили і миру. 

54 Я вклав у вас божественну печатку, яка робить вас спадкоємцями мудрості, що зберігається 

в книзі моєї Божественності, і той, хто має це світло в собі, не може впасти. 

55 Це Отець усіх часів і народів промовляє зараз до вас. Це той самий, хто відкрив вам Закон 

через Мойсея, хто змусив вас почути голос "Слова" у Христі, і хто зараз послав вам Іллю в Дусі, 

щоб підготувати людей, бо в цей час вони повинні навчитися мати внутрішнє спілкування зі 

Святим Духом, який є Я. Той, хто увійде в спілкування зі Мною, відкриє для себе, що Я - Сам 

Отець і водночас Той, Кого ви називаєте Сином: це - Слово Любові Божества. Трійця Божа означає 

не різноманітність духу, а різноманітність властивостей чи сил. 

56 Закон, любов, мудрість - ось три форми одкровення, в яких Я явив Себе людині, щоб вона 

мала тверде переконання на своєму шляху розвитку і повне пізнання свого Творця. Ці три фази 

одкровення відрізняються одна від одної, але всі вони мають одне і те ж походження, і в своїй 

сукупності є абсолютною досконалістю. 
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57 Я вже неодноразово говорив вам: чому ви так хочете визнати три Божественні Істоти, коли 

можете знайти тільки одну? Єдиний голос промовляв до вас у всі часи, єдиний Божественний Дух 

відкривався вам. Цей унікальний, вічний голос, який проголошував вам Мій Закон у різних формах 

вираження, є тим, який ви також носите закарбованим у вашій совісті і суть якого ви також повинні 

зберігати у своїх серцях. Але замість того, щоб любити Мене духом і істиною, як вчило вас Моє 

вчення, ви любите Мене в матеріалістичних культових формах і уявленнях, бо інакше ви не можете 

осягнути свого Творця. 

58 Коли Я викарбував Свій Закон на камені, хто б засумнівався в тому, що ті скрижалі 

священні, бо містять Божественну Заповідь? Але Я забрав ті кам'яні скрижалі з очей людини і 

залишив їй лише знання Закону Мого. 

59 Христос народився, жив і помер у бідності, чистоті і досконалості, а ви б хотіли, щоб він 

вічно залишався на землі. Тому у вас виникло бажання увічнити його в образах, зроблених 

людськими руками. Але ви повинні розуміти, що Його людська зовнішність зникла, щоб залишити 

духу людини тільки найчистішу суть Його слова і справ, які були досконалим вираженням 

Божественної любові. Сьогодні, після того, як Я відкрив Себе в Дусі і зробив Себе відомим через 

підготовлені Мною органи розуміння, що ви можете матеріалізувати з Мого третього одкровення? 

Ви сподіваєтеся обожествити предмети, місця чи осіб? Ні, ви повинні зберегти з цього часу Мого 

духовного прояву тільки нескінченне світло, яке Я вилив на вас, світло вічної мудрості. Якщо ви 

будете шукати любов і мудрість в законі Першої Ери, ви знайдете їх; якщо ви будете шукати закон 

і мудрість в любові Ісуса, ви знайдете їх; і якщо ви будете шукати закон і любов в мудрості, яку 

Мій Дух вилив на всі створіння в цій Третій Ері, ви зможете відкрити їх в їхній суті. Усвідомте, що 

всі божественні чесноти і сили утворюють одну сутність, і ця сутність - Бог. 

60 Збагніть вчення, яке Я дав вам. Вона розкриває мою любов до людства. 

61 Своїм вченням Я формую ваше серце, використовуючи простих людей. Учні спіритизму 

повинні зберігати Моє вчення у всій його чистоті, бо саме воно буде зміцнювати мир і братерство 

між людьми. 

62 Релігійні символи зникнуть, бо людина більше не повинна обмежувати мене, щоб її справа 

була гідною Отця. 

63 Слухаючи мене без явних матеріальних форм представлення, ви сформували в собі нового 

персонажа. Ваш розум пробудився і ваша моральність зміцніла. 

64 Я хочу, щоб у майбутньому з'явилися переконані чоловіки і жінки - учні, які проповідують 

власним прикладом, а не лицеміри, бо ваше падіння за браком моральності і правдивості, за браком 

миру і сили духу буде дуже болючим. 

65 Подивіться, як людство, пройшовши через очисне горнило і спокутні випробування вогнем 

протягом століть, все ще не може зміцнити свій мир. Кривавий слід стає все довшим і довшим, бо 

люди забули моє слово. Немає ні щирості, ні довіри, ні доброзичливості, ні любові. 

66 І ось Я тут з Моїм новим посланням єдності і миру, з Моїм простим Словом, яке після 

довгої боротьби здійснить диво об'єднання умів і сердець людей. Чи є ще ті, хто запитує, навіщо я 

прийшов? 

67 Також і в цей час багато покликаних і мало вибраних, а зі Мною немає обраних. Бо саме 

людина робить себе гідною свого Господа і заробляє право на Його милість. 

68 Я всім однаково дав Свою настанову, всіх навчив іти цим шляхом і жити в цій долині сліз. 

Зрозумійте мене правильно: за цим законом повинні жити не тільки ви, але і весь світ. Але 

прищеплювати її своєю мораллю і прикладом будуть мої учні, розкидані по всьому світу. 

69 Виконуйте своє завдання вже зараз і не дайте часу пройти для духу, не використавши його, 

бо потім може настати момент каяття. 

70 Ось чому Я використовую смиренних, тих, хто заблукав на життєвих шляхах, хто почув 

рятівний голос свого Господа і добровільно вирушив за Ним. Це ви - "останні", тому що ви 

служите Мені в Третій Ері. 

71 Я посилаю вам Свій мир, але істинно кажу вам: доки будуть люди, які володіють усім 

необхідним для життя і забувають про тих, хто вмирає від голоду, доти не буде миру на землі. 
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72 Мир не в людській славі і не в багатстві. Вона базується на добрій волі, взаємній любові, 

служінні та повазі. О, якби світ зрозумів ці вчення! Зникне ненависть і розквітне любов у 

людському серці. 

73 Тільки моя любов і моя справедливість можуть захистити сьогодні тих, хто голодує і жадає 

її. Я один, у своїй досконалій справедливості, здатний прийняти того, хто вчиняє злочин проти 

власного існування. 

74 Якби вони знали, що покинутість душі страшніша за самотність у цьому світі, то терпляче і 

мужньо вистояли б до останнього дня свого існування на землі. 

75 У цьому слові я передав вам свою батьківську любов. Свідчіть про Мою істину своїми 

справами. 

76 Любіть один одного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 166 
1 Це день радості для Мого народу, день миру для тих, хто прийшов послухати Моє слово. 

Коли я передавав цей спадок першим, то сказав їм, щоб вони берегли його, бо він, як маленький 

саджанець, згодом стане густолистим і могутнім деревом. Сьогодні великі натовпи людей 

приходять, щоб почути Моє слово, свідчачи про виконання Моїх об'явлень. 

2 Дерево дало гілки, і їх від'єднали, щоб пересадити на інший ґрунт. Але істинно кажу вам, 

що одні посаджені з Моєї волі, а інші з волі людської. 

3 Я вам давно говорив, що дерево пізнається по плодах, і в свій час, коли ці "дерева" почнуть 

плодоносити, ви дізнаєтеся, які плоди приносить кожне з них, хороші вони чи ні. Були саджанці, 

які спочатку були повні соку і сили, які обіцяли добрий плід і благодатну тінь для втомленого 

мандрівника, бо той, хто доглядав за ними, був сповнений любові і допомоги і ставав порятунком 

для заблукалого. Він відповідав на запитання людей світлим словом, дарував світло сліпим і 

розраду хворим. Його устами і ділами відбувалися знамення і творилися чудеса, натхненням 

приймалися істини. Це сталося тому, що Отець, бачачи ревність і запал тих працівників, 

переповнив їх любов'ю і мудрістю. Коли народ побачив відданість цього учня, коли переконався в 

його милосерді і щирості, він пішов за ним довгими дорогами, пішов за ним на вершину гори. Вони 

слухалися і сліпо вірили йому. Але коли він побачив, що натовп йде за ним, що люди підкоряються 

його голосу, як закону, то відчув у своєму серці марнославство і манію величі, і, забувши Того, Хто 

дав йому все, без Кого він нічого не зміг би зробити, втратив смирення і почав вихвалятися своїми 

заслугами і своєю владою над іншими. Він відчув себе досконало в практиці мого вчення і голосно 

заявив про себе як про справжнього учня і навіть майстра. 

4 Кажу вам, хто хвалиться своїми духовними дарами, а не сіє зі смиренням, той урожай його 

буде марний. 

5 Я міг би запитати багатьох з тих, хто голосно проголошував, що творить справи любові: "А 

де ваші послідовники? Де ті, хто пішов за вами? Що стало з усіма тими, хто отримав духовні дари 

для поширення цього насіння?". І вони повинні були б відповісти Мені, що залишилися самі, бо ті, 

хто їх знайшов, знову заблукали, ті, хто одужав, знову захворіли, а ті, хто почав бачити світло, 

знову занурилися у свою темряву. Але Учитель запитує вас: "Чому це сталося з тими, хто був 

наставлений Мною?". - Тому що вони використовували отримані вчення на свій розсуд і розсуд, 

тому що вони пішли працювати передчасно, тобто до того, як належним чином засвоїли вчення 

Вчителя. 

6 Ті, хто дочекався слушного часу і взявся до роботи, вивчаючи, спостерігаючи і молячись, - 

це ті, хто залишаються непохитними, бо їхнє коріння сягає глибини, а гілки витримали бурі. Вони 

вирушили в дорогу в той час, коли їхні серця вже не могли стати жертвами марнославства. Але це 

день миру і прощення, коли я хочу, щоб ви всі задумалися над моїми словами, щоб, повернувшись 

до свого дерева і до своїх полів, ви могли виправити все, що ви зробили недосконало. Ще є час 

випрямити дерево і врятувати насіння. Але ви повинні примножити свої зусилля. 

7 Повертайтеся на свою землю, і якщо ви опинитеся покинутими і забутими тими, хто пішов 

за вами наосліп і кого ви не змогли втримати, оберігайте коріння дерева, обривайте пошкоджені 

плоди, підрізайте сухі гілки, поливайте його, і ви знову побачите, як мандрівники приходять, 

бажаючи його тіні і його плодів. 

8 Блаженні ті, що воскресають після власного падіння, блаженні ті, що піднімаються до 

світла. Тоді ви побачите, як вони знову проголошуватимуть Моє пришестя, якого люди чекали 

століття за століттям, і яке змусить багатьох мертвих людей здригнутися навіть у своїх могилах. 

9 Істинно кажу вам, що Божественна обітниця повернутися до вас як Дух Утішитель не була 

стерта ніким, ні часом, ні гріхом, ні цілими епохами, що минули над людьми. Не зітруться і докази 

Мого повернення, і врешті-решт люди схиляться перед Моєю істиною. 

10 Коли ви чуєте Моє слово, ви пропускаєте своє життя через себе у світлі совісті, а коли Моє 

повчальне слово закінчується, ви відчуваєте полегшення від своїх боргів, скорбот і докорів 

сумління. Навіть якщо ви сприймаєте Моє слово через неосвічені органи інтелекту, ваше єство 
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тремтить, бо ви відчуваєте в ньому око, яке дивиться на вас, вухо, яке сприймає навіть найлегше 

ваше зітхання, і чутливість, здатну прочитати навіть найпотаємніші ваші думки. 

11 У перший день, коли Я звернувся до людства таким чином, Я відкрив нову духовну еру. 

Серця, які були присутні при Моєму Божественному прояві, переповнював страх, трепет, 

здивування і блаженство. Ось чому та маленька група моїх перших учнів зростала і множилася, 

поки не перетворилася на великі спільноти, які зараз присутні, щоб слухати моє вчення. 

12 Серед цих натовпів є і ті, хто, слухаючи мене з року в рік, звикли до цього прояву і вже не 

так зворушені, як тоді, коли слухали мене при перших отриманих вченнях. Тим не менш, більшість 

продовжує слухати моє слово зі справжнім ентузіазмом, і їхні серця б'ються швидше, коли вони 

тут, щоб почути моє мудре і любляче вчення. 

13 Я хотів духовно формувати серця, які приймають це Слово, щоб кожне з них стало 

енергійним працівником для дорученої йому справи - свідомим своєї місії і відданим Моїй Справі. 

Але в той час як одні продовжували вірно слухати мене, навчаючись і вдосконалюючись, щоб бути 

гідними запропонувати своїм ближнім плоди, що дозріли завдяки їхньому навчанню і роздумам, 

їхньому терпінню, зусиллям і наполегливості, інші шукали лестощів, прагнучи посіяти раніше, ніж 

настав час. Вони з'їхали раніше зазначеного терміну і навчили тому малому, чому навчилися самі. 

14 Тому деякі містифікували вчення, яке вони отримали, і змінили моє вчення на свій смак 

через брак знань, створюючи труднощі для успіху тих, хто проповідував моє вчення тільки тоді, 

коли вони були в змозі слідувати моєму вченню. 

15 Кажу вам, коли прийде час, пшениця добрих сіячів переможе кукіль невірних, і в годину 

конфлікту світ дізнається, хто приніс йому Мою істину. 

16 Коли ви чуєте, як якийсь спіритист вихваляється своєю місією і ходить по світу, кричачи, 

що він є одним з нових учнів Христа, можете бути впевнені, що його вуста поширюють брехню, бо 

істинний учень цієї Справи - це той, хто не хвалиться, хто мовчки працює на славу свого Вчителя і 

щиро любить всіх своїх ближніх. Ти впізнаєш Моїх добрих слуг по їхньому смиренню. 

17 Що, врешті-решт, станеться з тими, хто не практикує Моє вчення згідно із заповідями Мого 

Закону? - Вони повинні будуть очиститися і в новій місії виправити всі свої помилки і змити всі 

свої плями, поки їм не вдасться перетворити кукіль, який вони вирощували, на пшеницю. 

18 Натовпам, які слухають Моє слово в цей час, Я кажу: Продовжуйте слухати Моє вчення з 

благоговінням. Не дозволяйте йому зникнути з вашої пам'яті, не обміркувавши його. Не 

намагайтеся навчати, коли ви ще слабкі діти. Ви повинні почекати, поки не станете сильними і 

оснащеними учнями. Тоді ви зможете побачити, що кожне посіяне вами зерно проросте, виросте, 

розквітне і принесе свої плоди. І Я скажу вам: Я приймаю ваш дар, плід із насіння, яке Я довірив 

вам. 

19 Я не хочу поки що судити вас, бо якби судив, то знайшов би в вас мало заслуг. Я приходжу 

до вас як Отець, щоб пробачити вас і запропонувати вам ще один період часу як дорогоцінну 

можливість, яку ви повинні використати і за яку ви будете відповідати переді Мною. 

20 У цей день благодаті кажу вам, що Я зробив відомим і відчутним для людства присутність і 

любов Марії, бо в ній в цей час відбудеться "Новий Заповіт". Марія у своїй лагідності і смиренності 

також об'явила себе вам. 

21 Отець вилив Свої дари благодаті на цей народ; але істинно кажу вам, ви також повинні 

звітувати Мені про присутність Божественної Матері. 

22 Я закликаю вас до відповідальності, так - тому що я хочу, щоб ви повністю усвідомлювали 

те, що я вам надав. Але в основі цього заклику до відповідальності лежить Моє любляче 

милосердя. 

23 Світ не знає Моєї роботи і Мого проголошення в цей час, тому що ви ухилялися від 

проголошення цих вчень перед людьми. Але нові покоління будуть пізнавати їх і зміцнювати ваші 

ряди. Істинно кажу вам, що ім'я Ісуса та ім'я Марії поєднані в справі спасіння; і оскільки люди не 

знали, як укласти заповіт зі своїм Господом у цей час, то ім'я Матері буде символом союзу та 

братерства між людьми. 



U 166 

146 

24 Насильство стихії стане тим голосом, який розбудить тих людей, які вперто хочуть жити в 

темряві, і не мені їх судити. Вони будуть судимі за своїми справами. 

25 Люди створили для себе свої завдання, які спочатку були галасливими, але які вони 

осквернили своїм гріхом і осквернили своїми науками, і багато з яких надихаються егоїзмом, 

ненавистю і зарозумілістю. 

26 Слухай: У Першу Еру Я уклав заповіт з Авраамом і його нащадками. Цей заповіт діти того 

народу забули. Я уклав завіт з Мойсеєм, який звільнив Ізраїль від рабства. Але з плином часу народ 

знову забув цей заповіт. 

27 Я прийшов у світ у Другу Еру; Я запечатав Свій завіт з людством Своєю Кров'ю, і цей завіт 

любові мав достатньо сили, щоб навчити Моїх дітей шляху, на якому люди всіх часів можуть зняти 

з себе всі свої гріхи. Бо в Ісусі Я переміг смерть, восторжествував над темрявою, перетворив біль 

на божественну пристрасть і проклав душам шлях до світла. 

28 Сьогодні ви чули, що Я хочу укласти з вами новий завіт, бо Я не знаходжу вас єдиними ні в 

Мені, ні між собою, і це Моя Воля, щоб в цю Третю Еру, в лоні Шостої Печатки, ви уклали в Мені 

завіт любові і братерства. 

29 Ви всі перебуваєте під шостою печаткою, яка є етапом, главою книги семи печаток, зміст 

якої - мудрість Божа і досконалість душ. 

30 Прийдуть нові покоління і визнають роботу Третьої Епохи, в якій ви зробили перші кроки. 

Вони продовжать вашу роботу, і коли різні раси і народи нарешті полюблять один одного як брати 

і сестри, коли люди подолають свої почуття ненависті, робота Святого Духа утвердиться в серцях 

людей. 

31 Ще в Першу Еру Я вчив вас присвячувати Мені сьомий день. Оскільки шість днів людина 

присвячує виконанню своїх мирських обов'язків, то буде правильно, якщо хоча б один з них вона 

присвятить служінню своєму Господу. Я просив його присвятити мені не перший день, а останній, 

щоб у нього він міг відпочити від трудів і присвятити себе духовному спогляданню*, щоб дати 

можливість своєму духу наблизитися до Отця і звернутися до Нього через молитву. 
* Іспанське "meditaeiön" - роздуми, споглядання; також: роздуми, внутрішнє споглядання, духовне 

споглядання. 

32 День відпочинку встановлений для того, щоб людина, забувши про важку земну боротьбу 

життя - хоча б на короткий час - дала можливість своїй совісті заговорити з нею, нагадати їй про 

Закон, і вона перевірила себе, розкаялася у своїх проступках, і прийняла в своєму серці благородні 

постанови покаятися. Субота - день, який раніше був присвячений відпочинку, молитві та 

вивченню Закону. Але люди, наслідуючи традицію, забули про братські почуття до своїх ближніх і 

про духовні обов'язки, які вони мають перед ближніми. Минали часи, людство розвивалося 

духовно, і Христос прийшов, щоб навчити вас, що навіть у дні відпочинку потрібно займатися 

милосердям і творити всілякі добрі справи. 

33 Ісус хотів сказати вам, що хоча день присвячений роздумам і фізичному відпочинку, ви 

повинні розуміти, що ні день, ні година не можуть бути визначені наперед для виконання місії 

Духа. 

34 Хоча Учитель говорив з вами з найбільшою ясністю, люди відхилилися від цього і кожен 

вибрав той день, який йому більше підходив. Тому, в той час як одні продовжували дотримуватися 

суботи як дня, присвяченого відпочинку, інші обрали неділю для своїх богослужінь. 

35 Сьогодні я знову говорю з вами, і мої вчення несуть вам нові знання. Ви пережили багато 

випробувань і розвинули себе. Сьогодні не важливо, який день ви присвятите відпочинку від 

земних турбот, але важливо, щоб ви знали, що всі дні ви повинні йти по шляху, який Я для вас 

намітив. Зрозумійте, що немає встановленої години для вашої молитви, бо кожен час дня підходить 

для молитви і для виконання Мого вчення на благо ваших ближніх. 

36 Бажаю, щоб світло, натхнення і любов завжди жили у вашому дусі, щоб розум і серце були 

дзеркалом духу, і щоб в ньому відбивалися його чесноти і виражалися в славних ідеях і 

благородних думках і почуттях. Тоді ви усвідомите досконалу гармонію, що існує між духом і 

тілом, між духовним і людським, між законами і обов'язками духу і законами і обов'язками світу. 
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Нарешті, ви зможете побачити, що все життя, з його випробуваннями і уроками, має єдину мету: 

вдосконалення духу, через яке він зазнає спокою і справжнього щастя в Царстві Господньому. 

37 Часом думаєш і кажеш: "Який сенс у цьому існуванні, адже нічого доброго воно нам не дає, 

і ми не отримуємо від нього ніякої користі?". Якщо хтось так думає, то це тому, що він не дає 

світлу засяяти в своєму розумі. Вважає, що життя не має сенсу, бо не вдалося реалізувати всі свої 

бажання, адже хотілося б, щоб все було так, як він собі уявляв. Тоді він вважає, що і він нікчемний, 

і то тільки тому, що не зрозумів і не збагнув сенсу Моїх слів. 

38 Духовна частина людини все ще дрімає, тому вона прожила стільки марних життів. 

39 Я міг би примусити і змусити вас виконувати Мої заповіді, але тоді ваші заслуги не були б 

справжніми, ваш прогрес не був би справжнім. Я допускаю, що життя, в якому ви створюєте для 

себе уроки і випробування, самі того не усвідомлюючи, дає вам істинний урок, іноді болючий, в 

залежності від того, якими були ваші справи. Але посеред випробування Мій Дух посилає вам 

світло, яке досягає вашого духу - іноді в лагідний спосіб, але іноді як невблаганний суддя, щоб ви 

могли прокинутися і почути голос совісті, який є Моїм власним голосом. 

40 Я прошу вас: Хочете бути корисними і відчувати, що ваше існування також приносить 

користь? Тоді вчіться з Моїх слів - тих, які Я дав вам у минулі часи, і тих, які ви чуєте сьогодні, бо 

обидва вони доповнюють одне одного. Але не думайте, що простим повторенням моїх речень і 

правил життя ви вже усвідомили Моє вчення. Ні, той, хто не вміє любити, не зможе проголошувати 

божественні слова і виконувати те, чого вони навчають. 

41 Любов є джерелом і причиною вашого існування, о люди. Як можна було жити без цього 

дару? Повірте, є багато тих, хто несе в собі смерть, і є ті, хто хворіє тільки тому, що нікого не 

любить. Цілющим бальзамом, який врятував багатьох, була любов, і божественним даром, який 

піднімає до істинного життя, який спасає і підносить, також є любов. 

42 Тому Учитель говорить вам, діти, які почули це вчення: з цього дня починайте любити. 

Нехай цим почуттям будуть просякнуті всі ваші справи, спрямовані до інших, і нехай воно 

виллється також у слова і молитви, які ви присвячуєте Мені. 

43 Знайте, що слово, яке не має в собі любові, не має ні життя, ні сили. Ви запитуєте Мене, як 

ви можете почати любити і що ви повинні зробити, щоб це почуття прокинулося у ваших серцях, і 

Я скажу вам: З чого треба починати, так це з того, щоб зрозуміти, як молитися. Молитва наблизить 

вас до Учителя, а Учитель - це Я. 

44 У молитві ви знайдете розраду, натхнення і силу, вона дасть вам чудове задоволення від 

можливості довірливо розмовляти з Богом без свідків і посередників. Бог і ваш дух об'єдналися у 

цю солодку мить сповідей, духовного спілкування та благословення. 

45 Приготуйтеся, учні, бо Я відкриюся вам. Ви всі приносите переді Мною турботи і клопоти, 

але Я кажу вам: Чого ви боїтеся? Хіба ви не відчули на собі Мій погляд, сповнений милосердя? 

Хіба Моя Присутність не робить вас сильними? Не дайте Мені приводу повторити Мої слова 

Другої Ери і сказати вам, що ви - люди маловірні, що, хоча Я так близько до вас і ви стверджуєте, 

що знаєте Мене, ви не довірилися Мені. 

46 Коли б ви не піднесли свою молитву і не шукали Мене, Я буду з вами. Моє Слово і заповіді, 

які Я дав вам у всі часи, будуть давати вам Мої настанови через вашу совість. Збагачуйтесь силою 

та оснащенням. Несіть це Слово Життя всюди до сердець, які потребують розради і світла, бо Я 

назвав вас сіячами духовних полів. 

47 Оскільки ви багаті на Мої дари благодаті і те, що ви отримали, є невичерпним скарбом 

вчення, ви повинні з любов'ю передавати ці знання. Ідіть до тих, хто потребує, до тих, хто не 

користується доброзичливістю, авторитетом чи повагою на землі. Шукайте сиріт, вдів, невиліковно 

хворих і допомагайте їм беззастережно. Дайте їм той духовний бальзам, який піднімається з дна 

душі в рясній мірі, приділяючи більше уваги їхній душі, ніж тілу. 

48 Я сформував групу працівників з чоловіків і жінок, тому що не тільки чоловік знає, як 

трактувати мій закон. Ця жінка, обдарована прекрасними і благородними почуттями, завжди була 

співробітницею в моїй справі спокути. На цей час я також передаю їй відповідальність за належне 

виконання моїх доручень. Я доручаю їм обом наглядати за цією роботою, яка вам доручена. 
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49 Народе мій, Я залишаюся з тобою на короткий час через цей орган розуму*. Ви молилися, і 

в момент найвищого піднесення ви почули в тиші своїх сердець любляче привітання Учителя, який 

сказав вам: "Мир вам". Ви усвідомили вплив, який має молитва, і зрозуміли ту величезну силу, яка 

закладена в ній, коли ви підносите її вгору - як для задоволення духовної потреби, так і для того, 

щоб просити про вирішення матеріальної надзвичайної ситуації. 
* Мається на увазі розум, особливо з точки зору здатності носія голосу говорити. 

50 Пам'ятайте, що часто достатньо було вимовити слово "Батько", щоб все ваше єство 

затремтіло, а серце наповнилося втіхою, яку дарує Його любов. Знай, що коли твоє серце кличе 

Мене з палким бажанням, Мій дух також тремтить від радості. 

51 Коли ти називаєш Мене "Отче", коли це ім'я виривається зсередини тебе, твій голос чути на 

небесах, і ти видобуваєш якусь таємницю з божественної мудрості. 

52 Нехай не тільки ваші вуста називають мене "Отче", бо багато хто з вас має звичку робити це 

механічно. Я хочу, щоб молитва "Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє", ця 

молитва виходила з найчистішого і найглибшого серця і щоб ви роздумували над кожною фразою, 

щоб потім ви були натхненні і перебували в досконалому спілкуванні зі мною. 

53 Я навчив вас могутньої, досконалої молитви, яка справді наближає дитину до Отця. Коли ти 

вимовляєш слово "Отче" з запалом і благоговінням, з піднесенням і любов'ю, з вірою і надією, 

зникають відстані, зникає простір, бо в ту мить діалогу від духу до духу ні Бог не є далекий від 

тебе, ні ти не є далекий від Нього. Моліться так, і ви отримаєте в своє серце з повними руками 

благо Моєї любові. 

