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Передмова 
 

У всі часи Бог у своїй безмежній любові віддавав себе Господь відкрився людям для того, щоб 

вказати їм шлях духовного розвитку: У біблійні часи - перший раз через своїх пророків, другий раз - 

через Ісуса Христа і його апостолів, третій раз - через своїх так званих глашатаїв - простих, віруючих 

людей. 

Підготовка до цього почалася в Мексиці в 1866 році, а з 1884 року люди з простого народу 

збиралися, щоб неділю за неділею слухати божественне слово в простих місцях зустрічей. 

На початку це була жменька людей в одному місці. Наприкінці 1950 року божественний дух 

проявлявся в більш ніж ста різних місцях зустрічей в Мексиці по неділях. 

Такого роду одкровення закінчилися 31 грудня 1950 року ─ як і було оголошено кілька разів до 

цього. Протягом останніх п'ятнадцяти років ці слова Господа спільно стенографуються і 

записуються. 

З цієї величезної кількості протоколів після 1950 року було відібрано 366, які були опубліковані 

на початку 1960-х років у 12-томній праці Libro de la Vida Verdadera ("Книга істинного життя"). 

Додаткову інформацію та історичну довідку про походження божественних одкровень в 

Мексиці можна знайти в першому томі цієї роботи, а також у книзі Фонду Юнікон "Вступ до Книги 

істинного життя". 

Наведені нижче оригінальні уривки дають читачеві перше уявлення про деякі з важливих тем 

цього видання: 

Я повернув людям у розпал війни звістки, події і знамення, якими провіщав Своє пришестя. Але 

люди Мене не відчували. 

Посеред цієї тиші, цієї бідності, цього куточка землі (Мексики), Я в даний час звучить Моє Слово 

через людський інтелект, закликаючи людей, пробуджуючи їх до нового життя, оновлюючи їх через 

Мої переконливі і люблячі настанови, пробуджуючи в них їх дрімаючі здібності, щоб підняти їх на 

шлях слідування за своїм Вчителем. 

Мушу вам сказати, що за цей час я знайшов вас більш обплутаними релігійним фанатизмом та 

ідолопоклонством, ніж у будь-який попередній час, і водночас вашу душу біднішою на чесноти, ніж 

будь-коли раніше. Тепер Я запитую вас, почувши Мене з року в рік за допомогою цього 

проголошення: хто відчуває, що Я зруйнував його життєві принципи? Хто відчуває себе 

розгубленим або бачить, як руйнується його християнська віра? Істинно кажу вам: Я нагадав вам 

про те, що відкрив вам у минулі часи, тому що ви забули або перекрутили це. Те, що люди 

приховували від вас, Я відкрив вам, і те, що зберігалося в Моїй таємній скарбниці, Я відкрив вам. 

Цей вік - вік духовної свободи. Люди просвітлені духом і будуть знати, як обрати безпечний шлях. 

(188, 33-35) 

Не плутайте це спілкування з тим, яке люди створюють з власної волі - одних спонукає наука, 

інших цікавість, третіх забобонні уявлення. (188, 45) 

Я, Отець, нікого не відкинув від Свого лона любові і прощення, навіть тих, хто дозволив спокусі 

спокусити себе і впав у прірву. Я нікого не засуджував. Ні на землі, ні в "духовній долині" немає 

беззахисних істот. Кого з вас можна було б вигнати з лона Мого, бо він грішник і недостойний 

прийняти Моє милосердя? Я живу в серці запеклого грішника, який не зміг прийняти світло Мого 

Божественного Духа, бо не прислухався до заклику, що йде від голосу своєї совісті. Невже ти 

думаєш, що Я віддалився від нього через ланцюг його проступків? Ні, не для того. Я є Батьком усіх 

створінь, не відкидаючи жодного з Моїх дітей. Я є Любов, і як люблячий Батько, Я не залишаю без 

уваги нікого, Свій народ. 

Вам належить молитися за того, хто помиляється, просити, щоб світло Мого Духа освітило його 

душу, щоб він пробудився, розірвав узи спокуси і розвіяв темряву, яка засліпила його. (206, 36-37) 
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Добрі сіячі спіритуалізму ніколи не будуть вирізнятися чимось зовнішнім чи матеріальним. У них 

не буде ні манірності, ні значків, ні особливої манери говорити. Все, що стосується їх способів дій, 

буде зрозуміло і просто. Проте, якщо вони чимось і вирізняться, то своєю активною благодійністю 

та одухотвореністю. 

Істинні проповідники Спіритизму будуть відрізнятися не красномовством, а мудрістю і 

простотою своїх слів, але перш за все правдивістю своїх справ і праведністю свого життя. 

Пам'ятайте, що Я не потребував зовні красивого способу говорити на землі, щоб захопити серця 

натовпів, але що Я знав, як достукатися до них через любов, правдивість, цілющу силу і мудрість. Це 

той приклад, який ви повинні взяти до серця і наслідувати згідно з Моєю волею. 

Я також не хочу, щоб ви обмежували свою релігійну практику матеріальними місцями 

поклоніння, бо тоді ви ув'язните свою душу і не дасте їй розправити крила, щоб підкорити вічність. 

Вівтар, який я залишаю вам, щоб ви звершували на ньому поклоніння, якого я очікую, - це життя 

без будь-яких обмежень, поза всіма конфесіями, всіма церквами і сектами, бо воно засноване на 

духовному, на вічному, на божественному. (194, 24-28) 

Я дозволив існувати на землі релігіям, які є шляхами для душі, що ведуть до Бога. Кожна релігія, 

яка вчить добру і любові та оспівує милосердя, є доброю, бо несе в собі світло і правду. Коли 

людина в'яне в них і перетворює те, що спочатку було добрим, на погане, шлях губиться під 

матеріалізмом і гріхом. 

Тому в цей час Я знову показую вам Свою істину, яка є шлях, суть життя і закон, щоб ви шукали 

цей закон, який є маяком і дороговказною зіркою, поза формами і обрядами, поза всім людським. 

Хто шукає Мене таким чином, той буде спіритуалістом. (197, 10-11) 

Об'єднання релігій прийде тоді, коли дух людини підніметься над матеріалізмом, традиціями, 

забобонами і фанатизмом. Тоді люди духовно об'єднаються в одному поклонінні: поклонінні добру 

з любові до Бога і ближнього. Коли це станеться, людство вступить в період досконалості. Тому я 

вимагаю від вас, щоб ви демонстрували мою роботу доброю і чесною поведінкою. 

Не засмучуйтесь, що ви не доживете до реалізації всього цього. Але ви в будь-якому випадку 

матимете задоволення від того, що зробили свій внесок своїм насінням у встановлення Царства 

миру - насінням, яке принесе плоди в серцях прийдешніх поколінь. (187, 43) 

Я говорив вам, що прийде час, коли світло з'явиться в усіх місцях, у всіх країнах, на всіх 

континентах. Це світло буде світити відповідно до духовної підготовки людини. Але через це ж 

буде формуватися нова і більш точна концепція творіння, нова концепція духовності. Таким чином 

розпочнеться новий етап духовного розвитку. (200, 41) 
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Інструкція 175 
1 Світло Мого Духа прийшло, щоб відкрити вам всі дари, що спочивають у вашому єстві - все 

те, що ви носили в собі від свого походження, не знаючи про це. Я дав вам знати, що зараз настав 

час для вас по-справжньому пізнати себе, відкрити себе і дізнатися, якою є ваша спадщина, щоб ви 

могли бути духовно великими. 

2 Час від часу Я давав вам одкровення: Спочатку це був закон, потім моє вчення, і, нарешті, 

повне усвідомлення своєї духовної місії. 

3 Ви говорите, що Я тричі була з чоловіками, але це правда, що Я завжди була з Вами. Я є тим 

Отцем, який вперше відкрив людям Свій закон праведності, який вдруге зробив так, що Його 

"Слово" стало людиною в Ісусі, Його Сині, і який тепер духовно відкриває Себе світові. Таким 

чином, Я дав вам божественну притчу протягом століть, зміст якої говорить вам про ваш духовний 

розвиток і дає вам знати, що Той, Хто говорив з вами в усі часи, був єдиним Богом, єдиним Духом і 

єдиним Отцем. 

4 Ти запитуєш Мене, чого Я хочу досягти, коли духовно відкриваю Себе людству цього часу? 

На це я вам відповідаю: Я прагну вашого пробудження до Світла, вашого одухотворення і вашого 

об'єднання, оскільки ви були розділені в усі часи. Бо поки одні шукали скарби духу, інші 

присвятили себе любові до багатств світу - спіритуалізм і матеріалізм у вічній боротьбі; 

спіритуалісти і матеріалісти, які ніколи не могли зрозуміти один одного. 

5 Пам'ятайте: Коли Ізраїль, очікуючи Месію, мав Його перед своїми очима, він розділився на 

віруючих і заперечуючих Мою істину. Пояснення просте: віруючі - це ті, хто чекав Мене духом, а 

невіруючі - ті, хто чекав Мене почуттями "плоті". 

6 Цим двом силам доведеться знову протистояти одна одній доти, доки в цій боротьбі не 

переможе істина. Боротьба буде запеклою, бо чим більше часу минає, тим більше люди люблять 

земне, бо їхня наука, їхні відкриття дають їм відчуття, що вони живуть у власному царстві, у світі, 

який вони самі створили. 

7 Сучасні люди розширили свої сфери впливу, вони панують і перетинають всю землю. Немає 

більше невідомих континентів, країн і морів. Вони створили шляхи на суші, на морі і в повітрі. Але 

не задовольняючись тим, що вони мають як спадщину на своїй планеті, вони досліджують і 

шукають на небосхилі, прагнучи ще більших володінь. 

8 Я благословляю прагнення до знань у своїх дітях, а їх прагнення бути мудрими, великими і 

сильними знаходять моє беззастережне схвалення. Але що не схвалює моє правосуддя, так це 

марнославство, на якому часто ґрунтуються їхні амбітні цілі, або егоїстична мета, яку вони іноді 

переслідують. 

9 Я не заважаю людям примножувати свої знання, не ховаю від них світло науки. 

Коли Я помістив людське насіння в землю і сказав йому рости і розмножуватися, Я також сказав 

йому підкорити землю, тобто, щоб серед усіх істот, які будуть її оточувати, людина була свідомою 

істотою, яка знає людські закони і божественну справедливість і плекає чесноти, навколо якої 

будуть гармонійно обертатися всі істоти і стихії. 

10 Як далеко від гармонії жила людина відтоді, як почала ходити по землі! Про це свідчать 

його безперервні падіння, невичерпна чаша страждань, яку він переніс, і відсутність спокою. 

11 Зараз я даю вам новий урок, який призначений для всіх людей. Не всі молилися в очікуванні 

Мого приходу, але біль не давав їм заснути і приготуватися прийняти Мене. 

Людство вже має досвід, залишений йому народом Ізраїлю з часів Другої Ери, так що ні в кого 

не може виникнути наміру не довіряти Божественній Справедливості. Хіба ви не знаєте, що дари 

пророцтва, божественної науки і духовної сили були дані "духовно убогим", які жадали пришестя 

Господа, щоб отримати від Нього світло надії і знання? 

Якщо ви запитаєте Мене про місцезнаходження цих душ, Я скажу вам, що вони зараз 

перебувають у будинках, де все велике, що існує на цій планеті, постає перед їхніми очима як 
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звичайний земний пил. Але якщо ви запитаєте Мене, що сталося з тими, хто не прийняв нічого з 

Мого Царства, тому що Моє Слово і Мої обіцянки здалися їм бідними, то Я скажу вам, що вони 

знаходяться серед тих, хто втілюється і перевтілюється до повного розвитку своєї душі. Бо вони 

вимагали золота і влади, і справедливо, в якості духовної компенсації, їм був дарований світ з його 

сумнівними багатствами і його фальшивою владою. Вони були вражені Божою справедливістю, але 

ніколи не були зігнані зі шляху спасіння, який веде до Царства правди. 

Тому сьогодні, коли Я посилаю вам світло Мого Духа рясно, Я буду шукати їх невпинно, щоб 

вони зрозуміли, що тепер досить часу випробування, призначеного їм, і щоб вони зрозуміли, що 

зараз Третій Час, той самий час, в який закінчуються Віки, про який Я говорив, коли мова йшла про 

суд над єврейським народом. 

12 Ви всі маєте "зустріч" зі Мною і вам доведеться зібратися, щоб почути Мене; бо ви всі 

повинні почути Мене. 

13 Все буде покладено на терези мого правосуддя, на яких будуть зважені всі справи, які не 

були засуджені. Моя присутність і моя сила будуть відчуватися так, як ніколи раніше не 

відчувалися. Бо після хаосу все має повернутися на правильний шлях. 

14 Моліться і пильнуйте безперестанку, щоб не бути здивованими, о люди. Істинно ж кажу вам: 

якщо ви будете дивитися і молитися за світ, то з'явиться невидимий покров, який захистить вас, бо 

ви полюбили свого ближнього і відчули його біль, як свій власний. 

15 Ще раз кажу вам, що Я дам відчути Свою Присутність, Свою Силу і Свою Справедливість. 

Якщо Я дозволив людині в її злобі осквернити все, що є святого в її житті, то Я поставлю межу її 

розпусті. Якщо я дозволив йому блукати по шляху своєї волі, я доведу йому, що все на ньому має 

"доки і не далі". Якщо Я дозволив йому реалізувати своє прагнення до влади і величі у світі, Я 

зупиню його на його шляху і змушу замислитися над своїми діями через свою совість, щоб він міг 

відповісти на Мої запитання. 

16 Я дозволив болю, руйнуванню і смерті заявити про себе у ваших життях, щоб ці плоди, такі 

гіркі, змусили вас зрозуміти, які дерева ви виростили. Але Я також спричиню зникнення болю і 

дозволю душі прийти до спокою і споглядання, бо з неї підніметься гімн любові до свого Творця. 

Сказано і записано, що настане той день, коли люди одягнуть свої душі в білі шати піднесення, 

коли вони будуть любити один одного. 

17 Всі будуть врятовані, всі будуть прощені, всі будуть втішені. Де ж тоді смерть, де вічне 

прокляття і пекло без кінця? 

18 Я не створив ні смерті, ні пекла, бо коли мій дух зачав думку про творення, я відчував лише 

любов, і з мого лона виходило лише життя. Якби смерть і пекло існували, то вони мали б бути 

людськими витворами, бо були б жалюгідними; а ви вже знаєте, що ніщо людське не вічне. 

19 Істинно кажу вам, що в моменти, коли Моє Слово лунає через глашатая, тремтить не тільки 

дух цього народу, але і всіх тих істот, які в рівній мірі потребують Божественного світла в "духовній 

долині". 

20 До них не доходить звук людського слова, але доходить зміст і натхнення моїх послань, бо 

голос мій вселенський і відлуння його досягає всіх світів і домівок, де живе дитина Божа. 

21 Я посилаю промінь Свого світла в кожен світ. До вас Я послав це світло у вигляді людського 

слова, до інших домівок воно доходить через натхнення. 

22 У світлі цього божественного променя всі душі зараз об'єднаються, зробивши з нього 

небесні сходи, які приведуть їх до духовного Царства, обіцяного всім вам, хто є духовною часткою 

моєї Божественності. 

23 Уявіть собі радість усіх тих істот, які мали матеріальні стосунки з вами на землі і які нині 

живуть за межами вашого світу, коли вони дізнаються, що голос, який вони чують, чують і на землі. 

Вони не відвернулися від вас, вони не забувають вас і не перестають просити за тих, хто залишився 

ще на кілька миттєвостей у земній долині. Їхні ласки та благословення завжди з вами. 
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24 Там живуть ті, хто були вашими батьками, дітьми, братами і сестрами, подружжям, друзями 

або благодійниками, а тепер є просто вашими братами і сестрами як духовні істоти. Але їхня любов 

до вас є такою ж або навіть більшою, як і їхня сила допомагати і захищати вас. 

25 Моліться за них, люди, не переставайте любити і пам'ятати їх, бо ваша пам'ять і молитви - 

солодка втіха в їхній боротьбі. Ніколи не уявляйте їх розгубленими або такими, що живуть у 

темряві, бо це було б так, ніби ви відчуваєте себе уповноваженими виносити їм вирок. Якщо люди 

тут, на землі, в цілому занадто недосконалі і несправедливі, щоб справедливо судити про справи 

своїх ближніх, то як вони можуть судити про будь-яку духовну істоту? 

26 Ще раз кажу вам, що тільки від вас залежить, щоб ви своїми молитвами і добрими справами 

допомагали їм у світі. 

27 Не відчувайте потреби в тому, щоб вони проявлялися у ваших життях будь-яким 

матеріальним чином, чи то за допомогою мозку, чи будь-яким іншим способом, бо таким чином ви 

б заперечували духовність, якої Я вас навчив. Не визначено і конкретного дня в році для його 

застосування. Врахуйте, що духовні живуть далеко від земного часу, а тому кожна мить може бути 

придатною для наближення до них через духовну молитву. 

28 Скільки з тих істот, про яких ви часто вважали, що вони терплять тяготи, є саме тими, хто 

боровся за те, щоб наблизити вас до цього шляху до Світла, який вони самі не змогли знайти, 

перебуваючи на землі. Тому не плачте за ними, і тим більше не сумуйте через те, що вони відійшли 

в "духовну долину". Вони не "померли", вони лише передували на кілька миттєвостей тому часу, 

коли треба відходити. Так було призначено Мною, щоб вони готували вам шлях. 

29 Люди, невже вам треба говорити, що вам не місце на кладовищах і що сльози, які ви 

проливаєте над могилами, - це сльози невігластва, матеріалізму і впертості? 

30 Душі тих, за ким ви плачете, живі, але ви продовжуєте думати, що вони мертві в тому тілі, 

яке зникло під землею. Ви вважаєте їх втраченими, тоді як вони чекають на вас, сповнені любові, 

щоб свідчити вам про істину і життя. Ви вважаєте їх далекими або нечутливими і глухими до ваших 

труднощів і негараздів, і не знаєте, скільки каміння вони прибирають з вашого шляху і від скількох 

небезпек рятують вас. 

31 Невігластво змушує вас бути недобрими і навіть жорстокими до себе і до інших, хоча я 

повинен вам сказати: Хто може залишатися невігласом, почувши будь-яку Мою повчальну бесіду? 

32 Моє Слово - це промінь світла, який повинен охопити вас усіх, щоб ви могли залишатися 

злитими у вогні Моєї любові. Якщо, почувши це, ти повіриш і втілиш у життя, то з цієї миті ти будеш 

з'єднаний з усіма, хто любить Мене, вірить Мені і прославляє Мене. 

33 Я говорив вам у Своїх вченнях, що земне життя - це шлях страждань душі, а кінець її 

існування на землі - це її Голгофа, щоб ви намагалися наслідувати Мене, беручи за взірець Мої 

зразкові справи. 

34 Блаженні душі, які з вірою і чеснотами досягають вершини, бо в ту мить, коли вони 

відкинуть тіло, вони відчують ласку Отця як винагороду за свою силу і свою любов. Це ті, хто 

входить у вічність не спотикаючись. 

35 Моє слово в цей час допоможе людям зрозуміти сенс мого закону і мого вчення. Визнання, 

яке може дати їм людство, не дасть їм блаженства, блаженства серця і спокою душі. Бо душа 

знайде досконале щастя лише в тій Батьківщині, до якої вона належить. 

Скільки у вас є можливостей бути добрими і корисними ближньому! Кожен дім - це відповідне 

поле для того, щоб посіяти Моє насіння. Кожне місто і кожен народ - як земля, спрагла милосердя і 

любові, і Я зроблю вас сіячами, щоб ви поливали світ любов'ю і розрадою і засівали його миром. 

36 Діла, слова і молитви - це ті засоби, які ви можете і повинні використовувати для виконання 

місії служіння і любові до ближніх. 

37 Я навчив вас досконалої молитви, яка є істинною мовою духу, що виводить людину на 

прямий контакт зі Мною. 
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38 Я дав вам дар Слова, яке є вираженням світла, що існує в дусі, і любові, що об'єднує серце. 

39 Люди, які слухають Мене: не кажіть, що Я прошу від вас занадто багато, бо Я знаю краще за 

вас самих, на що ви здатні. Сьогодні ви відчуваєте себе слабкими, незграбними, нездатними і 

негідними, тому що ви досліджуєте своє нутро і виявляєте багато слабких місць, багато недоліків, 

які не дають вам відчути чужорідний біль. Але спочатку Я зцілю вас, дам вам відчути Мій мир, щоб 

зміцнити ваші серця і прокласти вам дорогу. Тоді ви більше не будете відчувати страху, не будете 

мати сумнівів, не будете відчувати себе нездатними. 

40 Саме тому Я залишив вам час для того, щоб ви почули Мене і поступово зміцнилися в 

Моєму Слові, не відправляючи вас на великі простори для виконання вашої місії. Але потім, коли 

ваш дух насититься Моєю сутністю, він не буде чекати доказів і знаків, бо він отримає натхненням 

те, що він повинен робити. 

41 Моліться, люди, і коли ви будете молитися, Я пошлю Свій мир на всі народи землі, 

благословлю ваші домівки і освітлю ваші шляхи. 

42 Я дам вам докази того, що все, що я вам обіцяв, - правда. Що це буде за доказ? Що ви 

побачите, як у ваших життях здійсниться те, на що ви давно сподівалися, те, що для декого є 

недосяжним. Для одних те, що Я дарував, незабаром здійсниться, для інших Я змушу їх почекати. 

Істинно, істинно кажу вам: не буде такого, хто не прийме Моїх доказів любові. Тоді, коли ця 

благодать дійде до кожного з вас, ви згадаєте Моє Слово, і ваша віра зросте. 

43 Не впадайте у відчай, не проливайте сліз, умійте чекати тієї години, поки живете і молитеся, 

і пильнуйте за Моїм вченням. 

44 Бачиш, як у ті хвилини, коли ти піднімаєш свою душу, ти забуваєш про свої страждання і 

наповнюєшся Моїм спокоєм? Будьте завжди зі Мною, слідуйте Моєму вченню, і ви побачите, як 

Мій мир і світло переможуть над вашими ударами долі і негараздами. 

45 Зрозумійте, що ваші страждання не марні, що ви маєте завдання керувати собою духовно і 

фізично, щоб належати до числа Моїх сіячів. 

46 Ті, хто приносить розраду людям, хто піднімає тих, хто впав, хто дає силу слабким, напевно, 

були просвітлені світлом досвіду і стали сильними в боротьбі і випробуваннях. Їх не повинен лякати 

жоден образ болю, вони не повинні тремтіти перед будь-якою бідою ближнього, вони не повинні 

здригатися від болю, коли до них тягнуться руки ближніх у бажанні милосердя. 

47 Там, серед тих, хто закам'янів у пороках і болю, ви побачите багатьох, хто підніметься до 

світла в бажанні оновлення і одухотворення. Але для того, щоб це натхнення дійшло до них, ви 

повинні покласти в їхні серця справжній доказ братерства, вчинок, який є променем світла, що 

освітлює темряву цих людей. 

48 Зрозумійте ж, що біль, який супроводжував вас у багатьох формах, був тим зубилом, яке 

формувало вашу душу зсередини для виконання тонкої місії. 

49 Настанова, яку Я дав вам у цій Третій Ері, є Новим Заповітом, який має бути об'єднаний з 

Заповітами минулих часів; ─ бо ці три складають одне одкровення. 

50 Моє світло осяє уми тих, кому судилося об'єднати всі мої вчення в єдину книгу. 

51 Мої духовні слуги будуть направляти руку моїх обранців, щоб у цій книзі не було жодної 

плями. 

52 Суперечки, які існували в цій спільноті віруючих, їхні дискусії та їхні розбіжності зникнуть, 

коли ви зануритесь у вивчення цієї книги і прийдете до розуміння істинності моєї роботи. 

53 Сьогодні ви ще не усвідомлюєте наслідків, які матиме для вас ваша роз'єднаність. Але 

істинно кажу вам, що завтра ви будете плакати над ним. Скільки разів Я просив вас об'єднати свої 

думки, дії і душі, але так само часто ви не прислухалися до Моїх Божественних порад! 

54 Я надихнув вас утворити єдиний народ і дав вам ім'я "Новий Ізраїль". Я дав вам різні 

завдання і доручення, щоб ви мали все необхідне на вашому життєвому шляху і у вашій боротьбі, 

як це сталося з Ізраїлем в Першу епоху, коли він блукав по пустелі, прагнучи до Землі Обітованої. 
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Але ви ще не намагалися зрозуміти мої накази і не побажали прислухатися до прикладу єдності, 

який цей народ залишив у письмовій формі - незабутній приклад, бо саме їхня злагода і 

згуртованість допомогли їм подолати негаразди, що зустрічалися на шляху. 

55 На вас чекає нова "земля обітована", але ви ще далекі від неї. Ви ще блукаєте по безкрайній 

пустелі, ви залишили позаду рабство "фараона" і вже отримали Закон. Але ви ще не зовсім 

відмовилися від ідолопоклонства і, самі того не усвідомлюючи, поклоняєтеся Золотому тельцю. 

56 Ви повинні спочатку пройти через випробування, протистояння і переслідування, щоб 

пробудитися від сну. Тільки тоді ви будете здатні виконувати Мої накази і будете прагнути 

пильнувати справу, яку Я відкрив вам, подібно до того, як ізраїльтяни створили Скинію і Ковчег 

Заповіту для збереження Закону, бо випробування пробудили їх до світла. 

57 Тепер душа твоя буде скинією твоєю, а Дух - ковчегом заповіту твого. Там Закон Мій освітить 

дорогу Господньому народові. 

58 За цей час не з'явилася людина, яка б, подібно до Мойсея, йшла перед цим народом і 

зміцнювала його віру чудесами. Але, трохи підготувавшись, ви зможете відчути духовну присутність 

Іллі, який веде вас, підбадьорює і надихає на ці мандри. 

59 Натовпи, які слухають Мене, зараз проливають сльози. Я один знаю причину їхнього плачу, 

Я один знаю всі перешкоди і труднощі, які вони зустріли на своєму шляху і які їх зупиняють. 

60 Стійте твердо, народи, будьте вірні Мені, і ви побачите, як падають перешкоди. Моліться і 

працюйте з дедалі більшою правдивістю, щирістю і досконалістю, щоб, виконуючи свою місію, ви 

могли знайти розраду і сили, необхідні для перенесення життєвих перипетій. Якщо ви будете так 

жити, то, коли ви найменше цього очікуєте, ви побачите, що шлях вільний, а камені спотикання 

зникли. 

61 Ви - мої поля, на яких нині пліч-о-пліч ростуть пшениця і кукіль. Час жнива ще не настав, але 

коли він прийде, то будуть оцінені діла кожного з вас. Тоді Я залишу вам на землі добрих учнів і 

заберу з цього світу тих, хто не приніс плодів єднання і одухотворення. 

62 Спостерігайте і прислухайтеся до мого слова. Не будьте самовпевненими через те, що ви 

отримали Мої дуже великі доручення і місії, думаючи, що Мій суд ніколи не досягне вас. 

Згадайте Давида і Соломона, які, будучи великими в очах свого народу, заснули у своїй величі, 

порушили закон і побачили, як Моя божественна справедливість, невблаганна і мудра, обрушилася 

на них, коли вони вважали, що, оскільки вони так улюблені Отцем, вони ніколи не будуть 

страждати від нього. 

63 Думай, народе, про нові покоління, думай про своїх дітей, як це робили патріархи, які 

готували свої народи до приходу Месії. 

64 Моліться за нащадків, готуйте їм дорогу з турботою і любов'ю. Зрозумійте, що вони мають 

ще більш високі місії, ніж ви, і що буде добре, якщо вони знайдуть шлях одухотворення, яким 

будуть слідувати. 

65 У чому полягатиме цей слід? У вашому житті, у ваших справах. 

66 Кожна душа має великий борг перед своїм Отцем. Моя любов до вас і Моя справедливість 

дали вам нову можливість на землі виправдатися переді Мною, духовно виправитися і очиститися, 

щоб ви могли перейти в наступний дім. 

67 О благословенний Третій Час, ти несеш все, що потрібно світові, щоб врятувати себе від 

рабства. Блаженні ті, хто користується Твоїм світлом, бо вони знайдуть спасіння. 

68 Протягом усього вашого духовного життєвого шляху Я вів вас, випробовував вас і готував до 

одкровення цього часу. Не народ дасть життя новій нації Ізраїлю: Саме Я буду її формувати, 

очищати, піднімати і посилати у світ для виконання своєї місії. 

У міру того, як цей народ росте і готується, Я буду вирівнювати шляхи, відкривати двері і 

прибирати перешкоди, щоб він міг просуватися вперед. Так само Я вчинив з Ізраїлем, коли 

визволив його з Єгипту і повів через море і через пустелю. 
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69 Цей народ тут має завдання духовно пробуджувати людство. Коли ж воно виконає це, і 

люди усвідомлять час, в який вони живуть, ви витягнете з їхніх сердець прагнення до світла, а з їхніх 

духів - ідеал світлого. 

Ми станемо свідками висхідного розвитку, який потрясе людське життя до самих основ і 

перетворить світ. 

70 Совість буде почута і послухана, поклики Духа будуть зрозумілі, духовні потреби будуть 

враховані і поважатися, і скрізь засяє палке бажання пізнати Бога, відчути Його, наблизитися до 

Нього, поширювати Його істину. 

71 Ці пророцтва збудуться серед людей, коли духовний голод і спрага доведуть їх до межі сили 

опору, коли вони зі смиренною гордістю визнають свою провину перед Господом, коли зійдуть зі 

своїх престолів, суддівських крісел і почесних місць, звідки намагалися не помічати Мене, звідки 

судили і заперечували Мене, і, розкаявшись у своїх провинах, звернуть свої погляди до Мене і 

заговорять зі Мною, як діти - з Батьком, який чекав їх віками. 

72 Як низько впала людина у своєму матеріалізмі, що остаточно відреклася від Того, Хто все 

створив! Як міг до такої міри затьмаритися людський розум? Як могла ваша наука відректися від 

Мене і осквернити життя і природу, як вона це зробила? 

73 У кожній роботі, яку відкриває ваша наука, Я присутній, у кожній роботі виявляється Мій 

закон і чути Мій голос. Як це так, що ці люди не відчувають, не бачать і не чують? Чи є ознакою 

прогресу і цивілізації заперечення мого існування, моєї любові і моєї справедливості? Тоді ви не 

більш просунуті, ніж первісні люди, які вміли в кожній природній силі і в кожному диві природи 

вбачати дію божественної, вищої, мудрої, справедливої і могутньої Істоти, якій вони приписували 

все хороше в усьому сущому і тому поклонялися їй. 

74 За допомогою зростаючого інтелекту вони намагалися зрозуміти те, що сприймають їхні 

фізичні органи чуття. Яке ж досконале поклоніння вони могли Мені запропонувати? Яке у них може 

бути розуміння істини? Але їхнє здивування, їхня вірність і їхнє поклоніння були прийняті Мною як 

перші плоди величезного поля, яке Мій Дух повинен був обробляти протягом століть. 

75 Відтоді і дотепер - скільки вчень дав Я людству, скільки одкровень дарував йому! І все ж - 

хоча це людство вже повинно було б досягти вершини розуміння, а його релігійна практика - бути 

досконалою, його егоїстична, горда і нелюдська наука надулася, щоб заперечувати Мене, а існуючі 

релігійні культи живуть у дрімоті рутини і традиційності. 

76 Я дав вам дар свободи волі і поважав цю благословенну свободу, яку Я дарував Моїм дітям. 

Але Я також помістив у ваше єство божественне світло совісті, щоб, керуючись ним, ви 

спрямовували свої здібності на правильні шляхи. Але скажу вам, що в битві між душею і матерією 

душа зазнала поразки, болісного падіння, яке все більше і більше віддаляє її від джерела істини. 

77 Але її поразка не остаточна, вона лише тимчасова, бо вона підніметься з глибин безодні, 

коли не зможе більше терпіти свій голод, свою спрагу, свою наготу і свою темряву. Бо біль стане її 

спасінням, і, прислухаючись до голосу свого сумління, вона підніметься сильною і сяючою, 

полум'яною і натхненною, і знову використовуватиме свої дари; але вже не з тією свободою, щоб 

використовувати їх на добро чи на зло, а присвячуючи їх лише виконанню божественних законів, 

що є найкращим поклонінням, яке ви можете запропонувати своєму Отцеві, який так сильно 

любить вас. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 176 
1 Будьте сильними проти спокус світу і плоті. Коли випробування завдають вам болю, 

згадуйте мої уроки Другої Епохи і йдіть за моїм прикладом. 

2 Ви запитаєте Мене, як же так сталося, що Ісуса торкнулися спокуси світу? На це відповідаю 

вам, що не ниці спокуси вразили серце вашого Учителя. 

3 Тіло, яке він мав у світі, було людським і чуттєвим, він був інструментом, який 

використовував Мій Дух, щоб донести Моє вчення до людства. Він знав про випробування, яке 

чекало на нього, тому що Мій Дух відкрив йому це, і та матеріальна сторона буття зазнала біль, яка 

чекала на неї. 

4 Я хотів, щоб це тіло дало вам ті ознаки людяності, щоб ви переконалися, що мій біль був 

справжнім, а моя жертва як людини - справжньою. 

5 Якби це було не так, моя жертва не мала б ніякої цінності в очах людей. Саме тому Ісус тричі 

закликав силу Мого Духа, яка оживила Його, щоб Він переміг у важкому випробуванні: Перший раз 

- у пустелі, другий раз - в оливковому саду, третій раз - на хресті. 

6 Необхідно було, щоб Я став людиною і віддав вам Мою 

Тілом і Кров'ю Моєю, щоб у тому тілі подіяла біль, який завдадуть йому люди. Якби Я прийшов 

духом, то яку жертву приніс би за вас? Від чого б Я зреклася і який біль ти змусив би Мене відчути? 

7 Божественний дух безсмертний, він не знає фізичного болю. Але плоть чутлива до болю, 

вона обмежена у своїх можливостях, вона смертна за своєю природою. Тому Я обрав цей шлях, 

щоб об'явити Себе світові і принести йому Свою справжню жертву, щоб показати вам шлях до 

вашого спасіння. 

8 Пам'ятайте про ці Страсті, поки ви грішні, і пам'ятайте про цю Кров, щоб очиститися в 

покаянні за свої гріхи і намагатися наслідувати Мене в тому прикладі безмежної любові, який Я вам 

дав. 

9 Поки ти людина, пам'ятай Мене на тому хресті - прощаючи Моїх катів, благословляючи і 

зцілюючи їх, щоб на своєму нелегкому життєвому шляху ти так само благословляв тих, хто тебе 

кривдив, і робив усе можливе добро тим, хто чинив тобі зло. Той, хто діє таким чином, є Моїм 

учнем, і Я кажу йому в істині, що його біль завжди буде коротким, бо Я дам йому відчути Мою силу 

в моменти його випробування. 

10 Дуже мало тих, хто прагне наставляти своїх братів і сестер на прикладі Вчителя. У цій 

спільноті, як і в більшості релігійних спільнот, настанови даються словами, які не мають сили, бо їм 

бракує підтвердження справами і прикладами любові. 

11 Нині ви маєте можливість почути тлумачення Мого Вчення, яке буде поступово шліфувати 

ваше серце, поки воно не буде готове до виконання тієї місії, яку Я поклав на ваш дух. 

12 Не бійтеся йти Моїми слідами, бо Я не вимагатиму ні від кого бути подібним до Мене в Моїй 

жертві. Також мушу вам сказати, що тільки це тіло спорожнило чашу, яку простягнув йому Мій Дух, 

- інша людина не випила б її. Бо тіло моє прийняло життя і зміцнилося в чесноті і чистоті Тієї, що 

дала утробу Свою, щоб прийняти його: Мері. 

13 Медитуйте, люди, і скористайтеся цією благословенною тишею, в яку ви входите, коли 

слухаєте мої вчення. Істинно кажу вам, у ті хвилини споглядання і духовності Моє насіння проросте 

у ваших серцях. 

14 У цей день ви досягаєте єдності та миру між вашими серцями, щоб показати себе переді 

Мною як єдину істоту, яка усвідомлює подію, свідком якої вона є, коли чує Моє Слово через носія 

голосу. І Я приймаю твій дух. Усе, що ви приносите Мені чисто і просто у своїй молитві і в своїх 

богослужіннях, Я приймаю як справедливу данину дітей їхньому Небесному Отцеві. 

15 Найнагальнішим вашим проханням є те, щоб у цьому світі був мир, щоб до людей 

повернулося патріархальне життя інших часів; але Я кажу вам, що цей мир не повернеться, поки ви, 

Мої нові учні, не закладете підвалини нового світу, до якого Я вас готую. 
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16 Якщо ви побачите в кожному ближньому брата, якщо ви відкинете їхні різні судження і 

полюбите в них Мене, ви побачите світанок нового часу. Тоді життя людини буде безтурботним, і 

Мене будуть визнавати і любити як Отця. 

17 Моє Слово в цьому часі таке ж, як і те, яке Я дав вам в Ісусі. Це той самий кришталево чистий 

потік, який освіжав ваші душі, коли ви йшли за Мною через ландшафти Палестини. Його суть вам 

відома, ви ніколи не зможете переплутати його "аромат", бо його Божественна печатка залишилася 

закарбованою у вашому дусі. І тепер, коли Я зійшов, щоб заявити про Себе через цих чоловіків і 

жінок, і ви чуєте слово, яке виходить з їхніх вуст, ви розумієте, що воно може виходити тільки від 

Мене, і ви запитуєте Мене, чому Я не вибрав іншу форму, щоб донести Моє послання цього часу до 

людства. 

18 Ви говорите Мені, що серед вас немає людей бездоганної чесноти, здатних служити Мені. 

Немає ні Мойсея, ні пророків Першої Ери, ні Петра, ні Іоанна. Істинно ж кажу вам, що в усі часи Я 

посилав доброчесних духів, і серед них є ті, що служили Мені в смиренні. Любіть і підтримуйте їх, 

бо їхнє завдання дуже велике. Я зберіг їхній розум і серця як чисте джерело, і часто біль був 

найкращим засобом для їхнього очищення. Їхнє життя схоже на життя Моїх посланців інших часів. Я 

благословляю їх. Блаженні ті, хто пішов за Мною цим шляхом і відчув весь сенс служіння, яке Я дав 

їм. 

19 Я запрошую вас увійти в Моє Царство, о любі люди. Так само Я кличу всі народи землі без 

усякої переваги, але знаю, що не всі Мене почують. Людство погасило свій світильник і ходить у 

темряві. Але там, де відчувається лише сум'яття, з'явиться один з Моїх просвітлених, що поширює 

світло в своєму оточенні - духовний вартовий, який пильнує і чекає Мого знаку, щоб пролунав 

сигнал, який розбудить і сколихне його ближніх. 

Дозвольте любові цих посланців стати плідним зерном у ваших серцях. Не оцінюйте їх 

неправильно, коли вони показуються вам в матеріальній бідності, слухайте їх, бо вони працюють в 

Моє ім'я, щоб передати вам силу, якої ви ще не знаєте. Вони навчать вас досконалої молитви, вони 

звільнять вас від пут матеріалізму, якими ви зв'язані, щоб дати вам духовну свободу і щоб ви могли 

піднятися до Мене. 

20 Ви, що слухаєте Мене, з нетерпінням чекаєте виконання всіх Моїх слів. Ти хочеш бачити, як 

людство перетворюється на Моїх учнів, проси Мене бути серед тих, кого Я посилаю в інші землі з 

важкими місіями. Але істинно кажу вам, ви повинні заздалегідь підготуватися, бо битва, яка чекає 

на вас, велика. 