54 Тоді ви побачите Мене своїм духовним поглядом, коли Я буду вести вас далі, як пастир 

веде овець. Ви побачите Божественне світло, що осяює ваш життєвий шлях, і почуєте Мій голос, 

що невпинно повторює, підбадьорюючи вас на вашому шляху: "Будьте сильними, не зупиняйтеся, 

кожен крок вперед наближатиме вас до Отця". 

55 Цього дня, о учні, Я знову говорив з вами про любов і молитву, щоб ви навчилися розуміти 

притаманну їм благодать, а також їхню дієвість, щоб ви досягли високої нагороди, яку обіцяла вам 

Моя Отцівська любов. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 167 
1 З багатьох сердець піднімається до Бога питання: "Господи, невже той біль, яким страждає 

цей світ, триватиме вічно?". На це Учитель відповідає їм: "Ні, улюблені мої. 

Діти, ваш біль зникне, як тільки ви знайдете справжнє кохання". 

2 Хоча на землі багато говорять про любов, насправді між вами її немає. Одні вдають її, інші 

плутають з егоїстичним почуттям, треті - з низинною пристрастю. У людському серці панує фальш, 

панує брехня, люди вдають любов, дружбу, милосердя. Бур'яни розрослися і поширилися всюди, і 

тільки вогонь болю зможе їх знищити. 

3 Це вогонь, який люди будуть розпалювати своїми війнами ідей, віросповідань, філософій і 

наук. Це війна, яка наближається великими кроками. Там, у цьому вогні, розпаленому власними 

жаданнями влади, пристрастями і ворожнечею, вони знайдуть своє очищення. Так вони цього 

хотіли, так вони цього вимагали. 

4 Як люди зможуть любити один одного як брати і сестри, якщо вони ще не очистили свої 

серця? Потрібне велике перебування у світі, щоб вони вийшли з нього очищеними, бо біль очищає. 

5 А ще я вам скажу: Люди повинні вірити в людей, повинні мати віру і довіру один до одного, 

бо ви повинні прийти до переконання, що всі ви на землі потрібні один одному. 

6 Не думай, що Мені приємно, коли ти кажеш, що віриш у Мене, а Я знаю, що ти сумніваєшся 

в усьому світі. Бо ось чого Я чекаю від вас: щоб ви любили Мене любов'ю, яку виявляєте до 

ближнього, і прощали тим, хто вас кривдить; щоб ви з любов'ю допомагали найбіднішим, 

найменшим і найслабшим, любили своїх ближніх без розбору і виявляли найбільшу самовідданість 

і правдивість у всіх ваших справах. 

7 Вчіться у мене, бо я ніколи не сумнівався у вас, вірю у ваше спасіння і вірю, що ви візьмете 

себе в руки і досягнете істинного життя. 

8 Навіть якщо у справах людей багато зовнішньої фальші, немає жодної людини, у 

внутрішньому єстві якої не було б частки правдивості. Ця частина - це іскра духовного світла, яку 

він несе в собі, це моя божественна присутність, іскра Божа, яка освітлює його зсередини. Я 

зроблю так, щоб це світло, яке є Моїм, засяяло в кожному серці, а його відображення проявилося в 

кожному вашому творінні. 

9 Я хочу, щоб ви жили в правді, а для цього необхідно, щоб все зло померло. Ви, хто 

усвідомлює годину, що наближається - пильнуйте і моліться вже сьогодні, сповіщайте про цю 

битву своїм ближнім, як пророки, щоб вони могли підготуватися і не впасти у відчай в хвилини 

гіркоти під час майбутньої битви. 

10 Будьте переконані, що всі "поля" принесуть плоди, коли їх підготувати. Моє насіння готове 

зійти на них: Кожна людина буде рослиною, яка розквітає і дає плоди любові, виконуючи тим 

самим призначення всього створеного. 

11 У рослинному світі є рослини-паразити, які не приносять користі, не беріть з них приклад. 

12 Чи знаєте ви, чому Отець чекає від вас тільки плодів любові? - Тому що насіння життя, яке 

Я поклав у кожне творіння, було первинним насінням - любов'ю. 

13 Якщо часом, як це буває з рослинами, ви ніби засохли, якщо ви засохли на короткий час або 

зазнали мук спраги, то це не тому, що вам не вистачало води Моєї благодаті. Моє джерело любові 

завжди виливалося на кожен дух і серце, як життєдайна вода. Але ці людські рослини, наділені 

духом, мають свободу волі, і в результаті поганого використання цього дорогоцінного дару вони 

віддаляються від тієї Божественної благодаті, яка є єдиним, що може спасти і зміцнити душу. Як ви 

відрізняєтеся від рослин землі, які на своєму місці завжди смиренно приймають те, що дарує їм 

Божа милість! 

14 Ви всі думаєте, що вже любили у своєму житті, але я вам скажу: одні любили по-

справжньому, а інші прийняли пристрасті і егоїзм за любов. 

15 Через Ісуса Я дав вам досконалу настанову. Розгляньте Мій життєвий шлях людини від 

народження до смерті, і тоді любов відкриється вам у живому і досконалому вигляді. 
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16 Я не прошу вас бути подібними до Ісуса, бо в Ньому було те, чого ви не можете досягти: 

бути досконалими як людина, оскільки Той, Хто був у Ньому, був самим Богом в обмеженій формі. 

Але я все одно кажу вам, щоб ви його наслідували. 

17 Мій вічний Закон завжди говорив вам про цю любов. Я говорив вам у перші часи: "Люби 

Бога всім серцем своїм і всією душею своєю", і "Люби ближнього свого, як самого себе". 

18 Пізніше я дав вам ці натхненні слова: "Любіть своїх братів і сестер, як Отець полюбив вас"; 

"Любіть один одного". 

19 У цей час Я відкрив вам, що ви повинні любити Бога більше, ніж усе створене, що ви 

повинні любити Бога в усьому, що існує, і все, що існує, в Богові. Щоб ви знову практикували 

милосердя і милосердя до своїх ближніх, щоб ви могли побачити Отця у всій Його славі, бо 

милосердя є любов. 

20 Людина ніколи не була здатна любити Мене через духовне поклоніння, як сьогодні, вільне 

від нечесності. Часи язичників і невіруючих відійшли в минуле. Ідолопоклонство, яке зберігалося в 

усіх культах і в усі часи, стало втомлювати душі своєю чуттєвою оманою і фальшивою пишнотою. 

21 Незабаром прийдуть покоління, які запровадять духовне шанування Моєї Божественності в 

усіх кінцях землі. Коли ця форма релігійної практики остаточно встановить царство миру і світла 

серед людей, серед людей зникне релігійний фанатизм, бо в одухотворенні вже немає місця ні 

пристрастям, ні невігластву. 

22 Оскільки перед вами ще довгий шлях, не варто зупинятися і думати, що ви ніколи не 

досягнете мети. Ідіть вперед, бо навіть над втраченою миттю потім плакатиме ваша душа. Хто вам 

сказав, що мета знаходиться в цьому світі? Хто навчив вас, що смерть - це кінець і що в цей момент 

ви можете досягти Мого Царства? 

23 Смерть подібна короткому сну, після якого душа прокинеться з новими силами під ласкою 

мого світла, немов до нового дня, що починається для неї. 

24 Смерть - це ключ, який відкриває для вас ворота в'язниці, в якій ви перебували, поки були 

прив'язані до тілесної матерії, і одночасно це ключ, який відкриває для вас ворота вічності. 

25 Ця планета, перетворена людською недосконалістю на долину спокути, була полоном і 

вигнанням для душі. 

26 Істинно кажу вам: життя на землі - це ще одна сходинка на драбині життя. Чому ви не 

сприймаєте його так, щоб використати всі його уроки? Причина, чому багатьом доводиться 

повертатися до нього знову і знову, полягає ось у чому: Тому що вони цього не зрозуміли і не 

отримали користі від свого попереднього життя. 

27 У людях завтрашнього дня буде стільки одухотвореності і розуміння того розвитку, якого 

повинна досягти їхня душа, що - коли почнеться їхня агонія і вони будуть в одному кроці від 

тілесної смерті - вони самі і ті, хто допомагатиме їм у цю годину, будуть дивитися на цю мить як на 

найпрекраснішу за все їхнє земне існування, яка буде як на вершину плідного і плідного життя, і 

вони зможуть сказати, як і їхній Учитель на хресті: "Все звершилося". 

28 Я звертаюся до вас по-батьківськи і простими словами. Ви очікували Моїх нових одкровень 

у цей час, сповнений таємниць, і яким же було ваше здивування, коли ви побачили простоту Моїх 

вчень і смиренну манеру, в якій Я говорю з вами. 

29 Ілля прийшов, як промінь світла посеред бурі, а за ним - його невидимі воїни, його великі 

легіони духів світла, які йдуть за ним, як вівці за пастирем. Він пробиває шлях для натовпу, 

вириває колючі кущі праворуч і ліворуч, щоб зробити пролом для тих, хто йде за ним, і збирає 

душі, які впізнають його голос як голос пастиря, який приведе їх до Мене в цей час. 

30 Хіба ви забули, що саме вівця Іллі дала вам свідчення про Мою присутність і запросила вас 

об'єднатися в загін, а потім піти стежкою пастиря? 

31 Вирушай, людство, відкривай шлях, відкривай причину життя! Єднайтеся, люди з людьми, 

любіть один одного! Якою тонкою є перегородка, що відділяє один дім від іншого, і водночас 

якими далекими один від одного є його мешканці! А на кордонах ваших країн - скільки умов там 

вимагають, щоб ви пропустили іноземця! І якщо ви робите це навіть серед братів людських, то що 
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ж ви зробили з тими, хто в іншому житті? Ви опустили завісу між ними і собою - якщо не завісу 

свого забуття, то завісу свого невігластва, подібного до густого туману. 

32 Коли Я дивлюся на мешканців цього світу, то бачу, що всі народи знають Моє ім'я, що 

мільйони людей промовляють Мої слова; але істинно кажу вам: любові між людьми Я не бачу! 

33 Все, чому Я вчу вас у цей час і що відбувається у світі, є поясненням і виконанням 

одкровення, яке Я дав людству через Мого апостола Іоанна, коли, в той час, коли він жив на 

острові Патмос, Я переніс його духом на висоти Небес, на Божественний план, у безмежність, щоб 

через алегорії показати йому початок і мету, Альфу і Омегу; і він побачив події, що відбулися, ті, 

що відбуваються, і ті, що ще мають відбутися. 

34 Він тоді нічого в цьому не розумів, але мій голос сказав йому: "Записуй те, що побачиш і 

почуєш", і він записав. Іоанн мав учнів, які перепливали море на кораблях і шукали його в його 

усамітненні. Охоче розпитували його, колишнього учня Ісуса, про те, яким був Учитель, якими 

були Його слова і чудеса, і Іоанн, який наслідував свого Учителя в любові і мудрості, дивував їх 

своїми словами. Навіть коли наближалася старість, коли його тіло вже було зігнуте часом, він ще 

мав достатньо сил, щоб свідчити про свого Вчителя і сказати учням: "Любіть один одного". Коли 

ті, хто шукав його, бачили, що наближається день кончини Іоанна, вони просили його, бажаючи 

володіти всією мудрістю, яку накопичив цей апостол, відкрити їм все, чого він навчився від свого 

Учителя, але у відповідь чули лише одну фразу: "Любіть один одного". 

35 Той, хто запитував з такою готовністю і зацікавленістю, відчував себе обманутим і думав, 

що старість стерла з пам'яті слова Христа. 

36 Кажу вам, що Іоанн не забув жодного з Моїх слів, але з усіх Моїх повчань він виголосив як 

єдину квінтесенцію те вчення, яке підсумовує весь Закон: любіть один одного. 

37 Як могло стертися з пам'яті цього улюбленого учня вчення Вчителя, якого він так любив? 

38 Чи знаєте ви, учні цього часу, чи не скажу Я вам так само, коли настане 1950 рік, останній 

рік Мого проголошення, замість будь-якої настанови, тільки: "Любіть один одного"? Все на твоєму 

життєвому шляху говорить тобі про цей урок: дерево, яке розкидає своє листя, щоб дати тобі тінь, 

квітка, яка опускає свої пелюстки після того, як ти вдихнув її пахощі, щоб її жертовна смерть стала 

твоєю насолодою. 

39 Ось так, ось чому Я сказав вам любити Бога в усьому створеному і все творіння в Бозі, бо в 

усьому Я присутній і в усьому Я говорю з вами. 

40 Я бачу, що всі люди хворі, чи то фізично, чи то морально. Ви, люди, в яких ще чути тільки 

постійний плач совісті, - шукайте мене як джерело здоров'я, бо я володію бальзамом, що зцілює всі 

недуги. Але для того, щоб виявити Мою силу серед вас, необхідно, щоб ви показали Мені свої 

серця, вільні від плям. 

41 У вас є бажання, щоб Я показав Свою силу і Свої чудеса на вашому життєвому шляху, і Я 

готовий вам це подарувати. Скарбниця вашого Отця чекає тільки на ваше спорядження, щоб 

обдарувати вас здоров'ям, силою і світлом. 

42 Сьогодні Моє Слово живить вас, воно і сіє, і поливає, а завтра, коли прийде час, Я зберу 

врожай любові, золоту пшеницю Моїх земель. 

43 Ви дивуєтеся, чому я постійно виправляю ваші помилки і недосконалості? Я лише 

висмикую кропиву та інші бур'яни, які виросли у ваших серцях і заглушили ваші добрі почуття. 

44 Цей час - для очищення. Не тільки люди повинні будуть змити свої плями в кришталево 

чистих водах Мого суду, але й духовні істоти підлягають цьому очищенню. 

45 Коли люди звільняться від усякої скверни, вони відчують, що земля наближається до неба. 

Такий підхід відбуватиметься духовно і наповнюватиме вас спокоєм, впевненістю і знанням. 

46 Учні, якщо у вільні години ви почнете вникати в Моє Слово, то знайдете в його суті 

досконалий розум і безмежну справедливість. Моє Слово пробуджує людей до піднесеного життя, 

до щасливого існування. Але в той час, як для вас було необхідно, щоб Я говорив у цій формі, щоб 

пробудити вас, були люди, які не потребували тілесного чутного прояву духовного, щоб пробудити 

їх до виконання Мого Закону. 
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47 Інтуїтивні спірити, натхненні, мрійники, вони носять Мене в своїх серцях, навіть не чуючи 

слова, яке ви отримали до цього часу. Вони вже давно ведуть духовний діалог зі своїм Учителем. 

48 Ви зустрінете їх на своєму шляху і будете здивовані їхніми знаннями про мою роботу. Вони 

теж, коли зустрінуться з вами, будуть раді бачити підтвердження своїх ідей і дій, коли почують 

ваші свідчення і роз'яснення. Однак вони не повинні виявити у ваших ідеях, способах дій, 

релігійній практиці або у вашому житті нічого, що заперечувало б духовність Мого вчення, бо тоді 

вони відвернуться від вашого шляху з розчаруванням у серці. Пильнуйте і моліться, учні, щоб 

зрозуміти Моє вчення і застосувати його у своєму житті з тією ж чистотою, з якою ви його 

прийняли. Тоді буде велика радість у ваших серцях, коли ви зустрінете тих, кого Я назвав 

інтуїтивними спіритуалістами. Разом ви утворите сильну спільноту у світі, яка своєю молитвою, 

ревністю в законі, простотою в житті та любов'ю до ближнього навчить людство істинного 

поклоніння Богові та вкаже йому шлях доброї волі, щоб жити в мирі на землі. 

49 У смиренності своєї молитви ти кажеш мені: "Господи, якщо Ти є верховний Творець і 

Отець наш, то зроби з нами те, що Тобі угодно. Якщо Твоя воля, щоб біль виснажував наші серця, 

зроби з нами те, що Твоя воля передбачила. Якщо Ти хочеш, щоб ми очистилися перед тим, як 

доручити нам якесь завдання, нехай воно буде зроблено так, як Ти наказав". 

50 Є лише деякі, хто говорить зі Мною таким чином, але Я використовую їх, щоб дати вам 

приклад того, якою має бути ваша готовність і підпорядкування настановам Отця. Але Я даю вам 

усі Свої настанови, щоб ви стали такими ж смиренними і слухняними. 

51 Іноді Моє слово здаватиметься вам сповненим осуду і зачіпатиме чутливість тих, хто його 

почує. Але ви завжди знайдете його пронизаним божественною сутністю, великою м'якістю і 

безмежним милосердям, завдяки чому його завжди будуть слухати із захопленням і цікавістю. 

52 Якби Моє Слово переповнило вас, ви не змогли б його зрозуміти. Але я хочу, щоб ви 

замислилися над Божественним вченням, яке я вам викладаю, бо той, хто вчиться, надихає сам 

себе, а той, хто надихається Божественною любов'ю, вже є Моїм учнем. 

53 О, учні-спіритуалісти, не бійтеся виконання вашого завдання, бо воно не є важким для 

виконання. Я з мудрістю веду вас по шляху, щоб ви не спіткнулися, щоб ніхто не збився зі шляху. 

Але не думайте, що він усипаний трояндами, бо Я готую вам шлях - ні, на ньому вас чекають 

тернисті кущі і випробування. 

54 Я кажу вам: Той, хто хоче йти за мною або знайти мене, повинен віддати перевагу шляху 

жертовності і зречення, а не шляху нездорових задоволень і низьких пристрастей. Бо на першому 

шляху ви зможете знайти насолоди, які дадуть вам Мою силу і підбадьорення, а на другому - дуже 

болючі падіння. Ви завжди знайдете мій божественний слід, мій слід любові, на шляху 

самоподолання, жертовності, милосердя і смирення. 

55 Люди подібні до дітей, які не замислюються над наслідками своїх вчинків, а тому не 

розуміють, що камінь спотикання, який трапляється на їхньому шляху, - це лише перешкода, яку 

поставив Учитель, щоб зупинити їхній безглуздий хід або уберегти від прийняття невірного 

рішення. 

56 Я хочу, щоб ви зараз поводилися по-дорослому, думали про свої справи, про свої вчинки, 

зважували свої слова. Це шлях до мудрості і справедливості у вашому житті. Більше того, варто 

замислитися над тим, що життя - це величезне і постійне випробування для духу. 

57 На моєму шляху ніхто не гине, і хоча бувають випадки, коли людина падає під вагою 

хреста, але вища сила знову піднімає її і підбадьорює. Ця сила походить від віри. 

58 Благословенні учні, істинно кажу вам: якби цей народ пішов за Моїм вченням, Добра 

Новина Мого Слова вже досягла б багатьох сердець. Прикладом справ у вашому житті ви б дали 

найбільше свідчення істинності мого вчення. 

59 Нехай ніхто не думає, що присутнім судилося все зробити. Ні, люди, кожне покоління має 

місію виконати частину моєї роботи. 

60 Зробіть свої серця посудиною і подбайте про те, щоб Його любов в потрібний час 

перелилася в серця ваших ближніх. Не створюйте, однак, перешкод, які затримують або 
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перешкоджають поширенню Мого вчення, бо вам доведеться знову усувати їх з великим фізичним 

або душевним болем. 

61 Нехай ваші співвітчизники відчують все те, що містить у собі Моя Праця спасіння і добра. 

Кажу вам, що кожен, кому ви дасте відчути божественний вплив, що виходить від нього, 

благословить Моє Слово. 

62 Я дам вам робити з вашими ближніми те, що Я зробив з вами, бо якщо Моє Слово творило 

чудеса, то і ви носіть його в своїх серцях, і саме це Слово ви будете передавати своїм ближнім. 

63 Так само, як Я зцілив вас душею і тілом, повернув вам мир, або викликав у ваших серцях 

віру і врятував вас від загибелі, так само ви будете чинити з усіма, хто цього потребує. Але мушу 

вам зауважити, що Моє Слово творить ці чудеса лише тоді, коли ви по-справжньому відчуваєте 

його у своїх серцях заздалегідь, як відчуває його ваш Отець, коли дає його вам. 

64 Якщо ви хочете пізнати підбадьорливий ефект і силу Мого Слова, застосовуйте його, і ви 

будете часто дивуватися. Але якщо ви будете тримати його в своєму серці тільки для того, щоб 

самому насолоджуватися ним, то уподібнитеся багатому скнарі, який не знає, чим володіє, і не знає 

цінності свого майна, бо його скарб - це мертве багатство. 

65 Вчіться ловити серця, зцілювати хворих і направляти душі в бурях цього життя. 

Одухотворяйте себе, і ви знайдете в цьому силу, яка дозволить вам витримати випробування з 

незворушністю і впевненістю. Це одухотворення відобразиться у вашому матеріальному житті і 

стане поживою, цілющим бальзамом і факелом, що освітлює ваш шлях. 

66 Буде так, що хліба на столі у вашому домі не вистачатиме, а ваше тіло не відчуватиме 

голоду, а сили зменшуватимуться. Будуть дні болю і страждань, коли пошесті спустошуватимуть 

міста, і там, де немає лікаря і немає надії на ліки, проявиться мій невидимий бальзам, який зійде в 

момент молитви моїх дітей. Але ви повинні здобути заслуги до того, як настануть дні спустошення, 

щоб потім, замість того, щоб займатися власним болем, ви могли полегшити біль своїх ближніх. 

67 Запаліть світильники віри в серцях ваших ближніх, навчіть їх з благоговінням вимовляти 

Моє ім'я, берегти Моє вчення і молитися духом. Пам'ятайте, що не хлібом єдиним живе людина, 

але й кожним словом, яке виходить від Господа. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 168 
1 Прийдіть і втамуйте спрагу в Моїй любові, струсіть втому, подорожні. Я приношу вам дар у 

Своєму Слові, який є уроком для вас. Навіть якщо ви прийшли до Мене без заслуг, Я з радістю 

доручаю вам завдання в рамках Моєї Справи, щоб ви відчували себе дітьми Господніми і братами і 

сестрами всіх людей. 

2 Ваші дари, які є вродженими якостями духу, проявлять себе невідомим для цього людства 

чином, і ніхто не зможе сказати вам, що ви їх вкрали або привласнили. Пізніше цей народ буде 

розглядатися як предтеча часу одухотворення. 

3 Легіон духовних істот був посланий вам на допомогу, щоб ви могли об'єднатися в цій місії. 

Ці Істоти будуть підбадьорювати вас, надихати вас і відновлювати вас, коли ви спіткнетеся, і коли 

ваш шлях буде облямований істотами темряви, вони покажуть вам шлях, щоб передати світло, яке 

просвітить їх і звільнить їх від їхньої плутанини. Світло ваших ангелів-охоронців буде освітлювати 

вас, щоб ви могли розрізнити шлях і виявити підводні камені. 

4 Вивчайте і осягайте Моє вчення, щоб усвідомити його в чистому вигляді, тоді ніхто не 

сплутає вас з помилковими вченнями, взятими від духовного для створення наук, доктрин і 

філософій. Ти будеш серед освічених людей, тебе будуть допитувати і випробовувати, але ти не 

втратиш мужності, бо відчуєш, що Моя турботлива любов з тобою. Зрозумій, що ти повинен 

дбайливо оберігати коштовність, яку Я вклав у твій дух, і не змішувати її з непотрібними знаннями, 

не продавати її за матеріальну винагороду. 

5 Наближається час, коли кожне око буде готове побачити Мою Присутність. Потім ви 

вирушите Моїми посланцями і будете свідками того, як Я відкриваю вам Себе, щоб сколихнути 

кожну душу, що прокинулася від її летаргії. Ви будете пророками, які сповістять світові про візити, 

що мають прийти, і про епоху, яка передуватиме цим подіям. 

6 Ви бачите, як сьогоднішні люди егоїстично прагнуть до задоволень, які приносить їм 

людське життя, не піклуючись про майбутнє своєї душі? Істинно кажу вам, в глибині душі вони 

потребують Моєї любові, і їжа, яка так довго чекала їх на Моєму столі, все одно буде їжею тих, хто 

раніше дивився на них байдуже. 

7 Витримайте до кінця, учні, не сумуйте, коли прийдете до Мене, зневажені вашими 

ближніми. Я винагороджу вашу віру і віддам вам належне, щоб врешті-решт ваше обличчя осяяла 

посмішка перемоги. Світло зійде, темрява відійде і почнеться відновлення, щоб на фундаменті 

миру і справедливості піднявся храм, в якому людство буде вшановувати свого Творця через 

життя, яке є культом любові, одухотворення і поваги до законів, які Отець встановив для своїх 

дітей. 

8 Світло Духа Мого з вами. Ви не бачите його фізичними очима, але ви відчуваєте, як воно 

сяє у вашій свідомості. 

9 Дух Отця невидимий, але він проявляється в нескінченній кількості форм. Увесь Всесвіт є 

лише матеріальним проявом Божественного. Все створене є відображенням істини. 

10 Я оточив існування духовних істот, які є дітьми Моєї Божественності, відповідно до місця, 

де вони мешкають, низкою форм життя, в які Я вклав мудрість, красу, життєву силу і добру вдачу, 

щоб дати кожному з цих будинків найбільш видимий доказ Мого існування і уявлення про Мою 

могутність. Вказую вам, що сенс життя - любити, знати, володіти істиною. 

11 Я кажу вам: Той, хто не любить, хто не проявляє свою любов у найвищій формі і з 

абсолютною щирістю, не матиме істинного знання і володітиме дуже мало. З іншого боку, той, хто 

любить всією душею і всіма даними йому силами, буде нести в собі світло мудрості і буде 

відчувати, що він насправді є власником всього, що його оточує; бо те, чим володіє Отець, є також 

власністю Його дітей. 

12 Я нині пояснюю вам те, що говорив вам у Другий раз і що ви не зрозуміли, і відкриваю вам 

найяснішим чином, відповідно до вашого нинішнього духовного розвитку, те, що Я не доніс до вас 

тоді. 
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13 Одного разу Я сказав натовпу: "Я маю ще багато чого сказати вам, але не кажу цього зараз, 

бо ви не зрозумієте". Тепер, коли Мій голос знову чути у світі, Я говорю вам: Це той час, коли ви 

можете зрозуміти, що Я приховав тоді. Послухайте і подумайте про це. 

14 Отець є Творець, є джерелом усякої істини і життя. Але для того, щоб насолоджуватися 

Його діяннями, потрібно було існування істот, що володіють духом, які повинні були 

насолоджуватися разом з Ним усім, що виходило з Його божественної милості; які, крім того, 

повинні були мати повне знання про Його існування, і які повинні були прийняти любов свого 

Отця, а також знати, як любити Його. 

15 Я вже пояснював вам, що було причиною, яка збила людство зі шляху виконання закону 

любові, на який Я поставив його, хоча людина (внутрішньо) просвітлена світлом своєї совісті. Я 

також говорив вам, що це відхилення, яке стало причиною стількох людських помилок і гріхів, 

змусило Отця послати Своє Слово у світ, щоб дати вам найбільший доказ Своєї безмежної любові, 

коли Він став людиною і показав вам шлях, який дозволить вам досягти вашого спасіння. 