Але не всі посланці, про яких Я говорю з вами, є серед вас, і не всі почули Моє Слово через 

носіїв голосу. Багато, багато з них будуть говорити інтуїтивно, тому що Я підготував їх духовно. Я 

розподілив їх мудро, щоб дозволити моєму світлу досягти всіх ваших братів і сестер. 

21 Як ви можете припускати, що Я, зійшовши до вас, міг знехтувати іншими народами, коли ви 

всі - Мої діти? Невже ви думаєте, що хтось далекий або поза Мною, хоча Мій Дух всеосяжний і 

охоплює все створене? Все живе і живиться Мною. Ось чому Мій Вселенський Промінь зійшов на 

всю земну кулю, і дух отримав мій вплив в цьому світі і в інших світах, бо Я прийшов врятувати всіх 

Своїх дітей. 

22 Я хочу, щоб ви не змарнували цей час, не пішли по світу, не залишивши сліду на своєму 

життєвому шляху, а були справжніми плекачами того насіння, яке я вам довіряю і до якого ви 

будете продовжувати прагнути, коли покинете цей світ, поки не принесете своє насіння, щоб воно 

розквітло в душах ваших братів і сестер. 

23 Я не хочу прив'язувати вас до Моїх наказів, Я лише надихаю вас на це, бо Я не прийму 

іншого виконання, окрім того, яке народилося у вашій свідомій і підготовленій душі. Будьте вільні в 

межах Моїх законів, але привчайте себе до послуху. Виконуйте два закони, що керують людиною, 

які єдині по суті, бо обидва походять від Мене. 
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24 Моліться за всіх істот, бажаючи гармонії і розуміння всіх по відношенню до Мене, і щоб 

ваша молитва піднімалася, як пісня, як радісний гімн, що піднімає душі і вказує їм шлях, яким вони 

досягнуть мети своєї долі. 

25 Моє вчення дозволяє людині розвиватися в усіх аспектах її буття: воно чутливе і 

облагороджує серце, пробуджує і поглиблює розум, удосконалює і підносить душу. 

26 Зробіть з мого вчення ретельне дослідження, яке дозволить вам зрозуміти правильний 

спосіб практикувати моє вчення, щоб ваше розкриття було гармонійним; щоб ви не просто 

розвивали інтелект, не докладаючи зусиль для ідеалів душі, які ви повинні стимулювати. 

27 Всі здібності вашого єства можуть знайти в Моєму слові той світлий шлях, по якому вони 

можуть рости і вдосконалюватися в нескінченність. 

28 Я дав вам достатньо часу, щоб увібрати в себе і зрозуміти Моє вчення. Тим часом, багато з 

вас, хто колись прийшов сюди дітьми, зараз є підлітками, так само, як інші, хто прийшов підлітками, 

зараз є дорослими. Одні виросли на цьому шляху і тепер серед моїх "робітників", а інші відійшли у 

вічність і тепер займають своє місце серед моїх обранців. 

29 Я дав цьому народу достатньо часу для того, щоб в ньому народилася тверда і справжня 

віра і щоб він досягнув у своєму дусі глибокого пізнання Моєї Справи. Моє Слово готує вас до того 

часу, коли ви більше не будете чути цього голосу і вам доведеться зосередитися на найпотаємнішій 

частині вашого серця, щоб відчути Мою присутність і отримати Моє натхнення. 

30 Моє вчення записане у вашій совісті, там є ковчег, що найкраще зберігає Мій Закон, щоб - 

коли пройде час і відійдуть у минуле ті години духовного оновлення, проведені вами з Учителем, - 

суть Мого Слова вібрувала повним життям у вашій душі, пронизаній любов'ю і мудрістю. 

31 На всіх моїх уроках ви побачите, що Я постійно говорю вам про досягнення духовності, бо це 

те, що повинно відрізняти вас на землі. Без одухотворення ви не будете давати свідчення своїм 

ближнім, яке ви повинні давати. 

32 Не бійтеся того дня, коли Я докінчу Своє слово серед вас. Моя справа не загине, і ваша душа 

не впаде у відчай. Я готую в духовній долині істот, які втіляться на землі, щоб бути провідниками і 

пророками спільнот - істот світла, які навчать вас робити крок вперед по шляху, позначеному Моїм 

Словом. 

33 Сьогодні я хочу сказати вам, що так само, як ви залежите тут від істот світла, які приходять з 

духовного світу, щоб допомогти вам на вашому шляху, так само є духовні будинки, які залежать від 

деяких з вас, які приходять до них з посланням моєї настанови. 

Ви не знаєте, хто з тих, хто чує Мене в ці хвилини, повинен незабаром піти, виконуючи духовну 

місію. Ось чому багато сердець давно потребують очищення, і ось чому з кожним днем вони 

відчувають, як їхні душі все більше просвітлюються світлом мого вчення. 

34 Я хочу, щоб ви об'єдналися з духовними провідниками, щоб через любов до всіх ваших 

братів і сестер ви працювали для спасіння всіх істот, які зійшли зі шляху життя і правди. 

35 Зберігайте це слово у своїй душі, яке може послужити вам у годину смерті, коли ви покинете 

це існування, як підготовка до духовного звільнення. 

36 Зрозумійте, любі люди, який це був прекрасний час одкровень ─ час світла, що підносить 

душі! Блаженні ті, хто готується, бо ви приймете Моє світло з надлишком. 

37 Але пам'ятайте, що це лише початок епохи, що не все вам відкрито, що несе цей час для 

людей, і не все, що ви отримали, осмислено вами. 

38 Пройдуть дні, роки і століття, протягом яких це людство стане свідком чудових послань 

світла і духовних одкровень, яких його дух ніколи не знав. 

39 Ці часи вже настають, і тому ви повинні підготувати дорогу тим, хто прийде на ваші місця. Ви 

повинні благословляти дорогу своїми добрими справами. Тоді ви покладете початок будівництву 

істинного храму, яке інші продовжать за власним бажанням, а згодом прийдуть інші, щоб 

завершити його. 
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40 Я бачив, як ти боровся зі своєю плоттю, щоб підкорити її непокірність. Вам довелося вести 

великі битви зі своїм серцем, щоб домогтися від нього послуху і покори. Його природа бунтує 

проти вимог совісті, але якщо ви будете наполегливі в молитві, якщо ви будете уважні, ви зробите з 

нього найкращого співробітника в духовному вдосконаленні. Ця боротьба є частиною вашої 

спокути в цей час. 

41 Усі ваші якості були в вас з моменту вашого створення. Розум, чутливість, розум просвітлили 

вашу душу, щоб ви могли вести останній бій. Тоді, коли ви переможете зло і ваша душа стане 

пілотом, що веде плоть, ви зможете вийти до своїх ближніх і дати їм яскравий приклад того, як 

досягти еволюції душі. Не вихваляючись силою душі і самовладанням, ви покажете свої справи, і 

вони виявлять слухняність і уважність до Закону Мого. 

42 Коли ви перестанете чути Моє Слово через носіїв голосу, і ваша душа відчує бажання 

слідувати тому, чому Я навчав вас в цей час, нехай кожен з Моїх учнів вважає групу, до якої він 

приставлений, своєю сім'єю і наставляє і направляє її. 

Завжди користуйтеся милосердям, виправляйте з любов'ю і мудрістю, робіть відчутною 

атмосферу миру, подібну до тієї, яку ви створили сьогодні, тоді Мій Дух буде відчутно присутнім, 

щоб надихати і благословляти всіх. 

43 Не питайте нікого, звідки він прийшов, і навіщо він шукає Мене. Ілля поведе їх, і його година 

прийде. Вже зараз Я готую тих, хто прийде і привітає тих, хто вірить в це Слово, яке Я дав вам через 

людську здатність розуміння. 

44 Я навчаю вас, щоб ви були "пахощами" землі, щоб ви підсолоджували життя людей доброю 

звісткою про те, що Учитель повернувся до них у цей час скорботи і залишив Своє Слово у спадок 

для всіх, щоб вони живилися ним і жили вічно. 

45 Я не покладаю на вас завдання тотального перетворення цього людства. Несіть Моє Слово 

до сердець з переконанням, і воно буде творити чудеса серед ваших ближніх. Скільки втіхи вони 

отримають у дні відвідин, якщо знатимуть, як чути і тлумачити Моє вчення! А ви, як ви будете 

тужити за тими годинами, які ви проводили зі Мною і в які ви вбирали ту божественну сутність, 

відчуваючи себе маленькими дітьми, які отримують всю його ніжність і любов від вашого Отця. 

46 Людство сьогодні - благодатне поле для роботи. Поля дуже широкі, а робочих рук не 

вистачає. Як ви представите Мені це покоління наверненим до Мого Вчення, якщо не будете 

працювати? Ви маєте обмежений час, і багато чого треба зробити. Час настав слушний. 

Відбудовуйте зруйновані "храми" в серцях! Допомагайте відбудовувати домівки, проповідуйте 

одухотворення на своєму шляху думками, словами і справами! 

47 Пильнуй, щоб чеснота поверталася до людей, а діти були міцним зв'язком між батьком і 

матір'ю, молодь - міцним фундаментом нових поколінь, чоловік і дружина - образом Бога і Його 

творіння, і всі, об'єднавшись з ангелами-хранителями, які допомагають вам, утворювали досконалу 

гармонію зі Мною. 

48 Ваші прохання доходять до Мене, світло, пролите Мною, осяює ваше єство. Всі ваші роботи 

присутні, і ви можете судити про ваші заслуги. Біль, який ви зараз відчуваєте, пройде, і мир засяє на 

всій земній кулі. 

49 Моліться за народи, які воюють один з одним у війні. Поділіться своїм хлібом та одягом з 

тими, хто цього потребує. Відкривайте свої житниці і годуйте їх. Проявіть своє братерство в цю 

важку для світу годину. Проявляйте активну благодійність до хворих, готуйте душі, які мають 

відійти в інший світ, піднімайте віру стражденних, несіть мир усім своїм ближнім. Просіть, і Я 

зроблю чудеса серед людства. 

50 Ваш світ повний рабів. Саме тому в кожній людині живе глибоке прагнення до свободи. Але 

винні в цьому не закони духу і не людські, а ви самі. Бо істинний закон, чи то Божий, чи то 

людський, повинен вести, наставляти і захищати, але ніколи не сковувати. 
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51 Зрозумійте, що ви не вільні духом, бо - далекі від божественної суті, від закону любові до 

Отця свого понад усе створене, від любові один до одного як до братів і сестер у Творцеві - ви 

зробили себе рабами релігійного фанатизму, ідолопоклонства і забобонів. 

52 Не вільні ви і в людських законах, бо вони, які повинні встановлювати справедливість між 

людьми, уражені егоїзмом народів, несправедливістю і брехнею. 

53 Правителі і ті, хто має завдання направляти душі, також є дітьми Моєї божественності. 

Закони, які застосовують одні і другі, мають бути людськими. І все ж, як далеко один від одного 

вони ходять і живуть. 

54 Коли людство прийде до того, щоб "віддавати Боже - Богу, а кесареве - кесарю"? 

55 У той час як одні задовольняються життям лише за мірками світу і нехтують усіма 

Божественними законами, інші прагнуть до піднесення душі шляхами, прокладеними для них 

різними релігійними громадами, хоча в душі повстають проти них і ухиляються від підкорення 

земним законам. 

56 Істинно кажу вам: ні ті, ні інші не виконують свого обов'язку. 

57 Ось царська зоря, що сходить щодня на сході, 

як воно світить і зігріває всіх однаково, не надаючи переваги жодному створінню? 

58 Такою є любов Отця до всіх Своїх дітей, і такою має бути ваша любов і ваша праведність, 

щоб Мої закони так застосовувалися до людей. 

59 Хіба ви не усвідомлюєте досконалої гармонії, яка існує між Божественним і всім тим, що 

створено вашим серцем? Чому ж тоді між людьми, які є дітьми Божими, не може бути досконалої 

гармонії? 

60 Щасливий той, хто почує цей заклик і розпізнає час світла, в якому він живе, бо він зможе 

просуватися по шляху висхідного розвитку душі. 

61 Ви зараз перебуваєте в останніх роках, коли ви почуєте Моє слово, яке було як іскра Моєї 

мудрості у ваших життях. 

62 Ця настанова залишиться записаною в книгах і разом з учнями, які по-справжньому 

підготуються і понесуть незламну віру в своїх серцях, буде тим живим свідченням, яке Я залишу - 

коли прийде година Мого відходу - тим, хто не почув Мене в цій Третій Ері. 

63 Блаженні ті, хто, незважаючи на випробування, залишаються вірними, бо вони досягнуть 

мудрості і миру. 

64 Для того, щоб кожен міг виконати отримане завдання, ви повинні об'єднатися в єдиній волі, 

відкинути інерцію своєї плоті для духовного наставлення, більше не спрямовувати свій інтерес 

тільки на те, що стосується вашого матеріального життя, а думати також і про свою душу. 

65 Я - вічне життя, і якщо ви хочете досягти його, вам потрібно лише виконувати Мій закон. 

66 Відданість, яку ви маєте в межах мого "бар'єру", коли слухаєте мої слова, ви повинні 

зберігати і після, і у вашому житті повинні бути порядок, повага, дисципліна, смиренність. 

67 Я просвітлюю твою душу, твій розум і твоє серце, Я направляю твоє життя на правильний 

шлях. 

68 Я хочу, щоб моє вчення вкоренилося у ваших серцях, щоб ви не забули його, бо ви не 

знаєте, як вам буде не вистачати його в часи боротьби, і не знаєте, скільки часу ви повинні 

залишатися на цій землі. Тому робіть добро на основі мого вчення, щоб, коли Отець покличе вас, 

цей поклик не здивував вас, але застав вас у праці, як добрих робітників. 

69 Істинно кажу вам: це вчення відновить мораль цього світу, бо воно буде кроком до 

одухотворення, бо воно пробудить серця до братерства. 

70 Нині Я все ще незрозумілий, бо в той час, як простий люд у своєму невігластві пропонує 

Мені фанатичні культи, ті, кого вважають вченими або могутніми, кажуть, що вони самі по собі 

достатні. 

71 Як мало тих, хто йде за Мною! 
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72 Улюблені, нехай моє слово і надалі озброює вас. 

73 Дарую мир вашому серцю, спокій вашому дому і свободу вашому духу в ті хвилини, коли 

тіло віддається сну. 

74 Зберігайте цю благодать і прийміть моє благословення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 177 
1 Людство, ти, представлене в цю мить цією громадою, яка з покаянням і страхом стоїть на 

колінах перед обличчям свого Господа: чим ти можеш сплатити свій борг любові і бути по-

справжньому приємним своєму Отцеві? 

2 Я скажу вам, як це зробити: через боротьбу за ваш мир і душевне піднесення. Таким чином 

ви змиєте свою провину і піднімете свої душі. 

3 Я дарую вам певний час, в який ви зможете задовольнити тугу своєї душі. Нова епоха постає 

перед вашими очима, як осяйний день, сповнений обіцянок і одкровень. Своїм світлом вона хоче 

сказати вам: Борітеся! І в цьому слові міститься заповідь Отця. Боротися за мир, за оновлення, за 

перемогу одухотворення. 

4 Я закарбовую ці слова у вашій совісті, щоб вона повторювала їх вам на кожному кроці. 

5 Зрозумійте, що моя любов - це місто, яке ви повинні взяти. Є багато перешкод і багато 

ворогів, яких ви повинні перемогти. Вони дадуть вам бій, щоб зупинити вас, але невидимий меч 

виблискує в ваших руках, якщо ви вмієте ним володіти. Це меч любові. 

Боріться, перемагайте разом з Ним і не сумнівайтеся, бо врешті-решт ви побачите, як місто 

впаде, бо ваша любов перемогла Отця. 

6 Я хотів створити серед вас братерську і гостинну сім'ю, щоб "каравани" бездомних, які 

прагнуть миру і милосердя, входили у ваші домівки, щоб розділити любов, яку Я вклав у вас. Але 

ваша підготовка була повільною, ви зволікали, і каравани бездомних зупинялися в пустелі, коли 

бачили, що зірка, яка вела їхні кроки, зупинилася на своєму шляху. Тому Я не хочу, щоб люди 

застали вас "сплячими" або грішними, коли ви не спите, бо тоді ви не зможете бути свідками Мого 

повернення, але зрадите свого Вчителя. 

7 Я даю вам час для покаяння у своїх гріхах і перебудови свого життя. Нехай батько сімейства, 

який порушив свої обов'язки, покинувши своїх, піде і відновить дім. 

8 Нехай ті, хто приєднався до тих, хто впав у порок, піднімуться і подолають немочі плоті, 

використовуючи волю і силу свого духу, поки не стануть цілими. Нехай усі, хто є служителями цієї 

справи, єднаються духом, люблять один одного і підтримують один одного. Тоді зірка, яка 

зупинилася на своєму шляху і тим самим зупинила "великі каравани в пустелі", продовжить свій хід 

і вкаже цим натовпам людей шлях, який веде до землі миру. 

9 Коли ті люди, які прийшли сюди, рятуючись від війни, смерті і руйнувань, несучи в серцях 

образи ненависті і злочинів, входять в коло громади, де в кожному будинку піднімається 

святилище справжньої любові, де світло мого Закону сяє в кожному шлюбі, де батьки люблять 

дітей, а діти люблять і шанують батьків, де з ніжністю і мудрістю керують маленькими дітьми, де з 

повагою ставляться до людей похилого віку, - чи не здається вам, що перед обличчям таких ознак 

шанування Мого Закону вони визнають, що в цій громаді сталося диво, яке можна приписати тільки 

милосердю Отця? 

10 О люди, ви були жорстокими і невдячними до сьогоднішнього дня! Я не вимагав від вас 

ніяких підношень і не просив від вас неможливого. Якщо вам іноді здається, що вам важко 

слідувати Моєму вченню, то це через брак любові. Для того, хто любить, не існує ні перешкод, ні 

безодень, ні неможливостей, бо любов - це божественна сила, яка все оживляє, яка все рухає. 

11 Прийдіть на поля Мої, о натовпи людські! Поле чекає на вас, щоб прийняти зерно вашої 

любові і згодом винагородити ваші зусилля солодким плодом, який вийде зі свого лона. 

12 Міцно зв'яжіть себе узами братерства, бо спокуса підстерігає мій народ, наближається війна 

в прагненні до воріт, де спить сторож, щоб мор, голод і хвороби проникли в лоно цього народу з 

новими і невідомими якостями. 

13 Я дав вам земну науку для боротьби з цими нещастями і для усунення цих страждань. Але Я 

навчив вас науці вищій, перед якою вклоняються всі вороги світла, всі руйнівники здоров'я і миру. 

Ця наука - сила любові, яка зміцнюється в молитві. 
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14 Подумайте над цими словами, о люди, а потім прислухайтеся до того, що підказує вам ваша 

совість. 

15 Мій Дух посилає вам Свій мир, який ви не завжди вмієте зберігати. Коли ж ти навчишся 

носити Мене в собі так, щоб жодна твоя дія або думка не відштовхувала Мене? 

16 Нехай ніхто не збентежиться, коли Я скажу йому, що Я хочу, щоб ви носили Мене в 

найпотаємнішій частині вашого серця, бо Я хочу, щоб Моє Світло і Мій Мир жили в вас. 

17 Це Мій голос суду, який в цей день відкидає ваше невиконання обов'язку, вашу відсутність 

любові до цієї Справи, яку Я вам доручив і яка є вашою долею. Це Божественний голос, який нині 

достукується до вас через совість і примушує тремтіти ваше серце, коли запитує вас: що ви зробили 

з усім тим, що Я відкрив і навчив вас у цей Третій Час? 

18 На миті ви усвідомлюєте відповідальність, яка покладена на ваш дух. Але розуміння - це 

лише промінь світла, який ненадовго пронизує вас, а потім ви знову поринаєте в слабкість, бо 

завжди вважаєте себе незрілими, хворими і нужденними, тоді як насправді ви маєте в межах 

досяжності скарб божественних дарів. 

19 Якщо ви знайдете докір у Моєму слові, то він народжується з любові. Не називай Мене 

несправедливим, бо якби Я справді був таким, і якби ти зустрів у Мені "гнів", як ти любиш говорити, 

то Моя справедливість давно б уже знищила тебе. Але Я не знищую Своїх творінь, Я ставлю вас на 

шлях еволюції, щоб ви досягли на ньому своєї досконалості. 

20 Кажу вам, що істинне зачаття Бога ще не пізнане на землі, хоча Я послав Ісуса, щоб ви могли 

пізнати Мене через Нього. Розумію: Якби Я знав, що ця людина не досягне спасіння, то не прийшов 

би до неї з тією любов'ю, з якою завжди шукав її. Моя присутність серед вас є переконливим 

доказом того, що ви прийдете до Мене, бо Отець дуже добре знає майбутнє і долю всіх Своїх дітей. 

21 Я зроблю так, щоб Слово, яке Я дав тобі в цей час, було записано з ясністю, щоб людство 

знайшло в цій книзі пояснення багатьох вчень, яких воно не розуміло, і правильну інтерпретацію 

Мого Вчення. Тоді з цього знання народиться справжній страх, не страх перед Божою карою, а 

скорбота від того, що заплямував себе гріхом, образив Творця, що повернешся до Отця в 

потойбічний світ із заплямованою душею, так і не зробивши жодного кроку вперед на шляху 

одухотворення і істинного пізнання. 

22 Чим ви зможете сплатити борг любові, який ви заборгували своєму Отцеві? Чим ви зможете 

заплатити Тому, Хто постійно прощає ваші образи і вашу невдячність? Я скажу вам: роблячи справи, 

гідні Моєї Божественності, служачи і люблячи один одного. 

23 Перед вами новий рік, і в тому, що тільки закінчується, я не вимагаю звіту ні про природу, ні 

про її стихії: Я відчуваю Себе у вашому сумлінні і запитую вас, що ви зробили щодо вашої місії, і як 

ви використали час і дари, які Я вам довірив. 

24 Рік, що закінчується, говорив Мені про вашу боротьбу, ваші сльози, про зусилля, працю, але 

також про горе, кров, руїни і ненависть. Цей болісний баланс приніс тепер уже минулий рік перед 

моєю присутністю. 

25 Новий рік я дарую вам, і перед вашим поглядом він з'являється на горизонті, як смуга світла, 

що запалює вашу надію на майбутнє. Це світло - це голос, який буде говорити вам щодня: Бийся! 

26 Так, люди, боріться за мир, боріться за оновлення, боріться за справедливість! 

27 Чотири роки моє слово дається вам тільки для того, щоб попрощатися з цим "днем". Вмійте 

використовувати цей дорогоцінний час. Моя робота не закінчиться в 1950 році, бо вона належить 

вічності, так само як і ваше завдання не закінчиться в цей час. Швидше, ваша боротьба тільки тоді 

по-справжньому почнеться, тому що під час мого проголошення ви були тільки в підготовці. 

28 Зрозумійте, щоб об'єднати духовне і земне завдання в одному законі, щоб ви могли 

принести добре виконання Отцю. 

29 Я вчу вас не тільки віддавати Мені належне, але й віддавати кесареве кесарю. 

30 Незабаром світ дізнається про тебе, і через тебе люди дізнаються про Мій прихід, про Мої 

чудеса і Моє вчення. Люди будуть досліджувати ці місця збору і судити про ваше життя. Серед них 
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будуть представники влади, священнослужителі сект і церков, науковці та ті, хто досліджує 

потойбічне життя. Моє бажання, щоб у лоні ваших зібрань і в лоні ваших домівок ви виявляли якщо 

не досконалість, то таку ж злагоду, моральність, повагу, любов один до одного і духовність. 

31 Що б подумали ті, хто прийшов у пошуках істини, якби побачили серед вас фанатизм у 

ваших духовних поклоніннях, а в особистому житті - розлучених подружжя або покинутих дітей 

через те, що їхні батьки не знають, як виконувати свої обов'язки? 

32 Подивіться на птахів, які в'ють свої гнізда на гілках дерев, і беріть з них приклад, якщо 

потрібно. Не питайте Мене, як повинні любити один одного ті, хто вступив у шлюб, і як вони 

повинні любити своїх дітей. Погляньте на ці гнізда, і ви відкриєте для себе урок вірності та ніжності. 

Якби всі люди так любили один одного! 

33 Пильнуйте і боріться, щоб, коли закінчиться 1950 рік, ви змогли принести Отцеві гідні Його 

плоди. Бо якщо ви не будете озброєні тоді, то буде великий біль серед народів у момент Мого 

відходу. 

34 Якщо ви не підготуєте себе до того, щоб переносити відсутність Мого Слова - наскільки 

болісним буде для вас Моє прощання і те, що скаже вам Мій Духовний Світ. 

35 У цей день, коли Мій Дух наповнив вас миром і благословенням, - чого ще ви можете 

просити від Мене? 

36 Зараз це Я прошу вас, стукаю у двері ваших сердець, прошу вас любити один одного. 

37 Щиро моліться за мир народів, глибоко відчувайте біль людства. 

38 Істинно кажу вам, що пошесть і смерть оточують народ ваш. У вас немає наукових засобів, 

щоб зупинити навалу пошестей і негараздів. Але користуйтеся молитвою, і ви знайдете в ній зброю 

і силу для боротьби з цими згубними небезпеками. Моліться і поєднуйте молитву з добрими 

справами, тоді ви матимете справжню заслугу перед Господом, який є всемогутнім і заради вашого 

смирення даруватиме вам чудеса, здатні здивувати світ. 

39 Коли сили природи розв'язуються, подаючи знаки суду, моліться, зберігайте спокій і плачте 

не за себе, а за інших. Але витри сльози того, хто просить тебе, вислухай його плач і дай йому 

цілющий бальзам. 

40 Любе людство, не думайте, що Я повернувся в цей час, щоб вимагати від вас Мою Кров, 

пролиту в Другу Епоху, - ні, та життєва суть залишається у ваших душах. Ця кров заговорить у 

кожному з вас, коли прийде час. А до того часу багато хто чекає Другого пришестя Сина Божого, 

щоб знову вимагати від Нього Його Крові. У кожному серці Моїх дітей Я зараз переживаю Свої 

Божественні пристрасті. 

41 Я народжуюся в людині в її невинності, коли вона пробуджується до віри. Я страждаю в 

ньому, коли його пристрасті розв'язуються і бичують його. Я несу важкий хрест його гріхів, його 

невдячності і його гордині. Я вмираю в його серці, коли він відрікається від Мене і заявляє, що не 

має іншого Господа і іншого Царя, крім світу. Там, у найглибшій і найпотаємнішій частині його єства, 

Я знаходжу Свою могилу. 

42 Часом це серце чує, немов далеке відлуння, голос Майстра - того, кого він хотів би вбити в 

собі, щоб не ставив перешкод на своєму шляху. Саме голос його совісті долає стіну матеріалізму, 

яка оточує це серце, поки нарешті не дає про себе знати. 

43 Так само, як Я знайшов хрест і гріб у кожному серці людському, - істинно кажу вам, - так 

само в кожному з них буде третій день, коли Я воскресну, сповнений світла і слави. 

44 Сьогодні насіннєві поля пусті. Іноді хочеться надати цінності своєму життю, посіявши добро 

в будь-якій його формі. Але потім ти відмовляєшся від нього і нарікаєш на свою затію, бо замість 

ріллі, яка дозволила б тобі сіяти, ти натрапив лише на каміння; і це тому, що ти не зрозумів, що 

перед тим, як сіяти, ти повинен знати поля, на яких маєш намір це робити. Пройдіться по них, 

підготуйте їх, очистіть і зробіть їх родючими. Цього, діти мої, ви ще не вмієте робити. Саме тому 

ваші добрі наміри, ідеї та натхнення часто зазнавали поразки. 
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Але не впадайте у відчай у вашій боротьбі; навпаки, ви можете розбудити своїх ближніх, 

відкривши їм очі на правду і світло цього часу, щоб люди усвідомили, що кожен біль, який люди 

змушені пити як чашу страждань, є серпом, що творить справедливість, який зрізає бур'яни з 

коренем. Саме мудре і невблаганне правосуддя орає і готує поля. 

Бо потім вона пробудить людей, народи і нації, і вже не потрібно буде, щоб біль змивав усі 

гріхи, бо на її місці залишиться покаяння, роздуми і оновлення тих, хто бажає досягти тієї ж мети, а 

саме - очищення. 

Але коли ви досягнете цього, настане час, коли це слово пролунає в усьому світі як пісня любові і 

повернення до миру. 

45 Сьогодні я бачу, що ви не розумієте всього того, що на вас насувається, тому що серед 

людей панує повне невігластво і розгубленість. 

46 Більшість людей називають себе християнами, але в більшості випадків своїм життям і 

вчинками доводять протилежне. 

47 Коли вони роблять щось хороше, то роблять про це відомо і хваляться цим, а коли 

помиляються, шкодують про це і просять у Мене прощення, то роблять це так, що доводять, що 

навіть не знають, у чому полягає Моє прощення. 

48 Тепер ви можете сказати світові, о люди, що ви чуєте це слово, що Моє світло знову 

прийшло до людства, тим більше, що ви можете також оголосити йому, що людство незабаром 

позбудеться своєї летаргії. 

49 Я більше не дам вам людської крові, щоб врятувати вас від гріха. Якщо Моя Божественна 

Кров, пролита в ту Другу Еру, говорила вам про Божественну і нескінченну любов, про піднесене 

прощення і вічне життя, то ви зрозумієте, що ця Кров ні на мить не переставала литися на вас, на 

ваше єство, щоб показати своїм слідом шлях до вашої висхідної еволюції. 

50 Ніхто не повинен чекати і шукати Мене як людину. Бо якби я був готовий виконати ваше 

бажання, то такий прояв був би несвоєчасним, і ви повинні розуміти, що Учитель ніколи не зробить 

нічого не досконалого, бо Його вчення завжди досконале, бо Він вчить тому, що досконале. 

51 Так само, коли ця форма проголошення, яку Я зараз використовував з вами, закінчиться, не 

буде жодного благання і жодного прохання, яке б змусило Мене не виконати те, що Я оголосив 

вам. Ця прокламація закінчиться назавжди, тому що її час закінчиться і її завдання буде виконано. 

52 Незабаром виповниться 2000 років відтоді, як Я перебуваю серед вас як людина, і кров, яку 

Я заповідав вам як доказ Моєї любові, є спадщиною, яка все ще свіжа. 

53 Проте світ вимагає Моєї Крові ще раз, і Я дам йому її, але не ту, що оживляє тіло, а ту, що дає 

вічне життя душі. Своїм світлом я буду посилати людям життя і здоров'я. Він буде як сонце, яке 

пускає своє тепло до замерзаючих сердець цього людства. 

54 Над усім милість Моя пошириться, немовби вона 

це крила жайворонка, що вкриває своїх пташенят. Моя любов буде ніжнішою і прекраснішою, ніж 

блакитний небосхил, яким так милуються твої очі. Ви відчуєте Мій подих життя, як небесний 

вітерець, який здатна сприйняти тільки ваша душа. Я є час, життя, а також вічність. Я - весна і літо, 

осінь і зима вашого життя, і кожна з цих фаз життя - це відчутне і живе вчення, яке дає 

Божественний Учитель своїм дітям. 

55 Нехай божественна ранкова роса проникне у вашу душу, щоб у ній настала вічна весна. 

Нехай серце втомлюється під палючим сонцем життєвої боротьби, але нехай квіти чесноти, віри і 

любові залишаються свіжими в глибині Вашого єства. 

56 Чого ти сумуєш? Ти не знаєш. Я добре знаю, що скорбота обтяжує вас, бо ви допустили, щоб 

ваші душі захворіли одночасно з тілами. Коли буря пристрастей чи випробувань бичує тебе, або 

"сніги зими" змушують замерзати, ти втрачаєш будь-яку надію і бажання жити. 

57 Мій дух також засмучений, бо Він завжди бачить це плачуче людство, яке не хоче 

прокинутися і усвідомити, що ця земля - це все ж таки земний рай. Я бачу, як ви гинете від голоду, 
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хоча вас оточують родючість і життя. Саме цю людяність я маю на увазі, коли кажу вам: "Мають очі, 

та не бачать". 

58 Люди погналися за наукою без міри і мети, і відкрили багато "чудес". Але того дива, яке дає 

справжній мир, справжнє здоров'я і справжнє щастя, вони не відкрили серед усіх благ землі, бо 

воно знаходиться за межами людського, туди, куди людина просто не хотіла дотягнутися. Цієї 

"божественної науки" навчав Ісус, коли говорив вам: "Любіть один одного. 

59 Шукайте Царства Ісуса, яке не від світу цього, і ви знайдете в ньому необхідне світло і мир, 

щоб зробити це земне життя прекраснішим і легшим. 

60 Зараз ви прийшли, щоб отримати Божественний мандат. Я бачу, що ви готові підкорятися 

Моєму закону, намагаючись йти по сліду, який залишив Ісус. 

61 Давно Я не був серед вас, але і зараз стукаю у двері ваших сердець, щоб ви любили один 

одного. 

62 Блаженний той, хто вмів підготувати себе до того, щоб прийняти в своє серце Небесного 

Отця, бо Він дає йому можливість завжди творити добро, зважаючи на бажання учня бути зі своїм 

Учителем. 

63 Якщо в цьому році, що починається для вас, ви зіткнетеся з випробуванням, будьте 

сильними і не впадайте у відчай. Тоді ви зможете довести своїм ближнім ту силу, яка є у вашому 

дусі. Тоді вони захочуть знати джерело, з якого ви пили, і дізнаються, що Я, Христос, є тим 

джерелом, від якого вони досі відступили. 

64 Істинно кажу вам, до цього джерела прийдуть люди всіх рас і релігій, бо у всіх формах 

поклоніння, які люди потім присвятять Мені, буде присутня духовність, і нарешті всі дуже близько 

підійдуть до істини, до єдності. 

65 Учні, були моменти, коли ви відчували Мою справедливість, і Я бачив, як ви смиренно 

сповідалися перед Моїм Божественним Духом. Тоді Я відвернув Свій погляд від ваших гріхів і 

зосередив його тільки на тому, що ви - Мої діти, яких Я люблю і прощаю. Так Я вчу вас любити і 

прощати своїх ближніх. 

66 Не втрачайте час, не використовуючи його, бо ніхто не знає, скільки йому залишилося жити 

на цьому світі. Тому я кажу вам: Не чекайте більш слушного часу, ніж теперішній, щоб приступити 

до роботи. Не дозвольте, поки ви чекаєте кращих часів, щоб смерть застала вас зненацька, без 

врожаю і без виконання вашої місії. 

67 Наближається 1950 рік, коли Я попрощаюся з вами з цим проголошенням, і це прощання 

буде відчуватися вами так само, як це відчували Мої учні Другої Ери, коли Я оголосив їм, що настав 

час Мого відходу. 

68 Якщо вони і мали втіху бачити Мене знову після Моєї смерті, то тільки для того, щоб 

закарбувати вогнем у своїй душі істину Духовного Життя. Але серед вас лише деякі побачать 

людську подобу Ісуса. Інші відчують його глибоко, і це буде шлях до з'єднання зі Мною від духу до 

духу. 

69 Пильнуйте і моліться за мир на землі, щоб закінчилися численні негаразди, бо на ній - 

насіння нових поколінь. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 178 
1 Люди: Кожного разу, коли починається новий рік, я чую від вас такі запитання: "Господи, 

невже і цей рік принесе нам випробування?". На це я вам відповідаю, що життя - це постійне 

випробування, але не треба боятися. Бо якщо ви вмієте спостерігати і молитися, ви зможете 

просуватися у своєму відшкодуванні, поки не досягнете мети своєї долі. 

2 Ті випробування, які переживають люди, є плодами, які вони пожинають, є результатом 

їхнього власного посіву - врожаєм, який іноді є результатом насіння, посіяного ними в 

попередньому році, а в інших випадках - плодами того, що вони посіяли за багато років до того або 

в інших втіленнях. 

3 Починається новий рік? Тоді робіть так, як роблять добрі сіячі, які спочатку очищають своє 

насіння, чекаючи слушного часу, щоб покласти його в родючий ґрунт. Тож і ви повинні спочатку 

очистити своє серце, щоб завтра зібрати добрий врожай миру, любові та задоволення від своїх 

добрих справ. 

4 Чи бачили ви гармонію, в якій живе все творіння? У вас не складається враження, що в 

усьому, що існує, істоти люблять одне одного? Подивіться на сонце: хіба воно не схоже на батька, 

який простягає руки, щоб обійняти все створіння в обіймах, сповнених життя і любові, світла і 

енергії? Подивіться, як від дотику її теплих променів розкриваються квіти, співають птахи і 

ворушаться істоти, віддаючи данину вдячної любові Царю-Зірці. 

5 Це прекрасний приклад того, як треба бути в гармонії з усім, що тебе оточує в природі і з 

усім духовним. 

6 Від розуміння, яке люди отримують від цих вчень і через підпорядкування законам, які 

керують Всесвітом, залежить їхнє щастя, якого, як вважають деякі, не існує на землі, і яке, як 

думають інші, є у мене одного в надлишку, але яке дуже добре проявляється в мирі вашої душі. 

7 Тепер ви знаєте, о любі люди, що ваше блаженство в вас самих, щоб ви могли навчити 

людей, що в основі їхнього єства, де, як вони думають, є тільки гіркота, ненависть і образа, каяття і 

сльози, є світло, яке ніщо не може погасити, - це світло духу. 

8 Звивистими шляхами людство спрямовувало свої кроки, бо кожне покоління бере у спадок 

помилки попередніх поколінь, і з плином часу над тобою його помилки множаться. Це людство 

зараз пожинає плоди насіння болю, яке воно посіяло раніше у світі, так само, як прийдешні 

покоління будуть пожинати плоди того, що ви сієте сьогодні. 

9 Чому ви не спрямуєте свої переконання, зусилля, науки, ідеали і бажання на єдиний шлях 

праведності, який вказує вам Моє Вчення? Коли ж люди нарешті усвідомлять істинність Мого 

Слова? 

10 Мій непорушний і вічний Закон встає перед людьми і вказує їм шлях до істинного щастя - 

шлях, який веде на ниви, де, сіючи добро, пожинають жнива миру. 

11 Блаженні ті, хто відчув мій заклик у глибині свого серця і поспішив почути божественну 

настанову, бо через її духовний сенс їхні знання зростуть. Вони будуть як оплот серед своїх рідних, і 

завдяки своїй вірі зможуть вистояти у випробуваннях. 

12 Я заберу з вас усяку неправду, щоб ваші діла були приємні в очах Отця. 

13 У цій школі Христа було багато початківців, які, прийшовши сюди, говорили Учителю всієї 

мудрості: "Господи, якщо Ти є Христос, який так навчає, і відкриваєш у кожному з нас те завдання і 

ті здібності, якими він володіє, - дай нам здійснення нашого призначення, щоб досягти Тебе". 

14 Потім я показав вам ваш спадок, дав вам завдання і зробив вас "робітниками". Але істинно 

кажу вам: Я не маю привілейованих серед Моїх дітей, бо кожен, хто підійде з бажанням служити 

Мені, отримає Мою благодать у своє серце. Але так само настане момент, коли все, що ви зробили 

з довіреними вам дарами, буде оцінено Мною, і вам доведеться відповідати переді Мною. 

15 Зараз Я ще не вимагаю від вас звіту, бо ви намагаєтеся застосувати Мій Закон до справ 

вашого життя і ще занадто незрілі, щоб понести вирок. Але кожен з вас повинен бути ревним 
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охоронцем Моїх настанов. Це виконання місії не повинно заважати вам також виконувати 

зобов'язання вашого світу. Подивіться на тих, хто відмовився від цього спадку: В них - смуток і 

порожнеча. Але моє милосердя велике і проявляється в тому, що я їх прощаю. 