16 Сьогодні, через багато століть після тієї події, Я кажу вам, що хоча Я пролив Свою Кров за 

все людство, тільки ті, хто пішов шляхом, якого навчав вас Ісус, змогли отримати спасіння для 

своїх душ, а всі ті, хто залишився в невігластві, в своєму фанатизмі, в своїх помилках або в гріху, 

ще не врятовані. 

17 Кажу вам, навіть якщо Я тисячу разів стану людиною і тисячу разів помру на хресті, доки 

люди не піднімуться і не підуть за Мною, вони не досягнуть спасіння своїх душ. Не мій хрест спасе 

вас, а ваш. Своє я виніс на своїх плечах і помер від нього по-людськи, і з того моменту я був у лоні 

Отця. Ви підете за Мною в лагідності і любові, і будете нести свій хрест на плечах з істинним 

смиренням, поки не досягнете кінцевої мети своєї місії, і тоді ви теж будете з вашим Отцем. 

18 Прагнення багатьох - пізнати Бога, але вони не досягли реалізації цього прагнення, бо не 

шукали Мене там, де Я насправді перебуваю - в дусі. Для того, щоб пізнати Мене, вони повинні 

спочатку пізнати себе. 

19 Сьогодні я з усіма своїми дітьми. Комусь Я допоможу нести свій хрест, щоб незабаром 

зійти на гору, на вершині якої їх чекає Отець. Іншим Я відкрию очі і дам їм ясність і прозорливість, 

щоб вони могли бачити Мене, а третім Я навчу їх занурюватися у своє внутрішнє єство, щоб вони 

могли відкрити в найпіднесенішій частині свого єства спадщину, про яку вони раніше не могли і 

мріяти. Тоді багато ідеалістичних прагнень стануть реальністю і засяє гармонія у всіх людей доброї 

волі. Божественне світло повністю заволодіє тими душами, які не чинять опору усвідомленню 

істини. 

20 Не дивуйтеся, що Я сказав вам, що саме ваш хрест повинен вас відкупити, бо цим Я хотів 

сказати вам, що через Свій божественний приклад Я залишив Відкупителя в кожному серці, щоб 

спрямовувати ваші кроки і в кінцевому підсумку відкупити вас. 

21 Прислухайтеся до Мого голосу у вашій совісті і скажіть, чи не відчувається в ній Моє слово 

протягом усього вашого існування, і чи не дає цей вплив про себе знати найсильніше в моменти, 

коли на вас обрушується випробування. 

22 Я порушив би справедливість і досконалість, якби прийняв тебе оскверненою у Своє 

Царство, не очистивши твій дух твоїм покаянням. Які б ви мали заслуги, якби отримали все 

благословення тільки через Мою жертовну смерть? 

23 Я говорю вам це, щоб змусити вас замислитися, щоб струснути вас з летаргії і запросити вас 

прийти до Мене, для чого Я і закликаю вас безперестанку. 

24 Прийдіть, вибраний народе, і відпочиньте від трудів ваших, бо Я пропоную вам сьогодні, як 

і завжди, Свою любов. Відкрийте ваші серця і дозвольте Мені вилікувати рану, яка змушувала вас 

страждати так довго, що ваші ближні не помічали цього. Чому ви боїтеся майбутнього, коли знаєте, 

що Я поруч з вами? Я дивлюся всередину вас і знаю, що ви все ще слабшаєте у випробуваннях і 

боязко волаєте до Іллі і до Мене, Учителя, бо відчуваєте, що гинете. Але я кажу вам, що не дам вам 

впасти, що Ілля - це міцний посох, який підтримує вас, що кожному з моїх дітей я призначив 

справедливу долю, і що випробування сформують вашу душу і наблизять її до мене. 
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25 Я перебуваю поза часом і дарую вам цей скарб, щоб ви використовували його для свого 

духовного зростання. Я - ваш Учитель, який навчає вас протягом усього життя. Призначення 

людини - не страждати. Я послав вас не на страждання, а на вдосконалення, щоб ви прийшли до 

Мене. Я завжди відкривав вам Свою Волю. Зараз, у Третій Ері, Я навчаю вас, як і обіцяв вам. 

26 Ви прийшли з різних куточків землі, щоб почути Моє слово, і ви подолали протидію на 

своєму шляху. Ваша любов була більшою за перешкоди, які ви зустрічали на своєму шляху, і ви 

досягли успіху у своєму прагненні. Сьогодні ви дякуєте Мені за те, що Я дарував вам, і в Моїй 

любові ви відчуваєте себе в безпеці. 

27 Я підбадьорював вас, бо ви вірили і залишалися непохитними в Моєму вченні. Ви 

зрозуміли, що світ не може дати вам спокою, і ви відвертаєтеся від нього, щоб присвятити цей час 

вивченню Мого Слова. 

28 Відчуйте Мій спокій і свіжість дерева. Цей дім - не дерево, про яке Я говорю з вами, а Мій 

Дух, сповнений милосердя і любові до всіх Моїх дітей. Як часто плачеш при думці про те, що є 

багато тих, хто голодує і жадає цього милосердя, і біль від цього наповнює твоє серце. Але я кажу 

вам: Якщо ви хочете, щоб моє слово дійшло до всіх ваших ближніх, готуйтеся і будьте послами 

доброї волі. Кажу вам, всі будуть врятовані, жодна душа не буде загублена, і всі вони - одні в 

цьому світі, а інші на інших площинах життя - будуть любити і визнавати Мене. 

29 Через непослух світу мій дух засмучений. Навіть ті люди, які мене почули, вагаються, і я не 

хочу, щоб за часом благословення настав час болю. 

30 Якщо після того, як Я говорив з вами, ви шукаєте настанови на обраній для вашого 

задоволення мові і зневажаєте Моє Слово, тому що воно просте, то це тому, що ви не осягнули 

його, тому що ви не зрозуміли настанови, яка вчить вас всьому, що вам потрібно, щоб жити за 

Моїми законами, і відкриває вам таємниці, в які людина не в змозі проникнути. 

31 Ви відчули обов'язок молитися і допомагати не тільки своїм земним братам і сестрам, а й 

тим, хто вже живе в інших регіонах, і ваша любов дійшла до них. Ви не уявляєте, скільки втіхи 

отримали ці забуті істоти завдяки цьому. Вони визнали моїх працівників у цей час завдяки вашій 

любові та заступництву. 

32 Я прийшов не для того, щоб здивувати світ новими вченнями. Усе, чого Я вас навчаю, Я 

сповіщав вам від початку часів. Я підготував вас до сприйняття Мого Слова, яке Я передаю вам 

через глашатаїв, а потім від духу до духу. Лише тоді ви істинно пізнаєте Мене, коли, з'єднавшись зі 

Мною, отримаєте суть цього плоду життя. І ті, хто вважав це одкровення недосконалим, потім 

дізнаються, що це був перший крок для розмови Отця зі Своїми дітьми, і вони побачать його 

правильним і досконалим. 

33 Дякуйте Мені і дякуйте вашій Матері за ті блага, які Вона вам дарувала. Вона - ваш 

провідник, допомога незайманим, вихователька дитячих сердець і підбадьорення чоловіків у їхній 

боротьбі за існування. 

34 Відкрий своє серце і дозволь Мені бути в ньому. Ідіть за Мною по Моєму сліду, який 

глибоко закарбувався, щоб ніколи не відхилятися від нього. Я хочу, щоб ви теж залишили 

глибокий слід своїх кроків. З будь-якої точки, де б ви не знаходилися, ви зможете розпізнати 

вершину гори як мету своєї долі. Спрямуйте свій погляд вгору, щоб побачити його і не відхилятися 

від шляху. 

35 Нині Я даю вам хліб насущний на пустирі, який Я обіцяв вам у минулі часи. Ви нарешті 

дійшли до дерева, яке шукали. Дерево - це Я, Який чекав на вас, щоб дати вам тінь і запропонувати 

вам Мої плоди. Очі вашого духу відкрилися, ви тепер бачите чудеса і істини. Блаженні, хто, 

споживаючи цей хліб, думає про тих, хто ще не скуштував його. Моліться за них, але не сумуйте, 

бо рука Іллі також візьме їх і понесе на своїх плечах, як овець. Ось мої обійми, які є немов 

колискою, в якій зростатиме твоя душа за допомогою моїх порад, а також опіки Марії, твоєї 

Небесної Матері. 

36 Ваше серце повинно бути чутливим, і любляча ніжність повинна увійти в вашу душу, щоб 

ви могли виконати завдання, яке Я поклав на вас. Пам'ятайте, що це завдання не обмежується тим, 

щоб принести розраду тим, хто страждає на землі, але що ви також повинні проникнути за 
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допомогою молитви в невидиму область, в потойбічний світ, де також панують біль, страждання і 

сум'яття, щоб ви могли дати трохи співчуття і любові в їх спокуту тим, хто утворює величезні маси 

нужденних людей і які так багато очікують від вас. Відчувайте їх навколо себе, коли молитеся за 

них, зробіть їхній біль своїм, любіть їх беззастережно, не відмовляючись, бо навіть заплямовані 

вони все одно залишаються моїми дітьми і все одно вашими братами і сестрами. 

37 У цей час ви побачите, як розкриваються ваші духовні дари і здібності. Світло шостої 

печатки освітлює вас, а світло сьомої осяє всю землю в кінці вашої еволюції. 

38 Від одного одкровення до іншого Я завжди давав певний час. Ви не можете сказати, що Моє 

Одкровення стало для вас несподіванкою в цю Епоху, або що ви не здатні його зрозуміти. 

Розумієте, зараз Я навчаю вас і говорю з вами через людський орган розуміння, а далі ви повинні 

будете прагнути до діалогу з Моїм Духом через свій. Тоді настане час Моїх нових і великих чудес. 

Чому я звертаюся до вас у такий спосіб? - Тому що я хочу, щоб ви звикли до думки, що це слово 

більше не буде звучати і вам доведеться одухотворювати себе, щоб бути сильними. Закінчаться ці 

прояви глашатаїв, і тоді буде траур у Моєму народі, і найбільше сліз проллють ті, хто найбільше 

сумнівався і ображав глашатая. 

39 Тоді ви краще пізнаєте Мене, тоді ви зрозумієте, що Я поставив вас на початок шляху і 

використав людського посередника для прояву Своєї волі, як ще одну сходинку на сходах вашого 

духовного розвитку. Я хотіла, щоб голос Марії був однаково чутний і в цій формі, щоб ви почули Її 

благодатний голос і продовжували бути Марійним народом, який, не приносячи Їй квіти садів, які 

ви обробляєте на землі, вміє збирати на луках і в садах сердець і душ запашні квіти, які піднімає 

чеснота, щоб посвятити Їй їх. Немає пахощів кращих, ніж ті, що виходять із сердець, бо вони 

дійдуть до серця вашої Матері. Марія - це маяк материнського світла. Блаженний, хто ніколи не 

втрачає надії стати на якір, осяяний цим рятівним маяком. 

40 Прийдіть, улюблені учні, і прийміть духовне хрещення. Ви відчували себе мертвими духом, 

але ви воскресли. 

41 Я багато говорив вам про дари Духа, бо настав час, щоб ви знали, хто ви є, для чого ви 

прийшли сюди і яке майбутнє вас чекає. 

42 Це знання просвітило ваш інтелект; бо навіть якщо ваша пам'ять не в змозі утримати всі Мої 

слова, ваш дух зберігає їх суть, і коли приходить час, він нагадує розуму про них з тією ж ясністю, 

з якою вони були почуті. Тому ви несете відповідальність за все, що я вам повідомляю. 

43 Іноді вам здається, що ви нічого не знаєте з Моїх повчань, і ви тримаєте їх у своїй пам'яті, 

через що ваше серце відчуває себе занадто слабким для боротьби. Але Учитель просить вас: Який 

плід насіння, що Я посіяв у вас? - Всі справи, які ви робите, натхненні Моїм вченням; щастя, яке ви 

відчуваєте, знаючи, що Моя благодать торкнулася вас; і наполегливість у боротьбі тих, хто 

поширює світло істини скрізь і всюди. 

44 Я хочу, щоб ви так працювали, щоб моє слово розквітало і приносило плоди у всіх. 

45 Не тільки я очікую цього від вас. На землі є багато тих, хто чекає повторного пришестя 

Моїх посланців і апостолів, а також в духовній долині є істоти, які з нетерпінням чекають вашого 

виконання в Моєму Законі. Бо духовний світ шукає спілкування і гармонії зі світом матеріальним: 

комусь він дає відчути свою ласку, комусь біль, а багатьом запалює світло совісті. 

46 Вони поруч з вами, і від вашої віри буде більше світла у тих, хто його потребує, і більше 

радості у тих, хто вас любить. 

47 Справжній спіритуаліст буде щодня молитися за стражденні душі в потойбічному світі. 

48 Моє вчення має на меті просвітлення людського розуму. Але не дивуйтеся способу, яким Я 

прийшов до вас у цей час; не бентежтеся ним і не звикайте до нього. Коли моє Божественне Світло 

зустрічається з розумовим органом людини, що служить мені рупором, воно конденсується у 

вібрації, які трансформуються в слова мудрості і любові. Скільки сходинок небесної драбини 

повинен спуститися мій дух, щоб дістатися до вас у такому вигляді! І я також повинен послати до 

вас моїх духовних істот світла, щоб вони могли дати вам подальші пояснення мого вчення. 
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49 Не судіть носія голосу з надмірною суворістю, бо кожна людина грішна і далека від 

досконалості. Але якщо ви хочете судити про значення або суть слова, що виходить з його вуст, то 

зробіть це, бо там ви знайдете Мою присутність, Мою досконалість. 

50 Суть, аромат або зміст цього слова такий самий, як і слово, яке Ісус дав вам у Другій Ері. 

Форма може змінюватися відповідно до підготовки та натхнення голосоносця, але не суть. 

51 Розум людини обмежений і доходить лише до певної межі. А до того часу Моя 

Божественність повинна зійти до вас з любові, щоб встановити зв'язок між людиною і Богом. 

52 Цей час повинен був настати, бо духовний розвиток не стоїть на місці, а тим більше 

Учитель у своєму вченні. Ось чому Я вимагаю від Моїх слуг оновлення і чистоти, бо якщо мозок 

тих, через кого Я говорю з вами, не буде чистим, то і проголошення буде недосконалим. 

53 Відкидайте кожну недосконалість, щоб не стати жертвою сумнівів або помилок. Бо учні Мої 

будуть бачити ясно те, що інші сприймають лише в завуальованому вигляді. 

54 Моє любляче Слово - це ключ, який відкриває ваші серця. Я послав твою душу на землю - 

не для того, щоб вона зазнала покарання, а для того, щоб здійснити спокуту. Але ця спокута не 

буде болісною, якщо ти візьмеш хрест любові до ближнього і разом з ним піднімешся на вершину, 

де на тебе чекає любов Отця твого. Якщо ви боїтеся прокляття або кари вічного вогню за свої 

гріхи, то ви помиляєтеся. У той час як ви очікували лише гіркоти спокути, Я послав вас у світ, щоб 

дати вам почути Моє Слово і таким чином зробити вас рибалками душ. Якими зміненими 

повернуться ваші душі в Потойбіччя з останнього разу! Вони прийшли розкаяні, налякані, без 

заслуг. Тепер вони можуть повертатися з посмішкою, і їх внутрішнє піднесення виведе їх у світло 

Мого Царства. Хто наважиться проміняти цей хрест любові на важкий тягар болю, який приносить 

непослух? Скільком Я довірив посаду керівника, щоб зібрати плоди, яких вони не пожинали в 

інших життях! Чи може хтось із них стверджувати, що отримав цю посаду по заслугах? Це 

завдання настільки делікатне і складне, що тільки Моя любов може його виконати. 

55 Використовуйте цей час як останню можливість прийти до Мене, щоб ви могли проявити 

себе у виконанні своєї місії. Працюйте самовіддано, не чекаючи винагороди за своє служіння 

людству в цьому світі, бо сумно буде вашій душі прийти після робочого дня до Отця і зрозуміти, 

що її праця була безплідною. 

56 Подбайте про те, щоб ваші роботи були гідні служити прикладом для інших. Тоді вас по 

праву будуть порівнювати з чистим дзеркалом, в яке ваші співвітчизники зможуть подивитися на 

себе, щоб виправити свої помилки. Ваша душа вже присвятила своє земне існування в інших 

життях насолодам земним. Тепер присвятіть частину свого часу виконанню своїх духовних 

обов'язків. Таким чином ваша душа підніметься без необхідності відмовлятися від своїх людських 

обов'язків. 

57 Ким ви були до цього життя? Хто ви є в сьогоденні, і ким ви будете в майбутньому? Це 

таємниці, на які знає відповідь лише Божественний Суддя. Поки що вам буде достатньо зрозуміти 

істинний сенс закону реінкарнації, який Я відкрив вам як вищу істину. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 169 
1 Мій погляд проникає у ваше серце. Нехай вона буде в вас, як пшениця на родючому ґрунті. 

Якби Я судив вас у цю мить, то сказав би вам, що ваші знаряддя для обробітку полів іржавіють від 

бездіяльності, що зброя лежить покинута, що ви сховали зерно і пересохли джерела живої води. 

2 Але сьогодні Я хочу лише прийняти ваші печалі. Ви нарікаєте і страждаєте, списуєте весь 

свій біль на Мою справедливість і не розумієте, що ви самі відповідальні за своє спотикання. Бо 

замість того, щоб із завзяттям піднятися на битву, ви лягли спати в затінку могутнього дерева. 

3 Вам боляче, що Отець так говорить до вас. Але чого ви соромитеся? Вам не вистачало 

інструктажу? Хіба ви не мали Учителя серед вас? Тільки тоді, коли ви почуєте мої докори, ви 

дозволите своїй совісті говорити з вами про допущені вами промахи, і тільки тоді ви згадаєте, що 

ви не зуміли об'єднатися між собою, як заповідав вам Отець. Пам'ятайте, що великі війни ще 

попереду, і якщо ви не посієте Моє насіння любові і милосердя, щоб досягти миру між вашими 

ближніми, будуть відкриті двері, через які увійдуть війна, моровиця, голод і смерть. 

4 Я сказав вам, що не прийшов до вас як суддя, хоча міг би судити вас. Чому ж тоді ти 

займаєш моє місце судді, щоб судити про вчинки твоїх ближніх? Ви вважаєте себе досконалим і 

непогрішним? 

5 Не порушуйте Моїх законів, не витлумачуйте Моїх вчень, не чиніть своєї волі. 

6 Істинно кажу вам: Якщо Я ставлюся до вас, людей, з такою любов'ю і милосердям, то з 

такою ж турботливою любов'ю звертаюся до тих, хто спокутує свої минулі гріхи в майбутньому 

житті. Я посилаю Своє світло цим істотам, щоб звільнити їх від відволікання, яке подібне темряві, і 

від самозвинувачень, які є "вогнем", щоб згодом послати їх серед людей, щоб ті, хто раніше сіяв 

біль у серцях, нині стали благодійниками і захисниками своїх рідних братів і сестер, забезпечених 

світлом знань. 

7 Закон, який керував вами в Першу Еру, і Кров, яка навчила вас шляху відшкодування в 

Другу Еру, є світлом, яке піднімає всіх вас в цю Третю Еру, де Мій голос через вашу совість 

звертає людей зі шляху омани. Я повинен сказати вам, що бачу все людство, яке йде шляхом 

омани! 

8 Коли вчені дізнаються ці слова, вони відчують себе ображеними, а ті, хто прикидається 

чистим духом, ще й запротестують. Але Я доведу і одному, і іншому, і всім, що людство сьогодні 

збилося на шлях, де панують лише невпевненість і страх, які є насінням омани. 

9 Чи є внутрішній мир і спокій у будь-якого народу на землі, у будь-якої людини? Чи 

будували люди свою впевненість на перемозі добра і справедливості над злом? Чи є у народів 

Землі вірний шлях до порятунку себе морально, духовно і фізично від знищення, яке загрожує 

людству? Ні, люди, люди не знають ні куди вони йдуть, ні чого вони хочуть. Ненависть, яка 

породжується бездуховністю і незнанням законів, взаємний страх, прагнення бути вищими за 

інших, вседозволеність нижчим пристрастям, відсутність правдивості у виконанні Божественних 

законів завели людство на темний шлях, де все є знаменням зла, де немає ні надії, ні віри, ні тим 

більше милосердя. 

10 Багато людей настільки звикли до світу гріхів і страждань, в якому ви живете, що вважають 

таке життя найприроднішим, що землі судилося бути долиною сліз і що вона ніколи не зможе 

вмістити мир, злагоду і духовний прогрес. 

11 Ті люди, які так думають, сплять уві сні невігластва. Помиляються ті, хто думає, що цей світ 

призначений Мною для того, щоб бути долиною сліз і спокути. Едем, який Я запропонував людям, 

може повернутися і повернеться, бо все, що Я створив, - це життя і любов. Тому помиляються ті, 

хто каже, що світ призначений Богом бути місцем людського болю. Замість цього вони повинні 

сказати, що самі прирекли його на місію суду, тоді як насправді він був створений для радості і 

освіження духів, які стали людьми. 

12 Ніхто не був приречений на гріх, хоча все було передбачено для того, щоб врятувати 

людину від її падінь. 
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13 Людина не захотіла розвиватися вгору через любов, не захотіла стати мудрою, виконуючи 

Мій Закон; і вона забула, що Моя справедливість, якої вона завжди намагалася уникнути, захищає 

її, тому що Моя справедливість випливає з досконалої любові. 

14 Ця земля, осквернена гріхом, заплямована злочинністю і осквернена жадібністю і 

ненавистю, повинна буде відновити свою чистоту. Людське життя, яке було безперервною 

боротьбою між добром і злом, стане домом Божих дітей, домом миру, братерства, взаєморозуміння 

і благородних прагнень. Але для того, щоб досягти цього ідеалу, люди повинні пройти через 

випробування, які виб'ють їх з духовної летаргії. 

15 Нинішній час сприятливий для самоаналізу, хоча вам здається протилежне, бо ви відчуваєте 

себе в'язнями людства без співчуття, без любові, без миру. Але чим більше ви наближатиметеся до 

кульмінації битви, тим сильнішим буде ваше пробудження; бо передчуття Духа скаже вам, що 

після випробування настане мир, а з ним і відновлення. 

16 Як далекі від реальності нині мільйони істот, які живуть лише заради своєї матеріальної 

присутності! Як їм відкрити очі на реальність? - Лише прислухаючись до голосу сумління - того 

голосу, який потребує збирання, роздумів і молитви, щоб бути почутим. 

17 Не будьте нетерплячі, любі мої, не вимагайте, щоб мої слова здійснилися протягом кількох 

годин. Деякі з них стануть реальністю вже найближчим часом, інші - з часом. 

18 Для людей, особливо коли вони переживають години, сповнені болю, бувають моменти, які 

здаються їм століттями, бо вони не знають, як озброїтися надією, вірою, терпінням і лагідністю. 

Але якщо вони піднімуться до мене, щоб прийняти світло, ці чесноти дадуть їм сили сподіватися і 

боротися, а також підсолодять важкі години. 

19 Ви переживаєте важкі часи, коли прогрес, якого ви досягли у своєму дусі, піддається 

випробуванню. Духом - Я говорив вам - бо тільки він здатний підтримати вас на вашому нелегкому 

життєвому шляху. 

20 Не покладайтеся тільки на свої людські сили, бо плоть немічна. Але робіть це з урахуванням 

сили духу, який молиться Мені і пронизаний вірою. Тоді ви зможете вірити, що вистоїте в бою. 

21 Моя любов покриває вас, як мантією захисту, в години болю і суду, які ви переживаєте, а 

Моє милосердя дає вам зрозуміти, що чаша, яку ви п'єте, є необхідною. 

22 Я зніму цю чашу і перетворять її на вино вічного життя для вас, як тільки ви покажете Мені 

свої заслуги. 

23 Ви досягнете необхідного обладнання, щоб зробити моє вчення відомим як Майстра, коли 

ви зможете знайти себе. Тоді ви почуєте голос совісті і маска, яка прикриває все зло, впаде з вас. 

24 Шукайте спасіння душі, навіть ціною своїх матеріальних благ, бо чим більше ви втратите з 

цієї причини, тим більше матимете потім. Чим більше ви будете віддавати, тим більше будуть 

збільшуватися дари у вашому дусі. Істинно кажу вам, коли егоїзм більше не знайде місця у вашому 

серці, ви будете господарями, і Моя любов прийме вас і скаже: "Отець ваш приймає вас з радістю і 

пропонує вам хліб духовний". Воістину, Я закликав вас звідусіль, бо звук божественного дзвону 

почувся по всьому світу. Але на заклик відгукнулися одиниці. 

25 Чи зрозуміли ви, люди, що Я покликав вас, щоб дати вам їсти хліб життя вічного? 

26 Вам усім відведено своє місце на духовному бенкеті, але Хазяїн бачить, що є ще порожні 

місця. Це ті, хто не прийняв Моє запрошення. Вони відмовилися від їжі, яку я їм приготував. З 

болем кажу вам: "Хто відкидає те, що пропонує йому Небо, той згодом проливає сльози". Ці слова 

почув і один з Моїх слуг, який отримав наказ вирушати і приводити до Мене кожного голодного, 

кого зустріне. Тоді Я посаджу його за Свій стіл, і ті, хто навіть не підозрював і не очікував такої 

великої благодаті, займуть тоді порожні місця і будуть більш благословенні, ніж ті, хто називає 

себе Моїми обранцями. 

27 Я продовжуватиму скликати людей, а також істот, які належать до потойбічного світу, щоб 

невтілені могли сісти за Мій стіл разом з втіленими, бо всі вони - Мої діти. 

28 Учні: Коли слово Моє до вас приходить, а ви не розумієте його, то сумніваєтесь у ньому. 

Але я кажу вам: Якщо вас мучить невпевненість, усамітнитися в полі і там, на лоні природи, де в 

свідках у вас є тільки чисте поле, гори і небо, ще раз запитайте свого Вчителя. Зануртеся в Його 
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слово, і швидко Його любляча відповідь дійде до вас. Тоді ви відчуєте, як вас понесе, надихне, 

наповнить незвідане духовне блаженство. Таким чином ви перестанете бути людьми маловірними, 

бо будете знати, що кожне слово Боже містить у собі істину, але для того, щоб його зрозуміти, ви 

повинні увійти в нього з відданістю і чистим розумом, тому що воно є святинею. 

29 Кожного разу, коли ви готові і хочете щось дізнатися, ваше прагнення до світла 

притягуватиме божественне світло. Скільки разів Я говорив вам: ідіть у гірське усамітнення і там 

розкажіть Мені свої турботи, свої страждання і потреби! 

30 Ісус навчив вас цим урокам у Другій Ері на Своєму прикладі. Згадайте мій приклад, коли я 

перед початком свого проповідницького служіння усамітнився в пустелі, щоб помолитися. Згадай, 

що в останні дні Свого перебування серед людей, ще до того, як піти в синагогу молитися, Я шукав 

усамітнення в Оливному гаю, щоб поговорити з Отцем. - Природа - це храм Творця, де все 

піднімається на поклоніння Йому. Там ви можете отримувати безпосередньо і без домішок сяйво 

вашого Отця. 