16 Той, хто виконував по праву, відчуває Мій мир, а хто не виконував, того Я шукаю через його 

совість, щоб він не спав, щоб душа не була здивована смертною годиною без добрих справ, бо без 

них вона не зможе злетіти. 

17 Передавайте моє вчення від серця до серця. Коли ваші співвітчизники отримають його, одні 

скажуть: "У цьому слові міститься пророцтво", а інші вважатимуть його малозначущим вченням. 

Одні вважатимуть його прогресивним, інші - дуже відсталим. Кожен трактуватиме його відповідно 

до своїх духовних можливостей і чистоти своїх справ. 

18 Будьте смиренними, щоб бути живим прикладом для людей і щоб моя праця була визнана. 

19 Але будьте смиренними не тільки в той короткий час, коли ви слухаєте Мене, але й у всьому 

вашому житті, щоб ви могли змінити розум ваших ближніх, бо одне лише слово не переконає. 

Готуйтеся до прикладу і навіть до самопожертви. 

20 Якщо ви любите Мене, підіть і пробачте тому, хто вас образив. Якщо ви любите Мене, підете 

в табір хворих або в темницю в'язня. Утішайте їх і моліться разом з ними. Тоді ваша любов зігне 

будь-яку зарозумілість, яку ви можете мати в собі. 

21 Моє Слово - це заклик до пробудження, бо поки ви зі Мною, ви - як ягнята лагідні. Але коли 

ви повертаєтеся до свого повсякденного життя, ви "розриваєте себе на частини" і відмовляєте собі 

у прощенні. 

22 Час самозаспокоєння закінчився і ви повинні вийти із застою для більшої еволюції ваших 

душ. 

23 Одягайте білі шати духовності, щоб, говорячи про Мої слова людям, ви робили це з 

неупередженістю маленької дитини. Тоді ви не будете боятися говорити про Мої справи, бо ваші 

справи і ваше життя будуть говорити за вас. 

24 Моє слово через глашатаїв однакове за змістом. Я говорю з кожною громадою відповідно 

до їхнього розуміння і можливостей. 

25 Сьогодні, з початком нового року, ви вже в перші його години об'єднали свої сили для 

продовження боротьби. Ось як ви повідомили Мені про це. Ваша постанова - піднятися як добрий 

сіяч, який кладе зерно в підготовлену борозну - з бажанням принести багатий урожай в кінці 

роботи. 

26 Це зерно - слово, сповнене світла, яке ви сієте в серцях своїх ближніх. 

27 Вам доведеться зіткнутися зі світом, вченістю людською; бо ті, хто навчений, дадуть вам бій, 

і якщо ви не будете тоді тверді у своїй вірі, то вийдете з нього переможеними. 

28 Я не для того наповнював ваші голови наукою, щоб ви сперечалися з вченими. Я просвітив 

вашу душу для проникнення в "незбагненне" через піднесення і натхнення. Ніхто не зможе 

стверджувати, що ви вже знали те, що отримали за цей час. Бо багато вчень, які Я давав вам 

протягом цього часу через людський розум, є новими одкровеннями. 

29 Ви говорите про душу, про її безсмертя, бо їй дарується життя вічне. Але перш ніж говорити 

про ці одкровення, їх треба спочатку відчути. Тільки тоді ви можете називати себе моїми учнями. 

30 Спіритизм - це не той, хто входить в ці місця зустрічей, де Я даю вам Своє Слово. 

Спіритуаліст - це той, хто молиться духовно і злітає духом з будь-якого місця. Духовник - це той, хто 

бореться за досконалість своєї душі, а також той, хто живе для того, щоб полегшити біль інших. 

31 Зрозумійте, що спіритизм може бути де завгодно. Його будуть впізнавати більше за 

справами, ніж за словами. Тому я вам і кажу весь час: Будьте прикладом любові, смирення і 

милосердя. 

32 Визнати, що не кожен, хто називає себе спіритуалістом, є ним. 

33 Я спростив вашу релігійну практику і богослужіння, не даючи вам нових законів. 
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34 Я дав вам зрозуміти, що поклоніння Моїй божественності за допомогою зображень було 

недосконалим і що вам слід відмовитися від будь-якого фанатизму. 

35 Хіба ви не знаєте, що сила вашого Бога обмежена, щоб прийти до вас? Хіба Я не говорив 

вам, що коли ви вірите, Я спускаюся до вашого серця, щоб дати йому життя? Хіба Я не вчив вас, що 

якщо ви чисті серцем і душею, то Я перебуваю в вас? 

36 Ви не могли пережити цю еру світла раніше, тому що той невеликий розвиток, який ви 

мали, не дозволив би вам. Але тепер, коли ви живете цим і роздумуєте над цим, для вас здається 

найбільш природним пережити виконання пророцтв. 

37 Навіть вчений відкрив "чудеса" і досягнув успіхів, які ви колись вважали неможливими. 

38 Чому б вам не усвідомити, що всі ці чудові справи - завдяки милості їхнього Господа? 

39 Спіритизм вчить людей і запрошує їх відкривати Мене по-своєму, бо Я виражений у всьому 

як Творець, як Сила, як Життя, Досконалість і Гармонія. А хто може підтримувати цю гармонію у 

Всесвіті, як не Бог? Цей Бог не має форми, і ви не повинні уявляти Його в обмежених формах, бо 

тоді, покинувши цей світ, ви зіткнетеся з реальністю, яку не зможете зрозуміти. 

40 Мої настанови - це не тільки знання, вони пестять і втішають. Моє милосердя простягається 

над усіма, хто страждає, хто проливає сльози, хто терпить несправедливість. Вона втішає матір і 

дружину, оберігає діву, зміцнює юнака і підтримує старого. Вона запалює світло надії на те 

невимовне блаженство, яке чекає на всіх вас. 

41 У цей час Я виливаю на вас Свою благодать, щоб ви продовжували йти шляхом світла і ні 

біль, ні поразки не були настільки сильні, щоб відокремити вас від них. 

42 У вашій душі вже живе прагнення досягти своєї істинної домівки, світу миру вашого Отця. 

Тут ви очистилися в горнилі життєвої боротьби, в мінливих долях і випробуваннях. Але Я кажу вам: 

Ідіть до мети з твердістю і відданістю, бо якщо не буде в вас терпіння, то ви зробите шлях ще 

довшим. 

43 Як би довго не тривало це земне життя, воно є минущим і швидкоплинним у порівнянні з 

життям духовним, яке є нетлінним. 

44 Славу в житті обіцяю тобі, щоб ти не боявся втратити це тіло, яке ти так любиш. 

45 Я подбаю про те, щоб всі люди, які населяли цю землю, впізнавали один одного в 

потойбічному світі, любили один одного і жили в мирі. Тоді ви зрозумієте сенс залишеного вами 

існування з усіма його стражданнями і випробуваннями, часом незбагненними для людини. 

46 Духовне життя настільки близьке до вас, що іноді достатньо закрити очі тіла і відкрити очі 

духу, щоб мати можливість споглядати чудеса цього царства. 

47 Ви настільки близькі до "духовної долини", що вам може вистачити миті, щоб перейти з 

цього світу в той. 

У всі часи Я говорив людям про ці одкровення через Моїх пророків, які свідчили про Мою 

істину. У цей час Я говорю вам про єдиний шлях, який веде до Мого Царства, і Я роблю це через 

чоловіків і жінок, які були підготовлені до цього заради Моєї милості. 

48 Усвідомте, що ви не залишені в цьому житті на самоті. Якби ви жили духовно, то могли б 

бачити і відчувати духовний світ дуже близько до себе. Нехай правда і слава того світу 

відображається у всіх вчинках вашого життя. 

49 Завжди присвячуйте моменти найчистіших думок Отцю Небесному, щоб без коливань і 

просвітлені світлом вашого духу ви могли досягти часу, коли ви вступите в прямий діалог з Моїм 

духом, що буде після 1950 року, коли ви більше не будете чути Мене в цій формі. 

50 Без піднесення ви не зможете досягти того діалогу вашої душі з вашим Творцем. Зробіть 

своє бажання піднестися до Мене своїм і присвятіть Мені частину часу, який ви ще живете на землі, 

щоб перехідний крок у Потойбіччя став легким для вашої душі. 

51 Подивіться, як ваші почуття, серце і душа прийшли в гармонію, слухаючи Мене. Тіло і душа 

глибоко замислилися над своїм майбутнім. Перший знає і приймає свій кінець, другий радіє, 
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вдивляючись у безмежний горизонт, що відкривається його погляду. Але хто в змозі виміряти 

духовну відстань, яку вона повинна подолати, щоб досягти Мене, Я - мета вашої досконалості? Хто 

може знати хоча б годину, яку показує годинник вічності, коли він залишає своє тіло на землі? 

52 Живіть підготовленими, спостерігайте і моліться. Збирайте заслуги і не будете боятися 

смерті. Бо коли ваша душа покине тіло, вона розправить крила і навчиться літати, як молоді 

пташенята, що вилітають з гнізда, щоб наважитися на перший політ. 

53 Не варто сумувати при думці про зречення. Тільки матеріаліст відчуває тугу і страждає, коли 

згадує про задоволення цього життя. Не будьте матеріалістами, займайтеся тим, що стосується 

вашої душі, не забуваючи при цьому про людську частину вашого єства. 

54 Зрозумійте, що все підготовлено для вашого частування. Хто хоче скуштувати цей бенкет 

любові, сідайте за Мій стіл і бенкетуйте ним, як ангели. 

55 Ви прийшли сюди не випадково, ви приведені Мною, щоб бути присутніми на Моїх проявах. 

Я знайшов багатьох з вас мертвими для духовного життя, і Моє Слово воскресило вас. Сьогодні ви 

дихаєте життям і у вашому серці є надія. Я приймаю всіх - і тих, хто має віру, і тих, хто не має. 

Людям з різних церков і сект кажу: Блаженні ті, хто вірує в Моє Слово. 

56 Якщо ви сприймаєте моє натхнення і трансформуєте його в 

Якщо ви хочете висловлювати свої думки і слова, працюйте над собою: Ви всі можете бути моїми 

посередниками. Отець хоче бути зрозумілим Своїм дітям, і тому запрошує вас увійти до духовного 

храму. 

57 Шукайте Мене з чистим серцем, завжди прислухаючись до голосу своєї совісті, і істинно 

кажу вам, ви знайдете Мене дуже скоро. Ще до того, як твоя душа відлетить, Я прийду до тебе, 

щоб привести тебе в той дім миру, який Я обіцяв тобі. Але необхідно, щоб ви знали шлях, який веде 

до Мене: Ваш шлях лежить до одухотворення. Щоб піднятися на вершину, треба молитися і 

докладати зусиль. 

Я поки що не бачу серед народів землі святого бажання одухотворити себе. Матеріалізм ще не 

дійшов до встановленої Мною межі, але кінець цього періоду близький. Після цього ви будете 

прагнути повернутися до практики любові і милосердя, щоб через заслуги отримати вознесіння 

своєї душі. 

58 Темні смуги, які породжує гріх і концептуальна плутанина, будуть розчинені, і істинний 

закон осяє всіх істот. 

59 Я дарую вам великі видіння, які говорять вам про майбутнє, щоб ви могли тлумачити їх і 

бути готовими. Свідчіть про них своїм ближнім. Але прийде час, коли люди різних рас і різних 

народів у нескінченності побачать мої знамення, і це буде розрадою для одних і щасливим 

виконанням для інших, які побачать в цьому виконання мого слова. 

60 Моє вчення містить усі духовні знання, які ви тільки можете бажати. У вашій душі ви 

відкриєте досвід, який ви накопичили на своєму шляху розвитку, і він послужить вам для того, щоб 

знайти шлях до духовного висхідного розвитку, якщо ви знаєте, як підготувати себе. 

61 Ти підносиш пісню хвали своєю молитвою, яка доходить до Мене. Ти пропонуєш Мені свою 

боротьбу в Моїй справі і сподіваєшся, що посіяне тобою насіння буде добрим і приємним для 

Мене. Підтверджую: Ви розсіваєте Моє насіння на благословенних полях, бо знаєте, що блага, які Я 

дав вам, не тільки для вас, але й для ваших ближніх. 

У цій справі Я не вимагаю від вас ніяких жертв, але тільки дотримання закону; щоб ви жили як 

діти Мої і виявляли чесноти, якими Я наділив вас. Будьте чистими посудинами всередині і зовні, 

щоб божественна досконалість була в достатку для вас. 

62 Часом я бачив протести і невдоволення вашою долею. Тимчасове життя, яке ви маєте на 

землі, вас не задовольняє. Але Учитель говорить вам: Справжній дім душі - у потойбічному світі. 

Наберіться терпіння, мужньо пройдіть через випробування і дотримуйтесь мого закону в цей 

період. Дбайте про те, щоб погані часи стали добрими, а коли чуєте звістки про війну і руйнування, 

моліться і не втручайтеся, не ставайте на чийсь бік. Ці та багато інших катастрофічних подій 
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розв'язані і проводять роботу очищення серед людства, але це на благо і розвиток душ. Після цієї 

великої битви, яку веде Дух, вас чекає краща земля, і ви тоді досягнете вищого етапу, де ви 

відпочинете від ваших трудів. 

63 Відкрийте свої духовні очі і споглядайте час, в якому ви живете, тоді ви зможете підтвердити 

мої слова про Другу Епоху, яка сповістила про великі випробування для людства. 

64 Все сталося так, як написано. Піднімайтеся духовно, слідуйте Моєму вченню чистим 

розумом і не забувайте, що Я говорив вам, що боротьба вселенська, що душа бореться не тільки на 

землі, але і на інших площинах буття. 

Допоможіть своїм прикладом тим легіонам безтілесних душ, які ще живуть, прив'язані до 

матерії. Відчуйте, як вони наближаються до вас у своєму бажанні молитви і допомоги. Не 

відштовхуйте їх, допоможіть їм знайти вихід із стану розгубленості, вплиньте на них своїм 

співчуттям, перш ніж вони вплинуть на вас. Тоді ті, хто через вашу любов досягнуть світла мого 

вчення, стануть вашими захисниками, сповненими вдячності, і будуть допомагати вам у виконанні 

вашої місії. Все розгортатиметься в рамках Моїх законів любові і справедливості. Любіть у Мені всіх, 

навіть якщо ви перебуваєте в різних духовних площинах. Ви також повинні прощати один одного. 

65 Боріться всіма силами свого духу, щоб досягти виконання свого призначення. Залежно від 

вашого рішення, ви дасте можливість проявитися вашій чесноті і зможете довести свою віру 

словами і справами любові. 

66 У цю епоху, як і в Другу, Учитель з'являється серед Своїх учнів і, бачачи в них таку велику 

простоту і смиренність, дарує їм благодать чути Його Слово. 

67 Пам'ятайте, що кожна справа прийде до Мене, коли вона буде заснована на Моєму Законі. 

68 Мій Закон - це добре насіння, яке ви отримали від Мене і яке ви покладете в серце ваших 

ближніх і в серце ваших дітей. Є серця, які запалюються, як смолоскипи віри, на Мій заклик, і які 

залишаться в Моїй справі. 

69 У своїй боротьбі ви часто перемагали спокуси, спонукувані високою метою, щоб моє вчення 

процвітало серед людей. 

70 Я хочу просвітити твою душу Своєю мудрістю, щоб при зустрічі з тим, хто не поділяє твоєї 

віри, ти дав йому переконливі докази того, що знаєш істину, і одночасно допоміг йому увірувати. 

71 Вони запитають вас, чи вважаєте ви себе пророками, і чи маєте ви владу над духом, і 

піддадуть вас випробуванню, як Ілля в перший час. Ви надасте їм докази. 

Але для цього необхідно, щоб ви мали віру в цю годину, виконували Мій закон і підкорилися Моїй 

волі. 

72 Тут Учитель говорить через людський розум, який є образом божественного розуму, даром, 

який Я вклав у найдосконаліше створіння, що населяє землю, - людину. Навіщо сумніватися в тому, 

що Я проявляю Себе саме в такому вигляді, коли Я виражений у кожному з вас? Мудрість, яка 

випромінюється з цього слова, - це безмежний горизонт, який я відкриваю духу, щоб ви могли 

пізнати істину і тим самим відчути найвище щастя. 

73 Той, хто відкриє очі на це світло, вже не зможе шукати Мене через мальовничі творіння, 

створені власною рукою, бо належатиме до тих, хто натхненний душевним піднесенням і 

причащається до Моєї божественності. 

74 Людина повинна навчитися відриватися від тіла в момент свого піднесення, щоб той 

короткий час, протягом якого її дух перебуває в потойбічному світі, послужив їй для просвітлення і 

зміцнення. Так він завжди знайде шлях до висхідного розвитку і вкаже його тому, хто його не знає. 

Я дам вам можливість стати свідками цих одкровень. 

75 Сьогодні Я кажу вам, щоб ви прагнули спасти не тільки свою душу, але й душі ваших 

ближніх, через що людство побачить сповнення Мого Слова, яке вчить вас любити один одного. 

76 Багато з того, що ви просите в Мене, Я даю вам. Але якби ви попросили Мене змінити вашу 

долю, істинно кажу вам, Я не дам вам цього, бо ваша доля, яка говорить вам про чесноту, 

досконалість і любов, записана Мною. 
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77 Той, хто створений бути працівником на Моїх нивах, повинен сіяти на них, і насіння повинно 

бути віри, любові та доброї волі. 

78 Пийте з цього джерела, о спраглі душі, ви, що на 

Ви шукаєте світло, не знаходячи його. Відчуй цей солодкий спокій, якого не знає твоє серце, і коли 

відчуєш його, зроби висновок, хто Він, що промовляє до тебе. Тоді вам більше не потрібно буде 

запитувати, навіщо Я прийшов до людства в черговий раз, бо ви знайдете відповідь у собі. 

79 Якби у світі не було невігластва, якби не було крові, якби не було болю і страждань, то 

Моєму Духу не було б ніякої причини матеріалізуватися, стаючи видимим для ваших органів чуття. 

Але тобі потрібен Я. Я знаю, що тільки Моя любов може врятувати вас у ці часи, і саме тому Я 

прийшов. 

80 Якби Я не любив вас - що б означало для вас руйнувати себе, і що б означав ваш біль? Але Я 

- ваш Батько - Батько, який відчуває біль дитини в собі, бо кожна дитина - це маленька частинка 

Його. Тому в кожному Своєму слові і в кожному натхненні Я дарую вам світло істини, яке є життям 

для духу. 

81 Твоє серце б'ється швидше, коли чує це слово, і ти був близький до того, щоб гучним 

голосом благословити Моє ім'я. Але не потрібно було вашим вустам висловлювати радісне 

збудження, що охопило ваші душі, бо Я заздалегідь знав про вашу радість, коли ви Мене почули. 

82 Я - ваш Учитель, той самий, якому світ приніс жертву в Другу Епоху і який нині приходить до 

людства з тією ж любов'ю. Я - Той, Хто в хресних муках відчував безмежну спрагу любові і замість 

води - яка була б формою або доказом співчуття з боку людей - отримав на Свої губи жовч і оцет, як 

знак презирства, зневаги і невігластва. 

83 Але Я не докоряю людству, навпаки, Я несу йому нове послання, яке підніме його, давши 

йому відчути мир, такий необхідний для душі. 

84 "Я спраглий", - сказав Я в ту годину; "Я спраглий", - кажу вам ще раз, - вашої любові, відчуття 

близькості до Мого Духа, любові один до одного. 

85 Ви теж спраглі, біль обпікає ваше серце, і ви відчайдушно потребуєте свіжості духовної 

води, щоб віра, надія, розрада і мир могли втамувати спрагу душі, серця і розуму. 

86 Ви просите сили? Візьміть його з собою. Потрібен цілющий бальзам? Отримайте його. У вас 

складна проблема? Я дарую вам рішення. Ти показуєш Мені свою бідність? Візьміть ключі від 

роботи і хліба насущного. Ви страждаєте? Поплачте, а потім витріть сльози на Моїй мантії, відчуйте 

Мою ласку і воскресніть з новими силами. 

87 З цього дня починається нове життя. Я буду радіти вашим перемогам і допомагати вам 

долати перешкоди. Ще раз кажу вам: "Я є Шлях, Істина і Життя". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 179 
1 Я говорю зі світом через Своїх обранців. Блаженні ті, що надихнули себе в Мені, бо слово 

їхнє розцвіло, стало красномовним, і Я виявив у ньому мудрість Мою і волю Мою. 

2 На початку часів людина, наділена розумом і розумом, почала здобувати знання, формувати 

уявлення і приносити своє поклоніння Господу. Його дух міцнів, і коли він розвинувся після великих 

випробувань, Я послав Авраама, Ісаака і Якова, щоб вони стали зразком і підщепою духовного 

дерева - батьками численного роду, чий рід переживе віки, розмножуючись і поширюючись по всій 

земній кулі. Від нього вийшли дванадцять колін, сповнені сили і влади, щоб передати народам 

завдання навчання істинному поклонінню Творцю і викоріненню гріха. 

Я доручив це завдання народу Ізраїлю, бо на початку існування людства Я бачив багато 

початкових труднощів і поганих тлумачень Мого Закону. Духовне, просте і чисте поклоніння, якого 

Я вимагав від Моїх дітей, виродилося в ідолопоклонство, в безглузді акти поклоніння і в мерзоту. 

Хоча Я був близько від них, вони "відчували" Мене далеко, і, думаючи, що виконують Закон, 

грішили. 

Коли Я посилав до людства пророків, воно неправильно оцінювало їх, а коли чуло їхнє слово, 

сповнене ревності і правди, говорило Мені: "Ми не можемо йти за Тобою, Господи, шлях надто 

далекий". Але Отець, який є Любов, який оживляє і супроводжує всіх Своїх дітей, продовжував 

чекати їхнього визнання. 

3 Сьогодні ви живете в Третій Ері, обраний народе, і Я послав вас з тією ж місією - пробудити і 

наставити світ. Якщо ви підготуєте себе, ваше натхнення буде невичерпним, і після 1950 року, як 

Мої учні, ви зробите інструкцію відомою за допомогою ваших слів, а з нею - Мою Волю, Мої 

одкровення і Моє милосердя. Ваша любов до людей буде творити чудеса, і ви будете жити життям 

постійної відданості. Але, зробивши кроки до одухотворення, ви не повинні відчувати зверхності по 

відношенню до тих ваших ближніх, чий дух ще не досяг вашої сприйнятливості. 

4 Злітайте вгору, а якщо треба спуститися, щоб врятувати душу, то спускайтеся. Так само, як 

пастир спускається у прірву, в яку впала його вівця, щоб врятувати її і об'єднати з іншими, які 

складають його стадо. Будьте добрими пастирями і вчіться плекати серця своїх ближніх цією 

настановою, яка є життям, висхідним розвитком і славою. 

5 Ніколи не закривайте своє серце для любові, і через неї ви зможете пізнати безмежну 

працю вашого Отця. 

6 Будьте поблажливі до гріхів ваших ближніх, улюблені учні. 

7 Блаженні ті, хто не судить проступки своїх ближніх, і хто уникає скандалів, бо вони 

виявляють чистоту серця і вміють чинити милосердя. 

8 Право судити має лише Той, хто вміє це робити, а також здатний виправляти і наставляти з 

істинною любов'ю. У нинішніх стражданнях, які переживає людство, я можу сказати вам, що я 

єдиний, хто має право судити. Бо між усіма людьми я не бачу жодного праведника, що мав би 

право це робити. 

9 Якщо ви любите доброчесність і жалієте недоліки інших - якщо ви, нарешті, присвятите все 

своє життя вдосконаленню своєї душі - ви зможете бути справжнім прикладом. І якщо справами, 

словами і думками ти будеш навчати і просвіщати шлях своїх ближніх, то будеш готовий 

уподібнитися Божественному Вчителеві, який, перебуваючи на землі, показав тобі, як бути 

досконалим суддею. 

10 Я дозволив великим грішникам увійти в Мою присутність, чоловікам і жінкам. Я дозволив 

великим лицемірам перейти мені дорогу, дозволив їм випробовувати мене, допитувати мене, 

насміхатися з мене або намагатися принизити мене. Я добре знав, що вони не встоять перед Моїм 

судом і що всі врешті-решт відчують Мою Божественну Присутність. У деяких випадках достатньо 

було одного речення, щоб зрушити людину з місця, в інших - погляду або просто мовчання. Але я 

хочу, щоб ви знали, що в моїй роботі були смиренність, гідність, любов, милосердя. 
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11 Смирення, добро і любов були суттю праведності Ісуса, і все ж людство не мало такого 

невблаганного судді, як Він. Хто може встояти перед справжньою любов'ю, перед абсолютною 

чистотою, перед божественним світлом? 

12 Істинно кажу вам: немає сили, яку ви могли б протиставити Моїй любові. Вороги 

виявляються нікчемними, протиборчі сили - слабкими, зброя, якою намагалися боротися проти 

правди і справедливості, завжди була крихкою. 

13 Битва, яку ведуть сили зла проти Божественної справедливості, здавалася вам нескінченним 

конфліктом. І все ж - перед лицем вічності - це буде як мить, а проступки, скоєні за час 

недосконалості твоєї душі, - як маленька пляма, яку твоя доброчесність і Моя любляча 

справедливість зітруть назавжди. 

14 Той, хто приймає Моє Слово, яке подібне до кришталево чистої води, більше не буде 

відчувати спраги. Той, хто впізнає Мене в Третій Ері в цих вченнях, які Я даю вам, буде сильним у 

великих випробуваннях, які чекають на людство, і не загине. 

15 Я готую вас так, щоб ви не були здивовані. Запаліть свою віру, і навіть якщо штормовий вітер 

завиє і захоче погасити ваш світильник, пильнуйте, бережіть його ретельно, і ви не будете в 

темряві. 

16 Сьогодні світ вже не посміхається, коли чує моє вчення. Душа знає, що вона переживає 

великий день Господній, коли всі її справи повинні бути оцінені, і коли мій погляд проникне в 

найпотаємнішу частину її істоти. Вона знає, що її врожай змішаний з поганим насінням, плоди якого 

приносять їй страждання. Совість підказує їй, що вона не пішла за Божественними настановами, що 

вона зійшла зі шляху покори і послуху, і тому її хрест дуже важкий. 

Я дав усім людям чашу, щоб наповнити її любов'ю і добрими справами, а ви підносите Мені 

тільки гіркоту і отруту. Ви хочете усунути його, тому що відчуваєте, що вмираєте, і шукаєте 

протиотруту. Але Я кажу вам: прийдіть до Мене, бо ви ще можете повернути собі життя. Слухайте 

Мене і працюйте. 

17 Любіть, проганяйте ненависть, залишайте позаду старі звичаї, які віддаляють ваші кроки від 

шляху добра. Освітлюйте свій шлях словом на всі часи. Шукайте Божественну спадщину на дні 

вашої душі, і пам'ятайте Мої принципи, передані вам через Мойсея, і Моє слово і приклад через 

Ісуса. Згадайте Мої одкровення, дані вам як Святий Дух у Третю Еру, і ви зрозумієте, чому ви 

плачете. Але Я знімаю з вас чашу і пропоную вам Свій мир. 

18 У Моїх словах цього часу ви знайдете ту ж саму суть, якою навчав вас Ісус, ту ж саму істину, 

яку Я передав вам у Десяти Заповідях на Синаї. Кожен, хто хоче служити Мені, повинен насамперед 

усвідомити, що Мій шлях - це шлях жертовності і відданості з любові до ближнього. Але Я також 

кажу вам, що Я припишу вам усі ваші заслуги, щоб привести вас до істинного життя. 

19 Відчуйте Мою любов і приходьте до Мене, люди доброї волі. Підніміть свої обличчя і 

подивіться на Христа, який повернувся до людства, виконуючи Свою обіцянку. 

20 Я проникаю в глибину вашого серця і там приймаю просте поклоніння вашого духу, який 

промовляє до Мене в молитві і пропонує Мені свою рішучість слідувати Моєму вченню, бути 

сильним і проявляти себе витривалим у випробуваннях. 

21 У відповідь на цю сердечну і смиренну молитву Я пропоную вам, що завжди буду з вами, і 

що Я зроблю цю присутність найбільш відчутною для вас у важкі години, які ви, можливо, 

переживаєте. 

22 Світло цього віку розриває темну завісу, що огортала дух людський, розриває кайдани, які 

сковували його і не давали йому вийти на істинний шлях. Істинно кажу вам: Не думайте, що Моє 

вчення забороняє досліджувати всі галузі знань, бо саме Я викликаю ваш інтерес, ваше захоплення 

і вашу допитливість. Для цього Я дав вам здатність мислити, щоб вона могла безперешкодно 

рухатися в тому напрямку, в якому бажає йти. Я дав вам світло розуму, щоб ви могли розуміти те, 

що бачите на своєму шляху. Тому Я кажу вам: відкривайте, досліджуйте, але стежте за тим, щоб 
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ваш підхід до проникнення в Мої таємниці був шанобливим і смиренним, бо тоді це буде воістину 

дозволено. 

23 Я не забороняв вам знати книги, які написали люди, але ви повинні бути навчені, щоб не 

спіткнутися і не впасти в помилку. Тоді ви дізнаєтеся, як людина починала своє життя і свою 

боротьбу і як далеко вона пройшла. Коли ви будете готові, ви повинні звернутися до мого джерела 

вчень і одкровень, щоб я міг показати вам майбутнє і мету, яка чекає на вас. 

24 Нехай кожен готується так, як йому підказує його совість. Зрозумійте, що прийде час битви, і 

що ви не повинні тоді шукати тінь відлюдника для медитації, а повинні дивитися в обличчя світу і 

спокусам і ні на мить не уникати цієї битви. 

25 Якщо ви не підготуєте себе, якщо ви не осягнете Моє вчення, то завтра серед людей зможе 

виникнути теорія, яка - хоча і помилкова - матиме вигляд істини, і Я не бажаю, щоб ви виявилися 

обманщиками. Бо вони намагатимуться довести, що Мій прихід у цей час був не по правді. 

26 Використовуйте власні сили для підготовки себе і не витрачайте їх даремно, засуджуючи 

справи інших. 

27 Я багато разів говорив вам: об'єднуйтеся. Але коли я говорю до вас про об'єднання, 

зрозумійте, що я говорю не тільки про ваші громади, а що це слово охоплює всю землю. 

28 Зрозумійте, що Я прийшов не для того, щоб надихнути вас на якийсь акт поклоніння. Ні в 

Другій Ері, ні в цій Я не шукав престолу або почесного місця в залах для зборів, які ви виділили для 

Моєго поклоніння. Сьогодні Я кажу вам, щоб ви не пропонували Мені скарбів земних і суєти 

людської, бо тоді ви вчинили б так само, як спокусник вчинив з Ісусом у пустелі: запропонувавши 

Йому своє Царство за Моє. 

Ви вже знаєте, що Царство Моє не в цьому світі. Тому Я став людиною, народився в смиренні і 

так само жив, щоб довести вам, що для здобуття Царства Небесного не потрібна влада і слава 

земна. 

29 Але навіщо тобі пропонувати Мені матеріальні блага, коли ти і так знаєш, що все - Моє? Дай 

Мені те, чого Я ще не маю: твою любов. 

30 Саме до вашого духу Я звертаюся, бо він є частиною Мене і повинен повернутися до Мене. 

Але для того, щоб його врятувати, я повинен був спуститися до нього. Сьогодні саме ваш дух 

повинен піднятися через чесноти, поки не досягне Моїх грудей. 

31 Мої учні, ви шукайте в собі угодні Мені думки і справи, щоб отримати Мою благодать, а Я, 

знаючи вашу любов і старання, дарую вам те, чого ви просите. Не земних благ ви просите в Мене, 

не стільки прагнете до швидкоплинних задоволень, скільки до тих, що тривають. Ви йдете дорогою 

до вічного життя, де будете відпочивати від своєї боротьби. 

32 Задовольняйтеся суттю, що міститься в Моєму слові, і коли вас торкнеться біль, втішайте 

себе думкою, що в ній ви відкриєте для себе світло, яке завжди буде вказувати вам шлях до життя 

вічного. Саме цей біль не дасть душі заснути чи загордитися, він буде як роса, що освіжає і оживляє 

серце. 

33 Я завжди говорив вам про вічне життя, про той шлях, який проходить душа і якому немає 

кінця, на якому вона розвивається, вдосконалюється і досягає свого Господа. 

Для того, щоб ви мали приклад для розуміння і наслідування, я прийшов у ті часи. Я обмежив 

Себе в Ісусі, народився і жив як людина, підкорявся Божим і людським законам, відчував тяготи 

цього життя, працював на хліб насущний. Але крім цього виконання обов'язку, Я дав світові Своє 

послання любові і лагідності. 

34 Коли прийшов час проповідувати і діяти, я присвятив свій дух виконанню цієї місії. 

35 Не всі з вас зрозуміли, що душа важливіша за тіло. І з цього вчення любові, яке Я дав вам, ви 

принесли Мені дуже мало плодів. Яке крихке твоє серце! Багато хто стверджує, що любить Мене, 

але не визнає переваг Мого вчення. 

36 Тоді, коли Я відкрив Своїм учням, що повернуся до людства, вони запитали Мене, коли буде 

здійснення Моїх пророцтв, і Я відповів їм: "Дивіться і моліться, і ви побачите їх". 
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Багато хто очікував Мене дуже скоро, але тільки в цей час Я прийшов як Суддя, щоб приготувати 

шлях для всіх людей. Якби вони відкрили свої духовні очі, то побачили б, як Я спускаюся на "білу 

хмару" і звідти посилаю на землю незліченні промені світла. 

37 Хто може осягнути суть Мого Духа, адже Я - Світло, Божественна Любов, адже в Мені немає 

матеріальної форми? Я прийшов до вас серед злиднів. Чеснота, якої Я навчив вас, є тією ж самою, 

яку Я проповідував у Другу Еру. Я хочу наблизити ваші серця до Мене і хочу, щоб ви розпізнали Мій 

оновлений прояв. 

38 Є багато таких, які зі страху або через брак старанності не розвинулися і дотримуються лише 

Закону Мойсея, не визнаючи пришестя Месії, а є й такі, які хоч і вірять в Ісуса, але так і не 

дочекалися обіцяного Духа Утішителя. Зараз Я спускаюся втретє, і вони Мене не чекали. 

39 Ангели оголосили ці одкровення, і їхній заклик наповнив кімнату. Ви їх впізнали? Це світ 

духів прийшов до вас, щоб засвідчити Мою присутність. Все, що написано, збудеться. Руйнування, 

що розв'язане, переможе зарозумілість і марнославство людини, і вона - упокорившись - буде 

шукати Мене і називати Мене Отцем. Полюбіть Мене - і ви пізнаєте Мене. Таким чином, з ваших 

сердець пролунає заклик до миру між народами. 

Я люблю вас усіх, і як тільки ви повернетеся до Мене духовно підготовленими, Я укладу договір 

заповіту з людьми, і буде велика радість в Отці і в дітях. 

40 Ті, хто чекав Мене, не здивувалися Моїм словам, переданим через людину. Інші 

заперечували, що Вчитель прийшов знову, щоб явити Себе світові в такому вигляді. Але я кажу вам: 

Моліться і шукайте, вивчайте пророцтва, прислухайтеся до голосу совісті в глибині душі, і ви будете 

знати, як відповісти на кожне поставлене вам запитання. 

41 Благословляю вас, люди. Я дав вам життя і підбадьорюю вас на шляху розвитку, бо люблю 

вас. Я дав людині і нижчим істотам необхідні для життя елементи. Ви всі живете в Мені і 

підкоряєтеся Моїй Волі. Я говорив вам, що "лист на дереві не ворухнеться без Моєї Волі". Для того, 

щоб жити, ви маєте повітря, яким дихаєте, сонце, яке зігріває ваше тіло, води і плоди, які вас 

живлять. Але вам, обдарованим духом, Я дарую увійти в Мої таємні скарбниці, щоб ви могли знати 

все, що необхідно для вашого духовного сходження. Ваш дух не помре, а матеріальна природа є 

сьогодні і завтра її вже не буде. Бо Я створив його, щоб він був слугою людини, і після того, як він 

виконає своє призначення, він зникне. 

42 Земля, рослини, тварини віддають данину вдячності своєму Богу. Все творіння схиляється і 

підкоряється законам. Дикі тварини в лісі люблять один одного, вони не вбивають собі подібних, а 

якщо і вбивають, то для того, щоб прогодуватися. Вони поважають товариша, не розмножуються 

завчасно, не критикують один одного. 

Але ви, люди, робите якраз навпаки, тому що у вас є свобода волі і власна воля. Але Я дав вам 

совість і закон, щоб висвітлити ваш шлях. Прокиньтеся, відкрийте очі до світла Моїх настанов. Адже 

ви повинні прийти до Мене - чому ж сповільнюєте кроки? Не робіть життєвий шлях сумним. 

Дозволь душі шукати Мене, любити Мене, розуміти Мене, зміцнюватися в молитві і праці любові, 

відроджуватися. 

43 Я готую вас до ревного виконання Мого Закону. Таким чином ви можете навчати своїх 

ближніх і бути для них підтримкою. 

44 Я хочу, щоб ви любили Мене як Отця і бачили Мене в досконалому творінні Моєму. Не 

відрікайся від Мене в кришталево чистих водах струмків, в зелені полів, в повітрі, що пестить твої 

щоки, в зоряному небосхилі. 

Не робіть Мені цього болю. 

45 Дивіться, як Я виливаю Себе у Своїй творчій силі, щоб живити вашу душу. Я зцілюю 

прокажених тілом і душею. Бо як тіло потребує їжі для життя, так і душа потребує духовної поживи. 

Вона потребує любові, спілкування з Отцем, виконання своїх обов'язків. У цій гармонії ви зможете 

щасливо жити сьогодні на землі, а завтра в духовному домі. 
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46 Моя любов з вами. Моє натхнення втілюється в слова через інтелект цих істот, 

підготовлених до цього. Вони - Мої перекладачі, і Я проявляю Себе відповідно до їхньої духовної 

підготовки і здібностей. Ви всі можете бути моїми носіями голосу. Людина занадто мала, щоб 

прийняти силу Моєї Божественності. Але Я посилаю обмежений промінь до його органу розуміння, 

щоб зробити Себе зрозумілим, і щоб Моє Слово було вимовлене його вустами. Я кажу вам: 

прийдіть, щоб отримати любов вашого Вчителя і настанову, щоб втамувати вашу спрагу до знань. 

Деякі з вас відчувають страх, але я прошу вас: Звідки у вас цей страх, коли Я завжди був з усіма 

Своїми дітьми, коли ви носите Мене в своєму серці? 

47 Моя любов до вас була великою, і тому Я вибрав вас з різних регіонів і народів, бо ви дуже 

потребуєте Мене. Ви уклали зі Мною угоду, тому що в минулі часи ви не виконали своєї місії, і 

необхідно прискорити кроки, щоб прийти до Мене чистими і гучними, як виходили від Мене. 

48 Ви ще не встигли вдосконалити себе, а вже перебуваєте у вирі часу. Я вже давно говорю в 

цій Епосі через посередництво людини. Я говорив з вами притчею, і якщо ви прочитаєте письмена, 

в яких Моє Слово передавалося і записувалося першими глашатаями, то захопитеся Моїм 

терпінням і відчуєте біль за свою недбалість. У всіх церквах, де збирається народ, Я дав Своє Слово 

Життя в достатку, і Я сказав вам: вивчайте себе, щоб ви могли зрозуміти своїх ближніх. Відчуйте 

їхній біль, полюбите їх так, як Я люблю вас. 

49 Я прийшов у бажанні повернути ту частину Мого Духа, яка є у вас і яка належить Мені, 

повернути її. Я прийшов оголосити війну - але не людству, а гріху, злу. У цій битві, яка вже вирує 

всередині вас, ви повинні залишатися сильними. Використовуйте свої дари, щоб вони 

примножувалися і ставали невичерпними в міру того, як ви будете творити добро. Коли Я говорю з 

вами про оновлення, це тому, що ви втратили благодать і чистоту, якими Я прикрасив вас і які ви 

повинні були зберігати протягом століть. 

50 Я говорив вам, що прийду "на хмарі" і що прийдуть також Мої ангели. Хіба ці пророцтва не 

збулися? Хіба мій духовний світ не говорив і не підтверджував усі мої слова? Прийдуть великі 

випробування, які знищать землю 

потисни руку. Я не хочу, щоб ви шукали Мене як Суддю - шукайте Мене як Отця і Вчителя. Я покажу 

вам істинний шлях життя, любові і смирення, щоб ви не бажали ні корони, ні скіпетра. Хочеш бути 

великим - будь смиренним. 

51 Я хочу, щоб ви були єдині. Бо після 1950 року ви більше не будете чути слово вашого Отця 

через глашатаїв, і ваша душа буде жадати заохочення продовжувати цей шлях, і багато хто з вас 

буде слабким, як Петро, а інші будуть сумніватися, як Фома. Але хто візьме Іоанна за приклад? 

Істинно кажу вам: якщо ви любите Мене, як той вибраний учень, то побачите Мене в усій славі 

Моїй, і Я скажу вам: Прийдіть до Мене, стражденні серця, Я - Отець і відчуваю біль усіх дітей Моїх. 

Моліться, і ви відчуєте, що дуже близько є киринеянин, який допоможе вам нести свій хрест. 

Будьте відданими і сильними у випробуваннях, і ваші страждання будуть легшими. 

52 Я підготував цей народ і його мешканців до прояву Мого вчення, щоб люди піднесли свої 

душі і побачили в майбутньому Другий Єрусалим, обіцяну духовну землю, де вони об'єднаються з 

патріархами в кінці часів. Моя воля полягає в тому, щоб в цій нації змішалися різні раси, щоб ті, хто 

втомився від воєн і суперечок, знайшли мир і шукали місце для роздумів над моїм вченням, і щоб 

ті, хто жадає духовності, мали прояв мого Духа, щоб наповнити їх світлом і розрадою, щоб з долини 

землі вони вже могли бачити пороги до вищого життя, де душа буде жити і відчувати виконання 

мого слова. 

53 Я дам велич цій нації. Вона не тільки підніметься духовно, але й досягне матеріальної 

могутності. Її поля будуть родючими, її жителі матимуть енергію і моральну силу, а дух, вихований 

Мною, буде свідчити про піднесеність і знання Мого Закону. 

54 Тоді, коли людина світу прийде і буде споглядати Мою роботу з вами, вона відчує бажання 

поліпшити своє життя і буде шукати природні принципи, які допоможуть їй у її виправленні. Він 

замислиться над Законом, забажає Мого Слова, і його душа знову буде в контакті зі Мною. Я буду 
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говорити з ним таємно і з любов'ю і поставлю його на початок шляху. Потім, коли він пройде цей 

відрізок шляху, він почне підніматися, щоб піднятися на гору, де Я чекаю його. 

55 Не всі почують Моє Слово в цей час в тій же формі, в якій Я говорю з вами, Моїми учнями. 

Але знай, що кожен, хто шукає Мене, знайде Мене. Моє натхнення буде в кожному, хто любить 

Мене, і ви будете свідками цього. Якщо ви приступили до виконання місії, яка стоїть перед ними, 

підготуйте їм шлях, подаючи приклад любові та смирення. 

56 Будь поруч зі Мною, нехай очі твого духу відкриються, а серце відчує Мою любов, нехай все, 

що ти почуєш і відчуєш, збережеться у твоєму єстві, щоб завтра, коли ти згадаєш Моє Слово і 

витлумачиш його, ти міг наставляти своїх ближніх. 

57 Не пропустіть ці уроки, які є сторінками Книги Премудрості, яку Я нині дарую вам для 

вашого спасіння. 

58 Я приймаю тебе і в тобі приймаю всіх Своїх дітей. Моя мудрість сходить на всіх Моїх учнів, 

які зуміли підготувати своє сприйняття і свої серця. 

59 Я приходжу до ваших сердець як світло і сила, як мир і любов, щоб ви не відчували себе 

слабкими перед людьми. 

60 Ви озброюєтеся терпінням, бо знаєте, що маєте благородне завдання поширювати 

братерство і мир у світі; бо знаєте, що повинні пильнувати, щоб виконувалася воля Небесного Отця. 

Ви маєте бути як вартові, які стоять на сторожі цієї місії, яка ще не виконана. 

61 Мій голос невпинно закликає людину на шлях Закону. Але ви, які були першими, хто 

прийняв Мої одкровення в цей час, стали останніми, так що ви будете свідками того, як натовпи 

людей прийдуть до Мене. Але оскільки ти належиш до тих, хто першим визнав Мене, то 

зобов'язаний бути прикладом навколо Мого вчення, бути подібним до посоху для своїх ближніх. 

62 Я бачу, що, зважаючи на велич вашого завдання, вам все ще не вистачає мужності і віри, 

щоб бути апостолами Третьої Епохи. У вашому житті ще є моменти слабкості, відчаю та боротьби з 

собою. Подолати всі перешкоди. Ваше серце вже відчуло велич Моєї Роботи. Ви побачили, що Моє 

слово підбадьорює. У Моєму вченні ви навчилися молитися, щоб звільнитися від спокус. 

63 Учитель не хоче, щоб ви продовжували втрачати час. Подивіться, як людство в чомусь 

просунулося вперед. Але я хочу, щоб їхній поступ був повноцінним, щоб людське життя і духовне 

життя були в гармонії. 

64 Це життя - прекрасна можливість для вашої душі прогресувати. Ставте собі за мету, ростіть, 

розвивайтеся. Подивіться, як все у творінні розвивається і трансформується. Спочатку, у своїй 

незрілості, ти був подібний до атома; але завдяки розуму, яким Я наділив тебе, ти нарешті взяв у 

свої руки речовини, якими володіє Природа, щоб скористатися ними. Ще коли ви почали заселяти 

Землю, на ній вже діяв закон, який вас чекав. Відтоді Отець відкрив вам духовне життя і послав вас 

у дорогу до того дому, до якого ви повинні прибути, щоб відпочити і насолодитися миром після 

боротьби за ваше очищення. 

65 Завжди прислухайтеся до голосу своєї совісті, щоб вона підказала вам, чи ви виконали 

закон, чи ні. 

(Притча) 

66 Послухайте: чоловік був на високій горі. Він знав гори, ліси і стежки, якими просувався в 

пошуках їжі для своїх одноплемінників. Одного разу, перебуваючи на самоті, він почув голос, який 

сказав: "Я спостерігаю за тобою, чоловіче, і бачу твою скруту. Саме тому Я приходжу до вас, бо Я - 

життя, що пульсує в усьому створеному. 

Але послухайте: встаньте, подивіться і підіть до тих, хто належить вам, і розкажіть їм, що ви 

чули, і що ви відчували, але не могли бачити. Потім, коли вони переконаються в тому, у що ви вже 

вірите, формуйте з них ядро народу. Виведи їх на шлях до виконання обітниці про землю, яку Я 

приготував для них". Почувши цей голос, він відчув, як сильно забилося його серце, і не наважився 
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підняти обличчя, щоб поглянути на того, хто так до нього говорив. Він відчув, як невідома сила 

увійшла в його єство, немов небесне світло наповнило його душу життєвою силою. 

Коли голос замовк, він відчув, як зникає втома в тілі, і водночас відчув тягар відповідальності на 

душі. 

Після цього він пішов до своїх, щоб засвідчити про те, що сталося, і, будучи людиною 

праведною, всі повірили його слову. Чоловік сказав: "Голос, який я чув, говорив мені про шлях, але 

я не знаю, який саме з усіх тих, яких я знаю, він є. Я не знаю, що це за шлях. Можливо, є така, що 

веде до якогось великого міста, а можливо, вона веде до величезної країни виноградників". 

Одного разу вночі, коли він відпочивав на своєму ліжку, він почув ясний голос у своєму дусі - 

вже не при тямі - який сказав йому: "Твої очі не знають дороги, бо вона відома лише духу. Це шлях 

мого закону". Після цього він почув його заповіді, в яких говорилося про любов до Бога більше, ніж 

до всього створеного, про те, щоб не поклонятися Йому через сутності, створені уявою або 

марновірством; він також почув, що в ньому говорилося про любов один до одного. Це був шлях 

любові і добра. 

Коли чоловік прокинувся, то зрозумів, що все це було Божественним одкровенням, даним його 

духу. Він ще раз засвідчив своїй родині те, що отримав уві сні, і, сповнившись віри і послуху, 

об'єднав усе своє плем'я, щоб своїм об'єднанням вони утворили насіння сильної і великої нації. 

(кінець притчі) 

67. Це моя притча сьогоднішнього дня, в якій я говорю вам про Мойсея, про той дух, з яким 

церковні лідери цього часу 

Того, хто молився в тиші і спілкувався зі своїм Отцем; того, хто повів свій народ у довгу подорож 

пустелею; того, хто перед обличчям слабкості натовпу розбивав об землю скрижалі закону. 

68. Минуло три епохи, і сьогодні я звертаюся до вас: Хто з вас знає дорогу? Хто ж по-

справжньому готує себе до того, щоб почути голос Вічного? Де ті, хто міг би сказати Мені, як це 

зробили б ваші брати в інші часи: "Господи, якщо жертва мого існування необхідна для блага Твоєї 

справи, зроби зі мною згідно з Твоєю волею". 

69. Сьогодні я не знаходжу нікого, хто б так говорив зі своїм Учителем. Як ви донесете Моє 

слово до світу в цей час? Необхідно, щоб ви об'єдналися, щоб моя робота любові і чистоти була 

визнана. Якщо ви будете подавати її за допомогою обрядів, символів або віровчень, вам не 

вдасться потрясти душі ваших співвітчизників. Якщо ж, з іншого боку, ви покажете приклад любові 

своїми справами, то Мій закон буде визнаний і шанований. 

70. Вивчайте Моє Слово, бо в ньому ви почуєте голос Отця, який завжди вказуватиме вам шлях 

через вашу совість і дозволить вам побачити досконалість, якої ви поступово досягаєте на ньому. 

71. Подібно до того, як ви вивчаєте людське тіло і дивуєтеся, дивлячись на нього, яке є лише 

зовнішньою формою людської істоти, так і ви повинні зануритися в споглядання і вивчення душі, бо 

тільки так ви зможете пізнати її велич. 

72. Боріться, і навіть якщо ваша боротьба буде запеклою, ви не повинні втомлюватися свідчити 

про Мою істину. Творіть добро, навіть якщо це означає жертвувати собою. Перед вами стоїть 

завдання врятувати своїх ближніх. 

73. Я дарую вам своє благословення і своє прощення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 180 
(дано під час Другої світової війни) 

1 Я даю вам світло, щоб ви могли осягнути Моє слово і зрозуміти Моє вчення, улюблені учні. 

2 "Робітник" повинен продовжувати обробляти і орати поле, в яке він повинен посіяти зерно з 

вірою і бажанням зібрати багатий урожай. Але Учитель говорить вам: Будьте уважні до вибору 

ґрунту, який підходить для того, щоб насіння не зіпсувалося і ви завжди пожинали плоди, які 

відповідають тій любові, з якою ви обробляли свою землю. 

3 Ви всі можете бути "працівниками на Моїх нивах", але для цього необхідно відчути і 

зрозуміти цю місію. Мета цієї настанови - зняти темну пов'язку з очей невігласів і змусити 

"кульгавих" ходити, показавши їм, що Я - єдиний Бог, Якому вони повинні служити. Тому я кажу 

вам: Я готую вас, щоб ви стали прикладом для інших, оскільки ви відкрили очі на Світло і смиренно 

визнали, що були в невіданні. Так само і через вас посію, і пожнете плоди мого милосердя. 

4 Ваші ближні запитають вас, як ви отримали це вчення, як продовжувалися Мої прояви і 

чому ви йдете цим шляхом. На кожне питання ви повинні відповідати абсолютно правдиво. Бо 

якщо ви не будете триматися правди, ви не будете сильними і вас переможуть. Тоді насіння не 

зійде. 

5 Я не хочу, щоб ви залишилися тоді з порожніми руками, і не хочу, щоб ви залишилися без 

врожаю в кінці вашої боротьби, після того, як Я заберу вас зі світу, щоб ви йшли Моїм шляхом і 

називали вас "Моїми учнями". Було б несправедливо для вас пожинати розчарування і гіркоту 

тільки тому, що ви не навчилися захищати Мою Роботу, вивчаючи і осмислюючи її, щоб отримати 

достатньо сили, душевного спокою і знань, щоб витримати випробування. 

6 Моє вчення - це єдиний урок, виражений у багатьох формах, щоб ви могли його зрозуміти, і 

до якого вам нема чого додати. Але хоча це закон, Я не хочу вам його нав'язувати, бо тоді ви 

впадете в лицемірство, зовні роблячи вигляд, що дотримуєтеся його, а серцем порушуючи його. 

7 Я вклав у ваше єство совість, щоб вона була присутня на всіх ваших шляхах, бо совість здатна 

відрізнити добро від зла і правду від кривди. Орієнтуючись на це світло, ви не зможете бути 

обманутими, і вас не зможуть назвати невігласами. Як може спіритуаліст обдурити свого 

ближнього або спробувати обдурити самого себе, коли він має у своєму єстві світло свого Творця? 

8 У цей час до Ісуса підійшов багатий юнак і сказав: "Учителю, я вірю, що заслуговую на 

Царство, яке Ти обіцяєш, тому що я слідую Твоєму вченню". Ісус запитав його: 

9 "Чи дотримуєшся ти закону?" І відповів юнак: "Так, Господи, я постую, добре ставлюся до 

ближніх своїх, нікому не роблю зла. 

Я відмовляюся від зла і віддаю частину свого багатства на підтримку храму". 

Тоді Ісус сказав йому: "Якщо хочеш іти за Мною, покинь усе, що маєш, і йди за Учителем". Але 

юнак так багато мав у світі, що не захотів розлучатися зі своїм багатством і вважав за краще 

відокремитися від Господа. Він думав, що виконує мій закон, і обманював себе. 

10 Скільки разів Я говорив вам: практикуйте діяльну любов до ближнього, виявляйте цю 

чесноту, але не хваліться нею, бо тоді це вже не буде милосердям і ви будете обманювати самих 

себе! 

11 Учні: Якщо ви не хочете робити помилок або помилок, розглядайте свої вчинки у світлі своєї 

совісті. І якщо є щось, що затьмарює його, ретельно дослідіть себе, і ви виявите пляму, щоб 

виправити її. Усередині вас є дзеркало, в яке ви можете подивитися на себе і побачити, чисті ви чи 

ні. 

12 Духовного діяча треба пізнавати за його вчинками, які, щоб бути чистими, мають бути 

продиктовані совістю. Той, хто буде діяти таким чином, відчує, що він має право називати себе 

Моїм учнем. 
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13 Хто може обдурити Мене? Ніхто. Я суджу вас не по тому, що ви робите, а по тому, з яким 

наміром ви це робите. Я у вашій совісті і поза нею. Як ти можеш вважати, що я не можу знати твоїх 

вчинків і їх мотивів? 

14 Готуйтеся до бою, щоб Моя Справа не була атакована через ваші погані справи. Бо в 

багатьох випадках від вас буде залежати визнання або невизнання Моєї Роботи людством. 

15 Але що може звести нанівець Мою працю, бо вона - сама істина, бо вона - бездоганна 

чистота? Ви ж дуже часто втрачаєте можливості для набуття заслуг і піднесення душі. 

16 Якщо хтось не знає Моєї істини, то це тому, що не потурбувався про неї і не напився з цього 

джерела, яке ллє свою кришталево чисту воду для всіх спраглих до любові вуст. 

17 Істина, яку Я відкрив патріархам, пророкам і праведникам, - та сама, яку Я відкриваю вам 

сьогодні. Бо Моє Вчення, яке ви отримуєте сьогодні, є Законом всіх часів, за допомогою якого Я 

вказав вам шлях для сходження, щоб ви могли продовжувати свій життєвий шлях, поки не 

досягнете мети. У Своєму Вченні Я ніколи не говорив вам нічого, що не має правдивого пояснення. 

Але якщо ви будете давати пояснення інші і складні, якщо ви будете змінювати Моє вчення або 

давати помилкове тлумачення тим, хто потребує його пояснення, то ви пожнете погані жнива. 

18 Зверніть увагу на те, як ви передаєте і як ви говорите. Зрозумійте, що ви відповідальні за 

дуже великий дар. 

19 Я - власник насіння, ви - працівники. Якщо хтось лінується і не виконує свого завдання - якщо 

хтось збивається зі шляху, не нарікайте на Мене, що кличе вас усюди. Зрозумійте, що той, хто хоче 

отримати своє спасіння, повинен докласти певних зусиль. 

20 Ось, Я звертаюся до ваших сердець, щоб ви, відчувши Мене, сказали: "Учителю, я піду за 

тобою". 

21 Слухайте уважно: в усі часи Отець давав людству знати про Свою любов через послання 

Своїм посланцям. Ця любов, яку ви намагаєтеся зрозуміти і відчути до цього моменту, - та сама 

любов, яка завжди пестила вас. 

22 Я хочу, щоб ви наповнювали себе цим світлом, бо без любові ви не досягнете Мене. Без цієї 

сили ви не зможете осягнути Мою славу. 

23 Моє Слово торкається найніжніших струн вашого серця, щоб ви пробудилися до любові і 

зрозуміли, що якщо ви живете тільки для того, щоб здобувати багатства світу, і у вас не залишається 

ні місця, ні часу для серця і душі, щоб розвивати свої здібності, то вони не розгорнуться на своєму 

шляху розвитку. 

24 Нехай ваше серце не загордиться, бо воно символізує вогонь вічності Того, з кого все 

вийшло і куди все відроджується. 

25 Дух використовує серце, щоб любити через тіло. Якщо ви любите тільки за законами матерії, 

ваша любов буде скороминущою, бо вона обмежена. Але якщо ви любите духовно, то це почуття 

подібне до почуття Отця, який є вічним, досконалим і незмінним. 

26 Все життя і все створене пов'язане з Духом, бо він володіє вічним життям. Не обмежуйте 

себе, любіть Мене і любіть себе, тому що в вас є та Божа іскра "буття", яка не знає меж у любові, 

яка є Сам Бог. 

27 Зрозумійте, що все, що існує, є для вас, так само, як і все, що є, відповідно до свого 

призначення, безперервною даниною і шаною Творцеві. 

28 Від усіх істот Я приймаю їхні плоди, але все отримує життєдайну силу від Мене. 

29 Я пояснюю тобі всі ці вчення для того, щоб твоя душа більше не була бранкою твоїх почуттів 

- для того, щоб, коли ти візьмешся поширювати Моє вчення, ти міг повідомити, що душа, як і все 

створене, підпорядкована закону еволюції. 

30 "Розвиток" - слово, яке буде на вустах у людей, коли вони займуться душею, бо воно 

означає прогрес, сходження, перетворення і вдосконалення. 

31 Коли людина нарешті звільниться від забобонів, щоб більше не звертатися до форм, не 

бачити в усьому, що її оточує, більшого за себе? Потім, коли досягне свободи духу. 
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32 Тепер ви добре розумієте, що коли Я завжди відкривав Себе людям у мудрості, то лише для 

того, щоб звільнити душі, ув'язнені обмеженим розумом. 

33 Є ще люди з обмеженим розумом і без натхнення в цей час. Хоча люди завдяки своєму 

розвитку вже повинні були б мати світлий і пробуджений розум, багато хто все ще мислить і живе, 

як у первісні епохи. 

Інші досягли великих успіхів у науці, але при цьому відрізали себе у своєму марнославстві і 

егоїзмі, вважаючи, що вони досягли вершини пізнання. Але вони зупинилися на шляху свого 

духовного розвитку. 

34 Вам, хто чув Мене в цей час і чув слово "дух", яке постійно повторюється в Моєму вченні, Я 

кажу, що велич і світло, яке містить в собі це слово, потрясе це людство, коли воно зрозуміє його. 

35 Продовжуйте робити себе гідними цієї благодаті через правильно зрозуміле смирення. 

"Смиренність" не означає бідність, чи матеріальну убогість. 

36 Зберігайте моральну силу, бо ви загартувалися, як сталь на ковадлі, через страждання цього 

життя. 

37 Я бачу, що ви згодні зі своєю долею. Якщо ваше минуле було болючим, не дивіться на нього 

більше. Забудьте про це і живіть спокійно в сьогоденні. Не бійтеся майбутнього, бо "завтра" - це Я. 

38 Всі мої пророцтва збудуться, і ця ваша маленька країна буде розглядатися людством як 

"Земля Обітована". Я подбаю про те, щоб серця відчули в ній мир, а душі просвітлилися. До неї 

приїжджатимуть верховні правителі інших народів і надихатимуться в її лоні, щоб правити з 

любов'ю. 

39 "Загублені племена Ізраїлю" прийдуть, щоб зібратися на цій землі, приготованій Моєю 

милістю, і відчути Мій мир. 

40 Ви повинні бути готові, бо до вас звернуться ваші ближні. Ви не знаєте, як і коли, але слово 

Моє збудеться. 

41 Тому закликаю вас об'єднатися, щоб ваші ближні відчули, що вони прибули в лоно 
Господнього народу, де вони отримають те, що Я заповідав вам, і де вони отримають те, що 

заповідав Я. 

Уілл. 

42 Я заздалегідь повідомляю вас про всі події майбутнього. Що ж до тих "племен", то кажу вам, 

що вони, зворушені Моєю мудрістю, прийдуть, щоб отримати спадщину, яку отримали ви. Вони 

прийдуть не випадково; але необхідно, щоб ви були об'єднані, щоб ви могли бачити, як 

виконується Моє слово. 

43 У Другу епоху, коли Палестиною правив імператор, вона була розділена між собою. Народ 

Ізраїлю був рабами язичників, і на своїх плечах відчував тягар ярма тиранії. 

44 Саме тоді до людей прийшов Син Божий. 

45 Скільки болю було в тому народі, і яким великим був егоїзм людей! Але Моє слово було 

почуте, і воно було як бальзам на всі рани того позбавленого спадщини народу. Я втамував їхню 

спрагу любові, і тому ті, хто увірував у Мене, говорили: "Тільки Назарянин уміє любити". І все ж 

мене недооцінили. 

Коли люди змусили Мене принести жертву, вони запитали Мене: "Ісусе, де ті, що йшли за 

Тобою?". У той момент я подивився на Єрусалим і сказав: "Ще не настав час, щоб насіння проросло. 

Але прийде час, і людство тоді пізнає плоди". І воістину - після мого відходу - учні мої пішли і 

рознесли слово моє. 

46 Тепер я скажу тобі: У 1950 році з'являться ті, хто не послухається Мого слова, і вони змусять 

Мене знову зазнати жертовної смерті, яка є непокорою і розбратом між вами. Тоді Я скажу, як і 

тоді: "Я поклав насіння Моє в ці серця, і воно розквітне, і плодами його будуть харчуватися народи, 

які знають Слово Моє, записане в Писаннях". 

47 Ця спадщина призначена для вас. Пам'ятайте, що ви завжди повинні сіяти добро на своєму 

шляху. 
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48 Наближаються дні, коли християнський світ зосереджує своє серце на спогадах про драму, 

що сталася на Голгофі близько двох тисяч років тому. Тоді дехто замислюється над тим, чи 

узгоджуються вчинки його життя з його сумлінням, чи не виявився він слабким перед обличчям 

спокуси. 

49 Але цей народ, який чує Мене зараз, відчуває, що не має потреби споглядати образ 

Розп'ятого, бо розуміє, що та Кров, пролита на Голгофі, все ще діє в серцях людей. Бо його 

"поливали", щоб показати, як треба виконувати місію. 

Спіритуалістичним людям не потрібно переживати цю драму; вони навчилися парити духовно, 

поки не відчують і не побачать славу, яка існує в дусі. Хто любить 

Фома сумнівався, Я дозволив йому вкласти пальці в рану Ісуса і побачити Мою Кров, яка ще свіжа і 

яка продовжує литися в кожну душу, як невичерпне джерело в любові і силі. 

50 Я говорив вам, що Я настільки близький до вас, що знаю навіть найпотаємніші ваші думки, 

що Я скрізь, де ви перебуваєте, бо Я всюдисущий. Я - світло, що освітлює ваш розум через 

натхнення або світлі ідеї. 

51 Я в вас, бо Я є Дух, що оживляє вас, совість, що судить вас. Я у твоїх почуттях і в твоєму тілі, 

бо Я в усьому творінні. 

52 Відчувай Мене все більше і більше в собі і в усьому, що тебе оточує, щоб, коли прийде 

момент покинути цей світ, ти зміг повністю увійти в Духовне Життя, і в твоїй душі не залишилося б 

ніякого сум'яття від вражень, які може залишити чуттєвий світ, і ти зміг наблизитися ще на один 

крок до Мене - Джерела нескінченної чистоти, з Якого ти будеш пити вічно. 

53 Ви не знаєте, скільки у вас залишилося часу, щоб зробити цей крок. Тому пильнуйте, бо 

спокуса буде намагатися змусити вас спіткнутися. Я готую вас і обіцяю вам, що моє милосердя буде 

готове врятувати вас від бурі. Я подам вам Свою допомогу, коли вам загрожує небезпека падіння, 

бо для Мене немає ні того, хто вартий більше, ні іншого, хто вартий менше. Я - Отець, і коли б ви не 

прийшли до Мене з покаянням, Я прийму вас і віддам вам по заслугах ваших. 

54 Задумайтесь і проаналізуйте своє життя. Нехай світло вашого духу осяє вас. Я зроблю так, 

що ви побачите свій духовний прогрес. 

55 Тлумачте Моє слово правильно, знаючи, що осягається не його форма, а зміст, який воно 

містить, і мета, на яку воно вказує вам. Мої носії голосу можуть помилятися, але те, що йде від Бога, 

є чистим і не може бути заплямованим. 

56 Я дав вам насіння, з якого ви зберете багатий урожай. Беріть Мене за приклад і поширюйте 

любов і милосердя серед своїх ближніх на життєвому шляху. Тоді людство визнає віру і силу, якої 

ви досягли. 

57 Спробуй зрозуміти сенс Моєї Справи так, як його розуміли і тлумачили ті, хто йшов за Мною 

до кінця. 

58 Коли ви приготували своє серце як святилище, де ви очікуєте візиту Отця, щоб Він відчув у 

ньому тепло вашої любові, тоді ви дійсно можете сказати, що "жайворонок" був з вами. Мене 

оточують чоловіки, жінки і діти, і всі вони - як пташенята на дереві життя. 

59 Ви безперестанку блукали, шукаючи в землі коріння тих чи інших дерев, щоб судити про їхні 

плоди, і часто в тому корінні ви знаходили гризучого хробака. Тоді ви шукали Мене на горах і в 

долинах - з надією почути батьківський або хоча б дружній голос, який визволив би вас від 

непевності і вивів на шлях істини. Тепер, коли ви чуєте Моє Слово, ви дякуєте Мені за те, що Я 

дарував вам слухати Моє вчення, яке готує вас до більш досконалого духовного спілкування, ніж те, 

яке ви маєте в даний час. 

Сьогодні Я повинен обмежити своє світло, щоб бути зрозумілим вам. Але настане момент, коли 

ваша душа і ваш розум зможуть нести Мою мудрість безпосередньо. Сьогодні багатьом достатньо 

трохи світла і миру в серці - ласки для дітей, люблячого погляду своїх дітей для втомлених людей 

похилого віку, бо через це вони відчувають промінчик світла в своєму втомленому і скорботному 

серці. Але згодом всі вирушать у прагненні до світла, яке освітить їхній життєвий шлях. 
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60 Якби ви запитали багатьох моїх дітей у цей час, чи мають вони бажання слухати Моє вчення, 

вони б відповіли, що вони недостойні цього. Але кажу вам, що ніхто з дітей Моїх не гідний слухати 

Мене. Моє слово потрібне всім: праведникам - щоб освіжитися, слухаючи свого Бога; невігласам - 

щоб навчитися і досягти розвитку своєї душі через вчення Учителя; грішникам - щоб оновитися 

через своє покаяння, коли вони слухають Отця. 

61 Приходить до Мене голос і каже Мені: "Прийди і подивися, як Я слабкий на землі, як 

заплямована душа Моя. Я знаю, що Ти любиш мене і можеш пробачити, що Ти - провідник у моїй 

темряві і помічник у моїй самотності. Прийди мені на допомогу, бо у випробуваннях цієї години я 

відчуваю біль передсмертної агонії". 

62 Хто так зі Мною розмовляє? Хто дозволяє своїм закликам так доходити до Мене в бажанні 

милосердя? Це серце? Ні, люди, це людство не забуло, що Я - Любов. Вона визнає свою ганебність і 

просить спокути. 

63 Я плакав над твоїм відходом з того моменту, як ти покинув духовний дім і пішов на землю. 

Відтоді мої сльози і моя кров прощали твої гріхи, а мій добрий і спокійний голос постійно наставляв 

тебе на життєвий шлях. Моя тінь слідувала за тобою на всіх твоїх шляхах. Це я скучив за тобою 

насправді, а не ти за мною. Бо коли ти пішов, ти відчував себе сильним і вважав, що більше не 

потребуєш моєї допомоги. Твій шлях був шляхом вільної волі, твої почуття розширювалися, щоб 

вдихати і торкатися всього, що тебе оточувало, і тобі доводилося падати дуже низько, щоб знову 

звернути свій погляд до Мене. 

Вже тоді ти пам'ятав, що у тебе є Батько, за стіл якого ти сів. Тоді ти покликав свого Господа, але 

Я вже кликав тебе раніше і не почув твого поклику. 

Присутність за моїм столом. Я шукав тебе, як батько, що побачив, як його дитина пішла маленькою, 

з невинністю в серці і не знаючи дороги. 

64 Якщо ви осягнете Моє Слово, то зрозумієте, що намір Отця, коли Він посилав вас у світ, щоб 

ви йшли його шляхами, повними небезпек і спокус, не полягав у тому, щоб ви заблукали на них. Бо 

вони були заздалегідь задумані для того, щоб ви отримали необхідні уроки для розвитку душі, щоб 

дати вам досвід, якого вам не вистачало, і, нарешті, щоб ви повернулися до Мене сповненими 

світла. 

Коли твій дух виходив з Мене, він був подібний до іскри, яку вітри повинні були перетворити на 

полум'я, щоб, коли ти повернувся до Мене, твоє світло стало єдиним зі світлом Божества. 
65 Я говорю з вами з вершини нової гори. Там Я чекаю на вас, і істинно кажу вам: У день 

вашого прибуття в цьому царстві буде свято. Ви прийдете туди шляхом болю і тим самим очистите 

свої проступки - шляхом, який не Я заздалегідь накреслив, але який створила людина. Ти також 

дозволив Мені йти цим шляхом. Але відтоді шлях жертви і болю був прославлений Моєю Кров'ю. 

66 Чуйте звук мого голосу в нескінченності, як чуєте звук дзвону. 

67 Пам'ятайте, що настав час суду, бо істинно кажу вам, що кожна провина відшкодується. 

Земля сама покличе до відповіді за зле використання, яке людина зробила з нею та її царствами 

природи. Все, що було зруйновано, закличе вас до відповідальності і тим самим змусить людей 

усвідомити, що вони були створені Творцем з намірами любові, і що та сама Воля, яка могла б їх 

зруйнувати, піклується про них, захищає їх і благословляє їх. 

68 Чи може душа спокійно піти з цієї планети, коли те, що її осквернило і знищило, закликає її 

до відповіді? Це ті, кому довелося створити світ, в якому докори сумління, матеріалізм і наслідки 

життя в непокорі Моєму Закону подібні темним хмарам туману, в яких вони блукають в болю, поки 

всередині них не стане світло, щоб вони могли почати відновлювати все те, що вони зруйнували. 

69 Щоб допомогти їм, Я кажу їм: Ось, ось Учитель знову серед Своїх учнів. 

70 Сьогодні я прийшов, щоб на короткий час запалити віру в тих, хто зневірився. 

71 Якщо Я прийшов до вас, то прийду і до всіх, хто підніметься до Мене. Моя любов, Моє 

світло - для всіх. 
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72 Коли відбувається явлення Господа серед Його учнів, ви відчуваєте безмежний захват у 

душі, і навіть якщо Моє явлення коротке, ви показуєте себе задоволеними. 

73 Я хочу, щоб ви відчували той мир і радість, які ви відчуваєте, коли чуєте Мене, також і тоді, 

коли шукаєте Мене в молитві, щоб щоразу, коли ви досягаєте цього внутрішнього піднесення, ваші 

думки були подібні до плідної роси, що сходить на безплідні поля. 

74 У той час, коли світ перебуває в сум'ятті, тінь хаосу осідає на народи і війна стрясає людство, 

я чую тих, хто каже: "Якщо для Бога немає нічого неможливого - чому Він не припинить війну і не 

створить новий світ, сповнений миру?". Але я кажу вам, що так само, як в людині є війна, так само в 

ній є і мир. Кожна людина має сувору і мудру совість, і завдяки цьому вона здатна обрати той шлях, 

який їй корисний. 

75 У світі вже розгорілася нова битва. Цілі народи воюють з метою перемоги над своїми 

ворогами. Інші прагнуть до переваги, щоб підпорядковувати собі народи і тримати рабів, треті - 

щоб довести, що їхня раса є найвищою з усіх; але в своїй сліпоті вони не бачать безодні, яка чекає 

на всіх. 

76 У цю атмосферу темряви і сум'яття нехай проникають ваші думки, як промінь світла. З ними 

ви допоможете своїм ближнім ясно мислити у хвилини випробувань. Таким чином ви виконаєте 

місію, яку Я вам доручив. 

77 Будьте сильними, щоб контролювати свої пристрасті, тоді не ставайте на бік тієї чи іншої 

сторони. Ваше серце має запалитися співчуттям і братерством до всіх і внутрішньо розділити 

страждання і негаразди, які випали на долю цього людства. Таким чином ваше серце буде битися в 

унісон з моїм. 

Все добро, яке ви робите, матиме свою винагороду. Чи ви не вважаєте, що настання миру між 

людьми було б нагородою за ваші молитви? 

78 Ось, Я прошу вас не про жертву. Я не посилаю вас проповідувати серед тих розгнузданих 

народів; Я не віддаю вас у руки поган. Зараз вам достатньо очистити свої уми, щоб ними ви могли 

висвітлювати шлях своїм ближнім. 

79 Боріться, моліться, пильнуйте, щоб спокуса, яка має силу являтися вам у найпривабливіших 

формах, не відволікла вас від ваших добрих намірів і не завадила вам виконати свій обов'язок. 

Навчіться з ним боротися і перемагати. Не спите, бо вона буде боротися до останнього. 

80 Ваша боротьба більша, ніж ви можете собі уявити, бо цей ворог невидимий. Бо часто ви 

шукаєте його в багатьох місцях, але носите його прихованим у собі, у своїх почуттях, у своїх 

пристрастях. Немає кращої зброї для цієї боротьби, ніж молитва. 

81 Отець дав вам свою пораду. І хоча кожне повчальне послання відрізняється від інших, його 

суть, його сенс і мета однакові: подарувати вам свою любов і вказати вам шлях до досконалості, 

який дасть вам спасіння. 

82 У дні пам'яті навіть найжорсткіше серце відчуває мою присутність. У нескінченності 

безупинно резонує звук божественного дзвону, який сповіщає про прояв цього нового часу. Але 

яким же глухим є серце цього людства! 

83 Коли люди тоді прокинуться і прийдуть у прагненні до Мого Слова, то буде вже пізно, бо 

Мене вже не буде. Тоді тільки вони зможуть отримати свідчення про Мій прояв. Багато хто 

нарікатиме на себе за те, що не відвідали Мене в тих місцях, де Я давав про Себе знати, і не чули 

Мого голосу. 

84 У цей час людство переживає великі випробування. В усіх куточках світу лунає плач. 

Причиною цього є те, що душі прийшли на землю, щоб пожинати плоди того, що вони посіяли в 

інші часи; бо ніхто не уникне Моєї справедливості. Я вже не був би досконалим, якби не доніс це до 

вас, якби не дозволив вам пожинати плоди ваших справ. Але я також споряджаю людей через 

світло цього послання. 
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До кожного вуха дійде звістка про Моє повернення, про вчення, яке Я залишив людству. Мої 

учні підуть нести цілющий бальзам хворим, вони будуть носіями хреста тим, хто обтяжений тягарем 

свого хреста. Я часто повторюю вам ці настанови, щоб ви не забули їх після Мого відходу. 

85 Пильнуйте і моліться, щоб бути сильними. Але моліться духом, щоб досягти досконалого 

спілкування з Господом і насолоджуватися ним. Коли ви побачите, що те, що ви отримали по 

натхненню в моменти молитви, стало реальністю, це і буде доказом того, що ви пережили момент 

духовного спілкування з Учителем. 

86 Доведіть свій шлях пошуку Мене, молитви до досконалості. Пам'ятайте: коли Моє Слово 

більше не буде чути у ваших конференц-залах, чоловіки церков вирушать за вами, вони 

намагатимуться повернути вас назад, вони намагатимуться відвоювати вас. Чи зможете ви тоді 

заплющити очі на це світло і відкласти вбік отримане завдання, щоб задовольнитися виконанням 

обряду? 

87 Не лякайтеся, коли я іноді говорю про те, що вас обмовляють і переслідують. Я лише кажу 

вам, що якщо ви будете виконувати Мій Божественний Закон, і якщо ви будете підкорятися 

законам землі, то вам нема чого боятися. 

88 Доведіть уже зараз, що ви не даремно чули, як Ісус говорив за цей час, що - коли Я назвав 

вас "учнями" - ви вмієте гідно нести це звання. Перед правдивістю і чистотою ваших вчинків 

схиляться найупертіші. Тоді, коли настане час конфлікту між релігійними доктринами та ідеями, 

коли люди найсильніше протистоятимуть проголошенню Мого духовного вчення, чудеса, які Я 

дарую вам, будуть найбільшими, і ці докази змусять світ здригнутися. 

Мир Мій з вами! 



 

44 

Інструкція 181 
1 Ви, численні слухачі, підійдіть до світла, закрийте на кілька миттєвостей очі тіла і 

споглядайте духом сяйво Моєї Присутності, що приходить до вас. Це божественне світло любові і 

мудрості, яке я хочу подарувати вам як одяг. Це світло, яке розганяє темряву невігластва, 

фанатизму і злоби. 

2 Передаю вам свою настанову в цей день, який ви присвятили фізичному відпочинку і 

турботі про душу. Це сьомий день, коли ви відпочиваєте від трудів тижня, коли пожинаєте плоди 

своєї праці і набираєтеся сил для подальшого шляху. 

3 Прийміть цей день як символ сьомого етапу вашої еволюції, того, в якому відкриється 

остання печатка, в якому ви відпочинете після довгого життєвого шляху. 

4 Багато хто думає, що моє світло сходить тільки в тих місцях, де проявляється моє слово; але 

істина полягає в тому, що моя духовна присутність є з усіма. Ось чому Я назвав світло, яке посилаю 

вам, Вселенським Променем. Бо в ту саму мить, коли він сяє через голосоносців, всі істоти 

відчувають його по-різному. Так, люди, оскільки Я всемогутній і всюдисущий, Я проявляю Себе в 

різноманітних формах, і всі вони - духовні. Коли ви бачили Мене людиною в Другій Ері, то це було 

тому, що Я прагнув достукатися до вашого серця. Але зараз ви "бачите" Мене, що приходить 

духовно, бо саме вашу душу Я хочу просвітити. 