31 Там, далеко від людського егоїзму і матеріалізму, ви відчуєте, як мудрі натхнення увійдуть 

у ваше серце, спонукаючи вас творити добро на вашому шляху. 

32 Ці прояви, які Я зараз даю вам через людський орган розуму, закінчаться в 1950 році. Цей 

безповоротний час настане. Але яка різниця, що ви більше не чуєте Моє Слово через глашатая, 

коли ви навчилися підніматися всередину, щоб одержувати натхнення безпосередньо від Учителя? 

33 Вставайте, любі діти, і працюйте за прикладом Ісуса. 

34 Як Я відкриваю Себе перед вашими очима через ці уми, так і ви отримаєте Моє натхнення. 

Тоді від Мого імені ви будете проголошувати вчення, яким Я надихаю вас. Таким чином, ви 

відчуєте, що Моє вчення триває, що Моє одкровення сходить на ваш дух назавжди. Лише зовнішня 

форма буде дещо іншою. 

35 Коли ви будете готові, ви підете на роботу зі смиренням. Бо істинно кажу вам: якщо в серці 

вашому є хоч трохи марнославства або гордості, то ви не зможете зробити доброго діла. Той, хто 

хоче проповідувати Моє вчення, повинен також смиренно практикувати його. Я звертаюся до вас 

таким чином, щоб ви зрозуміли, чого вам ще не вистачає. - Ви хочете повністю віддати себе 

поширенню Мого вчення. Але як ти можеш навчати, якщо вчення Ісуса не проявляється у твоїх 

вчинках і твоєму житті? Нехай у ваших справах люди впізнають Мою роботу, тоді образ Учителя 

відобразиться в учневі. 

36 Я кажу вам, що ви відчуєте це, коли ваш дух буде готовий викладати Моє Вчення вашим 

ближнім. Бо це буде тоді, коли ви знайдете себе. Тоді ви дуже чітко почуєте голос совісті. До тих 

пір, поки це не станеться з вами, ви не зможете по-справжньому відчути Мене. 

37 Немає людини, яка б не хотіла знайти щастя, і чим тривалішим воно буде, тим краще - бо я 

вчу вас шляху, який веде до найвищого і вічного блаженства. Проте Я лише показую вам шлях, а 

далі надаю вам можливість обрати той, який вам найбільше підходить. 

38 Я прошу вас: Якщо ви прагнете щастя, то чому б вам не посіяти його, а потім не пожинати? 

Як мало тих, хто відчув порив бути поруч з народом! 

39 Я говорю так, щоб і ваш дух, і ваша земна природа розуміли Мене. Але знайте, що саме 

душу Я хочу врятувати, навіть ціною її тіла. 

Знайте, що чим більше ви віддасте, тим більше матимете. Коли ви досягнете цієї стадії, ви станете 

майстрами. Тоді ваше життя буде прикладом, дзеркалом, в якому інші зможуть побачити свої 

помилки і виправити їх. 

40 Щоб допомогти вам у вашому спорядженні - приходьте і слухайте моє божественне слово. 

41 Нехай ваші думки і почуття будуть у спокої, щоб ви могли відчути Мій голос у вашому 

серці. 

42 Моє Слово - це шлях, який був позначений з вічності Моєю Волею, щоб душі не блукали 

безцільно на землі. Істинно кажу вам: людина повинна пізнати одухотворення, щоб досягти 

розвитку своєї душі. 

43 Це епоха світла Святого Духа, яке внутрішньо відчувають розвинені душі, ті, хто бачить за 

зовнішніми проявами. 
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44 Споглядайте Всесвіт і оцінюйте його у всій його досконалості і красі. Вона створена для 

того, щоб діти Господні надихалися нею і бачили в ній образ Отця. Якщо ти будеш сприймати 

творіння таким чином, ти піднесеш своє мислення до Моєї божественності. 

45 Ваше мислення ніколи не повинно бути інертним, повинно постійно прогресувати, подібно 

до того, як не знає застою розвиток рас протягом поколінь, або людська наука, яка з плином часу 

завжди вказує шлях вперед. 

46 Шукайте Мене духом, не чіпляючись ні за звичаї, ні за символічні обряди. Шукайте Мене у 

своєму серці, і ви знайдете Мене в ньому, бо серце любить, страждає і відчуває. 

47 Якби люди не забували про свої серця, намагаючись збільшити свої знання в науці, не було 

б стільки розбрату і стільки егоїзму, і вони вже відкрили б ту божественну іскру, яку ви всі носите 

в собі, і саме тому ви всі є в мені братами і сестрами. Люди вже виконували б основний принцип 

Ісуса "любити один одного", і цього було б достатньо для того, щоб у цьому світі запанував мир і 

світло. 

48 Сьогодні голос совісті зустрічає глухих людей, які, не зупиняючись прислухатися до нього, 

занурюються в кровопролитні війни, знищують народи, руйнують елементи життя і матеріальні 

сили, не замислюючись над тим, що як наслідок сіють моральне і духовне розкладання, що є ще 

більш серйозним. 

49 Про все це я повинен говорити з вами, чоловіки і жінки, щоб у справі морального і 

духовного відновлення ви могли виконати своє завдання в цей час. Не обмежуйтеся тим, що 

слухаєте Моє слово, а добре обмірковуйте його і застосовуйте, бо якщо ви цього не зробите, то 

воно буде глухим насінням. 

50 Підтримуйте прогрес вашої душі і гарантуйте, що вона покине своє земне тіло, сповнене 

відданості і піднесення, коли настане момент, призначений Моєю Волею. Зрозумійте, що до мене 

ніхто не приходить фізично, а приходить як духовна істота. Коли це станеться, подбайте про те, 

щоб досягти високих сходинок небесної драбини, де немає більше болю і відволікання. 

51 Ви недосконалі з точки зору ваших справ, а не з точки зору вашого походження або 

створення. Але ви врешті-решт досягнете цієї досконалості завдяки власним заслугам. 

52 Ти воістину став перед вівтарем мудрості, де твій дух був рясно обдарований Моєю 

благодаттю. 

53 Учні, коли ми з вами будемо розмовляти без носія голосу або посередника від духу до духу, 

і ми одні зіткнемося з нескінченністю, ви почуєте в глибині свого єства божественний голос, який 

виходить з тиші, щоб промовляти до вашого духу. - За цією тишею - небесний концерт, звуки якого 

ви поки що не можете почути, бо ваш слух здатний сприймати лише матеріальні звуки. 

54 Слухайте це послання зі справжньою відданістю, бо прийде час, коли ви більше не почуєте 

мене в цій формі. Але якщо ви залишаєтеся готовими, то згодом ви отримаєте Моє слово більш 

досконалим чином. Ця форма прояву, в якій ви зараз берете участь, може здатися вам зовнішньою. 

Але інший, обіцяю вам, буде внутрішнім, і ви досягнете його, коли ще більше одухотворите себе. 

Тоді люди наблизяться до досконалого спілкування, коли піднімуться до свого Отця без 

посередників і свідків і отримають безпосередньо від Нього те, що просять. Тоді людський дух 

засяє так, як ніколи не сяяв, бо в спілкуванні зі Мною Я буду відображати в ньому Себе. 

55 Прояв Мого світла через людський інтелект було зроблено для того, щоб донести до вас 

фундаментальні вчення і закласти основи для великого просвітлення, яке прийде згодом. Я 

прийшов також полегшити для вас тягар хреста, який кожен з вас несе в житті, - хреста, який кожен 

створив для себе і на якому розіп'яв себе за власним бажанням. 

56 Багатьом, хто приніс переді мною свої скорботи і свою чашу гіркоти, я міг би сказати, що 

ніхто не вів їх на Голгофу, вони самі і власною волею шукали цієї чаші. Я міг би також сказати їм, 

що цвяхи, терня, жовч і оцет зникнуть, і вони воскреснуть до нового і кращого життя, якщо вони 

знають, як прийти до мене і покликати мене в розпал випробування. 

57 Коли вони це чують, дехто запитує мене: "Учителю, коли Ти говориш нам про це нове 

життя, Ти маєш на увазі життя потойбічне чи те, яке ми повинні вести на землі?". На це я вам 
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відповідаю, що - коли ви піднімаєтеся до світла, до любові, до істини і до добра - вам не потрібно 

турбуватися про місце, де ви будете перебувати. 

58 Я говорив вам у той Другий Час: "Дім Мого Отця має багато осель". - Чи знаєте ви, що 

кожен дух - це дім Божий? Там, де є совість, там буде Господь. 

59 Сьогодні ви ще не можете собі уявити, яким буде світ, коли він повністю реалізує моє 

вчення, коли людина вирве гріх зі свого серця - я це добре знаю. Я знаю, що настануть часи, коли 

чоловік і жінка, від дитини до старого, зможуть насолоджуватися досконалим миром і відчувати 

щастя жити в бездоганному блаженстві тут, на цій землі, де було пролито стільки сліз і стільки 

крові. Ці люди ні на мить не захочуть зруйнувати гармонію зі своїм Богом і понесуть із собою, 

записану у своїй свідомості, суть Мого Закону, з його вищим принципом любові один до одного. 

60 Тому ви, хто чує мене, розумієте, наскільки необхідно, щоб ви підготували себе до того, 

щоб нести Добру Новину своїм ближнім, щоб ви більше не позбавляли їх блаженства, яке принесе 

їм їхнє пробудження. Пам'ятайте, що багато з тих, кого ви пробудите, здійснять те, що ви не змогли 

зробити, і що ті, хто пробудить їх, у свою чергу, здійснять більше, ніж ті, хто приніс їм Добру 

Новину, і так далі, крок за кроком, поки не настане час, коли народ стане великим і численним і 

виконання Мого Слова буде видимим на землі. 

61 Я чекав, коли ви досягнете духовної зрілості, щоб сказати вам: "Візьміть зерно і розсійте 

його". 

62 У Другій Ері Я дав вам приклад того, як ви повинні чекати слушної години, щоб виконати 

завдання, яке привело вас на Землю. 

63 Я чекав, поки моє тіло - той Ісус, якого люди мали перед очима, - досягне свого найкращого 

віку, щоб через нього виконати божественну місію - навчити вас любові. 

64 Коли це тіло - серце і розум - досягло свого повного розвитку, Мій Дух заговорив його 

вустами, Моя мудрість наповнила його розум, Моя любов оселилася в його серці, і гармонія між 

цим тілом і божественним світлом, що осяяло його, була настільки досконалою, що Я часто 

говорив до натовпу: "Хто знає Сина, той знає Отця". 

65 Христос використовував істину в Бозі, щоб навчати людей. Він не взяв його зі світу. Ні від 

греків, ні від халдеїв, ні від ессеїв, ні від фінікійців - ні від кого Він не черпав світла. Вони ще не 

знали дороги небесної, а Я навчав того, чого не знали на землі. 

66 Своє дитинство і юність Ісус присвятив активній благодійності та молитві, аж поки не 

настав час проголошувати Царство Небесне, закон любові і справедливості, вчення світла і життя. 

67 Шукайте суть Мого слова, проголошеного в ті дні, і скажіть Мені, чи могло воно походити 

від якогось людського вчення або якоїсь науки, відомої в той час. 

68 Кажу вам, якби Я дійсно претендував на навчання цих людей, то шукав би Своїх учнів серед 

них, а не серед неосвічених і невігласів, з яких Я сформував Свій загін апостолів. 

69 Ти запитуєш Мене, що Я можу сказати тобі про вчення і філософію цих народів, і Я кажу 

тобі, що вони є натхненнями Духа, але не вищою істиною, якою володію тільки Я один. 

70 У цю Третю Епоху Моєю волею було зробити Себе відомим через людину, використовуючи 

її дух і її інтелект. Але при цьому Я використовував скромних, неосвічених і простих людей, 

дбаючи про те, щоб їхній розум не був зачеплений науками і теоріями. Щоб передати вам Мої 

настанови через ці невиразні людські вуста і здивувати і вразити натовпи слухачів, що складаються 

з людей різного роду, ви не повинні думати, що Я повинен був послати глашатаїв спочатку до 

майстрів, щоб отримати від них оснащення і мудрість, - навпаки, Я тримав їх подалі від будь-якої 

зарази і впливу, щоб їхній розум був неупередженим, чистим і достатньо вільним, щоб 

відтворювати Божественне натхнення перед народом. Що ж тоді вони могли запитати у тих людей 

(Майстрів) щодо глибокого і невідомого послання, яке Мій Дух зараз відкривав людству? 

71 Ось чому Я обрав неосвічених і простих людей, щоб донести Моє вчення через їхній орган 

розуміння. 

72 Вчення, яке я поклав на Ісуса в той час, було досконалим за своєю суттю і за своєю формою. 

Ви не можете приписати йому жодної вади, бо Той, Хто надихнув його, і Той, Хто передав його, є 

досконалим. 
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73 Сьогодні, коли Я спілкуюся через цих створінь, які живуть дуже далеко від досконалості, ви 

повинні приділяти більше уваги змісту Слова, ніж його зовнішній формі, оскільки вони є 

людськими створіннями, які не можуть гармоніювати з досконалістю Того, Хто надихає їх 

божественною вісткою. 

74 Я говорю вам все це тому, що вже навчені люди, люди, які вірять в мою присутність на 

цьому прояві, зобов'язані своїм духовним піднесенням, своєю молитвою і своїм оснащенням 

співпрацювати з глашатаєм, який виконує таку делікатну духовну місію. 

75 Хто не розуміє відповідальності тих, хто виконує цю місію, той не матиме до них 

люблячого співчуття. Але ті, хто розуміють, будуть як вірні помічники, які своїми молитвами 

допомагають розділити тягар хреста зі своїми братами і сестрами. 

76 Коли закінчиться моє проголошення і ви зрозумієте всю ту любов, яку Я виявив до вас, коли 

проявив себе через ці створіння, ви повинні будете сказати Мені: "Господи, раз Ти зійшов до 

нашого нещастя, до нашої гріховності і нашої убогості, то що ж нам не зробити, щоб відплатити за 

таку велику любов?". І тоді ви почнете любити і присвячувати своє життя тим, хто потребує 

любові, світла і милосердя. 

77 Ті улюблені учні, які оточували і йшли за мною в Другу Епоху, віддавали свої життя, 

переповнювали свій дух і проливали свою кров, бо хотіли відплатити любов'ю тому, хто залишив 

свій престол, щоб жити з ними і дати їм найцінніший скарб Духа - істину. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 170 
1 Коли згадуєш про муки, яких Я зазнав на хресті, жахаєшся, що людська підлість дійшла до 

таких крайнощів жорстокості. Але я вам скажу, що той біль і та чаша, яку я тоді випив, були не 

найбільшою гіркотою. 

2 Найбільшим болем для мене було бачити, що, незважаючи на моє життя серед них, мої діти 

не хотіли визнати, хто я такий - той, хто відкривав їм істину словами, сповненими світла, - і бачити, 

що вони відкидали мої слова і відрікалися від мене, і що я виливав свою любов в їхні серця, а вони 

знущалися наді мною, і їхні вуста вимовляли хулу на мене. 

3 Останнє зітхання, яке я вдихнув на хресті, було Божественним прощенням, яке виходило з 

мого серця за стільки страждань і стільки смертей. Але Мої Страсті не закінчилися на цьому 

зітханні. Я говорив вам, що Я - Життя, і Мій Дух продовжував приймати невдячність усіх людей у 

вічності. 

4 Вони обговорювали, чи є я обіцяний Месія, чи ні. Вони досліджували Мої діяння, щоб 

побачити, чи є вони підтвердженням того, про що сповіщали пророцтва; і якщо одні приходили до 

висновку, що Я - Обіцяний, то інші заперечували Мене - матеріалісти, які поклоняються лише 

матеріальному, ті, хто тлумачив пророцтва згідно зі своїми земними бажаннями і своїми 

егоїстичними інтересами, - всі вони продовжували заперечувати Мене. 

5 Якими сліпими були ті, що чули Мої слова життя і бачили Мої могутні діла, але не 

розуміли, що тільки Бог здатний їх здійснити. 

6 Сьогодні можна сказати, що людство визнало Христа Месією, якого Отець обіцяв людству 

ще в Першу Еру. Але люди не перестають заперечувати Мене, відкидати Мене і пропонувати Мені 

жовч і оцет своєї невдячності за Мою любов. 

7 Сьогодні вони вже не сумніваються в Ісусі, але багато хто ставить під сумнів і навіть 

заперечує Мою Божественність. Одні приписують мені велике духовне піднесення, інші 

стверджують, що я теж проходжу шлях розвитку душі, щоб мати можливість досягти Отця. Але 

якби це було так, Я не сказав би вам: "Я є Шлях, Істина і Життя". 

8 Я знаю ваші міркування, вашу філософію. Я знаю, що для вас втілюється тільки душа, яка 

потребує цього випробування для свого піднесення і досконалості, і це забороняє вам вірити в те, 

що Божественне "Слово" стало людиною. Я знаю, що ви не розумієте, що Божественна Істота 

могла відчувати біль, і люди, які усвідомлюють, що це сталося з Христом, тому заперечують, що 

Він міг бути обіцяною Божественністю. 

9 О, діти Мої улюблені, якби ви могли зрозуміти, що втілення "Слова" на землі - це 

найбільший прояв Божественної Любові! Це було бажання смирення по відношенню до вас, і 

повчання з мого бажання обмежити себе, зробити себе маленьким, щоб ви відчули мою більшу 

приналежність до вас і себе ближче до Отця. 

10 Але той великий біль - як мало ви про нього знаєте! Ви думаєте тільки про фізичний біль, 

про плоть, яка страждає, про муки душі, але не розумієте, що до тих пір, поки не буде гармонії між 

людськими створіннями і їхнім Небесним Отцем, до тих пір буде тривати біль серед вас. Але який 

біль ви можете зазнати, який не повернеться до вашого Отця? 

11 Не думайте, що Я захищаю Себе від ваших суджень, або що Я прошу вас не позбавляти 

Мене тієї божественної природи, в якій ви Мені відмовляєте. Я прийшов у цей час, щоб сказати 

людині, щоб вона судила Мене своїм духом. 

12 Перестаньте намагатися прочитати і осягнути своїм маленьким людським розумом велику 

книгу життя, записану Божественним Духом для вашого духу, бо саме ваш дух досягає безсмертя, а 

не "плоть". 

13 Пам'ятайте, що Я даю вам ці вчення через неосвічених і простих створінь, щоб ви повірили 

їм. Бо якби Я передав вам їх через підготовлених і освічених людей, ви сприйняли б ці одкровення 

як чергову теорію серед багатьох, що з'явилися на землі в ці часи. 

14 Ті, хто був захоплений Моїм словом за цей час, взялися за роботу як старанні робітники і 

трудяться не покладаючи рук, натхненні Моїм вченням. Їхні вуста не промовляють до Мене: 
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"Учителю, ми з тобою", бо вони знають, що вони зі Мною скрізь, коли виконують Мій закон, а 

завтра вони будуть духовними провідниками і послами для людства. 

15 У світі вже чекають приходу апостолів миру і світла - вас, що були з Божественним 

Учителем, які принесуть Добру Новину в серця. 

16 Ви все ще перебуваєте в процесі випробування і підготовки себе до практики мого вчення. 

Ви насичуєтеся Моєю любов'ю і повністю проникаєтеся Моєю Роботою. 

17 Це вже останні роки мого проголошення. Після 1950 року, коли Я відкличу Своє слово, ви 

згадаєте його, і ваше серце наповниться скорботою, якщо ви не вміли ним користуватися. Але 

істинно кажу вам, Я не відокремлюся від вас, зміниться лише форма, в якій Я проявляю Себе, і 

навіть можу сказати, що Я буду ближче до вас, тому що настане час істинного одухотворення. 

18 Ви продовжуватимете перебувати в духовному контакті зі Мною. Зрозумійте, наскільки 

просте Моє вчення, як легко зрозуміти Мій Закон, той самий, якого навчав вас Ісус Галілеянин. 

19 Я не хочу вас поки що судити, але ще раз показую вам шлях, який веде до Мене. 

20 Зараз ви ще учні, а завтра станете майстрами і будете навчати словом і ділом того, що Я вам 

відкрив. Ви, чоловіки і жінки, будете вчителями високої моралі. Врахуйте, що вам доведеться 

зіткнутися з релігійними громадами, серед яких вам доведеться виконати велику духовну роботу, 

бо серед багатьох згасла віра і зникла надія, а це тому, що люди не знають себе і не милують себе. 

Але для того, щоб проповідувати Мою істину і говорити про Мою любов, ви повинні очиститися. 

21 У Другу Епоху Я говорив Своїм учням: "Якщо один з членів твого тіла є причиною твого 

гріха, відсічи його", тобто, навіть якщо це буде коштувати болю і жертв, ти повинен бути чистим. 

Вам кажу: очистіть своє серце, не дайте пристрастям укорінитися в ньому. Очистити посудину 

всередині і зовні. 

22 Нехай твоє серце б'ється в ритмі Моєї любові, тоді твої ближні будуть змушені впізнавати 

тебе по чистоті твоєї душі і щирості твоїх почуттів. Знайдіть спокійну рівновагу, пробачте і вам 

буде прощено. Живіть у мирі з собою. 

23. усвідомте, як багато ваших співвітчизників серед своєї ідолопоклонницької діяльності 

очікують приходу Месії. Подумайте, скільки людей у своєму невігластві думають, що Я прийду 

тільки для того, щоб здійснити Свій суд над злими, спасти добрих і знищити світ, не знаючи, що Я 

серед людей як Отець, як Учитель, як брат або друг, сповнений любові і смирення, простягаю Свою 

руку допомоги, щоб врятувати, благословити і пробачити всіх. 

24 Тому ви розкриваєте свої (духовні) дари під Моїм керівництвом, щоб свідчити про Моє 

нове одкровення - чи то для того, щоб зняти біль стражденного, чи то для того, щоб вказати шлях 

світла заблукалому, чи то для того, щоб пробудити "мертвого" до нового життя із закликом 

"Встань і ходи!". 

25 Ви викоріните думку про смерть і навчите шляху істинного життя. 

26 Коли ви говорите про мою роботу, робіть це з переконанням. У момент натхнення 

висловлюйте те, що відчуває серце. Приготуйтеся, бо вашими устами Я буду говорити до людства. 

Живіть пильно, не відступаючи від Мого вчення, щоб ніколи не опинитися в людських тенетах. 

27 Група, яка збирається разом, щоб почути Моє Слово, поки що невелика. Але Я вважаю її 

представником усього людства і даю їй Своє вчення, як Я робив це з тих пір, як зробив Свою Волю 

відомою через Мою дочку Даміану Ов'єдо за допомогою її інтелекту. Те, що Я передав вам таким 

чином, було вченням мудрості, яке ви повинні зберігати в своїх серцях, як дорогоцінну 

коштовність, бо суть його - любов. 

28 Благословляю вас, бо ви невтомно мене приймаєте. Я хочу, щоб так само, як Я наставляв і 

направляв вас, ви направляли і наставляли своїх ближніх. Я наділив тебе даром зцілювати біль 

Своїм цілющим бальзамом, яким є милосердя. 

29 Ви - свідки того, як Я давав про Себе знати. Завтра, коли це слово вже не буде звучати з 

людських вуст і цієї благодаті вже не буде, ви будете з любов'ю згадувати цей час і ці прояви. Тоді 

ви будете свідчити про те, що ви чули і бачили. 

30 Після 1950 року люди запитають вас, в який спосіб було проявлено Слово Господнє, і ви 

тоді скажете їм, що це було зроблено в простому прояві, простою і зрозумілою для всіх мовою. 
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31 Вас будуть слухати з цікавістю, а книги, що передають Моє вчення, будуть жадібно читати. 

32 У різних формах Я навчав вас протягом століть, але це завжди були одні й ті ж настанови, 

яких Я вас навчав. Насамперед вона запалила віру, щоб ви стали гідними переді Мною і нарешті 

отримали нагороду за свої заслуги у вічному житті. 

33 Що ти можеш принести переді Мною в своєму серці, чого Я не бачу? 

34 Я все чую і все знаю. Пильнуйте і моліться, бо вовк підстерігає вас. Не засуджуйте тих, хто 

впав у спокусу на своєму життєвому шляху, а навпаки, з любов'ю запросіть їх наново почати все 

спочатку, щоб просуватися по шляху розвитку. 

35 У Другій Ері жінку, яка піддалася спокусі і впала у гріх, судив натовп людей на відкритій 

вулиці, якраз коли повз неї проходив Ісус Христос. Ці люди звинуватили жінку у перелюбі та 

намагалися її вбити. Тоді вони звернулися до Учителя і сказали Йому, щоб випробувати Його: 

"Господи, цю жінку спіймано в перелюбі, і Закон Мойсея каже, що її має побити камінням народ. 

Що ви на це скажете?". Тоді Ісус подивився на них з милосердям і відповів: "Хто з вас не має гріха, 

нехай перший кине камінь". 

36 Світло цього слова осяяло душі, а оскільки всі відчували себе надто недосконалими і 

негідними судити ближнього свого, то з соромом розійшлися, залишивши площу порожньою. 

37 Тоді Ісус запитав жінку, яка лежала на землі: "Жінко, де ті, що звинувачують тебе? Вони 

пішли. Встань, іди і не гріши більше". 

38 Істинно кажу вам: Мені одному судити про все. 

39 Я запрошую вас вивчати Моє Слово, і якщо ви хочете Моєго миру, дотримуйтесь Моїх 

заповідей, щоб вони завжди були вашим дороговказом. 

40 Люди, напишіть на своєму банері активну благодійність. Хто захоче працювати на Моїх 

полях, зробить милосердя основним принципом своєї роботи, той матиме велику місію для 

виконання. 

41 Поля, на яких поширився біль, дуже великі, а насіння любові і милосердя дуже рідко 

зберігається в серцях тих, хто має йти сіяти. 

42 Мій дух розради виливається на всіх, хто буде здійснювати цю велику справу любові на 

землі. Але ця розрада була дарована і духовному світу, тим сутностям, яким судилося 

випромінювати своє світло на шляхи землі. 

43 Коли Я говорю з вами про Мій духовний світ, Я маю на увазі ті сонми слухняних духовних 

істот, які, як справжні слуги, виконують тільки те, що велить їм воля їхнього Господа. Їх Я послав 

вам, щоб вони були порадниками, захисниками, лікарями і справжніми братами і сестрами для всіх 

людей. Вони не скаржаться, бо мають мир всередині себе. Вони не задають питань, бо світло їхньої 

еволюції і їхній досвід на довгих шляхах дав їм право просвіщати уми людей. Вони з готовністю і 

смиренням приходять на кожен крик про допомогу і в кожній потребі. 

44 Це Я доручив їм заявити про себе серед вас, щоб вони могли дати вам свої настанови, своє 

свідчення і своє заохочення. Вони йдуть перед вами, очищають шлях і дають вам свою допомогу, 

щоб ви не занепали духом. 