5 "Спасителем" ви називали Мене, і "Спасителем" ви будете називати Мене, бо Я відводжу 

вас від злих шляхів. 

6 Не проклинайте випробування, які випали на вашу долю і на долю всього людства. Не 

кажіть, що вони є карою, гнівом чи помстою Божою, бо тоді ви богохульствуєте. Кажу вам, що саме 

ці нещастя все більше наближають людство до гавані спасіння. 

7 Назвіть їх справедливістю, спокутою чи уроками, і це буде правдою і справедливістю. Гнів і 

помста - це людські пристрасті, властиві істотам, які ще далекі від душевного спокою, гармонії і 

досконалості. Не просто так ви повинні дати моїй любові до вас, яка визначає всі мої справи, 

вульгарну назву "покарання" або негідне ім'я "помста". 

8 Вважайте, що ви добровільно вирушили на тернисті стежки або в темні прірви, і що ви не 

прислухалися ні до Моєму люблячому заклику, ні до голосу своєї совісті, і тому виникла 

необхідність, щоб біль прийшов до вас на допомогу, щоб розбудити вас, зупинити, привести до 

тями і змусити повернутися на істинний шлях. 

9 Необхідно було визнати, що в темряві присутній біль, а у світлі живе мир, щоб ви могли 

добровільно вибрати той духовний стан, до якого прагнете. 

10 Коли Я бачу, що ви дозволяєте болю перемогти себе і що замість того, щоб винести з нього 

уроки, які містить кожне випробування, ви задовольняєтеся плачем, прокльонами або просто 

чекаєте смерті як кінця ваших страждань, тоді Я наближаюся до вас, щоб з любов'ю звернутися до 

вашого серця, дати йому розраду і надію і зміцнити його, щоб воно могло подолати себе, свою 

слабкість і брак віри і могло перемогти над випробуваннями; Бо в тій перемозі - мир, світло і 

духовна радість, яка є справжнім щастям. 

11 Для цього Я прийшов, люди, щоб зняти нескінченну ніч, що вкрила вас, і дати вам новий 

день, сповнений блиску. Моє Слово зробить диво - розтопить лід вашого серця, щоб воно почало 

відчувати духовне і битися за все добре. Моє Слово відкриє ґрати в'язниці, в якій ваша душа бачила 

себе ув'язненою. Але від вас залежить інше диво: досягти миру і вознесіння завдяки заслугам 

ваших справ. 

12 Якими ж далекими тоді будуть стежки, де ти поранив ноги, залишаючи за собою сліди крові 

і сліз, і де ти випив чашу страждань до дна! 

13 Моє божественне бажання - врятувати вас і привести у світ світла, краси і любові, де ви 

будете радісно вібрувати від піднесення душі, висоти почуттів, ідеалу досконалості. Але хіба в 
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цьому божественному бажанні ви не впізнаєте Моєї батьківської любові? Безперечно, той, хто 

цього не розуміє, має бути сліпим. 

14 Деякі стверджують, що осягають Мене своїм розумом, гадаючи, що так вони можуть 

зрозуміти Мене. Інші, ще більш незрілі й матеріалістичні, хочуть бачити Мене в людській подобі, 

щоб повірити в Мене, не замислюючись над тим, що в їхньому бутті є вищий сенс, за допомогою 

якого вони можуть зрозуміти Мене, відчути Мою присутність і побачити Мене. Але цей сенс може 

проявитися тільки через віру і одухотворення. 

15 Скільки радості дарують Моєму духу ті учні, які істинно прагнуть до піднесення; бо вони, 

хоча і незначні і нерозумні в очах світу, вміють відчувати Мою присутність у своїх серцях, тлумачити 

або розуміти Мої натхнення, і погоджуватися з тим, що дарує їм Моя Воля. 

16 Будьте подібні до них, щоб усі ви могли відчувати Мене і користуватися Моїми благами, бо 

Я - для всіх. Ось: проклавши шлях Моїм Вченням, Я звертаю Свій погляд на вас, на ті нечисленні 

серця, які належать до числа молодших, покликаних в цей час слідувати Моїм шляхом. 

17 Це Слово Світла, яке Я дарую вам, є духовним хлібом, яким Я живлю вас у Третій Ері. Всі мої 

діти, за своїми переконаннями віри, прагнуть до цього 

Їжа - одні за своєю зовнішньою формою, а інші за змістом. Я всіх приймаю з любов'ю і всім дарую 

Свою благодать. 

18 Я сказав Своїм апостолам під час Вечері Господньої: "Прийміть хліб, це є Тіло Моє. Візьміть 

вино, яке є кров'ю моєю, і після мого відходу пам'ятайте цю настанову". 

19 Тепер я кажу вам: Візьміть моє слово, яке є життям вічним, і збережіть його значення. 

Згадайте її після 1950 року, коли її вже не чути, і живіть нею. Так само, як Мої учні вміли 

впорядковувати своє життя завдяки Моєму вченню і смиренно поширювали його, так і ви повинні 

бути, щоб нести цей хліб душі всім, хто голодує. Бо написано, що слово Моє не минеться, і буде 

почуте в усьому людстві. 

20 Я сказав вам: Слухайте слово Моє, і ви знайдете в його суті хліб Божої благодаті. Я сказав 

вам: "Бажайте любові Отця, бо те, що потрібно для вашого життя на землі, буде вам дано зверху". 

21 Щодо цього насіння ви повинні будете відповісти Мені, оскільки Я довірив його вам на всі 

часи. Хто може сказати про себе, що він виконав своє завдання і що він вільний від усіх вад? 

22 Займатися благодійністю - це найвище завдання вашого призначення. Розповсюджуйте її у 

справах, у словах і навіть у думках, бо думка, послана з любов'ю, приносить утіху вашим ближнім. 

23 Я хочу, щоб ви навчилися прощати. Запрошую вас взяти Мій хрест любові і йти за Мною. Я 

чую і приймаю того, хто внутрішньо промовляє до Мене: "Господи, я піду по твоїх слідах". 

24 Але в той же час я прошу вас: Хто ж зрадить Мене в цей Третій раз? Шукайте себе, і ви 

відповісте Мені, коли прийде час. 

25 Хто не дотримується Мого Закону, хто відрікається від Мене, хто оскверняє або оскверняє 

Мою справу будь-яким чином, той буде тим, хто кидає Мене на поталу натовпу, який своїми 

справами кричить: "Розіпни його!". Бо його вчинки змусять людей запитати: "Хіба це учні Вчителя? 

Чи це ті, хто почув його слово?". 

26 Любіть людей, не афішуйте свої добрі справи, і цього буде достатньо, щоб бути апостолами 

Третьої Епохи. 

27 Сьогодні Я стою перед світом, присутній серед людей, і кажу їм: У чому ви Мене 

звинувачуєте? Я говорив правду, Я радив добро, Я виконав Свою обіцянку повернутися. Я не 

заперечую того, що сказав вам у Другій, бо я є взірцем правдивості. Я продовжую нести важкий 

хрест, і саме людина завдає болю моєму тілу. 

28 Згадаймо, що в той час Син Божий підійшов до людей, а вони Його не зрозуміли. Але 

сьогодні ти, нарешті, можеш зрозуміти Мене. 

29 Я все ще розп'ятий, бо розрізаний на шматки у вигляді кожного з вас. Скажи Мені: невже Я 

не відчуваю твого власного болю? Чому ж тоді ви Мене не відчуваєте? 
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30 Мене знову принесуть в жертву. Хто з них розпинатиме Мене в цей час? Які крикнуть Мені: 

"Ну ж бо, продовжуйте! 
31 Мій погляд проникливий і водночас люблячий. Коли з неї витікає сльоза, вона не падає на 

землю, а проникає у ваші душі. Я завжди буду з вами. Світ все ще потребує Мене. 

32 Прийде час, коли братерство буде відчуватися серед вас, коли ви ввійдете в святилище Моїх 

думок. 

33 Туди, звідки я родом і куди я йду, зараз не поїдеш. Але прийде день, коли ви ввійдете в 

Мою присутність і впізнаєте Мене через це Слово. Тоді ви побачите Переможця смерті, який Своєю 

жертвою подарував вам вічне життя. Бо Я є Воскресіння і Життя, Я є Утіха, яка шукає кожну 

стражденну душу, щоб дати їй мир. 

34 Це світло, яке я вам зараз проливаю, має стати миром і мораллю для прийдешніх поколінь. 

35 Істинно, істинно кажу вам: Я страждаю в усіх, хто страждає. Голод і спрага людей за любов'ю 

- це також голод і спрага Мого Духа. В них я страждаю, і в них я пронизаний. Але Моя Любов 

говорить вам: учні, будьте стійкими, бо підійдуть до вас лицеміри, фарисеї та язичники і запитають 

вас, чи визнали ви Мене і чи любите Мене. Цими питаннями ви злякаєтесь, а якщо будете слабкі, то 

скажете, як той апостол: "Я ніколи не знав того галілеянина". 

36 Не забувайте, що ваша нагорода не в цьому світі. Якщо вам доведеться постраждати заради 

Мене, не впадайте у відчай. Прощайте і любіть, будьте Моїми учнями. 

37 Не робіть хресного знамення назовні, бо Я Сам вишу на хресті в вас. 

38 Я дам про Себе знати в совісті всіх тих, хто святкує Мої Божественні Страсті язичницькими і 

мирськими святкуваннями, і змушу їх відчути каяття, а їхнє серце - битися і плакати. Я прийму їхнє 

покаяння, бо ніколи не пізно відкрити очі на правду. 

39 Очистіться від гріха і любіть один одного, щоб ви могли зняти тіло Ісуса з хреста, а ваше 

серце стало Його погребальним полотном. 

40 Знайте виконання Моєї обіцянки: "храм" був зруйнований, і Я відновив його за три дні. 

Духовна святиня, в якій живе Господь, тепер збудована. 

41 Я натрапив на благочестиву жінку і, побачивши, що вона плаче, запитав її: "Чому ти 

плачеш?". А вона відповіла, як і в ті часи: "Я плачу, бо Учитель зник. Я пішов шукати тіло Його, але 

Його немає". Тоді Я сказав їй: "Підніми очі вгору і знай, що Учитель з тобою". 

42 "Ідіть і скажіть своїм братам і сестрам, щоб зібралися разом, бо Учитель здивує їх, і що Я 

покажу життя вічне тому, хто здатний відчути Мене через свою віру". 

43 Улюблені учні, ви зараз дивитеся на Мене поглядом вашої віри, бо Я прийняв форму в суті 

цього Слова, в натхненні людини. Але Я також відкриваю, що Фома, який вклав свої пальці в Мої 

рани, щоб уміти вірити. Сьогодні ви не можете доторкнутися до Мого тіла, бо Я недоторканний. 

Вже не той час, коли ти можеш доторкнутися до Мене. 

44 Я прийшов до вас духом, і прийде час, коли ви приймете моє вчення серцем і духом. Я, 

переможець матерії, спокуси і смерті, проник в печери темряви і приніс світло в душі тих, хто 

населяв цей світ і перейшов в інше життя. Закутих у кайдани докорів сумління і самозвинувачень, Я 

змусив їх побачити світло Моєї слави і звільнив їх. Бо хоч я живу у світлі, але спускаюся і в безодні, 

де душі очищаються, бо я є воскресіння для всіх. 

45 Будьте вірними свідками цих проявів. Відчуйте їх і пам'ятайте з відданістю, щоб посіяти їхнє 

насіння в родючий ґрунт. 

46 Істинно кажу вам: не минеться рід цей, щоб не стало відомо про вчення Моє. 

47 Вас не оцінять і докорятимуть вам, а Я кажу вам: Не бійтеся насмішок, навіть смерті тіла. 

Ніхто не зможе вбити вас, бо Я з вами. 

Після цього протистояння світ пізнає духовну радість спілкування з Отцем. Мир прийде до 

народів, тому що у своїй зміні серця вони будуть слідувати Моїм настановам. Будьте вірними 

учнями, пам'ятайте, що Я дав вам достатньо часу і можливостей пізнати світ. Чого можна від нього 

очікувати? 
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48 Якщо ви слабкі в матеріальному плані, то сильні духом. Ви зрозуміли сенс людського життя, 

а тепер намагаєтеся зрозуміти сенс життя духовного. Хто з вас не відчув у собі дари, які Я дав йому? 

Вірте в Мене, щоб ви могли проникнути в невидиме і зміцнити себе; бо ви все ще повинні боротися 

з самими собою. 

49 Я воскресив вас до нового життя, бо ви були мертві. Я відкрив тобі славу Свою, Я прикрасив 

твою душу світлом Слова Свого. Зберігайте цю благодать і відчуйте, що до вас приходить справжнє 

життя. 

50 А тепер прощайте і любіть тих, хто, можливо, образив вас, і думайте, що образили не вас, а 

Мене, Який є в кожній Моїй дитині. Якщо Я прощаю всім - чому ж тоді ви не можете пробачити? 

Через егоїзм і марнославство плоті! Але куди дівається ваша плоть? Де вона зливається зі стихіями, 

з яких утворилася, а душа виживе, щоб відповісти за всі свої діяння, скоєні за допомогою тілесної 

оболонки, поки нескінченне світло Творця чекає на неї, щоб злитися з дитиною в обіймах любові. 

51 Хто б не хотів бути гідним такої нагороди в цей момент? 

52 Учні, Я хочу, щоб ви відчули в цей час ту радість, яку відчували ті, хто бачив, як Я возносився 

на небо. Моє явлення перед учнями було виконанням обіцянки, яку Я дав їм за день до жертовної 

смерті. 

Я розповідав їм тоді про життя душі і про те, що таке тілесна смерть. Вони не зрозуміли, і мені 

довелося оголосити їм, що я повернуся як духовна істота, щоб підтвердити все, що я їм говорив. 

Потім, коли Я був серед учнів - уже як Духовна Істота - і один з них вклав пальці в Мої свіжі рани, Я 

сказав їм: "Я завжди буду з вами і прийду як світло Духа Святого". 

Коли ті, що мали намір притулитися головами до грудей Учителя, образ Ісуса зник, бо докази Моєї 

істини, які Я дав їм, були достатніми. Я обіцяв повернутися до людей "на хмарі", і ці учні також були 

свідками виконання Мого Слова зі свого духовного дому, і ви бачили, як ця обіцянка здійснилася у 

вашому світі. Це воскресіння, яке Я відкрив вам у цей час. 

53 Я залишаю вам свій мир. Зберігайте моє вчення і нехай воно веде вас, щоб ви не заблукали 

в темних тінях. Після 1950 року ви увійдете в святилище мого божественного натхнення, щоб ви 

могли розпочати навчання цієї Доброї Новини, як ваші брати, мої апостоли, робили це в Другу Еру. 

Ви побачите розквіт Мого чистого вчення, вільного від обрядів, традицій і суєти. Бо Я прагну не 

матеріальних храмів, а серця Моїх дітей, щоб перетворити його на справжнє святилище, де живе 

любов Єгови. 

54 Що ви приносите переді Мною цього дня? Чому ви плачете, коли Я дарував вам Свій мир і 

дав вам відчути Мою любов і Мою ніжність? Ти мовчиш у відповідь на Моє запитання. Я наповнив 

вас благодаттю, але ви відчуваєте, що не вмієте нею користуватися. Тому і біль у ваших серцях. Але 

що заважає вам виконувати свою місію? 

Світ, в якому ви живете, є пробним каменем, і чим більше ви очиститеся, тим вільніше будете 

почувати себе. Тоді ваші минулі борги більше не будуть обтяжувати вашу душу, і ви зможете 

розвивати свою душу вгору. 

Не бійтеся бідності. Коли світ відбирає у вас ваші блага, коли він вимагає ваше майно, 

відмовтеся від нього, і ви нічого не втратите. Бійтеся того, хто хоче позбавити вас спокою - того, хто 

намагається загасити вашу віру. Бо ці блага - не тільки ваш скарб, але й скарб тих, хто вам 

довірений. Це засіб, за допомогою якого Я дам тобі спасіння, а також спасіння тих, кого Я довірив 

твоїй опіці. 

55 До Мене приходить заступництво Марії, люблячої і самовідданої Матері, а Пастир Ілля 

кладе народ на Моє серце. Божественна ніжність, Пастир і твої ангели-охоронці невпинно благають 

тебе. Але Я, Отець, знаю і відчуваю ваш біль, і Моє милосердя з вами. Станьте цілісними, люди, і 

врятуйте людство. Я вказав вам шлях, і якщо ви хочете миру, будьте людьми доброї волі, відкиньте 

егоїзм і віддавайте те, що у вас на серці. 

Сьогодні ви не любите один одного по духу, але прийде час, коли ви побачите в кожному 

ближньому втілення Мене, образ Моєї Божественності, і ця любов розвіє біль. 
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56 Зрозумійте, що ви всі належите Мені. Ціна вашого спасіння - це приклад, позначений Моєю 

Кров'ю, Моєю жертовною смертю з любові, і необхідно, щоб ви усвідомили, що Я приходжу заради 

вашої душі, щоб привести її до брами "Обітованої землі". 

Моє Слово не залишить вас раніше призначеного часу, а потім, коли ви підготуєтесь, Добра 

Новина буде відома через вас і через Моїх посланців у різних народах. Моє Слово буде 

досліджуватися і, врешті-решт, вивчатися і розумітися. Приблизно в 2000 році духовні здібності 

людства почнуть проявлятися, свідчачи про Моє Слово. 

57 Підготуйтеся, і за короткий час ви реалізуєте свої духовні дари. Всі ви маєте спадщину з 

моменту вашого створення. Тому ви всі можете активізуватися і бути моїми "робітниками". 

58 Поля підготовлені і чекають на посівний матеріал та догляд. Не зволікайте, приступайте до 

виконання своєї місії. Час сприятливий і ваша молитва та діяльність у законі наповнить ваші душі 

миром. 

59 Лише кілька миттєвостей минуло відтоді, як ви, зосередившись духом, згадували ту годину, 

коли побачили розп'ятого Сина Божого. 

60 Я прийшов сказати вам, що той короткий час, який минув з тих пір, пішов на користь 

людству. Я прийшов, щоб засвідчити Свою любов, і Я буду дуже близько до вас, щоб відкрити Себе 

кожному духу, кожному серцю і кожній плоті, бо це час світла, час Святого Духа. 

61 Візьміть моє вчення за мірило і втілюйте його в життя. Але не думайте, що це означає для 

вас жертву. Якби це було так, то це свідчило б про те, що ваша душа не підготувалася і тому не 

відчуває щастя. 

62 Якщо ви хочете слідувати за Ісусом, ви повинні страждати. Але на дні цього болю буде щастя 

страждання заради ближнього. Тепер ваша жертва буде не кров'ю, бо часи змінилися і людство 

еволюціонувало, а любов'ю. Вона буде любов'ю. 

63 Ваша душа важко тягне за собою ланцюг, створений життями, які Я давав вам як можливості 

для вашого вдосконалення і якими ви не скористалися. Кожна істота є ланкою в цьому ланцюгу. 

Але якщо ви спрямуєте своє життя за Моїм вченням, якщо будете дотримуватися Закону, то більше 

не прийдете в цей світ страждати. 

64 Якщо ви пустите час на самоплив, не вивчаючи Моє Слово, то Я, що є час, здивую вас. 

Учіться, щоб зайняти своє місце в Моїй Справі. 

65 Я хочу, щоб нерозуміння і різні думки про мою божественність припинилися. Зрозумійте, 

що ви всі вийшли з одного Бога. 

66 Я продовжую показувати вам єдиний шлях, який веде в Моє лоно. Вона широка, груба, на 

ній сліди крові. Але в кінці життєвого шляху на вас чекають квіти з чудовим ароматом і плоди з 

добрим смаком. 

67 Дехто з вас оплакує той час, коли ви мали щастя і мир. Кажу вам: не зітхайте. Я знову приніс 

вам щастя і мир, і ці дари благодаті тривають вічно. 

68 Коли Я кажу вам: "Просіть, і дасться вам", - ви просите Мене про земне. Але воістину - як 

мало ви просите від Мене! Просіть Мене насамперед про все, що для блага вашої душі. Не 

збирайте скарбів на землі, бо тут є злодії! Збирайте скарби в Царстві Отця, бо там ваше багатство 

буде в безпеці, і воно послужить щастю і спокою вашої душі. 

69 Скарби землі - це багатство, влада і титули фальшивої величі. Скарби духу - це добрі справи. 

70 Я не заперечую знань і науки, яких досягли люди. Навпаки, Я просвітлюю їхню здатність до 

пізнання, щоб їхні праці мали благородну і високу мету. Бо тоді вони неодмінно досягнуть 

справжньої величі. 

71 У Другу Епоху Я показав світові, на що здатна людина за допомогою віри. Мертвого 

воскресив, сліпого прозрів, прокаженого очистив, кульгавого поставив на ноги. 

72 Благословляю науку про людину, яка зцілила і врятувала від смерті того, хто був на краю 

могили. 
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73 Нині Я прийшов, щоб ще раз показати вам Свою мудрість, яка вища за всі науки, і Я говорю 

вам: Світ пізнає Утішителя Третього Часу. Але хоча ви знаєте, що Я знову з людьми, вони все ще 

чекають Мене, хоча Мій відхід вже близький. 

74 У Своєму Слові Другої Епохи Я даю вам знати, що Я прийду до вас знову, що Мої духовні 

воїнства зійдуть зі Мною. Але людство не зрозуміло і не витлумачило правильно значення Мого 

Слова. 

Тому кожна релігійна громада чекає Мене в своєму середовищі, тому вони очікують побачити 

Мене своїми смертними очима; але ті, хто зараз чекають Мене таким чином, - це ті ж самі, хто 

колись заперечував, що Ісус був Месією, і вважав Його сновидою. 

75 Поки ви маєте віру, ви побачите свій шлях освітленим. 

76 Я прийшов у цей час, щоб побудувати свій храм. Я відбудую храм твого серця, який ти 

зруйнував, за "три дні". 

77 Ви всі тримаєтеся в обладунках, і так ви показуєте Мені себе. Кожного разу, коли ви 

відкривали своє серце, щоб прийняти Моє Слово, ви відчували мир. Хто з вас, хто шукав Мене з 

любов'ю, не мав зі Мною діалогу? Але якщо ви досягли цієї милості - чому ви не навчаєте цьому 

своїх ближніх? Якщо ви знаходите життя в діяльності любові, любіть безкорисливо. Якщо 

виконання обов'язків наповнює вас здоров'ям, працюйте не покладаючи рук. 

78 Я хочу знайти вас гідними Мене. Я хочу бачити мир у ваших домівках і бачити, як кожен з 

вас плекає і поширює добро, щоб ви могли жити зі Мною і стати одним цілим зі своїми братами і 

сестрами. 

(Притча) 

79 Жив-був скромний учитель, який навчав своїх учнів. Серед них були серця, сповнені віри, які 

прагнули приступити до виконання своєї місії. Через деякий час після того, як вони отримали 

вчення Учителя, вони запитали його: "Ти, мудрий, що навчаєш чистій любові і звільненню душі, - 

скажи нам: коли ми зможемо вийти і навчати тому, чого навчилися, в ім'я Отця нашого? 

Але Учитель відповів: "О учні, ви вже хочете передати Моє вчення? Ви вже наситилися нею? Вас 

не лякають небезпеки, вас не лякає невіра? 

не вимкнено? Ви вже достатньо сильні?". 

Але один учень наполягає: "Ви дали нам протиотруту, ми відчуваємо себе сильними і хочемо 

застосувати Ваше вчення на практиці". 

Той Учитель, сповнений ніжності і доброти, благословляє своїх учнів, дає їм владу і відпускає їх. І 

ось учень вирушає, працює над серцями, дає їм ту велику настанову. 

Багато хто шукає його, і, почувши його слово, навертаються до його вчення і йдуть за ним. Але 

після того, як він спорядив цих нових учнів, "працівник" звертається до натовпу, що йде за ним: "Ви 

повинні постати перед Тим, Хто доручив мені отримати останній урок. Бо той Учитель ось-ось 

відійде і бажає залишити вас сповненими своєї мудрості. Чи підете ви за Мною?". 

80. Великими натовпами йшли вони до того Володаря і з подивом бачили, що це - Володар 

Володарів, нескінченний Бог, Творець усього створеного. Тоді вони стали на коліна, відчули 

глибоке каяття, і їхні душі з'єдналися з Ним, а в серцях учнів запанував мир. 

(кінець притчі) 

81. Сьогодні Я кажу вам, Моїм учням: Настане момент, коли ви побачите Мене у всій Моїй 

славі. Тоді очиститься земля і її мешканці, відновиться доброчесність і краса душі. Біль зникне і все 

буде блаженством, буде нескінченний "день" без кінця для вас. Ви не хочете побачити ці дива? 

Хіба ви не хочете, щоб ваші діти спілкувалися з Моїм Духом і творили світ миру, вільний від гріха? 

82. Я дав вам дари духу, щоб ви могли застосовувати Моє вчення. Будьте наполегливими в 

добрі. Якщо ваша рішучість буде великою, ви здолаєте, здавалося б, нездоланне, і світ, який не 

повірив у Мій прихід в цей час, полюбить Мене і буде врятований. 
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83. Люди, ви будете радіти, коли побачите, що Мої прояви з кожним днем стають все більш 

духовними. Приходьте до Мене з любові, а не зі страху. 

84. Будьте сильними, бо настають випробування, і ви маєте подолати їх з упевненістю. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 182 
1 Моліться за людство більше, ніж за себе. Він подібний до викинутого на берег посеред моря 

темряви і скорботи, який у своїй розгубленості не виявляє "маяка", що має просвітити його, щоб 

врятуватися. 

2 Кожен, хто вірує в Мене і виконує Мої заповіді, перебуває в рятівному ковчезі, де б він не 

був, чи то в "духовній долині", чи то в цьому світі. Хто любить духовно і істинно, той зі Мною. Кожна 

людська істота має в собі засоби для свого спасіння, а це: світло совісті та інтуїтивне пізнання 

добра, яке живе в душі. Це якості, якими Я наділив вас. 

3 Молитва - це розрада і посох для серця в години випробувань. Щоб бути сильними, ви 

повинні об'єднатися в моєму Законі. Тоді, навіть якщо ви перебуваєте на різних шляхах - якщо ви 

будете слідувати Моєму вченню духовно - ви врешті-решт полюбите і зрозумієте один одного. 

4 Не всі, хто чув Моє слово, вірять йому, і не всі, хто стверджує, що любить Мене, дійсно 

люблять Мене. Щоб називати себе Моїми учнями, ви повинні підкорятися Моєму закону і йти Моїм 

шляхом. 

5 Моя любов однакова для всіх. Хіба ви не бачили, що Я нікому не відмовив ні в світлі, ні в 

теплі, ні в хлібі? Навіть якщо випробування душі будуть важкими - Мій захист ніколи не покине вас. 

6 Ти хочеш бачити Мене в тілесному образі, щоб повірити в Мене і відчути Мене поруч? Тоді 

зануртеся в суть і життя цієї земної кулі, яку ви населяєте, і ви побачите Мене, явленого в усіх 

істотах, що належать до неї. 

7 Я дав вам хліб насущний. Але я бачу одних ситими, а інших голодними, і це тому, що ви не 

ділитеся з іншими плодами своєї праці та своїм домом. 

8 Я поставив вас на початок вашого розвитку, щоб ви всі прийшли до Мене. Моя любов, яку 

ви отримуєте в цих проявах, - до всіх Моїх дітей. Приходьте до Мене, шукайте Мене своєю 

підготовленою душею, і Я буду з вами. Ви всі можете відчувати Мою Присутність і живитися Мною. 

9 Великі духовні справи здійснюються через смирення, через увагу до чистоти душі та світлого 

слова, яке виходить з твоїх вуст. Але не говоріть про свої справи, говоріть про Божественну справу, і 

дозвольте Мені судити вас і винагородити ваші зусилля. 

10 Не забувайте молитися за мир у світі, бо йому загрожує велике зло. Але не смійте 

втручатися в Мої високі поради. Дозвольте Мені з мудрістю викорчовувати погані дерева з 

коренем і суворо карати установи. 

11 Треба молитися і принаймні допомагати якомога більшій кількості людей. Цей час 

наближається, і я попереджаю вас, щоб ви були пильними і дожили до виконання цих пророцтв. 

12 Зрозумівши Моє Слово, ви всі будете як одне стадо, і Я, ваш Бог, поведу вас, як пастир, до 

джерела вічного життя, де ви більше не будете спраглими. 

13 Майстер серед вас, і моє бажання - залишити вас підготовленими до потрібного часу. 

14 Я навчаю вас у цей момент, коли світ перебуває в позірному спокої. 

15 Людина підкорилася матеріалізму, і лише на мить замислюється над прикладом, який 

залишив їй Син Божий, щоб одразу ж повернутися до боротьби за життя у своєму світі і до того, що 

стосується суто матеріального життя. Він не готовий до одухотворення. 

16 Людина має певні щорічні дати для вшанування Страстей Христових. 

пам'ятати, і тільки тоді він здатен ворушити своїм серцем. 

17 Але ви, хто чув Моє слово, розумієте, що немає певних годин або днів для того, щоб 

пам'ятати або слідувати тим вченням, які дає вам Божественний Учитель. Ви нарешті зрозуміли, що 

кожної миті можете творити добро для свого ближнього, надихаючись цим прикладом Божої 

любові та милосердя. 

18 Я хочу, щоб ви передали цей урок, який ви зараз вивчаєте, своїм ближнім. Все, що потрібно 

- це готовність вашого серця сіяти. Тоді перший урожай наповнить вас захопленням і бажанням 

продовжувати трудовий день. 



U 182 

52 

19 Коли Моє слово дійде до всіх Моїх дітей, воно, як промінь світла для здивованих учених, 

осяє їхній розум. І як тільки вони відкриють союз, що існує між Богом і людиною, взаємозв'язок між 

людською наукою і Таємницею Творіння, вони зроблять крок уперед, який буде на благо 

прийдешнім поколінням, бо тоді все буде розвиватися в досконалій гармонії. Тоді люди і події 

будуть розвиватися до досконалості, не зупиняючись на досягнутому. 

20 У нинішньому столітті людська наука досягла великого розвитку, через що його назвали 

століттям світла, не розуміючи, що цей час виявився також часом світла для душі. Вони не знають, 

що Святий Дух зараз дає про Себе знати і просвіщає всіх людей у виконанні пророцтв. 

21 У великих людських творіннях відчувається вплив і робота високих духовних істот, які 

безупинно діють і випромінюють через органи розуму, вводячи або розкриваючи невідоме своїм 

втіленим братам. 

22 Тому скажу науковцям і вченим на всі часи: не треба хвалитися ні тим, що ви розумієте, ні 

тим, що ви робите, бо не все є вашою працею. 

Як часто ви служите тим духам, про яких Я говорю вам, лише як про знаряддя! Чи не часто ви самі 

дивувалися досягненню своїх відкриттів? Чи не часто ви внутрішньо зізнавалися собі в тому, що не 

здатні і не спроможні взятися за те, що вже зробили? Бо тут у вас є відповідь. Чому ви цим 

хвалитеся? Зрозумійте, що вашою роботою керують вищі сили. Ніколи не намагайтеся змінити їхні 

натхнення, бо вони завжди спрямовані на добро. 

23 Безмежним і глибоким є Моє вчення, в ньому - суть, з якої живляться всі релігії. У своєму 

вченні Я роблю вас братами і сестрами всіх, незалежно від віросповідання. Ніколи не замикайтеся в 

келії, щоб молитися, бо це було б так, ніби ви відокремлюєте себе від людства і ніби ви тікаєте від 

спокус, боячись впасти. Ісус навчив вас зустрічати кожну битву. Ісус знав, що Він є Істина, і що, як 

світло, вона не може сховатися. Вже тоді Я навчив тебе йти Моїм слідом. 

24 Мене засуджували, на Мене зводили наклепи, але ніколи в Мені не могли знайти жодної 

вади. 

Оскільки природа досконала, як і доручена вам робота, - хто міг би виявити ваду або 

недосконалість у цьому творінні, створеному Мною? Хто міг би зробити це так, як вона? 

25 Кожного разу, коли ви не розумієте Моє Слово, підніміться в молитві, перш ніж впасти в 

помилку. Бо як ти можеш думати, що Я даю тобі думку, яка не містить в собі ні розуму, ні істини? 

Підніміться вгору, щоб ваші думки досягли божественного сяйва. 

26 Ви будете проголошувати Моє вчення, не додаючи до нього своїх власних ідей, бо ви не 

зможете нікого обдурити. Брехня рано чи пізно буде переможена правдою. 

27 Якщо ви будете чесними з собою, ви пізнаєте істину, бо ви відкриєте її в собі і в своїх 

ближніх, якщо ви любите їх, якщо у вашому погляді є сердечність, якщо у ваших словах і вчинках 

присутнє милосердя. Не розглядайте віру як щось просте, з тим безпідставним переконанням, що 

чудо буде здійснене силою. Пам'ятайте, що ви повинні довести, що гідні таких пільг. 

28 Переконана довіра до Мого Слова і сила вашої молитви підготує вас до набуття віри і 

здійснення великих справ. 

29 Я дарую вам світло і пояснення таємниці, в якій багато пророцтв залишалися протягом 

століть. 

30 Просіть світла, і воно буде вам дано. Я хочу, щоб між твоїм духом і моїм було спілкування. 

31 Ця благодать, яку Я випромінюю з кожним Своїм словом, буде тим, що втішить вас, коли Я 

більше не дам про Себе знати за допомогою людської здатності інтелекту. Завдяки цій благодаті ви 

будете панами серед своїх ближніх, бо будете знати, як дотримуватися Мого Закону. 

32 Вас ніщо не зможе збити з пантелику, ні ідеологи, ні доктрини не введуть вас в оману, тому 

що все, чому ви навчилися від Мене, буде викарбувано вогнем у вашій душі. 

33 У всіх конфесіях перед людиною постають два шляхи: один - до дня відпочинку для душі, а 

інший - до вічного покарання. Чим більше людина намагається пізнати реальність, тим більше вона 

стикається лише з таємницями, в яких заплутується її розум. 
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34 Але ви, прості учні, які не знали наук, навпаки, отримали моє натхнення і моє мудре слово, 

через яке була розірвана завіса таємничості, і ви дізналися, що після цього життя, після битви, битв і 

очищення, вас усіх чекає мир і спокій, якого ви так прагнете. 

35 Ви, які вже знаєте цю реальність, знатимете, як розкрити її тим, хто її не знає. 

36 Ти будеш пророком, який проголосить Мою волю. 

Тоді оточуючі зможуть побачити, що ти говорив істинно, бо вони побачать, що те, що сповістили 

твої уста, збулося. 

37 Мир не в націях. Судячи з усього, в умах людей панує спокійна впевненість, але зі Сходу (з 

боку Мексики, тобто Європи) загрожує війна. Фактично почнеться війна і світ опиниться в 

безрадісній ситуації. Це станеться "незабаром". 

38 Мої сили природи будуть випущені на волю і спустошать цілі ділянки землі. Вчені відкриють 

нову планету і "зоряний дощ" осяє ваш світ. Але це не спричинить ніяких катастроф для людства, а 

лише сповістить людям про настання нового часу. 

39 Я повідомляю вам ці пророцтва, щоб вони не здивували вас, коли збудуться. 

40 Ви також повинні бути в гармонії з Моїми силами природи, бо вони теж є Моїми слугами і 

знаряддями Моєї справедливості. У світі відбудуться великі катастрофи, які займуть вчених, що 

будуть шукати причину всього цього в самій природі. Це вчений шукає своє існування в клітинах і 

тим самим упускає сутнісне, тобто: царство духу, перше і єдине джерело, з якого витікає все, що 

існує. 

41 Багато чого Я відкрию вам, поки ви ще перебуваєте в цьому світі. Але коли ви закриєте свої 

фізичні очі для цього життя і відкриєте очі духу, щоб споглядати нескінченність, ви зрозумієте, що в 

житті духу більше ясності і світла. Воля, розум і розум не покинуть вас, бо вони є вродженими 

здібностями духу. 

42 У релігійних спільнотах люди визнають силу зла і уособлюють його в людській подобі, 

приписують йому могутнє царство і дають йому різні імена. Люди відчувають страх, коли думають, 

що він близько, не розуміючи, що спокуса коріниться в пристрастях, в слабкостях, що в людині 

ворушиться як добро, так і зло. У цей час у світі панує зло і створило силу, владу, яка проявляє себе 

у всьому. А в духовному - легіони недосконалих, неспокійних душ, схильних до зла і помсти, сила 

яких, об'єднуючись з людською злобою, утворює царство зла. 

43 Ця сила повстала проти Ісуса в Другу Еру і показала Йому своє царство. Моя плоть, чутлива 

до всього, піддалася спокусі, але моя духовна сила перемогла спокусу. Бо Я мав перемогти світ, 

плоть, спокусу і смерть. Бо Я був Учителем, який зійшов до людей, щоб дати приклад сили. 

44 Після того, як Ісус вдихнув свій останній подих на хресті, Він воскрес із мертвих, зійшов у 

безодні темряви, де перебувають заплутані душі, щоб вивести їх до світла, а потім повернувся 

духом до апостолів, щоб показати їм вище життя духу. 

45 Я говорив вам у цей час: "Не тримайтеся думки, яка існує серед людства про пекло, бо в 

цьому світі немає іншого пекла, ніж те життя, яке ви створили своїми війнами і військовими діями, 

а в потойбічному світі немає іншого вогню, ніж покаяння душі, коли совість показує їй її проступки. 

46 Моє вчення промовлятиме до богослова, до філософа, до вченого, і вони відкриють для 

себе, що моя праця є невичерпним джерелом одкровення. 

47 Своїм оновленням людина погасить своє пекло, і коли її душа потім увійде в потойбічний 

світ, вона знайде там лише світло, гармонію і благодать. Бо в життєвому світі душі не може бути 

того, що створили лише людські забобони. 

48 Приготуйтеся, заспокойте свій розум, бо ви зараз отримуєте світло, яке Я посилаю вам. 

Зробіть своє серце сприйнятливим і не просто говорите Мені устами, що ви любите Мене. Любіть 

Мене по-справжньому, бо Я хочу, щоб ви жили в гармонії зі Мною. Дбайте про те, щоб та риса, яку 

ви носите в своїй душі, і яку ви затьмарили, знову засяяла. Я хочу, щоб ви відчули, що ви є 

власниками Моїх вічних дарів і що ви свідчите про Мене. 
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49 Я мав нескінченне терпіння до тебе, чекаючи твого визнання, але ти все одно кажеш Мені, 

щоб Я не турбував твій сон, що ти не хочеш жити наяву. Але написано, що Я прийду знову, щоб 

підняти Свій обраний народ і дати йому зброю для боротьби з темрявою. Як так сталося, що ви 

нехтуєте світлом, хоча вам судилося нести його людству? Зовсім скоро ви перетворитеся на воїнів 

миру, правди і любові. Випробування, які Я посилаю вам, згладжують ваші серця і направляють їх 

на правильний шлях. Ви ось-ось візьмете на себе свою ношу і приступите до "роботи дня". Інші 

вирушать до виконання, коли вони перебуватимуть у дусі і житимуть на інших планах життя. 

50 Я не хочу бачити серед вас учня, який зраджує свого Вчителя, який розмінює Його дари на 

фальшиве багатство, бо тоді знову відкриються Мої рани і потечуть води співчуття і крові, щоб 

змити пляму улюбленого учня. 

51 Будьте благословенні - ви, що поспішили сюди на Мій заклик. Ви отримаєте великі докази 

любові і зміцнитеся для часу боротьби, що наближається. Ваші страждання будуть полегшені, і ви 

отримаєте душевний спокій. 

52 Коли ви просите Мене про доручення, шукайте в книзі, яку Я даю вам, і ви знайдете в 

кожному слові доручення, непорушний закон, який говорить вашому духу про світ, який ви повинні 

завоювати. Коли ви відчуєте, що настав час працювати, то з подивом і радістю побачите, наскільки 

великі поля, які Я довірив вам, і наскільки рясно посіяне насіння. 

53 Я хочу, щоб те, чого Я вас навчив, було передано без змін тим, хто не почує Моє слово в цей 

час. В силу свого життя ви знайдете те, що необхідно для того, щоб наставляти, радити і втішати 

людей. Я очікую отримати в цей час від людського серця те розуміння, той урожай, який Я не 

отримував в минулі часи, щоб допомогти вам піднятися на високу гору, де Я перебуваю і чекаю всіх 

Моїх дітей. 

54 Людство: Що ви зробили з насінням, яке Я приніс вам у Другу Епоху як дар любові? Ви 

називаєте себе християнами, але не є ними насправді, бо я не знаходжу між людьми ні любові, ні 

милосердя, ні справедливості. Самі того не усвідомлюючи, ви любите іншого Бога і створили інший 

світ. Там ви маєте свої афекти, амбіції, майно, ідеали і багатства, і поза цим усім для вас немає 

нічого. Де ваша віра? Де ж реальне слідування Моєму вченню? Вони є у вас тільки в голові, як 

чергова ваша теорія. Скільки з вас вважає, що те, що я вам говорю, є перебільшенням, і скільки з 

тих, хто завтра дізнається ці слова, будуть змушені обуритися. 

Але істинно кажу вам, що Ілля доведе вам втретє, що ви поклоняєтесь фальшивому Богові, хоча 

вважаєте, що любите Мене. Ще раз кажу вам: як першого разу Він здивував народ Ізраїлю, коли 

вони поклонялися Ваалу, і владою, яку Бог дав Своєму пророку, піддав випробуванню той народ, 

який впав у темряву і став на хибний шлях, - так само і цього разу Ілля спалахне променем Божим 

на душах, змусивши ваших ідолів впасти на землю. Хто ваші кумири? Світ, плоть, наука, релігійний 

фанатизм, порок, гроші. 

55 Коли світло зійде в кожній душі, ви зрозумієте, що світ і наука не можуть бути метою, до якої 

ви прагнете, і не можуть бути найвищою досконалістю, але що вони є лише засобами, які Бог 

поставив на вашому шляху, щоб ви могли йти крок за кроком до Того, Хто є досконалим Духом. 

56 Ілля - першопроходець, пророк, посланник; Я - світло, яке через Іллю Я заново доведу 

людям, які думають, що вони можуть зрушити світ своєю наукою і можуть все. Але коли настане 

момент випробування, коли скрізь пошириться спустошення, Ілля скаже вченим і науковцям: 

скликайте свою науку і зупиніть просування розгнузданої стихії. Використовуйте свою силу і 

вгамуйте лють бурі. Якщо ти це зробиш, я визнаю твою силу і мудрість. Однак Я надихну вас силою і 

знанням, які перевищують вашу науку, і ця сила - сила молитви. 

57 Настав час, коли вказівний палець Іллі вказує на вас, люди, і його голос закликає вас довести 

світові через нових учнів істину молитви та силу одухотворення. 

58 У духовному плані ви переживете ті випробування, які випали на долю древніх, народу 

Ізраїлю. Бо сенс тих уроків, сама причина тих закликів, з якими Господь звертався до Своїх дітей, 

досі недостатньо витлумачена. 
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59 Правда, люди переконувалися у своїх помилках і каялися, злякавшись Божої 

справедливості. Але вони не дійшли до серцевини істини, де світло - єдине, що дає істинну 

мудрість душі. 

60 Я говорив вам, що в цей світлий час всі Божественні одкровення минулих століть правильно 

розуміються і тлумачаться. Бо душа людини, пройшовши безкрайню пустелю свого паломництва і 

пройшовши незліченні стежки свого досвіду, досягла зрілості, щоб увійти в контакт з духовним, 

увійти в контакт зі своєю совістю в 

бути в гармонії і розуміти справжній сенс свого існування. 

61 Людина ось-ось прокинеться від сну, щоб піднятися і здійснити великі справи, для яких вона 

призначена - справи, натхненні Духом, продиктовані совістю і відображені в емоціях. 

62 Коли велика кількість спіритів утворить єдину і сильну спільноту, їхній крок залишить на 

землі світлий слід. Він буде для людства, як старший брат, чия рука великодушно простягається, 

щоб допомогти меншому братові встати. 

63 Я звертався до вас з любов'ю, щоб ваше серце стало добрим, а грубість вашого характеру 

пом'якшилася. Бо завтра саме вам доведеться доносити Мою Роботу до своїх ближніх. Але якщо ви 

хочете зворушити ніжні струни цих сердець, ви повинні використовувати велику сердечність і бути 

пронизані любов'ю і милосердям у всіх своїх справах. 

64 Учіться спілкуватися зі Мною від духу до духу, молитвою без слів - молитвою, яка є думкою, 

яка є відчуттям. Саме вона наблизить вас до Моєї Божественної Присутності. Пам'ятайте, що завтра 

вам доведеться викладати всі ці уроки, і тому необхідно, щоб мої нові учні вже зараз практикували 

те, чому їх навчило моє Вчення. Якщо ви будете навчати своїми справами і проповідувати своїми 

добрими прикладами, то людство відчує спонукання робити так само, і перестане поклонятися 

глухим і безжиттєвим ідолам, а нарешті звернеться до істинного, живого і вічного Бога, який 

перебуває тільки в духовному. 

65 Молитва - це рятівний човен для всіх викинутих у цьому штормовому морі, бо хто вміє 

правильно молитися, той укріплюється, сповнюється віри. Він відчуває себе рівним усім 

випробуванням і може з упевненістю чекати настання миру. 

66 Багато вчень, які Я дав вам, мають своєю основою застереження про небезпеки, які 

загрожують вам у часи найбільшої гіркоти. Бо ви станете частиною Моїх воїнств світла і миру, які 

завжди об'єднані з Моїми арміями духовних істот. 

За кожним з вас буде стояти цілий сонм невидимих істот, які будуть охоронцями і захисниками. 

Завданням обох буде об'єднання заради досягнення найвищої мети - всезагального миру. Вже 

сьогодні я кажу вам, що з цієї духовної гармонії між усіма моїми слугами народиться сила, яка 

зробить цю спільноту непереможною. 

67 Духовно вбогі будуть натхненні; мляві в мовленні і розумінні отримають у своє 

розпорядження потік слів, пронизаних істиною і життям. 

68 Я вже вказував вам, що на цьому шляху будуть камені спотикання. Але я також кажу вам, що 

той, хто підготує себе, зможе уникнути їх. Лише ті, хто зараз сплять, а Я говорю з ними, будуть тими, 

хто спіткнеться, впаде і врешті-решт поверне назад, думаючи, що валуни, які з'являються на 

їхньому шляху, нездоланні. 

69 Молитва, медитація, бадьорість і піднесеність - це цінності, які повинні увійти у ваше 

повсякденне життя як невід'ємна його частина, щоб нічого не сталося з вами несподівано. 

70 Зрозумійте, чому протягом усіх минулих часів Я знову і знову повторював вам: "Дивіться і 

моліться!". 

71 Нині Я пропоную вам хліб, який наситить вас. Він без закваски, в ньому вічне життя. 

72 Замість того, щоб викривати вас у Моєму вченні, Я хочу зцілити ваше серце і полегшити 

вашу душу. Я запрошую вас піднятися в Моє місце спокою і там ви сповідаєтеся Мені у всіх своїх 

гріхах. Я візьму до уваги ваш біль і не буду судити вас суворо. Якщо цей біль викликаний вашими 

докорами сумління, не хвилюйтеся. Бо Я прийшов шукати серед вас саме тих, хто не знайшов ні 
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милосердя, ні розуміння серед своїх ближніх. Я хочу врятувати вас, щоб ви незабаром були зі 

Мною. 

73 Я треную ваш інтелект, ваші вуста, щоб вам не було ніяково говорити і свідчити про Мою 

Роботу. Якщо ви відчуваєте любов, ви можете говорити; якщо ви маєте віру, ви можете творити 

великі справи в моє ім'я. 

74 Я даю вам білий аркуш, щоб ви записали своє життя, і совість буде чітко говорити з вами. 

Через це ти дізнаєшся, коли ти шанував свого Отця, а коли не слухався Його. 

75 Ви запитуєте Мене сьогодні, але - що вам потрібно, чого не дала б вам Моя любов? Але 

якщо ви п'єте гірку чашу, спокутуючи свої гріхи, не нарікайте на Мене, не питайте Мене, чому Я не 

дав вам випити чашу з молоком і медом, адже ви належите до обраного народу. Досягнення миру 

залежить від вас. Я дарував вам свободу волі, щоб ви могли вибирати шлях і підноситися до Мене 

по заслугах. Чому ви не берете приклад з добрих учнів? Чому ви не живете життям патріархів? Бо 

ви ще не прославляєте Мене своїми справами. 

76 Даруйте, вам завжди є що дарувати. Не поводьтеся, як багатий скнара. Не відганяйте 

хворих, нужденних, бо вважаєте їх нерозумними. Не зневажайте голодних. Якщо ви вмієте 

співпереживати їхнім серцям, ви відкриєте для себе їхній біль і співчуватимете їм. 

Я дав тобі бальзам з любов'ю, щоб зцілити всі страждання. Ти боїшся критики за те, що, творячи 

милосердя, уподібнюєшся Мені? Чого ти боїшся від цього несправедливого і егоїстичного людства, 

яке нічого не знає про Мене? Прийдіть і дотримуйтесь Моїх непорушних законів, пийте Мою 

духовну сутність і відчуйте себе сповненими духом істини. 

77 Істина є моє Царство любові, світла і добра. 

Справедливість - це істина, якої навчає вас Закон, що Я відкрив вам. Істина - це шлях, позначений 

Моєю любов'ю, щоб ви нарешті стали великими, щасливими, досконалими і безсмертними. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 183 
1 Тримайте Моє слово, учні, бо вже зараз до цього народу наближаються люди різних 

віросповідань, які вимагатимуть від вас доказів того, що ви отримали Мою настанову. 

2 Зараз Я відводжу від вас страждання і хвороби, щоб ви навчилися втішати себе і проявляти 

милосердя до своїх ближніх так само, як Я роблю це з вами. 

3 Моє вчення наповнить захопленням тих, хто прийме його підготовленим. Це буде 

кришталево чиста вода на спраглих устах, хліб для голодних, відпочинок і спокій для втомленої 

душі, підбадьорення і світло для всіх. 

4 Я просвітлюю цей народ - від правителів до найнезначніших, щоб вони розкрили свої 

обійми тим групам, які прийдуть в бажанні Вчителя. 

5 Одні прийдуть до Мене з каяттям, інші - зі страхом, бо біль охопить їхнє внутрішнє єство, а 

совість заговорить і скаже їм, що прийшов суд для кожної душі. Але для всіх я тримаю в запасі нову 

можливість для порятунку. Душа отримає підтвердження всіх своїх здібностей, і коли прокинеться її 

віра, то через неї ж вона зрозуміє, навіщо Я прийшов до людей ще раз, і як сильно Я їх люблю. 

6 Я приходжу зі Своїми словами цього часу не для того, щоб стерти те, що Я сказав у Другий 

Час. Скоріше, я хочу нагадати вам про це, бо ви забули, і пояснити вам, бо ви не зрозуміли. Я лише 

відкриваю вам те, що не говорив вам тоді, і що зберігаю для вас на нинішній час, в якому 

розвивається ваша душа. 

7 Ті, хто з любов'ю, з кров'ю і сльозами записували моє слово, підкорялися своїй пам'яті і 

своєму натхненню, вони вірно передавали мою волю. Але потім прийшли інші, моє слово 

спотворили, загубили його справжній зміст під ідеологією і культовими формами, які не належать 

до мого вчення. Але в цей час світло розриває кожну завісу, щоб виявити чистоту Моєї істини. 

8 Я вчу вас не оцінювати себе неправильно через Мою Роботу, не обговорювати 

несправедливо. Але так само Я застерігаю вас цими одкровеннями: Лжевчителі і пророки 

з'являться навіть у лоні народу Ізраїлю. 

9 Багато з тих, хто сьогодні їсть хліб за моїм столом, завтра шукатимуть лише свого 

матеріального благополуччя, панування і похвали, і ви повинні остерігатися, щоб не бути 

введеними в оману. 

10 Велика ваша боротьба, вірні учні, які будуть пильнувати цю справу. Я залишаю сто сорок 

чотири тисячі екіпірованих, на яких буде покладена ця відповідальність. Серед них і ті, хто 

відвернеться від Мене - ті, хто, називаючи Моє ім'я, скаже: "Ось стоїть перед вами Учитель", - і ті, 

хто не втамував спрагу, а також ті, хто не почує Мене в свій час. До них звернуться спраглі істини і 

будуть введені в оману. 

11 Практикуйте смиренність і не лестите своїм ближнім, і не дозволяйте їм лестити вам. 

Відверніться від тих, хто, бажаючи вам добра, розпалює ваше марнославство і розбещує вас. 

12 Не слухайте спокуси. Я дав вам владу для того, щоб ви використовували її для духовних 

справ, для справ любові і милосердя. 

13 Ніколи не збагачуйте себе Моїм вченням. 

14 Я захищаю вас, люди, Я ховаю вас від поглядів ваших ближніх, щоб ви могли спокійно 

слухати Моє Слово до 1950 року. Якщо вас "розривають на частини", бо ви вірите в Мій прихід у 

цей час, Я буду вас захищати. Якщо вас посадять у в'язницю, Я відчиню ворота, і ви будете 

врятовані. Я лише кажу вам: виконуйте Мій закон, не впадайте в користолюбство і таємниці. Коли 

ви покликані зцілювати хвору людину, проявляйте милосердя і дбайте про те, щоб ваші справи 

були духовними. 

15 У Другий раз, після мого відходу, ваша Небесна Мати залишилася, зміцнюючи і 

супроводжуючи моїх учнів. Вони, після болю і випробувань, знайшли захист у люблячому Серці 

Марії. Її слово продовжувало живити їх, і підбадьорені вами, яких вона продовжувала наставляти 
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від імені Божественного Вчителя, вони продовжують свій шлях. А коли її не стало, почалася їхня 

боротьба, і кожен пішов тим шляхом, який йому вказували. 

Цього Третього Часу ти матимеш дуже близько до свого серця любов Марії, яка 

підбадьорюватиме і зміцнюватиме твою душу у всіх твоїх випробуваннях. 

16 Ви поступово відкриваєте свої серця, щоб відчути Мене і полюбити Мене, але Я кажу вам: 

Слухайте Мої вказівки і вмійте їх виконувати. Любіть не тільки Мене, любіть своїх ближніх. Не судіть 

один одного несправедливо. Кожну справедливу чи несправедливу справу віддай Моєму 

правосуддю, бо Я один знаю її причину, і тільки Мені одному судити. Тих, хто не виконав Мій закон, 

Я запрошую вступити на цей шлях. Тоді вони незабаром прийдуть до Мене, і Я скажу їм: "Це не 

новий закон, який Я даю вам у цей час. Це те ж саме, що Я написав у свідомості першої людини, і 

що Я потім ясно і точно оголосив через Мойсея. 

17 Не дозволяйте собі керуватися словами ваших ближніх, якщо вони не засновані на Моєму 

Законі, і ви, таким чином, входите в темряву, думаючи, що ви на шляху світла. Пишномовне 

вираження - це не те, що Мені до вподоби. Я завжди говорив з вами просто. Але якщо ви знайдете 

істину в цих словах, то візьміть з них те, що істинно. 

найнеобхідніше, - те, що в них міститься від любові, милосердя і миру, що належить Мені, а ви 

можете потім використовувати і тлумачити це в потрібному напрямку. 

Я дав вам суддю, який ніколи не бреше, і він всередині вас - це совість. Щоб почути його голос, 

ви повинні увійти всередину, молитися і медитувати; тоді він заговорить до вас з істинною 

мудрістю і піднесеністю. 

18 Світ розчарував вас, і сьогодні, коли ви чуєте Моє Слово, явлене через таких незначних 

створінь, у простих актових залах, ви розумієте, що вам не потрібно будувати палаци, щоб 

присвятити їх духовному поклонінню, що ви не повинні обмежувати Моє вчення, не повинні 

представляти його через матеріальні образи. 

19 Для того, щоб принести цю місію у світ в Третю Еру, вам було наказано втілитися знову як 

духи світла, повні сили, і заради цих дарів благодаті ваші ближні помилково оцінили вас. Вони косо 

дивилися на вашу віру і довіру до Мене, не розуміючи, що Я нікому не надавав переваги і що Я 

поважаю і захищаю всіх. 

Але ви, що прийшли до Мене, сповнені каяття, - як Я близький до вас, і через ваше покаяння ви 

гідні нести Мій дар любові і милосердя хворим, духовно убогим. Ваша віра заговорить і наповнить 

енергією тих, хто ослаб, і їхня душа підніметься до нового життя. Багато "блудних синів" прийдуть 

до моїх грудей за цей час, і я буду святкувати свято через їх повернення, і серце ізраїльського роду 

злетить, і буде продовжувати притягувати серця. 

20 Якщо ви бачите, що хтось із Моїх учнів зростає в мудрості через свою відданість Мені, не 

заздріть йому, допомагайте йому ще більше, бо через нього Я буду творити чудеса, і користь буде 

для всіх вас. 

21 Образа заплямовує серце і робить душу хворою. Це Моя воля, щоб ви всі розвивалися вгору 

і мали досконале спілкування зі Мною і жили в гармонії. 

22 Використовуйте свій розум, щоб зрозуміти, як 

багато справедливості лежить в долі всіх створінь. 

23 Ви не живете марно, навіть найменші і найдивніші випробування мають мету, яку Я 

визначив. 

24 Подумайте про мій закон і вивчіть його. Нехай ваша 

Я прошу вас, щоб ваша душа досягла Мене через молитву, щоб вона наповнилася Моєю цілющою 

силою, коли почує Моє Слово, і щоб вона отримала цілющий бальзам для зцілення ваших хворих 

тіл. 

25 Якщо ви підготуєтесь, світ піде новими шляхами. Загроза війни зникне і настане мир. Але 

якщо ви будете чинити погано, це зло знайде відгомін у вас самих. Ще раз кажу вам: "Якою мірою 

міряєте, такою і вас будуть міряти". 
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26 Прийдіть і наситіться їжею Слова Мого, а коли наїстеся, не забудьте про голодних і принесіть 

їм їжу. Вчіться брати суть з Моїх слів і користуватися нею, зміцнювати себе і ділитися нею з братами 

і сестрами. 

27 Зі свого земного світу ви відчуваєте місце миру, яке Я вам обіцяв. Ви невпинно просите 

Мене, щоб Я дозволив вам побачити вогні тієї "Землі Обітованої". Але я кажу вам, що ви недалеко 

від нього, що ви на шляху, який веде до нього, і що пройде не так багато часу, перш ніж ви 

постукаєте в його ворота. 

28 Шлях - мій закон. Якщо ви підете по ньому, то можете бути впевнені, що прибудете в Місто 

Перспективне, і там знайдете все те, що Я вам запропонував. Будьте відважними і доброчесними 

на цьому шляху, будьте просвітлені вірою, щоб зробити свою подорож по життю щасливою і 

терпимою. 

29 Ви пізнали удари долі. Іноді ти тремтиш від холоду, коли відчуваєш людський егоїзм і 

недоброзичливість, і показуєш Мені свою неприкриту душу. Але ти не впадаєш у відчай, ти віриш, 

бо знаєш, що Я наглядаю за тобою і що Марія, твоя Мати, є зіркою в тій ночі, яку ти переживаєш, і 

тому ти відчуваєш підбадьорення. 

30 У цю мить причастя ви мовчки віддаєте Мені серце ваших стражденних дітей, які 

потребують миру, і Я зроблю вас опікунами Моїх благ, щоб ви несли їх вашим близьким, усім 

вашим ближнім, щоб ви навчилися давати, бо ви є Моїми посланцями і заступниками вашого 

ближнього. 

31 Якщо тебе приймуть твої ближні і приймуть твій дар, благослови їх. Якщо вони не знають, як 

використовувати те, що Я посилаю їм, благослови їх також і надай Мені згладжувати і 

пробуджувати їхні душі з безмежним терпінням, поки Я не перетворю їх на палаючі і віруючі серця. 

Така Моя воля. 

32 Вітайте тих, хто вірить у Мою присутність; вітайте і тих, хто сумнівається, бо вони, 

спонукувані власною душею, прийшли; бо віра буде і в них. 

33 Горе тим, хто не намагається запалити свій світильник у цей час, бо вони загинуть. Ось, хоча 

це час світла, але тіні все ще панують скрізь. 

Ви знаєте з Мого Слова, що Я обрав цей народ, щоб заявити про Себе в Моєму третьому 

пришесті, але ви не знаєте причини. Учитель, який не хоче мати таємниць від своїх учнів, був для 

вас таємницею. Я відкрию вам все, що вам потрібно знати, щоб ви могли з упевненістю відповісти 

тим, хто вас запитує. 

Я бачив, що жителі цього куточка землі завжди шукали Мене і любили Мене, і хоча їхня манера 

поклоніння не завжди була досконалою, Я приймав їхні наміри і їхню любов, як квітку невинності, 

жертовності і болю. На вівтарі Моєї Божественності завжди була присутня ця квітка, сповнена 

пахощів. 

Ви були підготовлені для виконання цієї великої місії в цій Третій Ері. Сьогодні ви знаєте, що Я 

перевтілив народ Ізраїлю серед вас, бо Я відкрив його вам. 

Ви знаєте, що насіння, яке живе у вашому єстві, і внутрішнє світло, яке веде вас, - те ж саме, що Я 

послав у дім Якова в Першу Еру. 

34. Ви - ізраїльтяни за духом, ви духовно володієте насінням Авраама, Ісаака та Якова. Ви - гілки 

того благословенного дерева, яке дасть тінь і плід людству. 

35. Ось чому Я називаю вас первістками, і чому Я шукав вас у цей час, щоб оголосити світові 

Моє третє одкровення серед вас. Моя Воля, щоб "народ Ізраїлю" духовно воскрес серед людства, 

щоб він пізнав справжнє "воскресіння по плоті". 

36. Так, учні, душа не вмирає, вона лише відлітає в потойбіччя, в космос, коли настає кінець її 

тілу. Не гине і "плоть", вона розкладається і змішується з 

стихій природи, з яких я змушую його виникнути заново і наділяю душею. 

37. Так воскресає плоть, так з'являються на землі втілені душі, ставши людьми, так Я зроблю 

так, що Ізраїль воскресне на землі заново. Але Я не дам їй землі в цьому світі, і не поділю її на 
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племена. Навпаки, Я зроблю з усіх її членів єдину сім'ю, щоб усунути успадкований поділ всередині 

неї. Я зроблю шлюби та сім'ї з синів Рувима, з синів Юди, з синів Асира та Завулона, з синів 

Неффалима та Веніямина. Таким чином Я зроблю так, що зникне всяка відокремленість, бо це не 

насіння від Бога. 

38. Хто, як не Я, міг би виконати ці роботи? Кому можна було довірити завдання переконати 

обраний Господом народ, що Ханаан не є вічною батьківщиною, а лише її символом? Тільки Я, бо 

саме Я сховав вашу душу в іншій расі або землі, саме Я сказав вам: "Ви - ті. "Але якщо Я послав вас 

знову, то для того, щоб ви завершили на землі велике і важке завдання, покладене на вас з самого 

початку. Це твій хрест. 

39. Ви також повернулися, щоб змити плями, виправити помилки і віддати борги. Ви більше не 

впадете в немочі та ідолопоклонство, як у минулі часи, хоча ви є народом, який знав істинного Бога 

і мав Закон. Але біль змусив вас шукати світла і миру. 

Так само в ті перші дні, коли у вашій землі не вистачало пшениці, а отже, і хліба, ви емігрували 

до багатого Єгипту. Пізніше, будучи рабами фараона, ви вирушили в дорогу, мужньо долали 

труднощі пустелі і шукали "землю обітовану", бо прагнули свободи. Нині ти кинув виклик 

глузуванням і гніву своїх ближніх, бо шукаєш Мене в такому вигляді, бо твоя душа жадає 

піднесення і одухотворення. 

40. Ви - "блудний син", який щоразу, коли повертається в дім свого батька, знаходить 

простягнуті руки батька, щоб обійняти його, і накритий стіл, щоб посадити його за бенкетний стіл. 

41. Ви приїхали втомлені з далекої дороги, душа ваша була заплямована, а тіло ослаблене. Але, 

здивовані, ви здалеку побачили, що "ворота міста" відкриті, чекаючи на ваше прибуття, щоб 

передати вам Мою любов, Моє вчення і благословення Моєго нового пришестя. 

42. Не було Моєю волею об'явити Себе зараз у Ханаані, який був вашою батьківщиною в минулі 

часи; бо це вже не час Мойсея і не час Христа: це вік Святого Духа. 

Ви чуєте Моє Божественне Слово, і істинно кажу вам: та манна Першої Епохи, яка запалила вашу 

віру в Мене, і той хліб, який Я подав вам за столом у Другій Епосі, яким Я вказав вам шлях до 

вашого спасіння, - це та їжа, яку Я пропоную і в цей час, щоб ваша душа досягла вічного миру і 

світла і ніколи більше не відчувала голоду. 

43. Використовуючи духовну простоту, яку ви зберігаєте, Я вибираю з-поміж вас Моїх глашатаїв, 

Моїх нових пророків і Моїх учнів, так само, як в інший час Я піднімав з цього народу патріархів, 

пророків, посланців і апостолів. Сьогодні Я пояснюю вам Свій Закон за допомогою Свого Вчення. Я 

вчу вас, як молитися в цей час, як служити Мені і як жити, щоб бути справжніми братами і сестрами 

людськими і дітьми Божими. 

44. Тоді, коли зміцніють мої нові учні, зійде до людей Новий Єрусалим мого Царства, і на його 

непорушних стінах розтрощиться нечестя, ідолопоклонство, брехня і вся темрява, що породив 

людський розум і серце. 

45. Пам'ятайте, що ваш Батько через сон пообіцяв Якову благословити всі народи в його дітях. 

Зрозумійте, що якщо ви від цього кореня, то ваша доля - нести Мій мир і нести його в серця ваших 

ближніх. 

46. Люди: У цей час є ті, хто ще дотримується Закону Мойсея, а є ті, хто живе за християнською 

епохою. Не всі підозрюють і не всі прагнуть, щоб настала нова епоха. Причиною цього є те, що не 

всі прогресують і розвиваються однаково. Тому кажу вам: навчіться цієї науки, щоб ви були 

добрими працівниками, подібними до доброго пастиря і доброго сіяча. Подивіться на тих, хто 

обробляє землю: Вони сіють в ім'я Моє. Якщо вегетаційний період був добрим і їхнє насіння 

процвітало, вони моляться і дякують Творцю. Якщо погода була несприятливою і насіння 

зіпсувалося, то з нетерпінням чекають наступного року, щоб знову посіяти з таким же завзяттям, 

поки не замінять і не примножать попереднє насіння. Якщо ви скористаєтеся цим часом і з надією і 

вірою вирушите сіяти в серцях людей, то роса Моєї благодаті зробить поля, безплідні поля, 

родючими Моєю силою, і ваше насіння, посіяне з любов'ю і доброю волею, проросте. Я захищу ваш 
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посів, і променисте сонце Духа Мого позолотить колосся, так що ваші жнива будуть принесені з 

піснями хвали і поклоніння вашому Господу. 

47. Знайте, що саме Я стою на сторожі цієї нації, щоб захистити її від бурі. Я зберігаю їх у мирі, 

бо у Своїх високих радах Я призначив їм виконати велику місію в цей час у людському і духовному 

сенсі. 

48. Настане хаос, бо поки на землі існують правителі та імперії, будуть і претензії на владу, і 

ворожнеча, і війни, і миру не буде. 

49. Немає милосердя між людьми, не виконується закон Мій. Немає справжніх братів і сестер, 

ні батьків, ні дітей, а тому людству загрожує хаос. 

50. Я лише сповіщаю це вам, бо ніщо зле не може вийти від Мене. Хаос походить від 

недостатньої внутрішньої підготовки людини, яка не прислухалася до своєї совісті і дозволила собі 

керуватися недобрим нашіптуванням. А ви - ви чекаєте, щоб відбулися всі ці випробування, щоб 

похитнулися ваші закам'янілі серця? Ні, діти мої, моліться, працюйте невтомно і зараз, здобувайте 

заслуги і оновлюйтеся. Це ваше завдання. "Пильнуйте мир у всьому світі, привертайте Мої 

благословення своїми молитвами і залишайтеся вірними Моєму Закону, щоб бути прикладом для 

своїх ближніх. 

51. Той, хто бажає слідувати за Мною, буде брати участь у Моєму вченні і буде називатися 

учнем. 

52. Сукупність душ, що оточують Мене, складають частину народу Ізраїлю. Від їхнього послуху 

залежить відродження чеснот у людстві. Сьогодні Я використовував цей народ як Свій рупор, щоб 

говорити з народом, і отримав від нього перші плоди виконання ним свого обов'язку. 

53. Ви - перші, кого Я підготував як борців за Свою Справу - тих, хто повинен з ентузіазмом 

працювати, щоб перші камені "Великого Міста" були покладені на твердий ґрунт. Ви повинні 

зміцнюватися у вірі і довірі до Мене. Я буду говорити з вами невтомно до останнього дня 1950 року 

через мої голосові носії, а після цього ви залишитеся серед людства, щоб свідчити про свою владу. 

54. Я пошлю до вас тих вчених, які трудилися в бажанні проникнути в таємниці духовного життя, 

не досягнувши його. Вони шукатимуть вас, бо знають, що ви є уродженцем цього народу, що ви 

володієте Моїми одкровеннями, і що ви "помазані" Мною. З тобою вони будуть жадібно вбирати 

Моє Слово, і ти інтуїтивно знатимеш, як поводитися з ними - без гордості, смиренно, як належить 

Моїм учням, як проповідував Петро, як говорив Іоанн. Так само і ви будете говорити, коли ви 

підготуєте себе, і коли ви звернетеся вгору в бажанні Моєї допомоги, Я буду говорити через вас і 

досягну їхніх сердець. У своєму бажанні знати місця і людей, які служили Мені, вони будуть шукати 

тебе; але ти лише відкриєш їм суть Мого Вчення. Багато з них навернуться і стануть частиною цього 

народу через істину ваших слів. 

55. Шлях цього народу був довгим. У його середовище я завжди посилав сильних, ревних 

духом, щоб вказували на мету і були захисниками Закону. Але цей народ, сформований тричі через 

випробування, відвідини і боротьбу, то сильний, то слабкий, то вільний, то ув'язнений, то 

нерозуміючий, то люблячий і визнаючий, завжди володів Моїми прерогативами. 

56. Я один дарував вам справедливість. На Голгофі ти отримав найпіднесеніший доказ любові, 

але також і суворість Мого правосуддя, якщо ти на це заслужив. Тобі судилося прийняти Мене 

Тричі. Сьогодні, як і в Другий раз, Я шукав смиренних, позбавлених спадщини, спраглих 

справедливості, піднімав їхні душі і ставив їх на місце учня або апостола. 

57. Ви живете в той час, коли людина розвивається матеріально, хвалиться своїми знаннями і 

не знає Мене. Він забуває свою духовну місію і зневажає природу, яку Я поставив йому на службу, в 

сферу досвіду його інтелекту, для життя і освіження його тіла і піднесення його душі. Він не визнає 

того, що має в ньому найбільшу цінність і заради чого Я завжди приходив, - його душу, яка 

належить Мені. Але так само, як зміниться обличчя землі, так само впізнає Мене і людина. Його 

ідеали, які сьогодні ще матеріальні, зміняться на духовні цілі. Всі люди пройшли через 

випробування, і в них душа очищається і гартується. 
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58. З 1866 року людство вступило в нову епоху, в якій я поступово готував обраних. Ці люди 

отримали доручення, я підтвердив їм їхні духовні дари. Кожному створінню Я відкрив плем'я, до 

якого воно належить, і яке його конкретне завдання. Я об'єднав Своїх духовних воїнів - одних по 

плоті, а інших по духу, як написано. 

59. Я призначив керівників так, щоб у кожній громаді був 

Я оголосив їм, що Моя воля полягає в тому, щоб усі були об'єднані між собою, щоб народ був 

сильним. 

60. Я дав навченим Мною істотам завдання глашатаїв - відкривати Себе людству людськими 

словами, і Я помножив їхнє число, щоб Моє вчення поширювалося. Я створив Тіло Працівників для 

того, щоб Духовний Світ спілкувався з людством і виявляв свою милість у зціленні і консультуванні. 

61. Моєю волею було назвати того "наріжного каменя", який мав бути опорою вождя, 

посередником між вождем і тими, хто має накази, довіреною особою народу в кожному місці його 

зібрання. 

62. Я призначив провидців і навчив їх отримувати видіння, щоб вони могли тлумачити їх людям, 

щоб вони не спали. 

63. Я подарував тим, хто напише орден "золоті пера". Я тренував їхній розум і посилав для 

їхнього захисту духів, які в інші часи також наглядали за письменами, щоб слово Моє було 

надруковане і збереглося на віки вічні. 

64. Я готував "сторожів", щоб вони слідкували за порядком у громаді, і називав їх "стовпами". 

65. Усіх цих створінь Я просвітив, і Моє натхнення виливається на них. Зараз я запитую всіх, хто 

отримав ці посвідчення, чи зрозуміли вони, що в них міститься. 

66. Даю вам ще три роки на облаштування. Після цього ці служіння стануть одним, і ви всі 

будете називатися "працівниками на божественній ниві", і вам будуть довірені всі ті, хто не почув 

Моє слово, щоб ви могли наставляти їх. Ви будете вже не учнями, а вчителями. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 184 
1 Людство, ви поринули в темряву. Але настав час для вас піднятися до світла. 

2 Я посилаю вам Іллю, щоб пробудити вас від вашої летаргії. Як ти міг відчути Мою 

присутність, якщо не спав? 

3 Не чекайте, що Я прийду у ваш світ в образі людини - цей урок пройдений. Проте, хоча Я з 

вами лише в дусі, Я доведу вам, що це вища форма одкровення, ніж та, через яку Я відкривав Себе 

досі. Це є доказом того, що я вважаю вас духовно більш здібними, ніж люди минулих часів. 

4 Мені не буде потрібно тіло, щоб перебувати серед вас, і не буде абсолютно необхідно, щоб 

Мій голос став людським, щоб бути почутим. Тим не менш, ви будете мати Мене з вами 

беззастережно, як Учителя, як Суддю, як Лікаря. 

5 Твоя душа має багато здібностей і органів чуття, щоб через них ти міг отримувати Мої 

послання. Але оскільки ви не знаєте тих здібностей, які існують у вашому єстві до сьогоднішнього 

дня, ви вважаєте, що можете бачити Мене тільки очима тіла і чути Мене вухами. Зараз Я доведу 

вам неспроможність цієї думки, коли ви відчуєте Мою присутність у тиші вашої спальні, а в хвилини 

молитви відчуєте, як вас заливає світло натхнення. 

6 Ви ще душі без світла, але Я викличу з вас іскри світла у вигляді натхнення, високих ідей, 

благородних почуттів і добрих справ. 

7 Ви, як Лазар у могилі, мертві для духовного життя. Але на Мій заклик ви підніметеся, щоб 

піти за Мною і свідчити про Мою істину. 

8 Ті події, які щодня потрясають народи землі, - це заклики праведності, які закликають вас до 

покаяння, молитви, пам'яті та очищення. Але цей час випробувань буде тривати до тих пір, поки 

впертість і безумство людей не відступить, поки вони не відмовляться від своєї зарозумілості і своєї 

нечестивості. 

Не завжди на землі лунатимуть заклики до праведності, бо згодом, коли людство очиститься, 

людей хвилюватимуть зовсім інші події. Це будуть божественні натхнення і духовні прояви, це 

будуть одкровення природи. Одні - для вдосконалення своєї душі, інші - для блага свого життя у 

світі. 

9 Чи знаєте ви, який дар або чеснота, завдяки якій людина може отримати більше благодаті? 

Благодійність. Бо вона облагородить їхні серця, дасть можливість душі віддати себе ближнім, і буде 

тим, що найбільше пожне зерно віри. Бо "поля" і "ниви" сповнені страждань, болю, злиднів і 

хвороб - поля, які зголодніли за любов'ю і чекають лише на зернятко і краплину дощу, щоб 

розквітнути. 

10 Якщо тим, хто проповідує Моє Слово на землі, здається в даний час неможливим зупинити 

наступ гріха, розлив ворожнечі і пристрастей, то для Мене повернення людей до добра і 

праведності не є неможливим, навіть складним. 

11 Ви бачите тих людей, які керують великими державами? Чи знаєте ви силу їхніх законів і 

доктрин? Ви бачите, як вчені необдумано і самовпевнено проникають в таємниці природи? Істинно 

кажу вам, вони ще покірно схиляться переді Мною з усією своєю пихою, з усією своєю 

майстерністю і з усім своїм знанням. Бо кожне людське діло врешті-решт досягає своєї межі, коли 

люди повинні з власної волі відкрити очі на дійсність і усвідомити масштаби кожного свого діла, 

тяжкість своїх переступів і ступінь своїх відхилень. 

12 Я не хочу сказати, що все, що вони зробили, недосконале - ні. Але так мало добра вони 

приносять своїм ближнім, так мало добра вони роблять, що краще, щоб мій закон судив 

несправедливе і погане, що важче важить на шальках терезів правосуддя. 

13 Людству все ще надано короткий проміжок часу, щоб завершити свою роботу і відповісти 

перед божественним суддею, коли він покличе його до відповіді. 

14 А тим часом світло Моє просувається, поширюється і проникає скрізь і в кожну душу. 
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15 Була Моя воля, щоб, як тільки настане цей час Моїх проявів, усі Мої позначені вже були 

готові, спостерігали і молилися, чекаючи години Мого приходу і утворюючи одне тіло і одну волю, 

щоб почути те, що Я буду відкривати вам. Але я не знайшов серед вас справжнього братерства. 

16 Цей народ, який отримав Мою настанову, повинен навчити своїх ближніх і зробити їх 

майстрами. 

17 Але істинно кажу вам, що Я прийшов просвітити не тільки вас, що живуть на землі, але Я 

покликав і всі душі, які заблукали в інших, невідомих вам світах життя. 

18 Яку готовність Я бачив у духовних істотах до виконання Моїх наказів! Їхній душі, вільній від 

тіла, було легше привести себе в готовність до виконання свого завдання в цей час. 

19 Скільки з них очікували від Мене безпомилкового і 

проступки, після тривалого періоду спокути. І коли Я відкрив їм ту частину Книги Семи Печаток, яка 

відповідає шостому періоду, їхні душі піднеслися, і в своєму піднесенні вони підштовхнули вас, 

усунули перешкоди на вашому шляху і призначили вам почесне місце як учням. 

20 Для того, щоб зрозуміти Божественне вчення, необхідно оновлюватися і досліджувати 

закон. 

Через це ви прийдете до розуміння Мого Слова і отримаєте великі одкровення, яких ви не могли 

досягти через людську науку. 

Настане день, коли людина схилить шию і полюбить свого Отця з тією повагою і любов'ю, про 

яку я прошу вас. 

Мій прояв зрозумілий усім. Я говорив відповідно до можливостей твого мозку, бо ти не можеш 

осягнути всієї Моєї мудрості. До цього простого слова, за допомогою якого Я доніс до вас Своє 

вчення, не додавайте нічого, що виходить від вашого інтелекту, а якщо перекладаєте його на інші 

мови, то дбайте про те, щоб його божественний сенс залишився недоторканим. 