45 Завтра і ви будете належати до цієї армії світла, яка діє в безмежному світі духовних істот 

тільки з любові до своїх братів і сестер-людей, знаючи, що тим самим вона прославляє і любить 

свого Отця. 

46 Якщо ви хочете бути схожими на них, присвятіть своє існування добру. Діліться своїм 

миром і хлібом, приймайте з любов'ю нужденних, відвідуйте хворих і ув'язнених. Несіть світло на 

шлях своїх ближніх, які блукають у пошуках істинного шляху. Наповнюйте безмежність 

благородними думками, моліться за тих, кого немає, тоді молитва наблизить їх до вас. 

47 Тоді, коли смерть зупинить биття твого серця і згасне світло в твоїх очах, ти прокинешся у 

світі, дивовижному своєю гармонією, порядком і справедливістю. Там ви почнете розуміти, що 

любов Божа може компенсувати вам всі ваші справи, випробування і страждання. 

48 Коли душа потрапляє в цей дім, її все більше і більше пронизує безмежний спокій. Вона 

відразу згадує тих, хто ще живе далеко від цього блаженства, і в своєму пориві, в своєму прагненні, 

щоб ті, кого вона любить, також досягли цього божественного дару, вона приєднується до 
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духовних воїнів, які борються і працюють для спасіння, добробуту і миру своїх земних братів і 

сестер. 

49 Щоб підготувати ваше серце і надати сили вашому духу, мій голос підбадьорює вас на 

цьому шляху випробувань, які, як ви вже відзначили, надають стійкості вашому духу. Той, хто має 

силу, може поділитися нею з тими, хто відчуває себе слабким. 

50 Незабаром ви побачите прибуття багатьох людей з інших країн, які прийдуть в цей народ, 

де Учитель дає про себе знати. 

51 Світло Моєї мудрості струсоне людей з летаргії, і ви побачите, як вони розвиватимуться 

духовно та інтелектуально. Цей крок буде на благо людства. 

52 Народи звернуть свої очі на цю частину землі і пізнають Мою роботу і Моє слово, яке буде 

збережено в друкованому вигляді. Бо в той час розум тих, кого ви назвали глашатаями, буде 

закритий для цього проголошення. 

53 Місця зустрічей, які приймали великі натовпи, залишаться відкритими після Мого відходу, 

щоб учні могли продовжувати збиратися там, щоб вивчати Моє Слово. Вони будуть пильнувати, як 

вартові, в очікуванні приходу "останніх", яких я сьогодні оголошую. Коли ви будете на своєму 

посту, вони зрозуміють велич того, що Я відкрив вам. Якщо ви будете невірні цій місії, нещастя і 

лихо зустрінуть тих, хто спробує наблизитися до вас у прагненні миру і світла. 

54 Я також навчу вас виконувати свої обов'язки перед тими, хто керує світом. Якщо ви хочете, 

щоб їхні рішення були корисними і справедливими для їхніх народів, ви повинні підтримувати їх 

молитвою. 

55 Якщо замість того, щоб працювати в цьому напрямку, ви відмовляєтеся від них і займаєтеся 

лише критикою їхніх рішень, ви дозволяєте їм зневіритися в боротьбі і піддатися шкідливим 

впливам. Будьте як охоронці миру. 

56 Істинно кажу вам, з перших днів людства людина володіла інтуїтивним знанням про 

носіння в собі духовної істоти - сутності, яка, хоч і невидимо, але виявляла себе в різних справах 

свого життя. 

57 Твій Господь час від часу відкривав тобі існування духу, його природу і його приховану 

сутність. Бо хоча ти і носиш його в собі, але завіса, якою огортає тебе твоя матеріалізація, 

настільки щільна, що ти не в змозі розгледіти те, що є найблагороднішим і найчистішим у твоєму 

єстві. 

58 Людина наважилася заперечувати багато істин. Але - віра в існування свого духу не була 

однією з тих речей, з якими він боровся найбільше, бо людина відчула і нарешті зрозуміла, що 

заперечувати свій дух - це те саме, що заперечувати самого себе. 

59 Коли людське тіло деградувало через свої пристрасті, свої пороки і свій матеріалізм, воно 

стало ланцюгом, темною пов'язкою, в'язницею і перешкодою для розкриття духу. Проте людині 

ніколи не бракувало іскри внутрішнього світла, яка приходила на допомогу в години випробувань. 

60 Істинно кажу вам, що найвищим і найчистішим проявом духу є совість, те внутрішнє світло, 

яке робить людину першою, найвищою, найбільшою і найблагороднішою серед усіх створінь, які її 

оточують. 

61 "Учителю, - запитуєш ти Мене в тиші, - чому ми так мало знаємо про дух? Чому ми так 

мало знаємо про себе?". 

62 Вам відповідає Учитель: Тому що ви більше звернулися до того, що приносить вам світ, і не 

присвятили себе вивченню нетлінного, яким є ваш дух. Навіть дух, перед обличчям красот, чудес і 

задоволень, які готує йому життя - навіть якщо тільки на короткий час - відкидає блаженства, які 

може запропонувати йому його власна еволюція. Проте - я повинен сказати вам правдиво - ви не 

повинні тому вірити, що земне-матеріальне сильніше за дух, і що це є причиною того, що він 

потонув, поки не матеріалізувався. Ні, дух незрівнянно сильніший і завжди буде сильнішим. Але 

якщо вона впала, то зробила це добровільно, спокусившись на принади світу, який пропонує їй - 

нехай навіть тимчасово - життя, багате на насолоди і спокуси через почуття плоті. 

63 Цілком природно, що його матеріалізація заважає йому пізнати себе і не дозволяє розкрити 

свої здібності через людську частину буття. Бо матеріальна природа здається найбільш 
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протилежною духовній природі. Проте, коли обидва вони знайдуть у вас гармонію, ви відчуєте, що 

ваша фізична природа подібна до чистого дзеркала, яке відображає духовне і навіть божественне в 

усій його красі. 

64 Шукайте Мою присутність у справах, які Я здійснив, і ви зможете знайти Мене на кожному 

кроці. Спробуйте почути Мене, і ви почуєте Мене в могутньому голосі, що виходить від усього 

створеного. Бо Мені легко виявляти Себе через прояви творіння. Я відкриваюся і в зірці, і в буянні 

бурі, і в лагідному світлі світанку. Я дозволяю своєму голосу звучати в мелодійній трелі птаха, як і 

висловлюю його через пахощі квітів. І кожен мій вислів, кожне речення, кожна справа говорить 

вам усім про любов, про виконання законів справедливості, про мудрість, про вічність духу. 

65 Чому ви не зуміли проявити себе у всій духовній повноті, у великій красі свого духу, хоча 

мали владу над матеріальним? - Тому що ви дозволили захопити себе пристрастям світу. 

66 Тому не утримуйтеся від вивчення і практики мого вчення, вважаючи, що тим самим ви 

досягнете більшої духовності. Ви повинні навчитися заробляти його мудрістю, тоді ви досягнете 

початку вселенської гармонії, в якій ви дозволяєте своєму духу проявлятися. 

67 Тлумачити закон і виконувати його. Це підготує вас до життя у вищих духовних світах. 

Поки існують матеріальні світи, світ духовний повинен продовжувати випромінювати і лити на них 

своє світло. 

68 Подумайте: якби ви зараз не змогли оволодіти безпідставною фізичною оболонкою - яке 

завдання Я міг би доручити вашому духу, коли він колись житиме у світі вищої одухотвореності? 

69 Я один можу дати вам це вчення, о діти людські. Хто може розповісти вам, що Я ще 

приготував для вас у Моїй таємній світлиці? Думайте і моліться, учні, щоб Моє повчання привело 

вас до примирення духу з його земним одягом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 171 
1 Джерело благодаті виливається на вас, щоб втамувати вашу спрагу миру і очистити вас. 

2 Я повинен наставляти вас, бо бачу, що ви ще слабкі. У цьому Слові - сила, яка дає нову 

відвагу духу. 

3 Хіба ви не помічаєте, коли слухаєте Мене, як печалі покидають ваші серця? Це тому, що 

голос Отця полегшує і втішає вас. 

4 Ви все ще діти на довгому шляху духу, і тому Моя милість підтримує вас, і Мої поради 

ведуть вас. На шляху зустрічаються терни і по краях зяють прірви, але Я вчу вас не робити хибних 

кроків, не давати спокусі перемогти себе. Бо вам судилося наставляти своїх ближніх прикладом 

свого життя. Таким чином ви дасте найкраще свідчення, що ви слухали Вчителя Вчителів. 

5 Хоча я думаю про ваш дух, я не забуваю про ваше тіло - слабке створіння, яке потребує 

співчуття, любові і терпіння, щоб віднайти гармонію з духом і служити своєму Богові з ознаками 

досконалості. 

6 Робіть іспит совісті в кінці кожного року, бо поки ви живете на землі, ви також 

підпорядковані законам часу. Поверніться думками до минулого, пропустіть все в черговий раз 

повз себе. Згадайте той день, коли ви вперше почули Моє Слово, той день, коли ваш дух 

передбачив, що перед ним відкривається нова ера, і він зрозумів, що завіса багатьох таємниць зараз 

розірвана, щоб дозволити йому побачити істину цього вчення дуже ясно. Бо з того моменту ти 

зрозумів недоліки і помилки, які були присутні у твоєму житті, і в тобі виникло величезне бажання 

служити своєму Господу, люблячи і служачи своїм ближнім. Ви, не вагаючись, поклялися йти за 

мною з цієї хвилини, не думаючи про те, що може настати момент слабкості або зневіри, який 

змусить вас спіткнутися. 

7 Але в тій мірі, в якій ви слухали Мене, Мої настанови проникли у ваше єство, і ваша совість 

була слухняним суддею, який стримував інстинкти плоті. 

8 Твоя совість ніколи не засуджувала твої погані вчинки, попередньо не попередивши тебе, не 

давши тобі зрозуміти, що означає виконувати Мої закони, а коли їх порушувати. 

9 Керуючись таким чином твоєю совістю, Я залишив тебе обирати шлях, і оскільки ти 

вирішив шукати Мене і творити добро на цьому шляху, Я був для тебе невтомним і люблячим 

Учителем, виправляючи тебе з лагідністю, судячи з божественною справедливістю і люблячи, як 

найдосконаліший Батько. 

10 Але все ж таки ви ще не досягли того рівня духовності, який ви повинні мати, щоб 

поширювати Моє вчення. 

11 Коли ви зробите біль, страждання, а також радості ваших ближніх своїми, ви зробите вірний 

крок на шляху. До тих пір, поки ви судите тих, хто менш винен, ніж ви, і вважаєте себе вищими за 

інших, замість того, щоб бути смиренними серцем, ви ще далекі від того, щоб бути Моїми учнями. 

Хіба ви не бачили, що Мене розіп'яли, і не пробачили людству? Чому ви не берете з Мене приклад? 

- Тому що задоволення для тіла ви завжди сприймаєте з більшим інтересом, ніж ті, що стосуються 

духу. 

12 Я бачу, що ви ще не зовсім зрозуміли мою настанову, не маєте чіткого уявлення про мету, 

яка вас чекає. 

13 Я не хочу, щоб хтось із моїх дітей загинув у зяючій безодні темряви. Я хочу, щоб ви 

продовжували підніматися сходинку за сходинкою по сходах до духовної досконалості. 

14 А тепер проаналізуйте все своє життя і свої вчинки у світлі своєї совісті, щоб знати, чи 

просунулися ви вперед, чи зупинилися на досягнутому. Деяким потрібно покласти край їхній 

розгнузданості. Запевняю вас, що саме під час жертвоприношення, яке означає для тіла зречення 

своїх пристрастей, ви відчуєте бажання служити Мені і любити своїх ближніх. У цей момент 

вирветься назовні покаяння, а плач залишить у серці свіжість і спокій, а в душі - щирість. 

15 Я не вимагав і не вимагатиму від вас повної самопожертви в служінні Мені, бо обов'язки, 

які ви взяли на себе в світі, також забирають ваш час. Але Я хочу, щоб ви усвідомили те, чого 

навчилися від Мене і під час виконання цього завдання. 
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16 Пильнуйте і моліться за тих, хто страждає від голоду, хвороби чи злиднів, бо Я буду 

пильнувати вас. Шукайте Моє Слово; коли ви це робите, ви будете в постійному діалозі зі Мною. 

17 Погляньте своїм духом на небесну драбину, яка височіє перед вами, як світлий шлях у 

нескінченність, яка запрошує ваш дух досягти лона Отця - лона спокою і невимовного блаженства. 

18 Я знайшов вас загубленими, як вигнанців без компаса, як пілігримів, що заблукали в 

пустелі. Але Я послав вам Своє світло, яке допомогло вам знайти шлях, повний надій, віри і 

розради, яке підняло ваш дух і наповнило його життєвою силою і енергією, щоб він продовжував 

йти до своєї мети. 

19 В кінці небесних сходів, на останній сходинці, знаходиться дім, для якого ви всі призначені, 

але який ви повинні завоювати через заслуги, через віру, через велику любов і милосердя; долаючи 

перешкоди і перемагаючи супротивників, поки не досягнете, нарешті, нової Обітованої Землі, 

Царства, яке не від світу цього. 

20 Ці сходи на Небеса - прямий шлях, на ньому немає лабіринтів і відхилень, чим Я даю вам 

зрозуміти, що ви не зустрінете ніяких труднощів у виконанні Мого Закону і в ретельному вивченні 

Мого вчення. 

21 Ви будете непохитно йти вперед по цьому шляху і боротися за своє вознесіння. Я зроблю 

вас сильними. Якщо не Моєю силою і Моїм світлом, то якою зброєю ви будете боротися і 

захищатися? За допомогою чого б ви долали свої спокуси? Якби Я не вкрив вас Своїм покровом 

любові, як би ви змогли звільнитися від своїх ворогів? Але істинно кажу вам, що ви також повинні 

здобути Мій захист і світло Мого меча через заслуги. 

22 Ваші сліди залишаться відбитком на духовному шляху, що відкривається перед вами. Але ці 

сліди повинні говорити про добрі справи, про зречення, про благородні вчинки, про щедру любов і 

безмежне милосердя. 

23 Доля кожного позначена його духовним завданням і його людським завданням. Обидва 

мають бути в гармонії один з одним і прагнути до єдиної мети. Істинно кажу вам: Я буду 

оцінювати не тільки ваші духовні справи, але й ваші матеріальні справи. Бо в них Я відкрию 

чесноти, які допоможуть вашому духу досягти Мене. 

24 Ви не будете самотніми у своїх мандрах. Попереду вас - одні ближче, інші далі - багато 

істот, які також крок за кроком ідуть вперед, спостерігаючи і молячись за тими, хто йде позаду. 

Їхній ідеал - не прийти самому чи першими, а прокласти шлях для своїх братів і сестер, щоб одного 

дня блаженство перших стало блаженством усіх. 

25 Яким прекрасним здається мені цей шлях! Як оновлюється мій дух, коли бачить прогрес 

моїх дітей, їхнє прагнення піднятися вище і вийти на новий рівень досконалості! 

26 Тут є істоти з усіх світів, одні в дусі, інші в плоті, і всі вони виконують різні завдання. Ви 

засновуєте свій дім у вічності, щоб завтра насолоджуватися солодким смаком меду, який дасть вам 

мир духу. 

27 Блаженний, хто йде за Мною дорогою правди. 

28 Блаженний, хто любить і довіряє, хто знає своє завдання і виконує його. 

29 Коли Я говорю вам про "шлях", Я не маю на увазі земний, бо світ, в якому ви живете, не 

там, де Моє Царство. Це вічно висхідний духовний шлях. Саме розвиток і прогрес чекають на ваш 

дух. Тому, де б ви не знаходилися на землі, ви можете бути на шляху духу. 

30 Діти мої, якщо ви зійшли зі шляху, поверніться на нього; якщо ви зупинилися, йдіть вперед. 

31 Завдання, яке ви несете в собі, Я дав вам відповідно до ваших здібностей і вашої сили. 

Треба тільки зрозуміти і полюбити це. Моліться щодня, щоб отримати необхідне світло для ваших 

зусиль. Після цього будьте готові, уважні, щоб почути голоси тих, хто вас кличе, тих, хто вас 

благає, а також, щоб ви могли витримати випробування. Бо кожен день вашого існування - це 

сторінка в книзі, яку пише кожен з вас. Кожен день позначений випробуванням, і кожне 

випробування має сенс і причину. 

32 Я зроблю з вас народ здоровий тілом і душею, бо ви - обрані, свідки Моїх одкровень у всі 

часи, і ви прийшли в цю епоху, щоб виконати нелегку місію і прокласти шлях для нових поколінь. 
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33 Я засіяв ваш шлях доказами любові, щоб ви не сумнівалися ні в Мені, ні в собі. - Ви, що 

чули мене в цей час, не зійдете в могилу і заберете з собою таємницю цього прояву, якою я 

поділився з вами. Бо найголовніше ваше завдання - говорити з людьми від Мого імені і свідчити 

про Мої одкровення. 

34 Не кажіть Мені, що вам не вистачає підготовки для цього, бо Я часто говорив з вами і, 

слухаючи, ви очистилися. Кожен з вас може нести це послання у світ. Люди її чекають і готові її 

отримати. Хіба ви не помітили прагнення до одухотворення і до миру, яке є у людей? Невже вас не 

зворушує їхнє невігластво і біль? 

35 Мій Дух виливається на всіх людей, Він промовляє до них через їхню совість і підказує їм: 

Прийди до мене і відпочинь. Отримайте віру, якої вам бракує, не будьте більше сліпими на цьому 

шляху. 

36 Люди, ви знаєте, яку роботу Я зараз розгортаю у світі? "Ні, - скажеш ти Мені, - ми бачимо 

лише, як це людство бунтує, занурюється у велику руїну і переживає тяжкі випробування". Істинно 

кажу вам: Я дозволив людині судити себе власною рукою, визнаючи всі свої помилки, щоб вона 

повернулася до Мене очищеною. Я послав Своє світло кожному створінню і був поруч з ним у дні 

скорботи. 

37 Мій Дух зійшов на кожен дух, і мої ангели розподілені по всьому всесвіту, виконуючи мої 

вказівки, щоб упорядкувати все і повернути все на свої місця. Тоді, коли всі виконають свою місію, 

невігластво зникне, зла більше не буде, і на землі запанує тільки добро. 

38 О, якби ви могли зрозуміти Мене, якби ви знали Моє прагнення 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. 

39 Але яке Моє бажання, люди? - Ваше об'єднання і ваш мир. 

40 Ось Я знову звертаюся до вас, зворушуючи ваші серця в очікуванні вашого пробудження. 

41 Кожне добре дерево буде захищене, а його коріння і гілки розкинуться, щоб дати притулок і 

їжу подорожньому. Але бур'яни будуть вирвані з коренем і кинуті у вогонь невгасимий. 

42 Я говорю з вами алегорично, і коли я говорю з вами про це дерево, я говорю про справи 

людські. 

43 Тим, кому Я довірив посади, кажу: готуйте жнива. - Батьки сімейств, вчителі і правителі, 

пани і слуги, великі і малі, Я не хочу, щоб ви приносили Мені свої поля в жертву дикими. Навіть 

якщо це буде лише невеликий посів - принесіть його Мені очищеним і гучним. 

44 Приходьте до мене, кличте, і вам відкриється. Але приходьте радісно, задоволені своєю 

працею, щоб ви почували себе чудово, як і я. 

45 Істинно кажу вам: якби була тисяча підготовлених умів, то Я давав би про Себе знати через 

ці тисячі одночасно. 

46 Я даю вам Своє вчення відтоді, як уперше дала про Себе знати через Свою дочку Даміану 

Ов'єдо, через інтелект якої Я передала вам Свою Волю. Відтоді через цих глашатаїв тече Моя 

мудрість - мудрість, яку ви повинні накопичувати у своїх серцях, як дорогоцінні коштовності, бо 

вона містить у собі любов. 

47 Я хочу, щоб ви, як Я навчав і направляв вас, навчали своїх ближніх. 

48 Ви є свідками всього, що Я сказав за цей час, щоб завтра, коли Моє Слово вже не буде з 

вами, ви могли розповісти про це вчення своїм ближнім. Потім, озираючись на ці прояви, ти 

поясниш тим, хто запитає тебе, як Учитель давав про себе знати і що при цьому робив глашатай. Бо 

після 1950 року люди запитають вас, і, натхненні вашими свідченнями, вони попросять книги, в 

яких надруковано Моє Слово, і в них вони знайдуть Мою присутність і Мою сутність. Якщо вони 

шукатимуть недосконалості, то не знайдуть їх, бо недосконалості тих, через кого Я проявляю Себе, 

не увійдуть до тих книг. 

49 Ці твори запалять у серцях світло істинної віри. Вони покажуть грішникам шлях до 

оновлення і породять нових учнів, нових воїнів, багато з яких продемонструють більше віри і 

більше любові, ніж багато хто з тих, хто слухає мене в цей час. 
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50 Підготуйтеся, щоб ваші свідчення були гучними і правдивими. Я проливаю своє світло на 

всіх людей. 

51 Блаженне серце приготоване, бо воно відчує Мою присутність. 

52 Люди, Моя воля, щоб в цю Третю Епоху кожен розум, кожне серце і кожен дух досягли цих 

духовних знань. 

53 Книга мудрості відкрита, щоб усі стали Моїми учнями. 

54 З найбільшою ревністю стежте за настановами, які Я даю вам у цей час. 

55 Ви - Моя смиренна сім'я, якій Я довірив спадщину, якій Я відкрив усе, що було згідно з 

Моєю Волею. 

56 Ви не знаєте Небесного дому і продовжуєте блукати в пустелі. Але Я прийшов, щоб 

об'єднати вас у Своїй любові, і ви не забувайте, що любов вашого Отця чекає на вас. Нині Я готую 

для вас шлях, щоб ви могли відновитися після важкої праці дня. Але вже зараз кажу вам, що на 

цьому шляху більше терня, ніж квітів. Ніщо не здивує того, хто вивчив життєві шляхи і набрався на 

них стійкості і мужності. 

57 Ви - Мої учні в цей час, ви намагаєтеся зрозуміти Моє одкровення, і в той же час ви 

дивуєтеся перед обличчям прогресу науки. Радійте, що ви були свідками всіх цих чудес, бо ви не 

тільки пізнали плоди людського розуму, але й досягли духовних знань на високому рівні розвитку. 

58 Скільки вчених, які вважаються вченими, заперечують духовне життя, а ви розумієте те, 

чого вони не зрозуміли. Ваше завдання - зробити відомим (моє вчення), щоб в цей час всі могли 

зробити ще один крок до світла. 

59 Я бачу бажання людей, які прагнуть прийти до мене. Я говорив вам: Я проклав шлях, щоб 

усі могли випробувати нескінченне блаженство, знайшовши Мене. Ви, хто зробив крок до 

оновлення, до одухотворення, відчуваєте, як радісно радіє ваша душа. 

60 Я хочу залишити ці аудиторії тут обладнаними перед моїм від'їздом наприкінці 1950 року. 

61 У Другу Еру Я підготував дванадцять чоловіків, і вони поширили Моє Вчення по всьому 

тоді відомому світу. Дванадцятьох чоловіків вистачило, щоб встановити Мій закон любові. Я 

сказав їм, що знову буду серед людей. І ось Моє слово сповнилося, бо Вчитель знову прийшов 

духом у супроводі Своїх духовних воїнів. 

62 Це час звільнення духу, час світла і еволюції. Ви впізнаєте насіння, яке Я залишаю в душах, 

і це насіння буде свідченням Мого приходу до людей в цю Третю Еру, в якій Я проявляю Себе з 

1866 року. 

63 Ви, що слухаєте Мене зараз, є Моїми учнями в цьому часі, і прийшли до Мене, не знаючи, 

якою дорогою ви йшли. 

64 Я хочу, щоб мої нові учні були сіячами миру в цьому світі. 

65 Ви не знаєте, як багато досягає ваш дух для свого розвитку за ті короткі миті, які ви 

вириваєте зі світу, щоб присвятити Мені. Воістину, Я приготував для вас сюрпризи, коли ви 

прибудете до Отця вашого. 

66 Це делікатна місія, яку я вам доручив, але це не важкий хрест самопожертви. Ніщо не 

примушує вас слідувати цим вченням, оскільки ви наділені свободою волі. Але над цією свободою 

думки, життя і дії, яка належить вам, сяє світло - совість, яка підказує вам, що ви повинні робити, і 

вчить вас відрізняти добро від зла. Це світло - Я, що перебуваю всередині і зовні вас, допомагаючи 

вам і в радості, і в болю, коли ви йдете доброю дорогою або коли біжите до прірви. Я скрізь, бо Я - 

Божественне Серце, що б'ється у всьому Всесвіті. 

67 Я не хочу більше ні спокути, ні болю для вас, Я хочу, щоб душі всіх моїх дітей, як зірки 

прикрашають небосхил, осяяли своїм світлом Моє Царство і наповнили радістю серце вашого 

Отця. 

68 Приготуйте свої серця, щоб прийняти посланця любові - Марію, Матір, яка сходить, щоб 

заспокоїти серця дітей. 

69 Найніжніша любов Бога до своїх створінь не має форми. Але в Другій Ері воно прийняло 

форму жінки в особі Марії, Матері Ісуса Христа. 
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70 Зрозумійте, що Марія існувала завжди, бо Її буття, Її любов, Її ніжність завжди були в 

Божестві. 

71 Скільки теорій і помилок створили люди про Марію! Про її материнство, її зачаття і її 

чистоту. Скільки вони при цьому богохульствували! 

72 У той день, коли вони по-справжньому зрозуміють цю чистоту, вони скажуть собі: "Для нас 

було б краще, якби ми ніколи не народилися". В їхніх душах горітимуть вогняні сльози. Тоді Марія 

огорне їх своєю благодаттю, Божа Матір захистить своїм покровом, а Отець простить їх і скаже з 

безмежною любов'ю: "Дивіться і моліться, бо Я прощаю вас, і в вас Я прощаю і благословляю 

світ". 

73 Я не шукаю врожаю у ваших руках, бо знаю, що вони порожні. Я бачив тих, хто замість 

того, щоб сіяти віру в серцях, забирали те, що в них було. 

74 Я рясно наділив вас здібностями, щоб ви могли практикувати діяльну любов до ближнього, 

і тому неправильно, що ви приходите до Мене як нужденні люди і благаєте про допомогу. 

75 Коли ваші ближні зверталися до вас за допомогою, чи слухали ви їх і чи піклувалися про 

них? Ваша совість підказує вам, що в багатьох випадках ви залишалися глухими і байдужими, а це 

не те вчення, якого Я навчав вас в Ісусі. 

76 Мій погляд читає ваші серця, Моє Слово судить вас, і ви не тремтите. Поки Я суджу вас, Я 

навчаю вас, Я люблю вас і прощаю вас. Я прощаю вас, хто Мене чує, і Я прощаю людство. 