21 Підготуйте себе так, щоб ваш мозок, як чисте дзеркало, відображав Моє світло у всій його 

ясності, коли ви будете займатися цією нелегкою місією. 

22 Живіть поруч зі Мною. Я є життя, початок і кінець усього створеного. Якщо Я доручив вам 

таке завдання, як Моє, то лише тому, що Я люблю вас і хочу, щоб ви брали з Мене приклад. 

23 Рятуйте серця, творіть дива, любіть один одного. 

24 Якщо ви відчуваєте в собі необхідну віру і силу душі, щоб взяти хрест, йдіть по домівках і 

несіть Моє слово, йдіть по широкій землі і перепливайте моря. Я піду перед вами і приготую 

дорогу. 

25 Пильнуйте, бо багато вовків у овечій шкурі прийдуть до вас і захочуть спокусити вас, щоб 

звести на манівці. Але спостерігайте, і ви відкриєте наміри їхніх сердець. 

26 Коли твої ближні страждають і 

Якщо ви хочете зупинити їхні сльози, зробіть це. Віддавайте все добро, що є в вас, тоді пізніше, в 

потойбічному світі, ви отримаєте більшу милість, ніж та, яку ви проявили в цьому світі. 

27 Улюблені, ваша молитва підноситься до Мене, як уперше підносилися до Мене ваші псалми 

в Храмі. Але цей час пройшов, і ваша душа еволюціонувала. Великого Єрусалимського храму вже 

не існує, бо збулося Моє Слово, і від його матеріальної конструкції не залишилося жодного каменя 

на камені. 

28 Немає ні Ковчега Заповіту, ні скрижалей Закону про 

більше не буде вівтаря. Ваш дух шукає істину поза цифрами і символами, які раніше служили йому 

для віри і розуміння, і які навчили його поклонятися Мені. Але сьогодні вона розуміє, що вони вже 

не мають жодного виправдання, оскільки їхній зміст був зрозумілий духом. Символи були лише 

матеріальними предметами, за допомогою яких Господь пояснював людині Божественне вчення. 

29 Отже, коли учень прийшов до розуміння основного вчення, він повинен забути старі форми 

поклоніння, щоб піднятися в прагненні до вищих натхнень і більш духовного поклоніння. 
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30 Пам'ятай: доки перед твоїми очима буде якийсь символ, що уособлює Мене, доти ти не 

зможеш безпосередньо з'єднатися з Божественним Духом. Однак усвідомте, що ви всі покликані 

використовувати цей дух для діалогу з духом. 

31 Все, що вас оточує і обіймає в цьому житті, є відображенням життя вічного, є глибоким 

вченням, поясненим через матеріальні форми і предмети так, щоб його можна було зрозуміти. 

32 Ви ще не дійшли до суті цього чудового уроку, і людина помиляється знову і знову, бо 

сприймає життя, яке вона веде на землі, як вічність. Він задовольнився зовнішніми формами і 

відкинув усе, що містить у собі божественне одкровення - суть і істину, яка міститься в усьому 

творінні. 

33 Коли ця "книга" залишить своє світло в душах і буде зрозуміла до останньої сторінки, 

людина покине землю, а її душа перейде в новий дім, де вона пізнає і використає все те, чого 

навчило її людське життя на цьому шляху. Тоді він зможе осягнути багато вчень, які були відкриті 

йому через життя в матерії. 

34 Вивчай ці слова, які твій Учитель присвятив тобі з такою любов'ю, щоб у їхньому світлі ти міг 

судити про свої справи. І коли ви зрозумієте, що зупинилися, з'ясуйте, які були причини, що 

викликали це, щоб уникнути їх у майбутньому і завжди йти вперед по своєму шляху розвитку. 

35 Місія, яку Я доручив Своєму народові на землі, велика і дуже делікатна. Ось чому Я шукав 

його в кожну епоху, щоб надихнути його Своїм Словом і відкрити йому щось більше зі змісту 

Закону. 

36 Закон любові, добра і справедливості був тим духовним спадком, який я заповідав йому 

протягом століть. Від уроку до уроку Я підводив людство до розуміння того, що Закон можна звести 

до однієї заповіді - любові. Любіть Отця, який є автором життя, любіть свого ближнього, який є 

частиною Отця, любіть все, що Господь створив і заповідав. 

37 Любов - це джерело, початок, насіння мудрості, величі, сили, піднесення і життя. Це і є той 

істинний шлях, який Творець намітив для душі, щоб від сходинки до сходинки, від дому до дому 

вона все більше і більше відчувала наближення до Мене. 

38 Якби людина від початку часів робила культ з духовної любові, а не впадала в 

ідолопоклонство і релігійний фанатизм, то цей світ, який сьогодні став долиною сліз через страх і 

страждання людей, був би долиною миру, куди приходили б душі, щоб здобути заслуги, щоб 

досягти після цього життя тих духовних домівок, в які душа повинна увійти на своєму шляху. 

39 Істинно кажу вам, що в жодну епоху людського життя людині не бракувало знання Мого 

Закону. Бо з Божественної іскри, яка є його духом, йому ніколи не бракувало іскри світла в його 

душі, інтуїції в його розумі або передчуття в його серці. Проте, ваша душа повернулася в Потойбіччя 

з темною пов'язкою на очах, і я кажу вам, що той, хто не скористається уроком, який містить життя 

в цьому світі в цій долині випробувань, повинен повернутися в неї, щоб завершити своє 

виправлення, і перш за все, щоб навчитися. 

40 Неправильним є ваше уявлення про те, що означає земне життя, що таке душа і що таке 

духовний світ. 

Більшість віруючих вважають, що якщо вони живуть з певною праведністю або якщо вони в 

останній момент свого життя розкаюються в скоєних гріхах, то рай для їхньої душі забезпечений. 

Але ця помилкова думка, дуже приємна людині, є причиною того, що вона не наполегливо 

виконує закон протягом усього свого життя, і таким чином призводить до того, що її душа, коли 

вона залишає цей світ і потрапляє в Духовний світ, виявляє, що вона потрапила туди, де не бачить 

тих чудес, які вона собі уявляла, і не відчуває того найвищого блаженства, на яке, як вона вважала, 

має право. 

41 Чи знаєте ви, що відбувається з тими істотами, які були впевнені, що потраплять до раю, а 

замість цього знайшли лише плутанину? Оскільки вони вже не були вдома на землі, оскільки їм не 

вистачало підтримки своєї тілесної оболонки, і вони не могли піднятися до тих висот, де 
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знаходяться сфери духовного світла, вони створили для себе - самі того не усвідомлюючи - світ, 

який не є ні людським, ні глибоко духовним. 

Тоді душі починають запитувати себе: чи це рай? 

Невже це той дім, який Бог призначив душам після того, як вони так довго блукали по землі? 

42 Ні, - кажуть інші, - це не може бути "лоно Господнє", де може існувати тільки світло, любов і 

чистота. 

43 Поступово, через роздуми і біль, душа приходить до розуміння. Вона розуміє Божественну 

справедливість і, просвітлена світлом свого духу, судить свої минулі справи і виявляє, що вони були 

поганими і недосконалими, що вони не були гідні того, в що вона вірила. 

Згодом через цей самоаналіз з'являється смирення і виникає бажання повернутися на ті шляхи, 

які вона мала за плечима, стерти плями, виправити помилки і зробити щось справді достойне 

перед Отцем. 

44 Необхідно просвітити людство в цих таємницях, щоб воно зрозуміло, що життя в матерії - це 

можливість для людини набути заслуги для своєї душі - заслуги, які піднесуть її аж до того, що вона 

заслужить жити в сфері вищого одухотворення, де вона повинна діяти гідно заново, щоб не 

залишитися позаду і щоб продовжувати підніматися з рівня на рівень, бо "в домі Отця є багато 

осель". 

45 Ці заслуги ви здобудете через любов, як навчив вас вічний Закон Отця. І так ваша душа буде 

крок за кроком просуватися по сходах до досконалості і тим самим пізнавати вузьку стежку, яка 

веде в Царство Небесне ─ в істинне Небо, яке є досконалість душі. 

46 Вітаю вас, хто приходить до Мене, щоб знайти шляхи миру і любові. Цих людей я вітаю і даю 

їм зрозуміти, що на них чекає духовне завдання. 

47 Учні, ви будете боротися зі Мною, ви будете працювати поруч зі своїм Учителем, і так ми 

пройдемо шлях, який приведе вас на вершину гори. Ви прийдете до Мене зі смиренням, не 

просячи Отця дати вам той чи інший дар, але з готовністю приймете те, що Він передбачив для 

кожного з Своїх дітей. 

48 Ви маєте світло в душі і, більше того, ви вже далеко просунулися по шляху випробувань, 

який зробив ваш досвід плідним, і тому ви більше не дозволяєте марнославству панувати над 

собою, бажаючи бути великими, щоб вами захоплювалися і вам прислужували. 

49 Хто, як не Я, зможу панувати в душах і направляти їхні долі? Ніхто. Тому той, хто намірився 

зайняти місце свого Господа, бо захотів панувати, створив собі царство відповідно до своїх нахилів, 

уподобань, претензій на владу і марнославства - царство матерії, низинних пристрастей і негідних 

почуттів. 

50 Дух не можна підкорити, бо в ньому - досконала справедливість. В душах тільки чистота має 

владу над благородними почуттями, тільки добро рухає ними - одним словом, душа живиться 

тільки правдою і добром. 

51 Тому, учні, хоча ви бачите себе рясно обдарованими і розумієте, що володієте благом, яким 

володіють не всі, але не повинні відчувати свою перевагу над кимось. Покладіть усе, що ви маєте, 

на службу Моїй Справі, бо вона характеризується любов'ю, і ви повинні присвятити їй усе своє 

життя, щоб таким чином бути корисними своїм ближнім. 

52 Зруйнуйте імперію суєти, яку ви створили. Контролюйте людські пристрасті і дозвольте своїй 

душі розкритися у своїй глибинній суті, сповненій любові і світла, що дарує вам мудрість. 

Намагайтеся брати Ісуса за взірець у всіх вчинках свого життя. Він був посланий на землю не для 

того, щоб спокутувати гріх або отримати суд Отця. Христос, який сьогодні знову промовляє до вас, 

зійшов до людських сердець, щоб утвердити в них своє Царство любові, справедливості та правди. 

Він не приніс людям ні матеріалістичних вчень, ні несправедливих законів. Він прийшов не для 

того, щоб розпалювати жадібність людей, не для того, щоб підживлювати їхні пристрасті. Він приніс 

вчення про любов, яка є мораллю душі. Саме тому Він сказав народу: "Царство Моє не від світу 

цього". 
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53 Ти запитуєш Мене в глибині свого серця, як це можливо, що великі духовні істоти стають 

бунтівниками і хочуть діяти проти Бога. Ось що я вам скажу: Ті, хто повстають проти Мене, ще не є 

воістину великими. Вони є недосконалими духовними істотами, які змогли розвинути одну 

частину своїх здібностей і занедбали розвиток інших. Інтелект у них розвинений, але не розвинені 

благородні почуття їхньої душі. 

54 Саме тому я тоді вказав вам на те, що не хлібом єдиним живе людина. Бо окрім земних 

вчень, які дає йому земля, йому для повної досконалості потрібне світло духу, яке він може 

отримати тільки в Моєму вченні. 

55 Ви, люди: Багато століть ви блукали по землі, завжди обтяжені тягарем своїх пристрастей. 

Але кінець настав, вже ви знаходитесь в епосі вашого духовного звільнення, в якій душа 

царюватиме в тілі, яке буде її слугою, і в якому вона матиме своїм домом нескінченність. 

56 Незабаром ви дізнаєтеся, звідки ви прийшли і куди йдете, щоб знати, як відвести світу те 

місце, яке він повинен займати у вашому житті, і надати душі те місце, яке вона повинна займати у 

вашому існуванні. 

57 Ці слова, які я збираюся вам сказати, є пророчими за своєю природою, щоб ви мали стимул 

до напруження сил і розраховували на світло надії у вашому майбутньому. 

58 Ті, хто йде по світу, проливаючи сльози через свої болі, не думайте, що Я їх покинув. Я 

випробовую їхнє терпіння і тільки чекаю, коли вони досягнуть свого очищення, щоб потім 

збільшити число Моїх послідовників. 

59 Одухотворення прийде до людей, розвіє їхні сумніви, поверне на безпечний шлях, змусить 

побачити світло істини. Тоді люди скажуть: "Збулося слово Господа, коли Він сказав нам: "Мене 

побачить кожне око"". 

60 Ви повинні знати, що біль в цей час дуже велика, бо душа людини нині розплачується з 

боргами, про які ваше серце не знає, і стирає плями, які були в вас довгий час. Ви не знаєте, хто ви є 

і якими були ваші справи на довгій дорозі, яку ви пройшли. Але тепер ви, хто знає це одкровення, 

повинні озброїтися терпінням і здатися. Бо це підніме вас і допоможе вам досягти вашого 

очищення. 

61 Я запевняю вас, що поки що вам не обов'язково знати своє минуле; вам достатньо, якщо у 

вас є інтуїція або передчуття, що ви зробили помилки в інші часи, які ви повинні тепер виправити. З 

іншого боку, Я хочу, щоб ви знали багато про своє майбутнє через Моє Слово, бо це світло 

породить у ваших серцях надію на досягнення життя в мирі і світлі, в якому душа і тіло 

розвиваються вгору. Бо прийдуть часи, коли запанує гармонія між тілесним і духовним. 

62 Світло Моє освітить усі шляхи, і секти і релігії побачать перед собою один шлях, один закон: 

Закон Любові Божественного Духа. Це буде всеохоплююче вчення, яке об'єднає всі душі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 185 
1 Я благословляю вас, бо ви вірите, що це Мій Дух дає вам це вчення, хоча ви чуєте Моє 

вчення за допомогою людського інтелекту. 

2 Ви не зважаєте на недосконалість носія голосу, вас цікавить лише розуміння божественного 

сенсу. Хто вивчає Моє Слово таким чином, той відкриває істину. Вони будуть учнями, які завтра 

вирушать у дорогу, щоб пояснити людям Моє вчення. Вони допоможуть зрозуміти тим, хто 

помилявся в тлумаченні Писань минулих часів. Бо для того, щоб відкрити істину Моїх одкровень, 

необхідно не дотримуватися матеріального значення слів, а шукати духовний сенс, який і є та суть, 

що є істина і життя. 

3 Тому Я піддав цей народ іспиту, який водночас є глибоким вченням, оскільки Я передав 

Своє Слово через посередництво людського інтелекту і навчив його не перейматися зовнішньою 

формою Слова, а проникати в його суть, щоб відкрити його значення. За допомогою цієї інструкції 

цей народ зможе пояснити тим, хто шукає тлумачення Моїх попередніх послань, спосіб 

ментального розкриття смислового наповнення будь-якого вчення, уривку або будь-якого 

притча відкриває ─ істину, яка єдина. 

4 Я також бачу серед цього народу тих, хто поступово зрозумів, що чим більша підготовка їх 

душі і тіла, тим рясніше і ясніше Мої настанови через глашатая. О, якби всі ці безлічі воістину 

прагнули до того, щоб довести, що вони гідні Моєї благодаті, - наскільки великим і досконалим 

було б Моє проявлення! 

Але все ж Я бачу, що багато сердець шукають зовнішнього поклоніння, щоб мати можливість 

вірити в Мою Присутність, не усвідомлюючи, що замість того, щоб дозволити своїй душі вільно 

піднятися, вони утримують її біля матеріального вівтаря, розпорошують її марними церемоніями, 

стомлюють звичними традиціями. Істинно кажу вам, що час той минув для вас. 

Давно ви освіжаєте свої почуття у пишноті храмів, давно милуєтеся витворами мистецтва своїх 

співвітчизників. Тепер ви повинні залишити все це позаду, щоб ваша душа могла досягти 

призначеного їй чудового життя, насититися світлом у хвилини молитви в Ньому і передати своєму 

тілу всі ті радощі і натхнення, які вона отримує під час свого піднесення. Тоді ви усвідомите, 

наскільки бідними і незграбними були форми, за допомогою яких світ намагався представити 

Божественне. 

5 Ваша душа перейшла з дитинства в юність і тому в її житті повинні відбутися зміни. 

6 У минулі часи Я приймав від твого духу всі підношення, які він робив Мені, навіть якщо вони 

містили багато невігластва і недосконалості. Сьогодні тільки те, що чисте, щире, істинне, зможе 

досягти Мене. 

7 Бачите, які прекрасні ті квіти з ваших садів, що ви іноді підносите Мені? Істинно кажу вам, 

що навіть цього дару Я не можу прийняти в цей час, бо ті квіти не твоєї роботи, а Моєї; але те, що ви 

повинні принести Мені, - це духовні квіти вашого серця, тобто ваші добрі справи, ваші чисті 

молитви, ваші чесноти. 

8 Не обманюйте себе, не намагайтеся замінити зовнішнім те, що має бути глибоко духовним. 

Не бійтеся зносити обмеження, не бійтеся дивитися правді в очі. Небеса належать лише сміливим і 

захопленим. 

9 Коли ви викоріните у своїх серцях фанатизм і ідолопоклонство і навчитеся молитися від духу 

до духу, ви досягнете істинного вівтаря Господнього - того, що не від світу цього. На цьому вівтарі 

ви зможете принести свою жертву, яка буде жертвою ваших добрих справ, і яка буде 

прекраснішою в Моїх очах, ніж квіти ваших садів. Бо добрі діла душі вашої ніколи не зів'януть. 

10 Ви, натовпи людей: Відкрийте свої серця, щоб у них пролилася роса Моєї благодаті. Я хочу, 

щоб цей народ був схожий на неосяжний сад, в якому розквітають найкрасивіші квіти думки, серця 

і душі, які я буду плекати. 
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11 Люди: Коли Я говорю з вами про посвячення і жертвоприношення з тією ясністю, з якою 

проголошую Своє Слово, чи відчуваєте ви біль від того, що Я відводжу вас від ваших колишніх 

переконань? Ні, Учителю, - кажеш Мені ти. 

12 Причина цього полягає в тому, що в моєму слові є бальзам і світло, яке не дозволяє 

жодному розуму зародитися двозначності, жодному серцю засмутитися. 

13 Я хочу, щоб ви так само говорили зі своїми ближніми, намагаючись відкрити їм очі до світла. 

Робіть це з тією ясністю і любов'ю, яку Я використовував з вами, і ви не залишите в їхніх серцях 

болю, а навпаки, мир і світло. 

14 Виконуючи Божественну обітницю, Я відкрив Себе вам у цей час. У тому значенні, яке 

міститься в основі цього слова, я був цілком і повністю з вами. Хто знайшов цей сенс, той відчув 

Мене. З іншого боку, ті, хто витратив свій час на судження про зовнішній вигляд Мого прояву, не 

змогли відкрити Мою істину. 

15 У той час як одні були в найвищому здивуванні, почувши Моє Слово, інші не відчули ані 

найменшого тремтіння, не усвідомили Моєї присутності і того, що вони Мене чули. 

16 Коли Моє Слово більше не буде чути через цих носіїв голосу, буде багато сердець, які 

плачуть про кінець цього часу, так само як будуть і ті, хто - хоча і чули Мене - не усвідомлять того 

добра, яким вони володіли і яке вони втратили, бо не знали, як ним користуватися. 

17 Настануть часи, коли це слово пошириться в багатьох місцях. Але потім - через свідчення 

тих, хто чув його, зрозумів і повірив, і ви станете свідками того, що багато хто з тих, хто ніколи не 

мав благодаті чути Моє вчення, зможуть відкрити для себе божественний сенс, який вони 

зберігають як скарб, і вигукнуть з переконанням і вірою: "Це - слово Вчителя!". 

18 Ти побачиш, як твої співвітчизники плачуть від блаженства, внутрішньо зворушені Моїм 

посланням, і ти побачиш, як вони нарікають, що не належать до Моїх обранців. Тоді ви відчуєте 

докори сумління, що, хоча Я був з вами так довго, ваше серце не виявило віри і любові, які ви 

побачите, як проростають у ваших ближніх через одне тільки ваше свідчення. 

19 Серед цих натовпів ви знайдете тих, хто інтуїтивно відчуває духовне, натхненних, тих, хто 

передбачає діалог духу з духом, провидців і тих, хто володіє дарами і здібностями духу в повному 

розвитку. 

20 Ви думаєте, що Я даю Своє Слово всім народам світу? Ні, і з цим Моїм новим одкровенням 

також, як і в минулі часи, коли Я відкривав Себе лише одному народові, але перед ним стояло 

завдання йти вперед і поширювати Добру Новину, сіяти насіння, яке вони отримали в Моєму 

посланні. 

21 Пам'ятайте, що в інших землях Моє насіння проросло з найбільшою силою лише завдяки 

свідченню Моїх апостолів. 

22 Пам'ятайте, дорогі люди: якщо інші народи повірили цим свідченням, то тільки тому, що ті, 

хто їх давав, вміли це робити з усією любов'ю і правдивістю, на яку були здатні їхні серця. Я кажу 

вам це тому, що якщо ви хочете, щоб світ повірив Мені через вас, ви повинні підготувати себе до 

того, щоб бути подібними до тих апостолів у їхній любові, у їхньому смиренні, у їхній духовності та у 
їхній вірі. Тоді світ вважатиме це вчення істиною, і Моє Слово буде священним для людей. Тоді ти 

побачиш, як твої співвітчизники жадібно читають писання, створені Моїм Словом, і ти побачиш, як 

вони перекладають їх на різні мови, щоб усі народи могли знати їх. 
23 Ви побачите, як це слово, до якого так звик цей народ тут, яке так принизили ті, хто 

найбільше його чув, завтра буде як оазис для тих, хто багато страждає на землі. Ви побачите, як це 

буде бальзамом і життям, поживою і світлом у житті тих, хто голодує і жадає правди, любові і 

справедливості. 

24 Чоловіки і жінки, які давно чують моє слово, і які також взяли на себе завдання в рамках цієї 

роботи: дозвольте моїм словам зворушити ваші серця, дозвольте духу говорити в найпотаємнішій 

частині вашого єства. Ви з'їли багато плодів з дерева життя, але що ви зробили з насінням? Чому 

все, що ви сієте, не росте з того насіння, що Я дав вам? Я бачу, що ви використовуєте і своє власне 
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насіння, яке додаєте до того, що Я довірив вашій опіці. Хто з вас не розуміє, що Я говорю вам у ці 

хвилини? 

25 Я не засуджую всі ті роботи, які ви робите. Я говорю вам, щоб ви не додавали до добра, яке 

ви робите, ніякої нечесності, бо тоді ви більше не будете сіяти Мою істину так, як Я відкрив її вам, і 

завтра, коли прийде час для вашого духу пожинати плід свого посіву, він, природно, виявить, що 

цей плід відповідає саме тому, що він посіяв на своєму життєвому шляху. 

26 Я - суть усього, що створено. Все живе завдяки Моїй безмежній силі. Я є в кожному тілі і в 

кожній формі. Я в кожному з вас, але необхідно, щоб ви підготували себе і зробили себе 

сприйнятливими, щоб ви могли відчути і знайти Мене. 

27 Я - дихання життя для всіх істот, бо Я - Життя. Тому Я дав вам зрозуміти, що якщо ви маєте 

Мене перед очима у всіх ваших справах, то вам не обов'язково зображати Мій образ у глині або в 

мармурі, щоб обожнювати Мене або відчувати Мене поруч із собою. Таке нерозуміння лише 

привело людство до ідолопоклонства. 

28 Завдяки Моєму Слову ви відчуваєте гармонію, яка існує між Отцем і всім створеним, ви 

розумієте, що Я - сутність, яка живить все суще, і що ви - частина Мене. 

29 В тій мірі, в якій ви розумієте сенс свого життя, призначення душі і мету розвитку, ви 

вступаєте в духовне життя. Так ви забуваєте форми, які ви Мені надали, в яких ви Мене шукали, і 

поступово гасите помилкові вірування і омани, в яких це людство перебувало в пастці стільки 

століть. 

30 Душа зможе розвиватися на основі своїх здібностей, поки не досягне своєї досконалості. 

Але Я - Учитель, який завжди стояв поруч з вами на вашому шляху розвитку, щоб ваше життя не 

було безплідним. 

31 Якщо ви станете людьми доброї волі, то ваші життя увійдуть в гармонію з досконалістю 

всього творіння. Ви досягнете світла істинного знання, і плід ваших справ дасть вам вічний спокій. 

Ваша фізична частина - це речовина, яка розчиниться на атоми у Творенні. 

Це ви зрозуміли, але для багатьох безсмертне життя душі незбагненне. Вони розуміють лише те, 

що бачать їхні очі або що доводить їхня наука. Де ті, хто жив з вами в цьому земному житті? Ви не 

знаєте. Можна тільки уявити, що вони живуть у світі світла. На це Учитель говорить вам: їх багато 

навколо вас. Душа має як можливість зайняти те місце, яке їй призначив Отець в потойбічному світі, 

так і одночасно виконувати завдання з вами. Така сила духу-душі. 

32 Ви ще не зрозуміли цього вчення. Але для того, щоб досягти розвитку цієї здатності, 

необхідно, щоб ви виконали те, що Я говорив вам у Другу Еру: людина, щоб досягти Моєї благодаті, 

повинна уподібнитися дитині у своїй чистоті. 

33 Але ви не повинні більше відчувати себе покинутими. У кожній справі, яку виконує людина, 

є вплив духу світла. Духовний світ впливає на органи інтелекту людини і керує ними. Той світ 

більший і прекрасніший, ніж той, який ви бачите своїми очима. Це світ світла і досконалої гармонії. 

Її мешканці - зі Мною, вони охороняють творіння, з'єднавшись зі Мною. 

34 Але чи можете ви, знаючи і вірячи в ці вчення, продовжувати скаржитися на те, що люди, 

яких ви любили в цьому світі, відійшли в інший світ, знаючи, що вони спостерігають за вами? Чому 

ви думаєте про них у людській подобі, коли вони тепер суто духовні? 

35 Сьогодні Я говорив з вами про те, що ви називаєте таємницею потойбічного життя. 

36 Тільки Я один можу відкрити вам ці вчення. Люди не можуть, бо вони не проникли в 

приховану мудрість. 

37 Я повинен був підготувати вас до входу в Моє святилище, щоб ви почули ще одне Моє 

вчення. Бо я бачу, що ви спочатку повинні були вразити свої почуття, щоб ваша душа могла 

піднятися. Твої очі шукали образ, який міг би говорити тобі про Мою Присутність, твої вуха були в 

очікуванні музичних тонів церковних гімнів, щоб очистити серце від земних турбот, і навіть пахощі 

ладану і пахощі квітів були необхідні для того, щоб ти зміг подумати про Мене, хоча б на кілька 

миттєвостей. Однак, оскільки всі ці літургійні складові ви знаходили тільки всередині храмів, 
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освячених для цього служіння, ви не змогли осягнути або навіть відчути Мою присутність за їх 

межами. Сьогодні, з іншого боку, замість того, щоб розвивати почуття вашого тіла, ваша духовна 

підготовка почала пробуджувати вашу душу нехтувати тим, що відноситься до фізичних почуттів. 

38 Ваші очі більше не шукають образ, який може представляти вам божественність; ваші вуха 

більше не вимагають тих звуків, які вам були потрібні, щоб змусити вас на короткий час забути про 

спонукання світу. Ви більше не чекаєте, щоб бути присутнім на звершенні богослужіння, щоб 

вважати, що Я присутній тільки при тому акті і в тому місці. 

39 Єдине, що турбує вас сьогодні, - як очистити свій розум, як очистити своє серце, щоб мати 

можливість приймати, відчувати і розуміти божественний сенс Мого Слова; і ви знаєте, що немає 

для цього кращого засобу, ніж медитація і молитва. 

40 Сьогодні кожна річ, яку можна було б поставити перед твоїми очима, заважала б тобі, і 

найкраща музика здавалася б надто мізерною в порівнянні з небесним концертом Мого Слова. І 

замість того, щоб допомогти вам у вашій відданості, ці речі можуть зрештою заважати вам. Ви не 

потребуєте і не бажаєте нічого зовнішнього, тому ви звикли закривати очі на час, коли отримуєте 

Моє послання. Бо душа у своєму вищому прагненні до піднесення бажає позбутися будь-якого 

контакту з матеріальним. 

41 Раніше жертовник, який ви спорудили для Моєї божественності, був далеко від вас; 

сьогодні ж ви спорудили його у ваших серцях. Своє приношення, яке довгий час було 

матеріальним, ви зараз замінили духовним проявом. Ти знаєш, що в моїх очах твоя любов 

прекрасніша за найпрекраснішу квітку твоїх садів, і що прощення, яке ти даруєш ближньому, - це 

прощення за 

Я вартий більшого, ніж покаяння, яким ви колись думали змити свої плями. 

42 Я чую вас мовчки, для Мене не потрібно, щоб ви ворушили губами. Я не грішник, який 

слухає іншого грішника. Я в дусі, і саме вашу душу Я чую, і саме вона намагається піднятися і 

спілкуватися зі Мною. 

43 Багато хто чув моє слово за цей час, але не всі сприйняли його як істину. Звичайно, не всі 

прийшли до того часу, коли можуть осягнути це вчення. У всі часи покликаних було багато, але 

лише деякі були остаточно обрані - з тієї причини, про яку Я нагадую вам сьогодні: вона полягає в 

тому, що серед тих, хто залишився і готується йти за Мною, - лише ті, хто розуміє, відчуває або 

вірить вчасно. 

Іноді ти бачиш, що твої співвітчизники приходять, здавалося б, дуже духовно розвиненими і 

розуміючими Моє Вчення Любові. Потім ви побачите, що вони не прийняли за істину те, що 

отримали в Моєму слові, і це тому, що відкрити Мене може не в першу чергу людський інтелект, - а 

дух, якщо в ньому присутня любов. Не плутайте одне з іншим. 

З іншого боку, ви бачите деяких ваших співвітчизників, які приходять на мій прояв, які здаються 

неосвіченими і занадто матеріалізованими, від яких ви навіть віддалено не очікуєте, що вони 

зможуть емоційно сприйняти моє слово, і ви були вражені їх чутливістю і розумінням, якого вони, 

очевидно, досягли. Причина в тому, що вони незграбні у своїй зовнішності, у своїй людяності, але у 

своїй внутрішності вони досягли дуже великого духовного розвитку. 

44 Ті, хто увірував, не завжди прокидалися до віри з першої миті. Майже всі вони пережили 

внутрішню боротьбу. Я виявив у їхніх серцях такі ─ або подібні ─ питання: "Чи правда це? Чи 

можливо, що я відчуваю тут присутність Господа? Невже я знайду тут зцілення від своїх недуг, які 

так довго вважав невиліковними?". Але коли вони отримували диво, деякі все одно запитували 

Мене: "Чи це Він мене зцілив?". 

Але було також багато тих, хто увірував з першої миті, коли почув мій голос, і були навіть такі, 

хто ще до того, як почув моє слово, вже увірував у те ж саме. 

45 Те, що найбільше мучило уми багатьох людей, - це убогість, убогість, в якій Я виявив Себе. 

Бо вони звикли до показухи обрядів і щедрого багатства в матеріальних церквах. Але кажу вам, що 
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як колись Я судив марнославство людей, показуючи їм Свою простоту, так і сьогодні Я цурався 

фальшивих проявів і побажав з'явитися не тільки серед убогих, але навіть серед грішників. 

46 Якщо завтра люди спокійно вивчать спосіб Мого прояву і зіставлять його з пророцтвами, що 

містяться в Священному Писанні, і уважніше вивчать ту сферу діяльності, в якій Я проявив Себе і в 

якій розгорнувся Мій прояв - народ, який Я обрав, і народ, який Я покликав, - то прийдуть до 

беззастережного висновку, що все було зроблено в досконалості і що пророцтва в цілому вірно 

збулися. 

47 Тут Я говорю з людьми заново, промовляючи до них Своєю Божественною Сутністю, але 

словами і поняттями, доступними їхньому розумінню. Але якщо одні вірять в Мене виключно через 

Божественну сутність, яку вони знаходять в Моєму Слові, то інші потребують того, що ви називаєте 

чудесами, щоб повірити. Тому кажу вам, що ви такі ж люди, як і люди Другої Епохи, які приносили 

своїх хворих, невиліковних для людей, до Мене, щоб випробувати Мою силу. 

48 Одних знаходжу сліпими, інших - кульгавими, багатьох - прокаженими, а інших - 

одержимими духами. Я зцілю вас усіх, і істинно кажу вам, що ніхто з вас не загине. Але мушу також 

вказати вам на те, що ви повинні бути готові, бо чудеса цього часу Я буду здійснювати більше у 

вашій піднесеній душі, ніж у тілі. 

49 Лазар не буде єдиним, через кого Я сповіщу вам про воскресіння. Я підніму всіх "мертвих". 

50 Ви, натовпи, ось вам Моє слово. Ви можете вірити Мені або не вірити, любити Мене або не 

любити. Але істинно кажу вам, цей час більше не настане, ці уроки мудрості, ці божественні бесіди 

ви більше не почуєте в такому вигляді. Якщо ви хочете почути Мене після 1950 року, ви повинні 

увійти в потойбічний світ духом. Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Царство Моє не від світу цього". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 186 
1 Ласкаво прошу всіх тих учнів, які наближаються до Мене, щоб примножити свої знання. 

Щасливі і благословенні всі ті, хто бажає ясно усвідомити істинність Мого вчення. 

Ви робите правильно, якщо хочете розірвати завісу, яка закриває ваші духовні очі. Важка 

відповідальність лягає на всіх тих, хто не докладає зусиль, щоб глибше проникнути в таємниці моєї 

прихованої мудрості. 

2 Коли ж вони нарешті втомляться від насолод, які дає їм плоть? Коли ж вони зрозуміють, що 

ці задоволення заважали їм насолоджуватися освіженням душі? Вони є васалами царства гріха, 

рабами своїх пристрастей і ходять по світу, як глухі, сліпі, кульгаві і прокажені, не знаючи про свої 

вади. Коли людина нарешті усвідомлює, що її душа хвора, вона не знає, як шукати ліки у світлі, яке 

випромінює Мій Дух. 

3 Сліпі ведуть сліпих: Таким чином я бачу багато народів світу, більш ніж достатньо народів 

землі. Чеснота ослабла, а добрі почуття загубилися. Людське серце, в яке повинні проникати всі 

благородні почуття і кожна піднесена думка, сьогодні стало джерелом егоїзму, пороків і збочень. 

4 Що дивного в тому, що ваш Господь, який безмежно любить вас, приходить до вас сьогодні, 

щоб дати вам зброю для боротьби зі злом, яке панує в усіх людях? 

5 Це правда, що моє вчення - це зброя, світла шабля, яка вражає серце і найчутливішу частину 

тіла. 

торкається людей. Воля до перемоги над злом - ось що вам потрібно, а силу для душі - ось що дає 

вам Моє Слово. Найбільша і найблагородніша битва, в якій я хочу бачити вас переможцями, - це 

битва, яку ви ведете проти самих себе, щоб приборкати свої пристрасті, егоїзм і чуттєвість. При 

кожній нагоді нехай ця велика битва спалахує всередині вас. 

6 На одному боці - добра воля, розум, справедливість і милосердя, на іншому - корупція, 

людські пристрасті. Але світло переможе темряву. Якби Я знав, що це буде не так, то не дозволив 

би тобі вести марну і безплідну боротьбу за свою душу. 

7 Коли ви думаєте про патріархів, пророків або Моїх апостолів, не думайте про них як про 

виняткових людей; бо всі вони були створені з тієї ж сутності, з якої були створені ви. Але це були 

люди, які прагнули залишатися на шляху світла, дотримуватися істини, завжди дотримуватися мого 

Закону і жити в добрі. Їх воля не ослабла, тому вони залишили по собі твори, які є прикладом для 

братів-людей. 

8 Чи впізнаєте ви тих людей, які женуться за задоволеннями, комфортом чи просто хлібом 

насущним, байдужі до дарів Духа, несприйнятливі до істин, які відкривають вам життя вічне? 

Згодом ви побачите, як вони побіжать до духовної святині, щоб стати співробітниками істинної 

Церкви. 

9 Саме в моєму Божественному Слові люди знайдуть світло, яке навчить їх використовувати ту 

силу, яку містить в собі душа, і навчить твердо йти по шляху випробувань, яким є життя. Хто бачить 

Моє світло, той не робить хибного кроку і не спотикається. 

10 Ви повинні осягнути Моє слово; бо якщо ви цього не зробите, то побачите таємниці, де 

Учитель говорив з вами ясно і досконало. У Бога немає таємниць для людини. Вся справа в тому, 

що один раз ви не захотіли проникнути до Світла, а інший раз захотіли дізнатися одкровення 

передчасно. Бруд, в який впала людина, є причиною того, що вона не зрозуміла правильно багато 

моїх вчень, хоча вже настав час, щоб вона їх зрозуміла. 

11 Чого ви навчилися у своїх релігіях? Що толку говорити, що ти віриш у те чи інше, якщо твоє 

життя не підпорядковується дотриманню тих принципів, які вони рекомендують, і ти не прагнеш 

через них наблизитися до Мене? 

12 Якщо ви хочете знати, чи виконуєте ви Божественний закон, запитайте себе, чи отримуєте 

ви врожай любові у світі. 
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13 Я маю багато чого сказати вам у цей час, щоб ви зрозуміли, що Я готовий подарувати вам 

Своє Царство Небесне. Але для цього ви повинні звільнити свою духовну душу, бо саме вона 

прийме Мене. Тоді ви побачите Мене і відчуєте Мене. 

14 Між людьми доброї волі буде укладений мирний договір. Але я вказую вам, що ви не 

повинні чекати, поки ви будете в духовному домі, щоб укласти цей завіт. Заслугою є те, що тут, де 

світ прийняв Кров Агнця як Зерно Любові, ви приносите Отцеві данину вдячності і свою найкращу 

жертву: свій послух через любов один до одного. 

15 Вірити в безсмертя душі. Я кажу вам це тому, що деякі вважають, що смерть знищить 

існування тих, хто упирається в гріх, і виключить їх з Вічного Життя, залишивши натомість 

піддаватися вічному покаранню. 

16 Ті, хто приймає таку ідею, неправильно витлумачили деякі Мої одкровення і невірно 

витлумачили їхній зміст. Якби це було правильно і можливо, це було б все одно, що пояснити 

поразку любові, добра і справедливості. Тоді який би був сенс Мого становлення людиною - Моїх 

Страстей, Моєї Смерті і Моєї Присутності серед вас як людини? Не забувайте, що Я прийшов заради 

грішників, хворих, рабів, голодних, заблукалих. 

17 Ваша духовна душа володіє Вічним Життям, дарованим їй Божественним Духом, і єдине, що 

вмирає в людині - це оболонка, плоть, яку душа залишить, щоб мати можливість злетіти. Вона 

також побачить, як зникне гріх, якщо він є в ній, і темна пов'язка невігластва впаде з неї, як 

засохлий плід. Але душа воскресне сильнішою, свідомішою, світлішою і чистішою після кожної з 

цих "смертей", які вона переживе в собі, не вмираючи. 

18 Чи відчували ви у своєму житті якусь фізичну пристрасть, яка заволоділа усім вашим єством і 

зробила неможливим для вас почути голос совісті, моралі та розуму? 

Це сталося тоді, коли душа опустилася низько, бо спокуси і сила звіра злоби, що живе у плоті, 

перемогли її. 

І чи не правда, що ви відчули глибоке почуття щастя і спокою, коли вам вдалося звільнитися від 

цієї пристрасті і подолати її вплив? 