77 Часом Я бачу вас нерішучими і ви боїтеся йти вперед, боїтеся підводних каменів шляху, 

боїтеся навіть Мого світла, бо думаєте, що будете засліплені його блиском. Як же тоді ви станете 

сильними і зупините біль? Нехай світло Мого Духа наповнить твоє єство, тоді ти зрозумієш багато 

одкровень і зникне зневіра. Не ображайтеся на те, що один і той самий Бог судить вас, любить і 

страждає. Нехай вас не бентежить, що з серця Отця виходить найсуворіший суд і водночас 

найлюблячіше заступництво за Його дітей; але не оскаржуйте правосуддя Отця, бо ви вже маєте 

Моє світло у вашому дусі. Бо якщо вона буде невпинно давати про себе знати у вашому житті, вам 

буде здаватися, що Я відмовив вам у Своєму прощенні, що Я більше не люблю вас, що Я перейшов 

межу справедливості і виявляюся жорстоким і несправедливим, у вашій омані ви не зможете тоді 

зрозуміти, що ніхто не пожинає біль, хто його не посіяв раніше. 

78 Якби ви зрозуміли Моє вчення, то відчули б Мою любов і визнали б Мою присутність у 

вашому житті, яка щадить вас у ваших помилках і падіннях і відновлює вас батьківською 

добротою, коли ваша невдячність або ваша нужденність звели вас нанівець. Іншим разом ти 

побачиш, як Я полегшу гнітючий тягар твоїх гріхів, щоб спонукати твоє серце до глибокого 

споглядання, бо Моя любов і Моє прощення безмежні. 

79 Досі з моєю творчістю знайомилися лише неосвічені люди з простим розумом і скромними 

знаннями. У всі часи вони були першими, хто приходив мене слухати, а тепер прийдуть і вчені, 

філософи, науковці. Деякі зроблять це з наміром дослідити значення цього вчення, а інші - з 

передчуттям того, що, роблячи це, вони зіткнуться з реальністю, сповненою світла. Всі вони 

отримають нові уроки в Моєму Слові, і ця нова мудрість, яку вони відкриють в Моїх одкровеннях, 

перетворить спосіб мислення, буття і відчуття всього людства. 

80 Як здивуються вони простому і досконалому способу, який Я обрав для втілення Свого 

одкровення, і як багато пояснень і рішень знайдуть у Моєму вченні. 

81 Новий час Я довіряю цьому людству, яке складається з істот різної духовної зрілості і 

різних завдань на землі. 

82 Людину завтрашнього дня чекає жорстока боротьба - боротьба, яка не буде розпалюватися 

прагненням до матеріальних благ, і не буде настільки егоїстичною, щоб в її ході руйнувати людські 

життя. Ні, я говорю вам про благородну і піднесену боротьбу, завдяки якій у світі буде відновлено 

мир і любов. Звертаюся до вас із закликом до праці, зусиль і жертовності заради вашого 

покращення, як морального, так і матеріального, а також заради вашого спасіння і духовного 

поступу. 
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83 На фундаменті істинних знань, на любові і справедливості люди завтрашнього дня 

побудують світ миру і світла. На руїнах минулого постане морально, духовно, інтелектуально і 

науково новий світ, з яким повністю перетвориться життя народів. 

84 Тут, де так багато протистояли добру, де так багато паплюжили святе, де все справедливе і 

дозволене насильно відкидалося, переможе закон любові. Сьогоднішня долина сліз перетвориться 

на долину миру. Бо добра воля людини дотримуватися закону знайде свою справедливу 

винагороду, коли вона поверне собі цей найвищий дар духу - мир. 

85 Коли життя людини розгортається в атмосфері миру, її знання будуть більшими, її 

натхнення - вищими, ніж будь-коли до цього часу. 

86 Як люди сьогоднішнього дня можуть надихатися посеред порочного світу, де так багато 

думок ненависті, зла і матеріалізму, що утворюють своєрідну завісу, яка заважає їхньому розуму 

споглядати істину Вічного? 

87 Приходьте до Мене, люди, моліться і розкажіть Мені духовною мовою про свої бажання і 

страждання. Бо тоді Я візьму вас за руку і поведу в глибину Свого святилища, де відкрию вам все, 

що може послужити вам для прикраси вашого існування, для того, щоб зробити його більш 

прекрасним і благородним. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 172 
1 Я одягнув вас в одяг благодаті, щоб це відрізняло вас від народів і релігійних спільнот 

землі. 

2 Тільки практикуючи Моє вчення, ви зможете зберегти в чистоті цей одяг, який не 

матеріальний, але зроблений зі світла, і який ви носите в своїй душі. 

3 Вона настільки чутлива, що навіть злий погляд, який відображає злі почуття до ближнього, 

здатен її заплямувати. Тепер ви зможете зрозуміти, що коли ви робите більш серйозні проступки, 

ви не просто залишаєте плями, а вириваєте цілі клапті з вашого одягу. 

4 Всі ви, коли вийшли з мого духу, були наділені цією одежею, яка є чистотою душі. Хто зміг 

зберегти цю благодать недоторканою до Його повернення? Хто пережив усі битви і спокуси без 

гріха? - Дуже мало. Більшість я бачив у лахмітті, і багато хто з них не має жодної чесноти. 

5 Нині Я прийшов, щоб знову покрити вас, одягнути вас, виливаючи Своє світло на душі, як 

неосяжну мантію, яку Я розділяю, щоб прикрасити вас. Знайте, люди, що саме за цим світлом вас 

впізнає світ. 

6 Я звільняю вас від зла, щоб ви були гідні володіти Моїм насінням і сіяти його. Як Я міг 

послати вас голих або обірваних, заплямованих або нечистих, щоб ви свідчили про Моє слово? 

7 Тепер, коли ви стали на шлях оновлення, не затримуйтеся, не засинайте посеред шляху, бо 

тоді ви затримали б свій духовний поступ. 

8 Я хочу, щоб кожен ваш крок у моїй праці був ще одним кроком, який піднімає вас вище у 

вашому паломництві, і щоб ви знали, що кожна праця принесе вам плід. Не можна не пожинати 

його, не можна задовольнятися тим, що посіяли, а потім занедбали врожай. 

9 Якщо ви дійсно бажаєте стати майстрами в одухотворенні, ви повинні бути наполегливими, 

терплячими, старанними і уважними, бо тоді у вас буде можливість поступово пожинати плоди 

ваших праць на цьому шляху, завдяки чому ви будете накопичувати досвід, який є світлом, який є 

знанням істинного життя. 

10 Ті, хто викладає мою роботу у світі, повинні бути справжніми знавцями людини - і в тому, 

що належить душі, і в тому, що стосується тіла. 

11 Від духу, очищеного досвідом, зміцненого в боротьбі і очищеного добром, прийде порада 

точна, слово, що вирішує проблему, судження правильне, настанова, що переконує. 

12 Як багато у світі тих, хто присвячує себе духовному керівництву за допомогою різних 

церков і сект, які існують, і замість того, щоб наставляти своїх ближніх на шлях істини, пускають 

їх на манівці темряви і штовхають у прірву невігластва! Чому? - Тому що вони не знають людей, 

тому що не намагаються їх зрозуміти. Але як вони можуть розуміти людей, якщо не знають навіть 

самих себе? 

13 Я не хочу, щоб це сталося з вами, улюблені учні Третьої Епохи. Зверніть увагу, що Я вчив 

вас шукати в першу чергу свій внутрішній світ, пізнавати себе зсередини, вміти судити про себе. 

Усвідомте, скільки випробувань, великих і малих, Я піддаю вас, щоб ви застосовували Моє вчення 

і жили в істині Мого Слова. Тоді, коли ти будеш готовий, коли ти будеш сформований тонким 

різцем Моєї справедливості і Моєї любові, Я пошлю тебе до твоїх ближніх з Моїм посланням 

розради, надії і миру. 

14 Хто ж тоді зможе встояти перед силою істини, яка виходить з ваших слів? Хто не буде 

захоплений і глибоко зворушений розумінням, емпатією і переконливістю ваших порад? Буде віра 

в серцях, буде навернення, одужання і незліченні чудеса. Це плід, який Я хочу, щоб ви пожнете, це 

врожай, який Я очікую від вас, щоб ви принесли. Але не варто помилятися. Коли Я говорю вам про 

плід у Моєму вченні, завжди знаходяться ті, хто тлумачить це слово дуже земним чином і шукає 

плоди своїх праць у вигляді лестощів, почестей, уваги і навіть у вигляді оплати грошима. Як далекі 

ці плоди від того, що Я маю на увазі в Своєму Слові! Ви вже знаєте, що я говорив про плід досвіду, 

про щирість, про розуміння, про душевний спокій і про одухотворення. 
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15 Ті, хто все ще шукає винагороди на землі у вигляді грошей і визнання, - це душі низького 

рівня розвитку, які не бажають визнавати істину і все ще задовольняються тією винагородою, яку 

дає світ. 

16 Зараз вони прокинуться від сну і усвідомлять свою наготу, хоча вважали себе святково 

одягненими. Вони усвідомлять свою духовну убогість і відчують себе духовно нужденними, в той 

час як вони думали, що володіють невичерпним скарбом. 

17 Учні, бережіть свій одяг, вчіться від Мене, щоб завтра ви могли навчати своїх ближніх. 

Очистіть своє серце від усяких злих нахилів і перетворіть його на родючу землю, в якій проростає і 

приносить плід Моє Слово, на радість вашим ближнім і на славу вашого духу. Я завжди з вами, але 

ви не завжди зі мною. Тому, коли ви приходите до прояву мого божественного світла через 

глашатая, Я кажу вам: Ласкаво прошу вас, натовпи, спраглі мудрості. 

18 Хоча ви прийшли сюди, щоб домовитися про зустріч, Я являю Себе, щоб виконати 

обіцянку, і Я благословляю вас за те, що ви не дозволили Мені проповідувати на самоті в пустелі. 

19 Я не застав вас підготовленими, бо багато століть людство, замість того, щоб вивчати Моє 

Вчення, присвятило себе зовнішнім обрядам і формам поклоніння, які не висвітлюють шлях духу. 

Але Я прощаю вас, Я приходжу вам на допомогу, і Я дозволяю вам досягти тих знань, які поки що 

приховані в Моєму Слові Другої Епохи. Коли ви зробите цей урок своїм власним, Я дам вам Моє 

нове послання, яке наповнить вас радістю через суть і мудрість, яку воно принесе вам. 

20 Я хочу, щоб це людство перестало бути новачком у духовному пізнанні, а стало добрим 

учнем, який розуміє, яка відповідальність лежить на ньому в цю епоху суду, в епоху 

Батько має обов'язок відшкодування і духовного розвитку по відношенню до Отця. 

21 І ви, люди, повинні свідчити про моє вчення своїми справами любові, щоб інші спільноти 

також могли піднятися до світла, яке є визволенням, істиною і життям. 

22 Я вже давно дарую вам радість цим проголошенням, але знаходжу дуже мало 

підготовлених. Більшість з них ухиляється від справи, якій вони повинні присвятити всі свої сили, 

любов і віру, бо саме хрест піднімає їх і наближає до Мене. 

23 Якщо дехто не зрозумів Моє Слово, то не тому, що йому бракує ясності, а тому, що не вмів 

тренувати свій інтелект, тому, що не відчував до сьогоднішнього дня у своєму серці любові до 

ближнього, тому, що не дозволив сенсу Мого Слова проникнути у своє серце, щоб пробудити його 

до істинної любові. 

24 Ви іноді нарікаєте, що кількість послідовників Мого Слова зростає дуже повільно. Але я 

кажу вам, що ви повинні скаржитися на себе, бо ви маєте завдання збільшувати і примножувати 

натовпи, які утворюють цю спільноту. Але якщо у ваших серцях немає віри, якщо ваші духовні 

дари не розвинені, якщо вашому розуму бракує світла духовних знань, то як ви переконаєте 

невіруючого? Як ти будеш зворушувати його своєю вірою і своєю любов'ю, якщо ці чесноти не 

розвинені у твоєму серці? 

25 Той, хто не розуміє, не може привести до розуміння; той, хто не відчуває, не пробудить 

почуття. Тепер зрозумійте, чому ваші вуста затиналися і заїкалися, коли ви опинилися перед 

необхідністю засвідчити Моє Слово. 

26 Хто любить, той не заїкається, хто вірить, той не боїться. Той, хто відчуває, має багато 

можливостей довести свою щирість і правдивість. 

27 Я постійно говорю про те, що ви повинні підготувати себе, уважно вивчаючи Моє вчення, 

що ви втілюєте Моє слово в дію, бо Я хочу, щоб ваші кроки на цьому шляху були безпечними. Ті, 

хто не зрозумів мене по-справжньому або не одухотворив себе по-справжньому до того часу, коли 

моє слово більше не буде проявлятися в цій формі і мій духовний світ більше не буде говорити 

через моїх обранців, а також не буде більше символів і обрядів серед мого народу, опиняться в 

небезпеці піддатися помилці, залишаться на краю прірви. Але навіщо боятися, що це станеться, 

коли Я так довго і багато разів попереджав вас, щоб ви уникали небезпек, падінь і відвідувань? 

28 Настав час вам замислитися над тими кроками, які ви повинні зробити на цьому шляху, на 

шляху до виконання своєї місії найбільш чистим і приємним для Мене чином. Істинно, істинно 

кажу вам, ті, хто надихається цими ідеалами, досягнуть істинного бачення свого майбутнього і 
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впевненості в тому, що вони повинні здійснити в житті. Для них не буде ні прірви, ні темряви, ні 

невизначеності. 

29 Я хочу, щоб ви всі були такими сильними душами. Саме тому я постійно говорю з вами про 

підготовку, духовне занурення і дослідження. 

30 Я бачу, як ви каєтеся, тихо плачете, слухаючи мої слова, і благословляю вас за те, що 

дозволили божественній суті мого вчення проникнути у ваші серця, які до сьогоднішнього дня ще 

не пробудилися до любові, до милосердя, до добра. 

31 Ваш дух отримав мить відпочинку, який був перепочинком від важкого випробування, яке 

він переживає через земне тіло. 

32 Скільки душ тих, хто приходить на цей прояв, не мали ні хвилини спокою з того дня, як 

вони втілилися в це тіло, поки не почули вперше Моє слово! Скільки істот знаходять 

умиротворення тільки в короткі періоди Мого прояву! Їм і всім вам Я кажу, що ви можете 

продовжувати глибоко радіти Моєму слову, але ви також повинні пам'ятати, що настане день, коли 

ви більше не почуєте його; тоді ви вирушите, щоб довести свою віру, своє одухотворення і свій 

послух, в упевненості, що тоді ви побачите свій (духовний) прогрес, винагороджений прямим 

діалогом духу з духом. 

33 Я бачив, як ви боретеся зі своїм тілом, щоб зігнути його непокірність. Вам довелося пройти 

через великі битви зі своїм серцем, щоб змусити слухняність і підкоритися Йому. Його натура 

чинить опір вимогам совісті. Але якщо ви будете наполегливі в молитві, якщо ви будете 

спостерігати, ви зробите з нього найкращого співробітника в духовному вдосконаленні. Ця 

боротьба є частиною вашого відшкодування в цей час. 

34 Усі ваші якості були приховані з моменту вашого створення. Інтелект, емпатія та розум 

завжди були вашими, щоб вести останній бій. Коли ти переможеш зло і твій дух буде лоцманом, 

який керує кораблем, ти зможеш шукати свого ближнього і бути для нього яскравим прикладом, 

справжнім свідком. Не вихваляючись своєю силою духу і владою, ви покажете свої справи, і вони 

виявлять покірність і слухняність Моїм законам і стануть прикладом, що спонукає ваших ближніх 

слідувати за вами по шляху розвитку. 

35 Коли ви більше не будете чути Моє слово через носіїв голосу і ваш дух відчує бажання 

реалізувати те, чому Я навчив вас за цей час, нехай кожен з Моїх учнів розглядає групу людей, 

приставлених до нього, як свою власну сім'ю, щоб навчати і направляти їх. Ставтеся до них 

милосердно, виправляйте їх з любов'ю і мудрістю, дозвольте їм дихати атмосферою миру, 

подібною до тієї, яку ви створили сьогодні, і тоді мій Дух налаштується на те, щоб надихати і 

благословляти всіх вас. 

36 Не питайте їх, звідки вони прийшли, і навіщо шукають Мене. Ілля поведе їх, коли прийде 

їхня година. Вже зараз Я готую тих, хто прийде в останню годину, і Я називаю блаженними тих, 

хто вірить в це Слово, яке Я дав вам через людську передачу. 

37 Я доручаю вам, щоб ви були пряністю землі, щоб ви радували життя людей Доброю 

Новиною про те, що Учитель об'явив Себе в цей час страждань і залишив Своє Слово як спадщину 

для всіх, щоб усі живилися ним і жили ним вічно. 

38 Я не покладаю на вас завдання повного перетворення цього людства, але донесіть Моє 

Слово до сердець у палких зусиллях, і воно буде творити чудеса. Яку велику втіху отримає ваш 

ближній у дні випробувань, якщо ви навчите його тлумачити Моє вчення, і як ви будете тужити за 

тими годинами, які ви провели поруч зі Мною, п'ючи ту божественну сутність, відчуваючи себе 

дітьми, які отримують всю ніжність і любов від вашого Отця. 

39 Людство сьогодні - благодатне поле для роботи. Поля дуже великі, а робочої сили не 

вистачає. Як ви запропонуєте Мені духовний прогрес покоління, яке сьогодні населяє цей світ, 

якщо не будете старанно працювати? У вашому розпорядженні лише обмежений час, а підготувати 

потрібно так багато. Час сприятливий! Відбудуйте храми, які зруйнувалися в серцях людей. 

Допомагайте відновлювати будинки, проповідуйте одухотворення на своєму шляху. Свідчіть про 

це своїми справами. 
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40 Пильнуйте, щоб чеснота преобразила ваших братів і сестер, щоб діти були солодким 

зв'язком між батьком і матір'ю, а підлітки - міцною основою для нових поколінь; щоб чоловік і 

дружина були за образом Божим і Його творінням, і щоб усі разом з ангелами-охоронцями, які вам 

допомагають, досягли досконалої гармонії з вашим Отцем. 

41 Ваші прохання доходять до Мене, світло, яке Я вилив на ваш дух, освітлює ваше єство. Всі 

ваші роботи присутні, і ви можете судити про ваші заслуги. Страждання, які ви зараз переживаєте, 

пройдуть, і у всесвіті засяє мир. 

42 Моліться за народи, які воюють один з одним у війні. Поділіться своїм хлібом і одягом з 

тими, хто перебуває в біді. Відкрийте свої житниці і нагодуйте їх справжньою любов'ю. У цю 

годину страждань покажіть своє братерство зі світом. Практикуйте активну благодійність хворим, 

готуйте душі, які мають відійти в інший світ, зміцнюйте віру стражденних і несіть мир усім. 

Просіть, і Я зроблю чудеса серед людей, яким Я допомагав у всі віки. Бо якщо ви думаєте, що Я 

залишив Свій престол, щоб відкрити Себе вам, то ви помиляєтеся, бо того престолу, який ви собі 

уявляєте, не існує. Престоли - для марнославних і зарозумілих людей. Зрозумійте, що Мій дух не 

перебуває в конкретному місці. Оскільки воно нескінченне і всюдисуще, то воно скрізь, у всіх 

місцях, в духовному, матеріальному і в усьому створеному. 

43 Де ж той престол, який ви поставили наді мною? 

44 Не сприймайте мої слова як докір за ваше слабке розуміння і розпізнавання істини, бо я 

з'являюся вам не для того, щоб принизити вас у вашій незрілості, а для того, щоб підняти вас до 

світла. 

45 Невже ви думаєте, що Я не визнаю того розвитку і змін, яких зазнали ваші знання і 

переконання з тих пір, як ви почули це слово? Істинно кажу вам: Я знаю, які кроки ви робите на 

духовному шляху. 

46 Коли ви прийшли до мого прояву, ви не повірили в мою присутність через людину, бо вас 

привели до думки, що ви можете знайти мене тільки в образах, символах і предметах, освячених 

вашими церквами. Потім, коли ви зрозуміли, незважаючи на відсутність віри, що в Моєму вченні є 

сенс, який просвітлює і дарує мир вашим серцям, ви усвідомили, що божественне світло 

проявляється через цих створінь, покликаних передати Моє послання. 

47 У ваших серцях народилася нова віра, нове світло, яке дало вам усвідомлення того, що 

людина може безпосередньо спілкуватися з Богом. Але це було ще не все, ви ще повинні були 

прийти до усвідомлення того, що людський інтелект не є необхідним для того, щоб Отець говорив 

з вами. І тоді ви знали, що цей божественний прояв через глашатая буде тимчасовим, бо пізніше 

настане час спілкування духу з духом, коли люди приберуть останній слід матеріалізму, фанатизму 

і невігластва зі свого поклоніння, своїх вірувань і своїх богослужінь, і все в них буде одухотворено. 

48 Дехто з вас вже зрозумів, інші вже живуть згідно з цим, але вам ще багато чого не вистачає, 

щоб досягти мети, звідки ви зможете осягнути Мене в Моїй істині, в Моїй реальності, а вже не 

через фантазії, створені вашою людською уявою. 

49 Більше не уявляйте Мене на тронах, як на землі. Звільніться від людської форми, яку ви 

завжди приписуєте Мені. Не намагайтеся уявити собі небо, бо ваш розум ніколи не зможе осягнути 

його в усій його досконалості. Коли ви звільнитеся від усього матеріального, ви відчуєте, як 

рвуться ланцюги, що сковували вас, як руйнується на ваших очах висока стіна, як розчиняється 

густий туман і відкривається нескінченний горизонт і невідомий, глибокий і світлий небосхил, 

який в той же час доступний доброзичливій душі. 

50 Одні кажуть: "Бог на небі", інші кажуть: "Бог живе в потойбічному світі". Але вони не 

знають, що говорять, і не розуміють, у що вірять. 

51 Я живу на небесах, але не в тому місці, яке ви собі уявили. Я живу в небі світла, сили, 

любові, знання, справедливості, блаженства, досконалості і гармонії. 

52 Я в потойбічному світі, так; але за межами людського гріха, за межами матеріального 

рабства, за межами гордості, невігластва і обмеженості. Тому кажу вам, що Я приходжу до вас, 

тому що приходжу до вашої обмеженості, тому що говорю з вами так, щоб ваші чуття сприймали 
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Мене і розум розумів Мене, а не тому, що приходжу з інших світів або обителей: Мій Дух живе в 

усьому творінні. 

53 Ви багато боролися і витратили багато часу, щоб трансформувати свої вірування і 

концепції, і ви повинні боротися ще більше, щоб досягти духовної мети, для якої Я призначив вас, 

яка полягає в тому, щоб пізнати вашого Батька, любити Його і поклонятися Йому духом. Тоді ви 

почнете відчувати справжнє "небо" духу, той стан піднесення, гармонії, миру і благополуччя, який 

і є тим справжнім раєм, до якого ви всі повинні прийти. 

54 Потисніть руку на знак дружби, але зробіть це щиро. Як ви будете братами і сестрами, якщо 

ви ще не вмієте дружити? 

55 Якщо ви хочете, щоб Отець жив серед вас, ви повинні навчитися жити як брати і сестри. 

Якщо вам вдасться зробити цей крок на шляху до братерства, нагородою вашої перемоги буде 

діалог духу з духом. Бо якщо ви любите один одного і об'єднані у волі і думках, Я дам вам, щоб 

через натхнення ви могли увійти в спілкування з вашими братами і сестрами, які живуть за межами 

вашого світу. 

56 Моя робота сповнена світла, Моя істина ясна, і тому ніхто не може ходити в темряві, 

стверджуючи, що Я там. 

57 Коли я жив тоді серед вас, часто вночі, коли всі спали, люди, які просили мене, приходили 

таємно, бо боялися, що їх викриють. Вони шукали мене, бо відчували докори сумління за те, що 

вигукували проти мене і обурювалися, коли я виступав перед натовпом. Їхнє каяття стало ще 

сильнішим, коли вони зрозуміли, що Моє Слово залишило в їхніх серцях дар миру і світла, і Я 

перелив Свій цілющий бальзам в їхні тіла. 

58 Вони понуро постали переді мною і сказали: "Учителю, прости нас, ми зрозуміли, що в 

твоїх словах є істина". Я відповів їм: "Якщо ви дізналися, що Я говорю тільки правду, чому ви 

ховаєтеся? Хіба ви не виходите на вулицю, щоб прийняти промені сонця, коли воно з'являється? 

Коли вам було за них соромно?". 

59 Істинно кажу вам, що той, хто любить правду, ніколи її не приховує, не відрікається від неї і 

не соромиться її. 

60 Я кажу вам це тому, що багато хто приходить таємно слухати мене, заперечуючи, куди вони 

йдуть, і приховуючи те, що вони чули, а іноді заперечуючи, що вони були зі мною. Чого вам 

соромитися? 

61 Ви повинні навчитися говорити про Моє вчення так, щоб ніколи не давати приводу для 

насмішок. Ви також повинні плекати щирість, щоб, коли ви свідчите про Мене, ви робили це 

словами, які є вираженням вашого серця. Це зерно, яке завжди проростає, бо має переконливу силу 

правди, яка торкається серця і досягає духу. 

62 Коли Я закріплюю Моє божественне послання у вас, воно повинно стати братнім 

посланням. Але для того, щоб вона вразила і зворушила матеріалістичне серце цього людства, вона 

повинна мати печатку істини, яку Я відкрив вам. Якщо ви щось приховуєте, якщо ви щось 

замовчуєте, то ви не дали істинного свідчення про те, яким було Моє одкровення в Третю Епоху, 

так що ви не знайдете віри. 

63 Я довів вам, що можна зняти темну пов'язку з очей невігласа або того, хто помиляється, не 

завдаючи йому шкоди, не ображаючи і не ображаючи його. Я хочу, щоб ви робили так само. Я 

довів вам на вас самих, що любов, прощення, терпіння і довготерпіння мають більшу силу, ніж 

жорсткість, засудження або застосування сили. 

64 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 показати їм. Я обіцяю вам, що Я дам 

відчути Мою присутність у вашому дусі в переповненому вигляді, коли світло братерства засяє на 

землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 173 
1 Ви вже не маленькі діти на духовному шляху, ви - розвинені душі. Чи знаєте ви, що таке 

"спіритизм"? Скажу вам одним коротким реченням: спіритуаліст означає "учень Святого Духа". 

2 Ви всі станете великими, коли досягнете істинного смирення, коли будете практикувати 

істинну любов. Доки у ваших серцях існує зло, ви не отримаєте високої нагороди, яку Я вам обіцяв. 

Тому Я навчаю, виправляю і очищаю вас у чистих водах Ріки Життя, щоб ви стали гідними прийти 

до Мене. 

3 Я з любов'ю виправлятиму твої помилки, підніматиму тебе, коли ти впадеш, і втішатиму в 

твоїх стражданнях. Я не дам вам загинути і ніколи вас не покину. Я буду вести вас за руку по 

шляху до досконалості, поки ви не прибудете в Моє Царство. Якщо ви не дивилися - я дивився. 

Моя милість і Моя благодать з вами, щоб ви звернулися в любові до інших народів землі. Я навчив 

вас поклонятися Моєму Божеству, що догоджає Йому. Я давав про Себе знати словами через ваш 

інтелект, через інтуїцію і через одкровення. Я також говорив з вами через свій духовний світ. У 

всіх ваших випробуваннях, болях і перипетіях Я проявляв Себе як Отець. 

4 З усіх світів, з усіх небес Я отримав данину. Але коли Я звернув Свій погляд на цю планету, 

Я обшукав усі секти і релігійні громади, але отримав лише біль і зовнішні культи, які вже не 

відповідають цьому часу. Але Я виливаю Свою благодать і Свою любов на всіх і приймаю добре 

насіння. 

Я звернув свій погляд (також) на мій спіритуалістичний народ і знайшов ваше поклоніння Богу 

також недосконалим. 

5 Я відкрився вам через людський інтелект, щоб вказати вам (правильний) шлях, і сказав вам: 

одухотворяйте себе, відрікайтеся від усього непотрібного. Я хочу звільнити вас від 

ідолопоклонства, від фанатизму, від матеріалізму, усунувши традиції і обряди через Моє вчення. 

Бо ви додали до мого вчення дещо від своїх колишніх звичаїв, ви внесли в нього традиції та 

обряди, які вкорінені у ваших серцях і є спадщиною ваших предків. 

6 Ви - ізраїльський народ, до якого Я говорю через людський орган розуміння, щоб після 1950 

року ви могли спілкуватися зі Мною від духу до духу і навчити світ істинному поклонінню. 

7 Готуйте своїх дітей, бо вони - покоління завтрашнього дня, які підуть сіяти Мою істину, не 

змішуючи її з фанатизмом чи ідолопоклонством. 

8 Як велике і прекрасне Моє вчення, і як далеке воно від усього зайвого! Зрозумійте це, щоб 

не впасти у фанатизм. Прийде час, коли ви зможете зрозуміти це в повній мірі і досягти думками 

Потойбіччя. Як прекрасно буде, коли ви досягнете цієї духовності! 

9 Тоді ви зрозумієте, що ваша відсталість була великою, хоча ви мали під собою найбільшого 

Вчителя. Тоді ви зрозумієте і причину стількох випробувань, очищень і відвідувань. 

10 Не бійся світу, освітлюй його шлях світлом свого духу, дематеріалізуй його і звільни його 

від гріха. 

11 Я не ділю вас на класи, ці відмінності зникають, коли ви зі Мною. Я не принижую того, хто 

добре одягнений, бо він не має на меті своїм одягом принизити інших. Я підношу бідного і ставлю 

його поруч з тим, кого він завжди вважав вищим, і з цього духовного союзу породжую справжнє 

братерство, даючи вам усім одне і те ж слово. Бо як у вченому може існувати душа малої зрілості, 

так і в простій людині може бути велика душа. Але це визнаю тільки Я. Тому я запрошую всі раси і 

племена почути те саме слово, щоб ви всі були учнями Святого Духа. 

12 Настане 1950 рік, але мій духовний світ не розлучиться з вами. Вона більше не матиме 

доступу до вашого розуму, але продовжуватиме захищати і надихати вас. Я буду говорити вустами 

тих, хто оснащений. Я прокладу вам шлях, щоб ви йшли вперед і несли людям Добру Новину. 

Оскільки ви встановили контакт з вашим Батьком і вашими духовними братами і сестрами, то як ви 

не можете перетнути землі і моря, щоб встановити контакт з вашими братами інших рас і інших 

мов? Я дам вам повноваження і універсальну мову для цього - любов. 
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13 Я хочу, щоб ви були чистим дзеркалом, прикладом, на який варто рівнятися. Я не хочу, щоб 

ви стали ще однією сектою на землі. Я хочу, щоб ти був притулком для тих, хто зазнав корабельної 

аварії, зіркою для заблукалих у пустелі, деревом для змученого смертю і знесиленого мандрівника. 

14 Щоб допомогти вам виконати своє завдання, я благословляю вас, дорогі люди. Я бачу, з 

яким бажанням ви зібралися і чекаєте мого слова. Ви не захочете пропустити жодного з моїх 

повчань, бо в них ви знайдете ту поживу, яка зміцнює дух і оживляє тіло, і ви переконаєтеся, що 

немає спадщини, порівнянної з тією, що дає вам знання, яке містить цей Твір. 

15 У цьому слові ви знайшли воскресіння і життя, і ви звернулися до нього, як людина, що 

зазнала корабельної аварії, коли знаходить рятувальну шлюпку. 

16 Людське життя подібне до бурі, і хочеться врятуватися від загибелі через війни, розгнуздані 

пристрасті та нещастя. 

17 Ви хочете жити в мирі, ви прагнете світу справедливості, ви мрієте про людське братерство, 

і тому, коли ви чуєте моє слово, ви відкриваєте в ньому божественну обіцянку того світу, якого ви 

прагнете. Ви зібралися навколо цього прояву, щоб відчувати себе захищеними і оснащеними, і в 

надії досягти Мене, очищеного вашими добрими справами. 

18 Я благословляю це покоління, яке вміло слухати мене і вірити в моє проголошення, так 

само, як я благословлятиму прийдешні покоління, які будуть пропонувати своє поклоніння і 

служіння з істинною духовністю. 

19 Моє вчення буде знову почуте людством, але не тому, що Мій Закон повернувся до людей, 

бо він завжди був записаний в їхній совісті. Це будуть люди, які повернуться на шлях Закону. Цей 

світ буде образом блудного сина з моєї притчі. Як і він, вона знайде Отця, який чекає на неї у 

своєму маєтку, щоб обійняти її з любов'ю і посадити за свій стіл до трапези. 

20 Час повернення цього людства до Мене ще не настав, як і не залишилася йому частина його 

спадщини, яку воно буде розтринькувати в бенкетах і насолодах до тих пір, поки не стане голим, 

голодним і хворим, а потім не підніме очі до Отця свого. 

21 Від безодні до безодні людина опускалася духовно до рівня заперечення і забуття Мене, до 

крайності заперечення себе через заперечення серцевини свого єства, свого духу. 

22 Тільки Моє милосердя зможе позбавити людей болю від необхідності знову проходити 

шлях, щоб повернутися до Мене. Я один, у Своїй любові, здатний забезпечити засоби на шляху 

Моїх дітей, щоб вони відкрили для себе шлях спасіння. 

23 Хіба ваше серце не сповнюється захопленням від думки про те, що ви бачите дім Отця 

перед своїми очима? Невже вас не потрясає моральна і духовна трагедія, в якій живуть народи 

землі? 

24 О, якби ви вже зрозуміли, яку місію ви повинні виконати в цей час! Як би ви тоді 

піклувалися про своїх ближніх, і як би ви тоді забули про свої власні турботи! Але я бачу, що ви ще 

не маєте уявлення про ті дари, якими володіє кожен з вас. Як ви об'єднаєтеся, щоб донести до 

людства, що порятунок близький? 

25 Це правда, що завдання одного не є завданням іншого, але ви повинні об'єднатися, щоб всі 

могли утворити в гармонії єдине "тіло "* і єдину волю, і таким чином, об'єднані у виконанні мого 

закону любові, ви будете боротися за кращий світ. Як ви будете мати право мріяти про світ миру, 

злагоди і братерства, якщо не будете використовувати засоби для його досягнення? 
* Тут тіло символізує громаду. 

26 Ви не самотні в бою, не сліпі в ходьбі, і вам не бракує зброї, щоб захистити себе. Я дав 

вашому духу осягнути красу духовного життя, Я відкрив ваш духовний погляд у майбутнє, Я 

відкрив вам дари і здібності, які ви носите дрімаючими в глибинах вашого єства. 

27 Те уявлення про непотрібність, про нездатність, незграбність і бідність, яке ви сформували 

про себе, Я видалив з ваших умів, щоб ви зрозуміли, що ви всі можете бути корисними, і ви всі 

повинні розвиватися, поки не досягнете дому, де ваш Батько чекає на вас. 

28 Дехто каже мені: "Господи, чому Ти не дозволяєш нам усім бачити Тебе, як наші брати і 

сестри, які свідчать, що бачать Тебе?". 

29 О, слабкі серця, які повинні бачити, щоб увірувати! Яку заслугу ти знаходиш у тому, що 

бачиш Ісуса у видінні в образі людини, коли твій дух через любов, віру і почуття може безмежно і 
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досконало сприймати Мене в Моїй божественній сутності? Ви робите зло, коли заздрите тим, хто 

має дар бачити духовне в образах або символах в обмеженому вигляді, бо те, що вони бачать, не є 

саме Божественне, але алегорія або символ, який говорить їм про духовне. 

30 Задовольняйтеся своїми дарами і осмислюйте свідоцтва, які ви отримуєте, завжди шукаючи 

сенс, світло, настанови, істину. 

31 Несіть свій хрест до кінця з терпінням і покорою, і тоді Мій закон забере його у вас, коли ви 

прибудете до воріт того дому, який Я обіцяв вам, де ви будете насолоджуватися справжнім миром. 

Сьогодні ви все ще мандрівники, ви воїни і борці, які прагнуть до високої мети, які йдуть 

завойовувати кращу Батьківщину. 

32 Ви не самотні у своїй боротьбі, людина ніколи не була самотньою, бо я завжди показував їй 

найкращий шлях, супроводжував її і вселяв у неї мужність. 

33 Якби хтось запитав Мене, чим керувалися люди до того, як пізнали Закон Мойсея, який 

останній отримав від Господа, то Я відповів би йому, що до Мойсея Я посилав усіх духів із 

Законом, записаним у їхній совісті, щоб усі вчинки їхнього життя були угодні Моєму Божеству. 

Потім Я послав у світ духів великого світла, патріархів і пророків, щоб вони своїми справами 

навчили всіх своїх ближніх виконувати Мій Закон. 

34 Ці люди вшанували мене своїм життям, вони не були ідолопоклонниками, бо вже знали 

одухотворення, мали почуття любові і милосердя до ближнього, були готові прийняти чужинця на 

своїй землі і в своєму домі. Вони були гостинні до чужинця і до втомленого мандрівника. Для всіх 

вони знайшли добре слово і мудру пораду. 

35 Але не всі люди дозволили собі керуватися внутрішнім голосом своєї совісті. Це вимагає 

одухотворення, а почуття плоті вислизають від нього. Тому вашому Батькові довелося давати про 

Себе знати серед людей у різних формах, щоб пояснити їм Закон і відкрити Божественне. 

36 Ви, люди, які чують Мої вчення в Третю Еру і які ще зберігають щось від того насіння, яке 

Я довірив вам у минулі часи, розумієте, що ви повинні очистити свої серця від егоїзму і 

матеріалізму, щоб дожити до того щасливого моменту, коли ви знову будете орієнтувати своє 

життя відповідно до вказівок своєї совісті, як ті перші просвітлені, як Авраам, від якого пішов 

народ, що був довіреною особою всіх Моїх одкровень у всі віки. 

37 Я хочу, щоб, коли прийде час, коли закінчиться мій прояв в тому вигляді, в якому ви маєте 

його сьогодні, ви були оснащені таким чином, що кожен дух тих, хто утворює тут цю спільноту, 

буде для мене храмом, кожне серце - святилищем, кожен будинок - вівтарем, батьківським домом, 

гостинним і повним діяльної добродійності. Наскільки глибоким тоді буде ваш мир, наскільки 

сильним буде ваше серце, щоб вийти переможцем з усіх випробувань. 

38 Хліб буде освячений не тільки мною, але й через вас, бо тоді ви навчитеся готувати його з 

любов'ю, з вірою, в атмосфері миру. 

39 Духовна благодать, якою Я обдарував вас, є насінням одухотворення. Хто з любов'ю плекає 

це зерно у своєму серці, той не стане жертвою пошестей чи розгнузданої стихії, його не 

пригнічуватимуть матеріальні негаразди. 

40 Не варто чекати, що ці дні прийдуть до вас самі по собі. Ні, люди, ви повинні сприяти 

їхньому приходу через одухотворення, щоб ви могли відчути їхні чудеса і бути в змозі судити про 

те, на що здатний дух, коли він здатний піднятися над брудом, пилом і гряззю матеріалізованого і 

нечистого життя. 

41 Не забувайте, учні, що одухотворення не може допускати фанатизму будь-якого роду, 

ідолопоклонства або забобонів, бо тоді воно перестало б бути одухотворенням. 

42 Той, хто несе чистоту в серці і прагне вшанувати Мене справами свого життя, не потребує 

розумних культових форм, щоб відчути, що він виконав заповіді свого Отця і Господа. З іншого 

боку, той, хто відчуває в серці неспокій совісті, яка судить його, жадає обрядів і видимих 

культових форм, бо помилково вважає, що через них він здатний примиритися з Отцем своїм. 

43 Будьте прості, як квіти, і чисті, як птахи. Будьте прозорими, як повітря, і чистими, як чиста 

вода, тоді ви досягнете тієї чистоти і піднесеності, які дозволять вам пізнати істину життя. 

44 Той, хто стверджує, що моє вчення становить небезпеку для матеріального прогресу 

людства, припускається серйозної помилки. Я, Володар усіх Володарів, вказую людству шлях до 
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його висхідного розвитку і істинного прогресу. Моє Слово промовляє не тільки до духу, воно 

промовляє і до розуму, і до розуму, і навіть до почуттів. Моє вчення не тільки надихає і наставляє 

вас у духовному житті, але воно несе світло в кожну науку і на всі шляхи. Бо Моє вчення не 

обмежується тим, щоб наставити всі душі на шлях до дому, який знаходиться за межами цього 

існування, воно також доходить до серця людини і надихає її на приємне, гуманне і корисне життя 

на цій планеті. 

45 Якщо Я говорив вам у Другу Епоху, що Царство Моє не від світу цього, то сьогодні кажу 

вам, що і ваше не тут, бо цей світ, як ви вже знаєте, лише перехідний для людини. 

46 Я вчу вас істинному життю, яке ніколи не було засноване на матеріалізмі. Ось чому сильні 

світу цього знову повстануть проти мого вчення. Я приходжу до вас зі своїм вічним вченням, зі 

своїм вічно діючим вченням, яке складається з любові, мудрості і справедливості. Але це 

зрозуміють не одразу, людство знову засудить мене, знову розіпне. Але я знаю, що моє вчення 

повинно пройти через все це, щоб бути визнаним і любимим. Я знаю, що найлютіші мої 

переслідувачі згодом стануть моїми найвірнішими і найвідданішими сіячами, бо я дам їм дуже 

великі докази моєї істини. 

47 Той Никодим Другої Ери, князь серед священиків, який шукав Ісуса, щоб поговорити з Ним 

про мудрі і глибокі вчення, знову з'явиться в цьому часі, щоб скрупульозно дослідити Мою Роботу 

і звернутися до Нього. 

48 Той Савл, названий Павлом, який після лютих переслідувань став одним з найбільших моїх 

апостолів, знову з'явиться на моєму шляху, і скрізь проявлять себе мої нові учні, одні палкі, інші 

зречуться себе. Нинішній час має велике значення, час, про який я говорю з вами, наближається все 

ближче і ближче. 

49 Ця війна ідей, зіткнення, свідками яких ви є зараз, і події, які відбуваються щодня, - хіба 

вони не говорять вам про щось, що наближається, хіба вони не дають вам відчути, що закінчується 

період часу і починає поширювати своє світло нова епоха? 

50 Я лише хочу, щоб ви, свідки Мого Слова в цей час, залишалися непохитними в моменти 

випробувань, які повинні передувати виконанню Мого Закону. Бо Мій оновлений прояв серед вас 

буде подібний до урагану, під силою якого земля і моря, на яких живе і рухається це людство, 

будуть потрясені і підняті, так що вони зможуть вивергнути все, що вони носять в собі нечистоти. 

51 Коли прийдуть ці випробування, не бійтеся, бо коли вони прийдуть, ви зрозумієте, що 

почався початок кінця правління і наближається світанок нового щасливого часу. 

52 Зло, несправедливість, зарозумілість, рабство, невігластво і земна влада впадуть, щоб 

звільнити місце для встановлення царства любові, світла і миру між людьми. Ти не повинен 

похитнутися і не дати згаснути своєму світильнику, навіть якщо відчуваєш, що випробування дуже 

важке, а чаша, яку ти маєш випити, дуже гірка. Навпаки, ви повинні запалити полум'я надії і 

роздмухувати його, як це робить солдат у гущі бою, коли відчуває, що ось-ось здолає ворога і 

перемога близька. 

53 Коли ви побачите себе оточеними ворожим натовпом, язики якого кидають проти вас 

отруту, не сумнівайтеся в Моїх обіцянках; бо в ті моменти Я дам вам відчути Мою заспокійливу 

присутність і почути Мій люблячий голос, який знову промовляє до вас: "Я з вами". 

54 Тоді ви будете часто відчувати, як серед тих орд з'являтиметься серце, яке розуміє вас і яке 

буде для вас як щит. Але ви досягнете цього тільки в тому випадку, якщо довіритеся і повірите в 

мене. 

55 Згадайте пророка Даниїла, який так захищав свій пригноблений народ у вавилонській 

неволі. 

56 Нехай прийде битва. Ви повинні заново полити своєю любов'ю те насіння, яке посіяв 

Предвічний в дусі людини. Дозволь, щоб бур'яни були вирубані ударом серпа Мого правосуддя і 

щоб поля були перевернуті так, щоб вони стали придатними для обробітку. 

57 Необхідно дати ще кілька миттєвостей людям, які женуться за благами світу, щоб їхнє 

розчарування було повним, щоб вони остаточно переконалися в тому, що золото, влада, титули і 

задоволення плоті ніколи не дадуть їм спокою і благополуччя духу. 
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58 Наближається година самоаналізу у світлі совісті для всього людства. Тоді вчені, богослови, 

науковці, правителі, багатії та судді запитають себе, який духовний, моральний чи матеріальний 

плід вони зібрали і що вони можуть дати людям на їжу. Після цього часу багато хто повернеться до 

Мене, бо зрозуміє, що, незважаючи на престиж, яким вони користувалися на землі, їм не вистачало 

чогось, що заповнило б ту порожнечу, в яку впала їхня душа, яка може живитися тільки плодами 

духовного життя. 

59 Я створив оазис для цих душ посеред пустелі, бо знаю, що протягом свого земного життя 

вони стукали в одні двері за іншими і проходили один шлях за іншим - одні в пошуках істини, інші 

в пошуках влади, треті в пошуках щастя. Але в кінці шляху, пройденого ними на землі, коли вони 

будуть готові відкинути все, Я дозволю їм відпочити у Своїх грудях, Я втішу їх і покажу їм 

істинний шлях, щоб по ньому вони змогли знайти поля, на яких зможуть посіяти плідні зерна свого 

досвіду. 

60 Оазис духовний, до якого всілякими пустельними стежками прийдуть люди всіх рас - одні 

втомлені, інші повні ран, сиві, а багато хто з порожніми мандрівними торбами, присоромлені 

безплідністю боротьби, яку вони вели. Там вони почують Мій голос, відразу впізнають його і 

вигукнуть: "Це Господь!". Цим реченням вони висловлять смиренність, з якою нарешті знайдуть 

мене. Бо всі вони повинні будуть дійти до мене через свої заслуги. 

61 Ця година безмежного блаженства, примирення і смирення принесе також Божественне 

прощення заблукалим дітям, які нарешті повернуться до Отчого дому, тужачи за Тим, Хто дав їм 

життя і їхню спадщину. 

62 Ви виділили цей листопадовий день, щоб пом'янути істот, які відійшли в інший світ. З 

першим світанком багато душ піднімаються в молитві за тих, кого вони називають своїми 

"померлими". Я вам скажу, що дуже добре, що ви їх пам'ятаєте і у вас є думка вдячності, любові, 

захоплення до них. Але недобре, що ви плачете за ними, як за втраченим майном, і що вважаєте їх 

померлими. Бо якби ви побачили їх у ті хвилини, коли ваші очі проливають за ними сльози, а груди 

зітхають за померлими, ви були б вражені світлом, яке їх осяває, і життям, яке протікає через них. 

Тоді ви б вигукнули: "Воістину, це вони живі, а ми - мертві!". 

63 Воістину, ви живете неправильно, якщо проливаєте сльози над бездиханним тілом і 

забуваєте, що його душа сповнена пульсуючого і вібруючого життя. 

64 Якби замість того, щоб традиційно присвячувати день тим, хто відійшов у духовне життя, 

ви завжди були з'єднані з ними узами молитви, їх невидима, але реальна присутність у вашому 

житті і їх благотворний вплив відчувався б вами протягом усього вашого існування - у ваших 

труднощах, у ваших випробуваннях, а також у приємних годинах. 

А ті істоти, у свою чергу, мали б можливість співпрацювати у ваших благородних справах і 

починаннях, завдяки чому досягали б більшого світла. 

65 Я колись сказав: "Нехай мертві ховають своїх мертвих", і якщо ви уважно і з любов'ю 

дослідите ці мої слова, то зрозумієте, як багато підстав я мав сказати вам це. 

66 У кожного з вас в серці і перед очима останній образ, фізичний вигляд ваших близьких, які 

відійшли у вічність. Того, хто помер у тілі дитиною, ви пам'ятаєте дитиною; того, хто покинув це 

життя в тілі старим, ви пам'ятаєте старим, так само, як ви завжди пам'ятаєте в цьому стані того, хто 

залишив тіло, виснажене болем, або хто помер серед нестерпної агонії. Але необхідно, щоб ви 

замислилися над різницею між тим, що є тіло, і тим, що є душа, щоб ви зрозуміли, що там, де 

людина помирає, душа народжується в нове життя, де вона бачить вже не світло світу, а 

Божественне світло, яке осяває вічне життя душі. 

67 Колись Я говорив вам, що людина ідолопоклонствує через свою пристрасть до 

матеріальних речей, і в поклонінні своїм померлим вона дає яскравий приклад свого 

ідолопоклонства. Але моє вчення, як світанок нескінченної краси, зійшло у ваших життях і 

розвіяло тіні довгої ночі невігластва, в якій люди жили в помилках. І це світло, піднімаючись в 

нескінченність, як божественна зірка, буде посилати свої найпрекрасніші промені світла на ваш 

дух, в підготовці, яка приведе вас з упевненим кроком до насолоди тим життям, в яке ви всі здатні 

увійти через вашу вищу еволюцію. 
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68 Ви більше не будете гірко плакати за тими, хто відійшов і тепер має краще життя, і не 

будете плакати пізніше як духи за тими, кого ви залишили, або через те, що ви покинули тіло, яке 

служило вам оболонкою все життя. 

69 Є істоти, які страждають і бояться, коли відчувають розпад тіла, яке вони так любили. Але 

ви будете серед тих, хто піднесе пісню подяки своєму Творцеві, коли побачить, що настав кінець 

завдання, яке виконувало це людське тіло. 

70 Сьогодні Я прощаю і вибачаю всі твої провини і водночас показую тобі сторінку 

Божественної Книги Життя, де ти можеш просвітити свій дух і свій розум, щоб ти міг творити 

справи, гідні Того, Хто навчив тебе їм. 

71 Ви берете на себе велику відповідальність перед людством в цей час, і чим більше вчень ви 

отримаєте від Мене, тим більшою буде ця відповідальність; бо ви - люди, які повинні говорити з 

людьми про одухотворення. Серед вас Я залишу міцно вкоріненим досконалий спосіб спілкування 

зі Мною - без обрядів і ідолопоклонницьких форм, просто від духу до духу. 

72 Це благословенне насіння, яке вже є у ваших серцях, стане хлібом, яким ви будете ділитися 

з вашими братами і сестрами, а також духовною спадщиною, яку ви заповідаєте своїм дітям. 

73 Коли Я говорив вам: "Любіть один одного", Я не мав на увазі, що це повинно відбуватися 

тільки між людьми, але й від одного світу до іншого. Але зараз я кажу вам, що - коли ви думаєте 

про тих, про кого ви говорите, що вони пішли, - ви не повинні уявляти їх далеко від вас, і не 

повинні уявляти їх без почуття. Не любіть мертвих і не пам'ятайте їх як мертвих; пам'ятайте їх 

тільки як живих, бо вони живуть у вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 174 
1 Улюблені учні, кожна мить, яка проходить у вашому житті, - це ще одна сходинка, яка 

наближає вас до Отця. Повільно, крок за кроком, ви долаєте шлях, який веде до Царства Світла. 

2 Ви наближаєтеся до часу, коли ви знатимете, як справедливо віддати своєму духу належне і 

світу належне. Це буде час справжньої молитви, поклоніння Богу, вільного від фанатизму, в якому 

ти молишся перед кожною справою, в якому ти знаєш, як зберегти те, що тобі довірено. 

3 Як людина може заблукати, якщо замість того, щоб виконувати свою волю, вона спочатку 

запитає Отця в молитві? Той, хто вміє молитися, живе в єднанні з Богом, знає ціну благам, які 

отримує від Отця, і в той же час розуміє сенс або мету випробувань, яких зазнає. 

4 Людина, яка молиться безпосередньо до Бога - це одухотворена людина, яка не має темної 

пов'язки на очах і яка готова відкривати в собі і поза собою невідомі світи мудрості та істини, які 

існують в житті людини, але вона про них не здогадується. 

5 Той, хто відкрив для себе цей шлях, вже не може стояти на місці, бо відколи пробудилися і 

стали сприйнятливими його чуття і його духовні дари, сьогодні він чує голоси природи, завтра 

отримує послання з духовного царства, а пізніше почує голос свого Господа в діалозі від духу до 

духу, як плід любові між Отцем і Його дітьми. 

6 Люди, не заздріть глашатаям, через яких Я даю про Себе знати, бо якщо ви істинно 

підготуєте себе фізично і духовно, ви перевершите їх навіть після того, як цей прояв закінчиться. 

7 Час знамень, чудес і доказів передбачений для цього народу, свідка Мого прояву в цій 

Третій Ері. 

8 Я ще не сказав свого останнього слова, в якому дам вам великі одкровення. Але моя воля і 

мої вказівки записані в свідомості всього цього народу, щоб вони могли мати повне знання про те, 

яким буде завершення мого прояву, а також про день, обраному і призначеному для мого 

останнього вказівки. 

9 Ви повинні зрозуміти, що Я хочу навчити вас всьому, що вам необхідно знати для того, щоб 

увійти в ті світи або будинки, які вас чекають. Бо так само, як ваш дух повинен був підготуватися у 

світі, в якому він жив безпосередньо перед тим, щоб втілитися і жити на землі, так само він 

повинен підготуватися і до повернення в домівки, які він залишив, хоча це домівки, які 

перевершують його за любов'ю, чистотою і мудрістю. 

10 Не сумнівайтеся в моєму слові. Я (також) виконав Свою обіцянку в Першу Еру звільнити 

Ізраїль від рабства Єгипту, що означало ідолопоклонство і темряву, щоб привести вас до Ханаану, 

землі свободи і поклоніння живому Богу. Там же було оголошено про мій прихід як людини, і 

пророцтво збулося слово в слово в Ісусі. Учитель, який жив і любив вас, обіцяв об'явити себе в 

Дусі, і ось ви маєте виконання цієї обіцянки. 

11 Сьогодні Я оголошую вам, що приготував для вашого духу чудові регіони, місця 

проживання, духовні домівки, де ви зможете знайти справжню свободу любити, поширювати 

добро і творити світло. Невже ви сумніваєтеся в цьому після того, як Я виконав усі Свої попередні 

обіцянки, дані вам? 

12 Знайте, що в моїй роботі завжди працюють великі духи: Ілля, якому судилося сповістити 

прихід Учителя серед його учнів, є світлом, що робить пролом для духів, сходить до тих, хто 

збився зі шляху, до тих, хто спить або втратив віру в духовне життя, щоб огорнути їх вогнем 

любові, який випромінює він, - вогнем, який є вірою, знищенням зла і очищенням. Його заклик 

лунає в кожному народі, його очисний вогонь поширюється. Так, очищення залишає на своєму 

шляху слід болю, але незабаром приходить божественна розрада, втілена в Марії, щоб вилити свій 

бальзам на кожне ридаюче серце, на кожну істоту, змучену болем. 

13 Потім Я буду відвідувати одне серце за іншим, щоб люди почули Мій божественний заклик, 

який говорить їм лише: "Ідіть за Мною". 

14 Моє вчення дозволяє людині розвиватися в усіх аспектах свого буття: Вона робить серце 

чутливим і облагороджує його, пробуджує розум і вдосконалює та підносить дух. 
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15 Ретельно вивчайте моє вчення, що дасть вам змогу осягнути правильний спосіб 

практикування мого вчення, щоб ваш розвиток був гармонійним, тобто щоб ви не розвивали лише 

інтелект, не дбаючи про емоційне життя, яке ви повинні культивувати, або про ідеали духу, які ви 

повинні одухотворяти. 

16 Всі здібності вашого єства можуть знайти в Моєму слові той світлий шлях, по якому вони 

можуть розвиватися і вдосконалюватися до нескінченності. 

17 Я дав вам достатньо часу, щоб увібрати і зрозуміти Моє вчення, так що багато хто з вас, хто 

прийшов сюди дітьми, вже стали юнаками, а інші, хто прийшов юнаками, вже стали людьми 

похилого віку. Одні виросли на цьому шляху і тепер належать до числа моїх "працівників", а інші 

віддали своє останнє дихання і тепер займають місце серед моїх обранців. 

18 Я дав цьому народу тут достатньо часу, щоб в них зародилося світло твердої і істинної віри, 

і щоб їхній дух мав глибоке знання про Мою Роботу. Моє Слово готує вас, щоб ви могли відчути 

Мою Присутність і отримати Моє натхнення, навіть коли ви більше не чуєте цього голосу і повинні 

зосередитися на серцевині свого єства. 

19 Моя наука записана в вашій совісті. Є ковчег, який найкраще зберігає мій закон, так що, коли 

ці години духовного оновлення, які ви маєте з вашим Вчителем, з плином часу стануть далекими, 

суть мого слова буде продовжувати вібрувати у вашій душі, повній життя, свіжій і пульсуючій 

любов'ю і мудрістю. 

20 У Своєму Слові Я знову і знову кажу вам, що ви повинні досягти одухотворення, бо це буде 

те, що відрізнятиме вас на землі. Без одухотворення ви не зможете давати своїм ближнім те 

свідчення, яке повинні давати. 

21 Не бійтеся, бо Я закінчую Своє Слово серед вас. Справа Моя не загине, і дух ваш не впаде у 

відчай. Я тримаю в готовності в духовній долині істот, які втіляться, щоб бути провідниками і 

пророками народів - істот світла, спіритів, які навчать вас робити крок вперед по шляху, 

відкритому Моїм Словом. 

22 Сьогодні я хочу сказати вам, що так само, як ви потребуєте істот світла, які приходять до 

вас з духовної долини, щоб допомогти вам на вашому шляху, так само є духовні будинки, які 

потребують, щоб деякі з вас прийшли до них зі світлом моїх настанов. Ви не знаєте тих серед вас, 

хто чує мене в цю мить і незабаром має піти в духовну місію. Ось чому багато сердець вже давно 

очищаються і чому їхній дух з кожним днем все більше і більше відчуває зв'язок з моєю роботою. 

23 Я бажаю, щоб серед моїх духовних воїнів були деякі з вас, щоб приєднатися до тих, хто 

співпрацює зі мною в цій благословенній роботі відновлення і праведності для спасіння всіх істот, 

які далеко відійшли від шляху життя і істини. 

24 Зберігайте це слово у вашому дусі, яке може послужити підготовкою до великого моменту, 

коли ви покинете це існування, щоб стати духовно вільними. 

25 Це славний час одкровень, о любі люди. Час світла, що підносить душі. Блаженні ті, хто 

готується, бо вони приймуть Моє світло в достатку. 

26 Але майте на увазі, що це навряд чи початок нової епохи, що Я відкрив вам не все, що цей 

час готує для людей, і не все, що ви отримали, вже осмислено вами. 

27 Ще пройдуть дні, роки і цілі століття, в яких це людство стане свідком чудесних проявів 

світла і досі невідомих духовних одкровень. 

28 Ці часи наближаються, тож готуйте дорогу тим, хто прийде на ваше місце. Ви благословите 

дорогу своїми добрими справами. Тоді ви почнете будівництво істинного храму, яке продовжать 

інші, а ще пізніше прийдуть інші і завершать його. 

29 Я дав вам своє вчення на довгий час, щоб воно, як добре насіння, пустило глибоке коріння у 

ваших серцях і щоб ви були готові в будь-який момент вашого життя поширювати його серед 

ваших ближніх. 

30 Складіть книгу з моїх слів, взявши з них найголовніше, щоб ви могли мати істинне поняття 

про чистоту мого вчення. Ви можете виявити помилки в словах, переданих диктором, але не в 

змісті. Мої передавачі не завжди були готові. Ось чому Я сказав вам, щоб ви не читали його 
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поверхнево, але проникли в його зміст, щоб ви могли відкрити його досконалість. Моліться і 

медитуйте, щоб зрозуміти це. 

31 Вам усім потрібна віра, щоб жити. Горе тому, хто живе лише суєтою світу, бо душа його 

буде порожньою і в кінці земного шляху він не матиме жодного врожаю. Пам'ятайте, що ви послані 

на землю для виконання духовного завдання, що потім ви повернетеся до Мене, а тіло зіллється з 

землею, з якої воно вийшло. Нехай Моя любов надихне вас на досягнення великої віри, зробіть 

своє серце храмом. Закрийте очі вашого тіла і відкрийте очі духу, щоб ви могли бачити за межами 

вашого світу. Я перебуваю всередині і поза вами, в найпотаємнішій частині вашого єства, 

охороняючи і зберігаючи ваш дух. Я знаю всі ваші бажання і надії і кажу вам: піднімайтеся на гору 

досконалості з терпінням і жертовністю. Коли ви будете близькі до мети, Я тоді трохи відкрию 

ворота мого Царства, щоб ви могли побачити мій мир і бути сильними в останню годину. 

32 Все розвивається. Людина прогресує у своїй науці, але не використовує набуті знання для 

добра, не вміє втішити чи захистити свого ближнього. Прагнення до влади і хибне уявлення про 

свободу волі спричинили нову війну, а її наслідком є біль. Я бачу всюди сирітство, злидні, 

запустіння і смерть, і за все це ви дасте мені звіт. Що ви зробили з моїм словом? Ви не 

прислухалися до нього і загубилися в морі болю і плутанини; і все ж це не остання війна, яку ви 

будете вести. - Але суд прийде для всіх. Переді мною судді і обвинувачені, кати і жертви. Всі 

народи почують мій заклик. Я закликаю вас до молитви в цю годину рішень і дарую вам світло 

Мого Духа. 

33 Моє творіння постійне і ніщо не гине. Коли біль з'їсть плоть і душа залишиться голою і 

оголеною, не виконавши свого завдання на землі, Я дам їй нове фізичне вбрання і дозволю 

повернутися в колишнє. 

34 Закликаю вас робити духовні справи, які витримають випробування часом. Будуйте на 

міцному ґрунті, щоб не було сили природи зруйнувати те, що ви створили. 

35 Стань перед моїм столом. Сідайте навколо мене і слухайте мене. 

36 Моя воля, щоб у цей час кожна людина і кожна духовна істота отримала це божественне 

знання, яке Святий Дух зараз відкрив вам. 

37 Моє слово в цей час було як книга мудрості, відкрита перед людьми. 

38 Вас, кого Я назвав Своїми учнями, Я роблю пильними охоронцями цієї настанови. 

39 Ви - смиренна родина Ісуса, якій довірено спадщину. Зрозумійте, що Я, Учитель, відкрив 

вам Свою волю. 

40 Ніхто з землян не знає небесного світу. Ви все ще мандрівники в пустелі життя. Деякі 

блукають, не знаючи, куди йдуть. Але у вічності вас чекає любов вашого Отця. Саме тому Я 

спускаюся, щоб допомогти вам на вашому нелегкому життєвому шляху, щоб ви повернулися в те 

лоно, з якого вийшли. 

41 Перед цим Я хочу об'єднати вас в любові, щоб заслуги, які ви придбаєте, наблизили вас до 

Мене, коли ви докладете зусиль, щоб наблизитися один до одного, прощаючи один одного і 

простягаючи один одному руки, як брати. Я приготував шлях, щоб ви могли досягти на ньому миру 

Мого Царства - того миру, якого ви не знайдете в цьому житті, тому що ви зазнали в ньому лише 

біль. Чому ви не пішли тим шляхом, який Я намітив для вас у Другу Епоху? Ви б не спіткнулися і 

не впали. Тепер ви - Мої учні, бо Я люблю вас і хочу дати вам нову можливість спастися. Чи 

скористаєтесь ви цим зараз, чи знову будете стояти на місці? Вважайте, що те, що Я вам так просто 

відкрив, належить до таємної скарбниці мудрості Отця, яка була прихована навіть від учених і 

богословів. Але оскільки вам дана ця благодать, не уподібнюйтеся вченим, які стали 

марнославними і осліплими від своїх відкриттів аж до заперечення Того, Хто все створив. 

42 Сьогодні ви володієте тим, що інші недооцінили або зневажили. Але коли ви починаєте 

поширювати Моє вчення, не зупиняйтеся перед тим, щоб судити, чи гідний той, до кого ви 

звертаєтеся, прийняти Моє вчення, навіть якщо це ті, хто відкинув Мене найзапеклішим чином. 

43 Ти, чий дух сяє радістю, коли ти слухаєш Мене, зробиш Мою роботу відомою. 

Наближається година мого відходу, і тоді ви будете екіпіровані. 
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44 У Другу Еру Я обрав дванадцять чоловіків, щоб після Мого відходу поширювати Добру 

Новину по всьому світу. Для виконання цієї роботи було достатньо дванадцяти чоловік. За цей час 

Я навчив тисячі чоловіків і жінок і послав своїх духовних провідників на допомогу вам, бо ви 

перебуваєте в часі звільнення душ. Кількість моїх воїнів така велика тому, що людство стало 

більшим, а його гріхів і переступів - більше. 

45 Будьте смиренні і згодні зі своєю долею. 

46 Часом у ваших серцях постає питання: "Чи просунувся я духовно, чи зупинився?". І Я, 

Учитель, тоді кажу своїм учням, що - якщо вони готові відчути біль ближніх - вони зробили крок 

уперед; якщо вони змогли пробачити тих, хто їх сильно скривдив - вони зробили ще один крок; і 

якщо їхнє серце ототожнює себе з усіма людьми без розрізнення раси або класу суспільства - вони 

значно просунулися вперед на шляху духовного розвитку. 

47 Але що стало мотивацією цих почуттів і дій? - Любов, яку зміг прищепити вам Мій Закон. 

Тільки любов може донести до вас Моє вчення, бо всі чесноти походять від неї. Даремно чоловіки 

намагаються домогтися вирішення своїх проблем іншими засобами. Даремно вони хочуть 

встановити мир у світі, якщо він не буде заснований на взаємній любові. 

48 Проте я бачу, що моє вчення все ще сприймається байдуже, а іноді навіть з насмішкою 

тими, хто дивиться на життя з почуттями, прищепленими їм матеріалістичним і егоїстичним 

серцем. Але я вам скажу, що навіть вони з часом прийдуть до висновку, що тільки висока 

моральність, ясні знання і правильний розум можуть врятувати людство з тієї прірви, в яку воно 

впало. І цю високу моральність може надати їй тільки одухотворення, якого я вчу вас. Ту чистоту 

ваших справ перед світлом совісті і ту раціональну справедливість ви знайдете тільки в Моєму 

Слові; бо Я не говорю про неможливе і не вчу вас ніяким фантазіям. Моє вчення ґрунтується на 

реальності, на істині. 

49 Людина намагалася досягти неможливого засобами, яких Мій закон любові і справедливості 

вам не пропонував, і якщо Я дозволяв їй працювати на свободі, то тільки для того, щоб вона могла 

отримати власний досвід, хоча в її совісті завжди був присутній Мій закон. 

50 Якби серце людини не було настільки зачерствілим, болю війни було б достатньо, щоб 

змусити її замислитися над своїми помилками, і вона повернулася б на шлях світла. Але, 

незважаючи на гірку пам'ять про ті людські жертви, він готується до нової війни. 

51 Як ви можете припустити, що Я, Отець, Божественна Любов, зможу карати вас війнами? 

Невже ви вірите, що Той, Хто любить вас досконалою любов'ю і бажає, щоб ви любили один 

одного, може дати вам злочин, братовбивство, ненавмисне вбивство, помсту і руйнування? Невже 

ви не розумієте, що все це відбувається через матеріалізм, який люди накопичили в своїх серцях? 

52 Люди зійшли зі шляху, який їм вказує совість, вони втратили розум і зійшли зі шляху 

моралі і добрих почуттів. Вони не захотіли вчасно зупинитися, не пішли в себе і дрейфують до 

створеної ними ж глибокої прірви, до зустрічі з темрявою. Але - Моя любов прощала їхні гріхи, а 

Моє світло намагалося утримати їх, показуючи їм, що вони йдуть по хибному шляху. Але мій закон 

поважає свободу волі, якою я наділив їх, хоча моє правосуддя дозволить їм пожинати плоди, які 

вони посіяли в своєму житті. 

53 Але коли здається, що для людини все скінчено, смерть перемогла або зло тріумфує, істоти 

піднімуться з темряви до світла. Від смерті вони воскреснуть до істинного життя, а з безодні 

корупції піднімуться до виконання вічного Закону Божого. 

54 Не всі пізнають цю безодню, бо одні прагнули ухилитися від тієї війни пристрастей, жадоби 

влади і ненависті і жили лише на околицях нового Содому, а інші, які багато згрішили, вчасно 

зупиняться, і своєчасним покаянням і повним оновленням позбавлять себе багатьох сліз і великого 

болю. 

55 Ви, хто мене чує, жодним чином не підживлюєте і не сприяєте цим війнам. Наполегливо 

йди Моїм шляхом, щоб твоє життя, твої слова, а також твої справи могли послужити тому, щоб 

багато сердець зупинилися в часі в своєму захоплюючому русі, щоб вони могли відчути Мій мир і 

уникнути примусу випити цю чашу страждання. 
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56 Скористайтеся цим днем, який ви присвячуєте своєму Творцеві. Ваше серце готується і 

б'ється в любові до Моєї Божественності, і ви наповнюєтеся Моєю благодаттю, тому що виявляєте 

себе гідними прийняти Мою Присутність. 

57 Нехай радість вашого духу відбивається на вашому тілі, щоб вона не стала фальшивою 

радістю. Як може розум бути радісним, а серце сумним одночасно, якщо обидва живуть разом у 

гармонії? 

58 Цей стан прекрасний, коли він випливає з блаженства духу. Прагніть до досконалості ваших 

справ, бо в досконалості - найвище щастя. 

59 Яку недосконалість ви знаходите у творінні? - Ні, це ти мені скажи. Але є багато 

недосконалостей, і вони знаходяться у справах людей. Виконуйте Волю Мою, бо все, що робиться 

поза Законом, недосконале. 

60 Розумію: Ви повинні тримати свою уяву під контролем. Не можна судити про справи своїх 

ближніх. Я хочу, щоб ви були добрими, і більше того, Я бажаю, щоб ви стали досконалими, бо хоча 

ви і незначні на вигляд, але ви вищі за матеріальні речі і світи, бо ви маєте вічне життя, бо ви - 

іскра Мого світла і духовних істот. Ви повинні усвідомити, що таке дух, щоб зрозуміти, чому Я 

закликаю вас на шлях до досконалості. 

61 Я шукав вас у вашому болю, щоб врятувати вас. Це любов вашого Отця, яка ще не 

втомилася стукати у двері ваших сердець. 

62 З 1866 року Я відкриваю Себе вам через людей, натхненних Мною, щоб показати вам шлях 

добра і справедливості. 

63 Учитель говорить вам: Моя воля свідчити, що це - Третя Епоха. 

64 У перший раз Авраам уклав заповіт з Отцем. Вдруге Христос запечатав Своєю кров'ю 

заповіт, який Він уклав з людством, бо Своєю кров'ю, яка означає любов, життя, жертву і 

прощення, Він показав світові шлях до відкуплення від його провин, тим самим дарувавши 

спасіння і вічне життя духу. 

65 В цей час Я виливаю Своє світло на дух; бо якщо ви хочете досягти Мене як люди, ви ніколи 

не досягнете цього, бо обіцяний дім у вічності призначений для духу. 

66 Я передаю вам Моє вчення, щоб ви передали його своїм ближнім у тій самій формі, в якій Я 

даю його вам. Але ніколи не обговорюйте насильницьким способом, коли ви навчаєте цьому. 

Остерігайтеся судити про те, чого не знаєте, але розумійте, що чистого прикладу буде достатньо 

для навернення людей до духовності. 

67 У моїй заповіді, яка говорить вам: "Любіть один одного", підсумовується моє вчення. Чому 

не всі Мене зрозуміли, хоча Я дав вам усім однаковий ступінь пізнання при вашому створенні? 

Чому одні вміють віддавати Богу те, що належить Йому, а світу - те, що належить йому, а інші все 

віддають світу, з якого роблять свого Бога, свій Рай і своє Царство Небесне? - Тому що ці забули, 

що Я говорив вам у Другу Еру: "Царство Моє не від світу цього". 

Мир Мій з вами! 
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 відповідальні  1-5 

 Бачення майбутнього та доля через одухотворення  6-14 

Нове Боже об'явлення в час найбільшого духовного піднесення 

 і земні конфлікти та боротьба  15-23 

 Боротьба світла з темрявою. .  30-31 

 Взірець віри стародавнього народу Ізраїлю. .  32-33 

Ілля, визволитель народів від кайданів рабства, визволитель народів від кайданів рабства, визволитель 

народів від кайданів рабства, визволитель народів від 

 Матеріалізм  34-39 

Страждання людей створені ними самими, 

 не бажаний і не посланий Богом  40; 43-45 

Розглядається повідомлення про зловісні події 

 Попередження, яке не слід розуміти як приречення  41-42 

Об'явлення Бога як Отця ─ сьогодні 

 як колись ─ в Єзумі  43-49 

Драконом зла в людині стає 

 буде подолано  50-55 

 Відновлюється діяльність Духа Божого на землі.  56-64 

Застосування збройної сили не вирішує проблем, 

 але спричиняє ще більші труднощі та страждання  65-68 

Інструкція 161 

 Шлях добра і зла  2-5 

 Дерево пізнання добра і зла  7-17 

 Аберація людства закінчується  19-22 
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 Божественне походження проявів  33-36 

 Створення землі в 7 етапах розвитку37-44 

 Перший час або етап розвитку людства  45-50 

 Друга і Третя епохи як епохи одкровення  51-53 

 7 печаток ─ Епохи історії спасіння ....  54-63 

Коронація божественного плану спасіння в часі 7-ї печаті 64-67 

Інструкція 162 

Нерозуміння і неправильна реакція з боку 

 Народ проти зовнішніх загроз1-3 

 Воїнство Христових борців зі злом  4-6 

 Вірність пророків стародавнього Ізраїлю. . .  7-9 

Схожість між стародавніми пророками 

 і нові "рупори" Господні. . .  10-16 

 Бог близько до людини  17-20 

 Справжня молитва йде від серця. .  23-24 

 Злочини проти божественного закону засуджуються  25-28 

 Відсутність розуміння та співчуття серед слухачів  31-36 

 Допомога через молитви за людей і нужденні душі  37-40 

Допомога через ангелів-хранителів або духів світла . . .  41-43 

 Життя на землі визначене наперед  44-45 

 Місія справжньої любові  46-55 

 Духовна любов і егоїстична "любов"  56-58 

Інструкція 163 

 Одкровення, розрада і зцілення через Духа Утішителя  15-19 

Свідомий і несвідомий зв'язок між 

 Цей світ і потойбіччя  24-33 

 "Не хлібом єдиним живе людина " 37-39 

 Нова притча  47-63 

Інструкція 164 

 Випробування віри колись і сьогодні  1-5 

 Для душ померлих немає смерті6-7 

Підготовлена, знаюча людська душа може звернутися до 

легко відокремлюються від оболонки тіла через певний час  8-10 

 Одухотворення через дотримання заповіді любові  16-22 
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Помилкові бажання, надії та страхи щодо 

 Віруючі про Царство Небесне  30-32 

 Жахлива невіра у вічне покарання в пеклі  33-34 

 Егоїстичні форми побожності  37 

Стихійні лиха повинні спонукати людей до 

 Спричинити покаяння  40-42 

 Спустошений стан людства  43-46 

 Перемога духу над "плоттю"  47-49 

 Книга Божої Мудрості, Сили і Любові51-55 

Інструкція 165 

 Нові прозріння та одкровення  7-13 

 Спілкування через передачу думок. .  15-16 

 Успішно прозеліти може лише людина, яка виправилася  37-57 

Трійця Божа ґрунтується на трьох Його  

 Шляхи Об'явлення як Закон, як Любов і як Мудрість  55-60 

 Передумови для миру у світі  71-72 

Застереження щодо несанкціонованого розірвання наших 

 Існування на Землі  73-74 

Інструкція 166 

Приклади хорошого і поганого 

 Управління персоналом  3-7; 13-17 

 Вплив прокламацій на паству віруючих  9-12 

 

 Значення Марії в новій події спасіння20-23 

 Новий завіт Бога з людиною26-30 

 День відпочинку та роздумів  31-35 

 Бажана гармонія між тілом і розумом  36 

 Цілюща і спокутувальна сила любові. .  41-44 

 Місія звіщення, розради і зцілення  46-48 

 Супровідна, благодатна сила сердечної молитви  49-55 

Інструкція 167 

 Необхідне очищення людства через біль  1-4 

 Благочестива віра в добро в людях  5-12 

 Безкорислива любов до Бога і людини  14-19 

 Прийдешня духовна практика релігії .  20-21 
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 Фізична смерть - звільнення для душі22-27 

Ліквідувати штучні кордони між 

 Люди і між людьми  29-32 

 Об'явлення Івана ─ його максима любові  33-37 

 Здоров'я, сила і знання через очищення  40-45 

Спірити з усього світу як просунуті брати 

по духу, яку інтуїцію і натхнення отримувати 

 і вміють ними користуватися. .  46-48 

Слідування за Христом вимагає самоподолання, 

Жертовність, активна благодійність і смирення53-54 

Інструкція 168 

 Справжній коханий володіє всім  11 

Не смерть Ісуса на хресті, а виконання обітниці, яку Він дав на хресті.  

Закон любові за його прикладом 

 приносить спасіння людині  14-23 

Страждати - не доля людини, 

 а вдосконалювати себе25 

Заступництво і милосердне співчуття для спокути 

Душі в потойбічному світі  36; 45-47 

Робота з любов'ю замість важких страждань спокути. . . .  54-57 

Інструкція 169 

 Милосердя Боже до стражденних душ у потойбічному житті  6 

Закон і шлях відшкодування збитків ведуть до  

 Досконалість  7-9 

Землі не судилося бути світом, в якому 

 Спокута буде  10-14 

 Натхнення в тиші та красі природи  28-31 

Необхідні умови для вчителів 

 Духовної роботи  35-36 

 Руйнівні наслідки однобічного навчання розуму  47-48 

 Натхнення через голос Божий в людині  53-54 

 Майбутнє Царство миру Христового на Землі59 

Вчення Ісуса не було запозиченням з людських вчень; 

 він нічого не міг навчитися від людей  62-69 
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 Непідробна простота носіїв голосу  70-76 

Інструкція 170 

 Найбільший біль Ісуса на хресті  1-3 

 Невизнання божественної природи Ісуса  4-11 

Фальшиві месіанські очікування сьогодення  23 

 Значення терміну "духовний світ" у духовній роботі  42-48 

 Допомога через молитви за можновладців  54-55 

 Природа і робота духу в людині ....  56-63 

 Об'явлення Бога в Його творіннях  64-65 

Інструкція 171 

 Орієнтація через власне сумління  7-10 

 Прямий шлях духу на "Сходах до неба"  17-30 

 Письмові свідчення оголошень. . .  48-55 

 Марія - уособлення ніжної Божої любові  68-72 

Відсутність Божої любові у складних життєвих обставинах 

 Візит  77-78 

Людинотворча сила, що трансформує людство 

 нове слово Боже  79-87 

Інструкція 172 

 Шати світла духовної чистоти  1-6 

Вчителі в Духовній роботі повинні бути знавцями 

 буття людського серця  10-14 

Відсутність переконання через брак 

 Віра, любов і знання  24-26 

Настанови для працівників місії  33-43 Виправлення хибних уявлень про Бога48-52  Відсутність 

відваги у сповіді  57-62 

Наставляючи в братньому дусі, без 

 Моральний примус  63-64 

Інструкція 173 

 Що означає назва "спіритизм"?  1 

Екстерналізовані культові форми ─ навіть у 

 Церкви Об'явлення  4-9 

 Рівність людей перед Богом  11 

"Блудний син" як притча для людства  19-23 Внутрішній провід совісті ─ колись і сьогодні 

 32-36; 42 

 Початкова боротьба проти вчення про дух  45-46 

Павло і Никодим перевтіляться в 

 Сповідуйте справу Господню  47-48 
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 Землетруси народження Царства миру  49-52 

 Година самоаналізу у світлі сумління  57-58 

 Фальшивий траур за "загиблими"  62-66 

Любовний зв'язок з духовно живими 

 Померли  67-73 
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Уникнення помилок через молитву ─ перед 

 Дія стоїть питання волі Божої  1-3 

Пробудження духовного чуттєвого сприйняття через молитву  4-7 

 Обіцянка чудових духовних осель9-11 

 Діяльність Іллі в серцях і народах12 

Розвиток усіх аспектів людського буття 

 через вчення духу  14-16 

 Славний час нових Божих об'явлень.  25-27 

На замовлення було створено книгу, яка б висвітлювала основні питання, пов'язані з  

 Зміст інструкції містить  30 

Виконання життєвого завдання з терпінням 

 і самопожертви  31 

 Характеристика духовного прогресу  46-47 

 Небезпека самознищення людства  48-55 

 Шлях до досконалості  57-60 
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