19 Цей мир і радість обумовлені перемогою душі над тілом - перемогою, здобутою у 

величезній боротьбі, "кривавій" внутрішній битві. Але досить було, щоб душа черпала нові сили і 

піднімалася, стимульована і підказана совістю, і вже вона перемагала пориви плоті і звільнялася від 

того, щоб її не затягли ще далі в руїну. 

У цій боротьбі, у цьому зреченні, у цій битві проти самих себе ви побачили, як вмирає щось, що 

жило у вас, але не було вашим життям. Це була лише безглузда пристрасть. 

20 Зрозумійте, отже, що коли людина дозволяє собі керуватися натхненням совісті і 

підпорядковує всі свої вчинки вищій заповіді, в ній ніби народжується нова людина - та, для якої 

немає смерті. Бо він розглядатиме тіло лише як необхідну оболонку для душі; і коли остання 

відправиться до своєї істинної домівки, тіло повинно буде опуститися в лоно землі, щоб 

розчинитися в ній. 

21 Кажу вам, що немає "вічної смерті", а тим більше не може бути вічної спокути. Вмирає 

тільки шкідливе - марне, погане, і спокута повинна закінчитися тоді, коли буде досягнуто 

очищення. Вже тоді я говорив вам, що нічого в моїй роботі не загине. Я також говорив вам, що 

ніхто з Моїх дітей не загине, і більше того, Я відкрив вам безсмертя душі, сказавши вам: "Я є Життя, 

хто вірує в Мене, той не помре ніколи". 

22 Улюблені люди: закрийте свої людські очі і відчуйте Мою Присутність "на хмарі". Ви чуєте 

людський голос, він передається носієм голосу, якого Я використовую для передачі вам Моїх 

ментальних вібрацій. Але якщо ви підніметеся духовно, то відчуєте Мою духовну присутність. О 

благословенний Третій Час, коли кожне око зможе побачити свого Господа! Ідолопоклонство впаде 

на землю, і люди повністю пізнають істину. 

23 Щоб розпочати цей час, Я хотів спілкуватися з вами через ваш власний розум, щоб ви 

відчули Мене ближчим, інтимнішим, більш приналежним вам. Також і в Другу Епоху Я став ближче 
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до людей, народившись серед них, живучи поруч з ними, розділяючи їхні болі і страждання на їхніх 

очах. 

24 Сьогодні, за Моїм новим словом, натовпи пробуджуються і утворюють спільноту один з 

одним. Більшість з них - це бідні землі, ті, кого ви називаєте "позбавленими спадщини", але яким 

насправді не бракує жодного з дарів, які дав вам Святий Дух. Завдяки моєму вченню ці люди 

прокинулися від своєї летаргії і усвідомили все, що вони носять у собі. В результаті в них почалося 

духовне розкриття і поступово зникла ніяковість. Інтуїція осяяла їхнє єство, натхнення пестило 

розум, дар зору осяяв їхній погляд під час молитви, змусив зняти завісу з духовного, а також 

відкрив їм дещо з того, що чекає на них у майбутньому. Дар зцілення - чи то простим словом, чи то 

"помазанням", чи то навіть думкою - виходив з найпотаємнішої частини їхніх сердець, і багато 

інших здібностей стали видимими в смиренних учнях цієї Справи. 

25 Причиною цього є те, що вони, не володіючи нічим на землі, коли відчули, що отримали 

спадщину від Отця, віддали все своє серце і ентузіазм на служіння цій справі і таким чином 

відкрили для себе багато дарів благодаті, якими володіла їхня істота і про які вони не знали. 

26 Як могли люди виявити дари, якими володів їхній дух, коли їхнє серце прагнуло лише до 

володіння земними багатствами? 

27 Якби люди вміли молитися, якби вони розуміли, що Я знаю мову серця, що Я розумію 

потреби їхньої душі, що Я розумію навіть найменше їхнє бажання, що Я вмію тлумачити їхні думки, 

якими б вони не здавалися, вони б підносили свою молитву до Творця. Але людина земна і 

матеріалізувала своє поклоніння Богу і свій духовний розвиток. Але як зробити так, щоб людство 

зрозуміло свої помилки? Посилаючи туди одухотворений народ, діти якого живуть у тій вищій 

моралі, якої навчає Моє Вчення. 

28 Людство кинуло виклик Божественній Справедливості своєю наукою, своїм гріхом, своїми 

війнами, своїми доктринами і матеріалізмом, і оскільки його злочини були дуже великі, воно могло 

очікувати тільки покарання. Але подивіться, як Я відповів, пославши людям Моє Божественне 

Світло, яке є втіхою, одкровенням, прощенням і миром, щоб воно могло просвітити їх і допомогти 

їм в їхній еволюції. 

29 Людина наповнила гіркотою чашу, яку згодом доведеться випити. Але істинно кажу вам, 

через цей біль він прийме світло. Але Я несу до ваших сердець світло, яке м'яко дійде до вас, яке 

переконає ваш дух через любов і справжню мудрість. 

30 Ви, натовпи, які чуєте цей голос зараз - радійте від думки, що вам судилося побачити Моє 

світло в цей час великої духовної боротьби. 

31 Не спите, бо Я говорю з вами не тільки через цих глашатаїв. Я говорю з вами в будь-який 

момент, коли ваша душа умиротворена і може піднятися для спілкування зі Мною. 

32 Для того, щоб ви могли використовувати своє серце як провідника, дозвольте Мені спочатку 

вирівняти його, щоб ви могли отримати божественне натхнення через його почуття. 

33 Не тільки ви звертаєтеся до Мене, але й ваші брати і сестри, згідно з різними релігіями, 

звертаються до свого Бога. Я не тільки приходжу до вас, Я, Дух Утішитель, дарую мир кожному 

стражденному серцю і духу. 

34 Людина створила у своїй уяві образ Ісусової любові і перенесла його на полотно, надавши 

йому людської подоби, оскільки не могла зобразити дух Творця. 

35 Від усіх людей, від усіх народів усіх часів Я завжди приймав їхнє поклоніння, їхні 

цілопалення, обряди і жертвоприношення, бо для Мене важливий добрий намір, а не справа. 

36 Це правда, що образи, які люди створили про Мене, недосконалі; але Я не зупиняюся, щоб 

споглядати роботу образу, в якому вони впізнають Мене, але добрий намір їхнього наміру - це те, 

що досягає Мене. 

37 Але як приємно буде Отцеві, коли Він побачить людство, що практикує одухотворення, як ці 

люди, які починають робити перші кроки, відкидаючи наносне і зовнішнє, відчувати, що ви дійсно 
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носите Мене у своїх серцях, що Я - у ваших намірах, коли ви маєте намір зробити добру справу, що 

Я - у ваших думках, коли ви прагнете до спілкування зі Мною. 

38 Хто, почувши цей голос, міг сумніватися, що слава Божа проявляється в убогості людського 

тіла? Невже Богу приємніше проявляти Себе через хліб, який є неживою матерією, ніж через Своїх 

власних дітей, людину, створену за Його образом і подобою і яка вважається найдосконалішою 

істотою творіння? Чому б Світлу, Божественному Духу, не проявити себе через привілейоване 

створіння, створене за Його образом і подобою? Немає нічого дивного в тому, що Бог може давати 

про себе знати через орган людського розуму. Але це людство недовірливе і підозріле, бо його 

багато разів ранили у найсвятіших почуттях. Саме тому вона тільки чує і не слухає. 

39 Над людським серцем знову треба працювати зубилом любові, щоб з нього зародилися 

почуття братерства і благородства. 

40 Людське серце зачерствіло до такої міри, що німіє перед болем чи нещастям ближнього. 

Але вона повинна відчути чужий біль і зрозуміти його причину, щоб людина могла просуватися по 

своєму шляху розвитку. 

41 Якщо людина задовольняється тим, що судить свого ближнього, вона буде виносити лише 

неправильні судження. Але якщо він спробує зрозуміти причину свого болю, з благородним 

наміром допомогти йому, йому відкриється приховане джерело цього болю, який він зможе потім 

полегшити. 

42 Скільки людей роблять своє життя нестерпним через брак духовної віри, бо думають, що 

фізичний світ - це єдине, що існує, і сумніваються в існуванні духу, бо їм ніщо не може цього 

довести. Ці та інші сумні роздуми доводять їх до відчаю і навіть до смерті. 

43 Перший урок, який ви дасте своїм майбутнім учням, повинен базуватися на цій настанові. Ви 

дасте їм можливість піднятися з першої сходинки свого шляху розвитку. Ти відкриєш їм, що Отець у 

Своїй безмежній любові і досконалій справедливості дарує кожній душі стільки матеріальних 

життів, скільки вона потребує для своєї досконалості; що деякі тілесні істоти страждають більше, 

ніж інші, що є життя, сповнені благополуччя, а є життя, сповнені гіркоти і спокути. 

44 Земляни, які живуть без болю і без великих випробувань, - це ті, через кого багато невігласів 

і незадоволених називають Мене несправедливим. 

45 Таких випадків на вашому шляху буде більш ніж достатньо, і саме ви будете покликані дати 

пояснення. Вас запитають, чи є впевненість у тому, що після цього життя буде нагорода або 

покарання. На це ви відповісте, що поки душа не досягла необхідної висоти розвитку, щоб жити 

(вічно) в Духовній Долині, вона повинна втілюватися на цій землі, проходячи кожне земне життя 

відповідно до успіхів попереднього. Іноді це відбувається для того, щоб зібрати гарний врожай, в 

інших випадках - щоб віддати якийсь борг або завершити розпочату справу. 

46 Коли душа пройде весь той шлях, який їй визначено долею на землі, вона зможе піднятися 

до духовної оселі, де знайде продовження того шляху, який приведе її до вічного блаженства, до 

лона Господнього. 

47 Не залишайте жодних темних або незрозумілих моментів. Ви не переконаєте всіх, але навіть 

через сумніви невіруючих ви будете просуватися вперед, знаючи їхні думки, щоб переконати 

інших, з якими ви зустрінетеся пізніше у війні слів. 

48 Істинно кажу вам: Моє вчення буде для людства, як пробудження весняного ранку, як роса, 

що робить поля родючими, - сьогодні, коли світ є полем смерті, посушливим і сухим. 

49 Ідіть до всіх в моє ім'я. Хто може відкинути любляче ім'я Ісуса, адже Моя жертва була за 

всіх? 

50 Нехай ваші товариші відчують, що ви зараз перебуваєте біля підніжжя гори і чекаєте 

швидких вказівок вашого Вчителя. Бо слово Моє - життя для душі вашої. 

51 Я накрив стіл білими скатертинами і поклав на них плоди з дерева життя, щоб зміцнилася 

душа ваша. 
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52 Світло Святого Духа визволить вашу душу від темряви, бо ви заблукали, втратили дорогу і 

померли для життя благодаті. 

53 Ви впали в ідолопоклонство, о любі люди, в непослух і в невдячність. Ви залишили світло і 

звернулися до темряви, ви скинули білі шати і замість кришталево чистої води ви напилися 

каламутної води і отруїли себе нею. 

54 Я став людиною в Другій Ері, щоб навчити вас любити і прощати, Я прийшов, щоб дати 

приклад смирення і лагідності, Я як Учитель дав вам Свої настанови. Але минули часи, і ви впали в 

оману. 

55 О люди, яких Я вибрав з-поміж усіх людей! Я шукав тебе і знайшов у катакомбах, я знайшов 

тебе в пустелі, де ти живив сім гріхів. Сьогодні я приходжу як добрий пастир і шукаю вас на всіх 

шляхах і стежках і рятую вас від прірви. Ви слухали Мене і відчували Мене і отримали від Мене все, 

чого не вистачає вашій душі. Я дав вам докази любові, Я просвітив вас, і книги Моїх настанов Я дав 

вам рясно. 

56 Ходімо, народе мій, сходимо на гору крок за кроком. Піднімаючись, ви відчуєте єдність з 

Отцем і зможете насолоджуватися плодами дерева життя. З вершини гори б'є джерело 

кришталево чистої води, щоб втамувати спрагу. 

57 Ізраїль Третьої Ери: Ви слухаєте свого Вчителя, який наставляє вас і пророкує. З якою метою, 

любі мої? Щоб Моєю божественною благодаттю ви пробудилися від летаргії, в якій перебуваєте. 

58 Хто має очі, нехай бачить, хто має розум, нехай думає, а хто має вуха, нехай слухає свого 

Вчителя. Ви - ті, кого відзначив Мій вказівний палець: мертві, яким Я дав життя, сліпі, яким Я 

повернув зір, заблудлі, яких Я веду Своїм світлом, і потерпілі корабельну аварію, яким Я показав 

рятувальну шлюпку. 

59 Згадаймо, який бенкет приготував Отець для "блудного сина", що загинув, вихорами 

побитий і чашу гіркоти випив. 

60 Відчуйте Мене і дозвольте Мені оселитися у ваших серцях і сказати вам, як Я сказав Своїм 

учням у Другий раз: "Прийміть і їжте, це є Тіло Моє". Так само Я кажу вам і в цей Третій раз: 

"Візьміть і їжте, це є Слово Моє". 

61 Улюблені учні, наближається 1950 рік, коли Я перестану говорити з вами в цій формі. Але з 

огляду на це Я кажу вам, що ви приймете Моє Слово в достатку, і ви підете, як ваш Учитель. Ти 

будеш як маяк для людства і обдаровуватимеш своїх ближніх любов'ю. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 187 
1 Приходьте і їжте хліб вічного життя за столом Учителя. Ангели приготували бенкет, і ваш 

Отець приймає вас усіх. Їжте і пийте, але цінуйте небесний смак цієї їжі, а не поводьтеся як деякі, 

які сідають за мій стіл, їдять, п'ють, а потім йдуть, не розуміючи, з ким вони були. 

2 Хліб, який Я пропоную вам сьогодні, - це той самий хліб, який Я приніс вам у Другу Еру. 

Шукай сенс в обох, і ти побачиш, що він один і той же - сенс Моєї Божественної Любові. 

3 Я приходжу, щоб викупити вас, як і в Другу Епоху, і всім, хто хоче йти за Мною, кажу: 

"Візьміть свій хрест і йдіть слідами Моїми". Ви добре знаєте, що хрест складається зі смирення, 

любові, милосердя, зречення і самопожертви. Ті, хто береться за неї, вже знають, яким шляхом 

вони повинні йти. Я нікого не обманював, кажучи, що Мій шлях усипаний трояндами. Бо Я хочу, 

щоб Мої воїни йшли за Мною з любові і віри. 

4 Я знаю, що після того, як Я покажу Моїм дітям істинність Мого вчення, ті, хто підуть за 

Мною, будуть вірними і щирими у всіх вчинках свого життя. Серед Моїх вірних не буде платних 

слуг, а тільки палкі учні і самовіддані послідовники. 

5 Якщо хтось неправильно витлумачить цей твір і використає його в нечесних цілях, він назве 

себе "зрадником", і його совість буде йому суддею. 

6 Ви вже мали болючий і сумний приклад в особі одного з Моїх учнів Другої Епохи, щоб ви 

уникали його і не намагалися наслідувати з будь-яких причин. Бо не годиться, щоб хтось, належачи 

до числа Моїх вірних дітей, відходив, щоб приховати свій гріх, який його заплямував, - як це зробив 

Іуда, коли відійшов від Тайної Вечері, бо зрозумів, що не гідний залишатися ще хоч на мить серед 

тих, хто незабаром покладе своє життя, щоб свідчити про істину, явлену через Божественного 

Учителя. 

Ті, хто пішов за Мною тоді, робили це з любові до Моєї Справи. Сьогодні Я хочу, щоб ви, які 

прийшли сюди в прагненні отримати Моє вчення, також слідували за Мною - але не керуючись 

людськими інтересами або помилковим страхом перед Моєю справедливістю. Я хочу, щоб тільки 

любов до ближнього надихала вас на це, бо в них ви любите і прославляєте свого Отця і Творця. 

7 Якби я захотів, щоб страх переконав вас, мені потрібно було б тільки побажати цього, і сили 

природи були б розв'язані, і таким чином показати вам, що я єдиний могутній. Але я хочу, щоб у 

кожному з вас накопичувалися ті заслуги, які здобуваються смиренням, вірою і любов'ю. 

8 Зараз новий час, і саме тому ви зараз отримуєте нові вчення. Бо події попередніх часів, які 

чекають на людство, не повторяться в цьому віці. Це було б так, якби час зупинився і людство 

повторювало той самий урок. 

9 Воїни Ісуса - так Я називаю вас, бо довіряю вам Свою Справу: Досліджуйте Моє вчення, щоб 

ви могли переконатися в цій істині. Потім, коли ви набудете впевненості, ви не повинні знову 

поринути в сон, і богослови не повинні бентежити вас своїми питаннями, хоча те, що я представив 

вам сьогодні, не містить в собі ніякої таємниці. Таємна скарбниця відкрилася перед вашим духом, 

щоб ви могли все краще і краще пізнавати свого Отця. Який сенс, якщо я прийду до вас з 

таємницями? Чи можна назвати ці таємниці одкровеннями? 

10 Я обіцяв вам Духа Істини, який прийде до вас, щоб пояснити Мої колишні вчення; і тепер Я 

можу сказати вам, що в цьому Слові Я приніс все, що призначено для цього часу. 

11 Зрозумійте, як бути моїми учнями, уважно слухаючи мої вчення, ретельно обмірковуючи їх і 

застосовуючи їх пізніше. 

12 Діти Мої: Коли ви пізнаєте Мене за Моїми словами, Я пізнаю вас за вашими справами. 

13 Разом ви краще засвоїте мій урок. Вчення розгорнуте, сповнене світла, бо це любов самого 

Отця, яка проливається за океан у слові. Тому ви повинні докласти всю свою волю, щоб довести, що 

ви є хорошими учнями. 

14 Ваш світ - пустеля, Я - оазис. Ви - спраглі мандрівники, які звернулися до Мене і показали 

Мені всю свою спрагу справедливості і любові. Я послав вам Своє Слово, як чисту і кришталево 
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прозору воду. Іноді це було схоже на манну, але завжди це була та пожива, яка зміцнювала твою 

душу в її довгому і нелегкому переході пустелею. 

15 Коли прийде час, ви станете оазисом, що дарує тінь, воду і освіження стражденному 

подорожньому. З тобою ті, хто страждає, зцілять свої серця, бо Я нині перетворюю тебе на цілющий 

бальзам. 

16 Зараз час світла, ви всі одягнені в нього. Це світло дасть людині зрозуміти, що в ній існує 

атом божественності - душа, розум якої, керований совістю, приведе її до миру. 

17 Ці дари мають звільнити його від сумних спокут і дати йому можливість піднятися до 

царства досконалої мудрості. 

18 Протягом століть Я бачив багатьох Своїх дітей, які відкинули задоволення, що пропонує цей 

світ, і стали на шлях Мого Закону, щоб залишити по собі слід духовних прикладів і натхнення для 

людства. Ці істоти, ці люди, які так само, як і ви, населяли землю і прийшли лише для того, щоб 

принести своє послання любові і розради, нині живуть в духовному світі і насолоджуються 

справжнім миром. 

19 Я не прошу вас присвячувати Мені увесь свій час, бо Я наділив вас обов'язками і 

відповідальністю на землі. Але ви повинні розуміти, що людське тіло, яке ви так любите, - це лише 

мантія або оболонка душі. Це плоть, в якій прокидається все страждання. 

20 Ви дозволили цій плоті наповнитися недосконалостями і спокусами, які створює ваш розум, 

коли ви не пильнуєте і не молитеся. 

21 Я знаю: поки ви перебуваєте в цьому світі, ваші серця і ваші почуття будуть схилятися до 

нього. Але боротися проти всього шкідливого, безглуздого і аморального. Я не раджу вам 

замикатися в монастирях і зневажати світ і контакти з ближніми, бо це було б неправильним 

розумінням вашої любові і служіння Моїй Божественності. Не прагніть бути пуританами, 

забуваючи, що на вас лежить обов'язок виконувати і закони природи. 

22 Виконуйте закони, яким підпорядкував вас Творець. Одні стосуються душі, інші - тіла, а я 

лише наказую відкинути те, що є шкідливим, зарозумілістю і лицемірством. 

23 Улюблені учні, що слухаєте вчення Вчителя, дивіться, як Моє Слово пробуджує здібності, що 

дрімали у вас. 

24 Ви можете з повним правом сказати, що це вже останні хвилини моєї присутності серед вас 

у такому вигляді. Це дорогоцінні моменти, бо, згадуючи їх після мого від'їзду, можна сказати: "Яку 

милість дарував нам Господь!". 

25 Тож, улюблені учні, стережіться спокуси. Не займайтеся тим, що вас не стосується. 

Переконайтеся, що одухотворення може відобразитися на вас. Знаю, що боротьба ваша гаряча, що 

творити добро часом важко і гірко. Тому Я вчу вас спочатку любити і прощати своїх близьких, а 

потім посилати себе серед людства. 

26 Не втомлюйтеся, бо робота для душі ніколи не закінчиться. Те, що нині видається вам 

відплатою або покаранням, душа ваша, коли буде прагнути вгору, отримає як нагороду, бо вона 

ніколи не втомлюватиметься любити і сіяти добро. 

27 Блаженне приготоване серце, бо воно подібне до запашної троянди, що розливає свої 

пахощі. Блаженна думка людська, що змогла піднятися до Мене, бо вона споглядає духовні краси. 

Той, хто вміє підняти свою душу, зробить великі справи, а його розум осягне і створить кращий світ. 

28 Я озброїв вас, щоб ви могли почати будувати світ, в якому панує добро. Бо люди цього часу 

своїми гріхами так чи інакше сприяли знищенню найблагороднішого і найвищого, що може 

існувати в серці людини - духовної любові. 

29 Не прагніть так сильно до свого комфорту. Відмовтеся від цього бажання, щоб забезпечити 

своє майбутнє. Не будьте більше незадоволеними. Чого ви бажаєте або очікуєте від цього світу? Ви 

вже мали почесті, задоволення, похвали. У когось було все, у когось багато. Але Я знаходжу вас усіх 

без добрих справ. 
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30 Запитайте себе, чи були ви справедливими до самих себе. Ви володієте розумом, у вас є 

розум і свобода волі. Ви зараз чуєте Моє слово, ви не можете називати себе невігласами. Ти 

навчився шукати Мене в нескінченності, де немає форм, бо Я, як Бог, не маю їх. 

31 Я всередині вас. Чому люди завжди повинні шукати Мене в тій блакиті, яку вони називають 

"небом"? Це теж можу вам сказати: Я поза тим небом. Шукайте Мене зі смиренням і 

благоговінням, і Я дозволю вам глибоко проникнути в Мою мудрість. Але яка людина проникла у 

своєму мисленні туди, де сила Божа? Ніхто. Бо ніхто не знає ні шляху, ні драбини, по якій можна 

дістатися до Мене, бо людина не прислухалася до голосу совісті. 

32 Людина ще не пізнала свого світу, землі, природа якої ще зберігає для неї багато сюрпризів. 

І таких світів, як той, що вас оточує, ще багато. Але якщо не пізнано творіння, яке є лише частиною 

Моєї роботи, - то чому ж тоді є ті, хто стверджує, що пізнає Мене за допомогою своєї науки? 

33 Я говорю з душею, яка одного разу піде істинним шляхом, що веде до Мене, і побачить 

Мою божественну славу. 

34 Будьте смиренними людьми, сповненими розуміння. Будьте людьми миру. 

35 Ви просите Мене вилити на вас Мою благодать, бо знаєте, що Моє Слово - єдина їжа для 

вашої душі. Бо життя, яким ви живете, час від часу змушує вас падати. У вас гіркий присмак у роті, 

тому Я наближаюся до вас, щоб дати вам солодкість і ніжність у Своєму Слові і втамувати вашу 

спрагу Моєю любов'ю, яка наповнює все. Але є нескінченно голодніші люди, ніж ви. Ось чому Я 

залишаю вас довіреними Моїх одкровень, щоб ви могли ділитися Моїми дарами благодаті з цими 

людьми. 

36 Ви повинні стати майстрами, але ви повинні закарбувати у своєму серці мої останні уроки, 

один за одним. Ви ще не готові. Якби в цей момент Учитель покликав найбільш просунутого 

зайняти його місце і говорити від його імені, він не відчув би себе в змозі зробити це, і страх не 

покинув би його, і губи його не розтулилися б. 

37 Але вам незабаром доведеться говорити так - після 1950 року, коли Я відкличу Своє Слово. 

Тоді ви повинні подолати весь свій страх і скористатися Моєю силою, щоб повністю увійти у 

виконання свого завдання. Це вже буде не зовсім той самий захват, який ви знали до цього часу, за 

допомогою якого Я говорив з вами впродовж цього часу. Досить буде, якщо ви підніметеся до 

Мене з вірою і почуєте голос свого духу, тоді натхнення буде у вашому інтелекті. 

38 Ви доручите натовпам підтримати вас своїми думками, відданістю і оснащенням. Тоді ви 

подбаєте про те, щоб ваше слово справді було носієм божественного натхнення. 

39 Подивіться, як зміниться форма (прокламацій) і все стане простіше, щоб люди краще 

розуміли. Бо людина хоче ясності, вона більше не хоче втомлювати свій інтелект розшифровкою 

уроків, які вважає незрозумілими. Тому в останні часи Мого проголошення Я роблю Моє Слово 

більш зрозумілим, щоб ви не робили помилок. 

40 Також і в Другий раз Учитель зробив своє вчення більш ясним в останні періоди (свого 

вчення), бо ці останні уроки повинні були зробити зрозумілими всі попередні вчення. 

41 Вам кажу: Я хочу, щоб у всіх ваших діях була іскра правди. Бо Вчення, яке Я дав вам, подібне 

до кришталево чистої води. Не показуйте людям нічого з Моїх творінь в оманливому світлі, бо все 

має правдоподібне пояснення і причину для буття. У всьому, що ви передаєте, не повинно бути 

страху перед світом. Таким чином, всі ті, хто обманював своїх ближніх нечесними прокламаціями, 

визнають свою помилку, і тільки ті залишаться на Моєму служінні, хто готовий з добрим наміром і 

хорошою підготовкою нести Мою істину, Мою любов і Мій мир людям. Істинно кажу вам, що 

бур'ян, який росте в серцях, буде вирваний з родючих полів. Тільки так людство зможе пізнати 

справжню дію Святого Духа. 

42 Ви знайдете всіх Моїх учнів, розсіяних по всій землі. Бо кожен, хто духовний у своєму 

способі життя і поклоняється Мені, є спіритуалістом. 

43 Об'єднання релігій прийде тоді, коли дух людини підніметься над матеріалізмом, 

традиціями, забобонами і фанатизмом. Тоді люди духовно об'єднаються в єдиному поклонінні: 
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поклонінні добру з любові до Бога і ближнього. Коли це станеться, людство вступить в період 

досконалості. Тому я вимагаю від вас, щоб ви демонстрували мою роботу доброю і чесною 

поведінкою. 

Не засмучуйтесь, що ви не доживете до реалізації всього цього. Але ви, безумовно, матимете 

задоволення від того, що зробили свій внесок своїм насінням у встановлення Царства Миру - 

насінням, яке принесе плоди в серцях прийдешніх поколінь. 

44 Готуйтеся, сіячі на ниві Моїй, бо ниви готові прийняти насіння вчення Мого. 

45 Недалекий той день, коли ви побачите натовпи людей, які шукатимуть вас, перетинатимуть 

моря в бажанні отримати те, що Майстер передав вам для них. 

Цей континент зустріне їх братерством і миром. Раси змішаються, це буде союз людей, тому що 

їхні звичаї і їхні ідеї переплетуться; і це принесе справжній і міцний мир. Буде новий світ. Та, яку ви 

переживаєте зараз, є підготовкою до неї. 

Боротьба має бути затяжною, щоб виграти час, бо ідеї, які панують сьогодні, неможливо стерти 

в одну мить. Між цими двома світами потрібен певний час: Той, який ви переживаєте, який має 

зникнути, і той, який завтра, який прийде йому на зміну. 

46 Ви все ще перебуваєте у найскладнішому періоді боротьби. Тому Я прийшов, щоб вести вас, 

щоб ви могли побачити той світ завтрашнього дня. Я даю вам необхідні повноваження, щоб ви 

могли виконати свою резолюцію, і я благословляю людство. 

47 Будьте благословенні, бо ви прагнете примножити свої знання, щоб пізнати найвище, і 

бажаєте ясно бачити, вступаючи на духовний шлях. Але ви не зможете повністю розпізнати Моє 

вчення, поки не зайдете так далеко, що пов'язка, яка закриває ваші очі, не впаде. 

48 Людина сама відповідальна за свою духовну відсталість. Бо хоч він і наділений розумом і 

духом, але не докладає жодних зусиль, щоб піднятися на належний йому рівень життя. Він 

відпускає себе і насолоджується насолодами плоті, вбиває свою душу, хворіє і тягне за собою, як 

"паралітик", без найменшого бажання зцілитися від своїх страждань. 

49 Моє вчення і моя жертовна смерть досягли дуже мало. Бо наприкінці століть я з сумом бачу, 

що (все ще) сліпі ведуть сліпих, а кульгаві хочуть змусити ходити паралізованих. Я бачу, що 

більшість людей - кволі, але слабкі створіння, і це тому, що ви не хочете жити так, як Я вас навчив. 

Ви дозволяєте пристрастям панувати над вами, проростати у ваших серцях і шкодити вам. 

50 Ви наділені великими якостями, але не використовуєте їх належним чином. Я направив 

розум і волю на служіння духу, щоб ви були господарями своїх вчинків, свого життя і добрими 

законодавцями, щоб ви були переможцями і виграли битву в тій боротьбі, яку ви ведете між духом 

і плоттю. Коли ви досягнете цього, ви станете добрими пророками, які поведуть за собою натовпи - 

людей доброї волі. Тоді ви не будете боятися битви, тому що ви переможете самих себе. Ви 

відчуєте себе сильними і будете дивитися один на одного з повагою і любов'ю - навіть на підлеглих 

істот, на тих ваших молодших братів, які потім стануть вашими друзями. 

51 Не думайте, що пророки давнини, яких ви називаєте "великими людьми" і які досягли 

визволення, були сильними і піднесеними тільки тому, що їм судилося бути такими. Вони були 

такими, бо боролися і будували справжній храм миру і любові. Але ті, хто докладає найбільших 

зусиль для досягнення істини, також піддаються небезпеці впасти в оману. Але завдяки своєму 

духовному піднесенню вони відрізняли добро від зла і відкидали всякого ворога, домагаючись тим 

самим, щоб світло, яке було в них, восторжествувало. 

52 Цей принцип життя, який є всередині вас, - це світло виходить від Мого Божественного 

Духа, і кожна людина володіє ним, не розуміючи, чого він вартий. Тому він зневажив цей скарб і, 

хоча наділений великими якостями, щоб бути безсмертним, він позбавляє себе їх, він добровільно 

вбиває себе і втрачає свої сили. Я дозволяю йому відчути і пізнати наслідки своєї помилки, щоб 

потім, завдяки своїм зусиллям і досвіду, він зміг відновити свою гідність і шукати виконання і 

радості духу, назавжди залишивши минущі задоволення позаду. 
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53 Що потрібно для того, щоб жити завжди за Моїми законами? Використовувати свою силу і 

енергію, працювати як Мої справжні учні, щоб перемогти темні сили, які захопили світ. 

54 Я хочу, щоб ви зрозуміли Мою істину і щоб ви зрозуміли, що у Мене немає для вас ніяких 

таємниць або секретів - що якщо ви підготуєте себе в цей час, ви прийдете до істинного поклоніння 

Моїй Божественності. 

Ви говорите, що підкоряєтеся Закону і вірите в Мене, але ваші справи говорять про протилежне. 

Сьогодні ви тільки дізнаєтеся про Мою волю і Мої настанови, але настане день, коли ви будете 

озброєні. Тоді Я зроблю вас причасниками Моєї слави, укладу з вами завіт, і буде мир у цьому світі. 

55 Тоді ви визнаєте Мене єдиним Господом і будете любити один одного, як брати і сестри, 

без будь-яких переваг. Але якщо ви хочете бути Моїми справжніми учнями вже сьогодні, то вам не 

потрібно буде покидати землю, щоб відчувати себе сильними і чистими. Вже в цьому світі, в якому 

ви живете, ви побачите, як збуваються Мої обіцянки, бо все збудеться. 

56 Стіл накритий. Сідайте, займайте свої місця, дозвольте Мені вести вас і служити вам. 

Прийміть зі Мною хліб правди, просвітіться світлом любові і співайте хвалу вашому Богові. 

57 Послухайте, яка прекрасна гармонія звучить. Нехай ваш гімн любові лунає в небесах, і нехай 

голоси ангелів об'єднаються з вашим. 

58 Віддай Мені свої страждання, віддай Мені свої біди і більше не звикай до них. 

59 Як ви зараз зі Мною, так і людство прийде до Мене по Моїй Волі, Я чекаю його. Будьте 

щирими, куди б ви не пішли, щоб Моє Вчення не піддавалося нападкам, але було визнано всіма 

заради плодів, які воно пропонує. 

60 Моє божественне слово звучить у вашому дусі ще сильніше, ніж у вашому слуху. Я даю вам 

своє вчення для того, щоб завтра ви стали майстрами. Але для того, щоб говорити про це, 

необхідно, щоб ви знали фундаментальний принцип мого вчення, а цей фундаментальний 

принцип - любов. Більше того, скажу вам, що недостатньо лише знати цей фундаментальний 

принцип - ним треба володіти, ним треба відчувати. Як можна говорити про милосердя, якщо ти не 

відчув його до своїх ближніх? 

61 Якщо Я часто повторюю слово "любов" у Своїх вченнях, то це тому, що Я маю на це право, 

бо Я воістину люблю вас. 

62 Я сказав вам, учням, що завтра ви будете господарями. Це станеться тоді, коли ви полюбите 

свого ближнього. 

Подивіться, як Моє слово згладжує вас потроху, як тонке долото, - торкаючись то ваших 

сприйняттів, то струн вашого серця, то вашого духу, щоб його світло осяяло вас. 

63 Тому Я звертаюся до вашої людської частини буття, щоб зробити її слухняною і відданою 

вашому духу, який в істині повинен направляти кроки людини на землі. Саме він володіє силою і 

світлом для цього. 

64 Сьогодні я бачу, що людина стоїть на місці на духовному шляху. Він пройшов шляхами 

науки, влади і пристрастей. Як ви думаєте, якби він не зупинився у своєму духовному розвитку, а це 

означає наближення до любові, добра і правди, то теж розпалив би вогнище війни? 

65 Настав час одухотворення, і якщо люди будуть чинити опір спогляданню Мого світла, вони 

впадуть в оману, бо навіть природа принесе прояви, які вони тоді не зможуть зрозуміти. 

66 Не йдіть за Мною ні зі страху перед Моєю справедливістю, ні з почуття обов'язку. Яка була б 

заслуга у вашій роботі, якби ви не робили її добровільно? Ти знаєш, що ти повинен прийти до Мене 

через свої заслуги. Ви вже пізнали світ і його насолоди, і вони лише ослабили вас і затьмарили вашу 

душу. Але не помиляйтеся, думаючи, що Я також відмовляю вам у добрих і праведних діях, до яких 

ви зобов'язані на землі, і яких ви постійно потребуєте. 

67 Я люблю вас усіх і не ділю на раси. Але до тих пір, поки людина не буде бачити себе 

духовною душею, а тільки людиною, вона буде вважати себе вищою за своїх ближніх, і будуть 

існувати розбрат і війна. 
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68 Універсальна мова Мого Слова, суть якого - любов, буде почута всіма людьми, і саме вона 

об'єднає їх між собою і з Отцем їхнім. 

69 Прокинься, о народе, бо твоя боротьба почнеться після 1950 року, коли Моє Слово 

закінчиться через цих глашатаїв. Але ви і ваші діти, а потім і їхні діти зроблять Моє вчення 

незгладимим у серці людства. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 188 
1 Підійдіть, улюблені учні, ось Учитель. Ви знаєте Мене за змістом Мого Слова, Я знаю вас за 

вашими вчинками. 

2 У світі Моїх учнів впізнають за чистотою їхніх справ; і коли вони прийдуть до Мене, добре 

виконавши свої обов'язки, Я скажу їм: "Ви - воістину Мої учні, бо ви зробили те, чого Я вас навчив". 

3 Прагніть до одухотворення, бо це означає звільнення душі. Пристосуйтеся до Моїх законів, 

люблячих і непогрішних, і вони будуть керувати вашим життям, бо все, що вас оточує, матеріальне 

чи духовне, живе в рамках Моїх законів. 

4 Людина, яка є досконалим витвором у творінні, повинна жити згідно з благодаттю, яку 

вклав у неї Творець. 

5 Я не кажу вам відвертатися від обов'язків світу, які встановлені Мною для вашого 

збереження, задоволення і вдосконалення. Будьте врівноваженими і справедливими, дайте своїй 

душі і тілу те, що необхідно. 

6 Я створив людину вільною від початку, але її свобода завжди супроводжувалася світлом 

совісті. Але він не прислухався до голосу свого внутрішнього судді і збився зі шляху закону, поки не 

створив ті вбивчі, криваві і жахливі війни, в яких дитина повстала проти батька, тому що він 

відвернувся від будь-якого почуття людяності, милосердя, поваги і духовності. 

7 Людям давно слід було б уникати руйнувань і воєн, щоб позбавити себе сумного обов'язку 

спокути. Знайте: якщо вони не зуміють очиститися добром до того, як прийдуть до Мене, Я 

повинен буду знову відправити їх у цю долину сліз і крові. Бо той, хто живе в сенсі, що суперечить 

досконалості, не зможе прийти до Мене. 

8 Як це Слово могло дійти до людства? Так, як Я робив це в минулі часи: через посланців, 

пророків і учнів. 

9 Я готую вас в цей час, щоб дозволити моїм вченням і одкровенням досягти усіх місць на 

землі. 

10 Якщо сьогодні ви ще невідомі, то завтра ви будете відомі. Завданням нових апостолів буде 

відновлення моралі в цьому людстві. Ця битва буде запеклою. 

11 Моліться завжди, щоб набути сили. Будьте енергійні, щоб досягти досконалості. Пильнуйте, 

бо звір лукавий підстерігає душу в тисячах обличчях. 

12 Я роняю Свої слова в твоє серце, як краплі роси, що дають йому життя. Але якби ви могли 

зрозуміти все, що Я говорю вам, - як ясно ви б розпізнали шлях! Я дозволяю миру і Моєму світлу 

вливатися у ваші думки, бо через них ви також досягнете Мене. 

13 Слухайте вчення, яке дає вам Учитель духовною мовою, вселенською мовою любові, що 

наближає людей до свого Творця. 

14 Моє слово - як нова зоря миру для вашої душі, як промінь світла, що освітлює ваш шлях. Ви 

чули цей голос багато разів і потроху розумієте, що він говорить. 

15 Я відкриваю Себе нині в усьому людстві, бо настав час, коли весь світ пізнає одухотворення, 

час духовного спілкування. Христос любові зараз виливає Себе у Своїх дітей, щоб вони могли 

осягнути своє спасіння. 

16 Є багато тих, хто - не почувши Мене, як ви в цей час - переслідують ту ж мету, до якої 

прагнете ви, бо відчувають, що настав час боротьби духу за спілкування зі своїм Небесним Отцем. 

У Другій Епосі Я давав вам зрозуміти, що настане період, коли людина буде знати і розвивати 

ментальний діалог, і вона буде отримувати Мою мудрість через інтуїцію і натхнення. Тоді підійшов 

до Мене один фарисей і сказав Мені: "Якщо Ти Син Божий, кажи, як Він є; якщо Ти посланий Отцем, 

кажи, як Отець є". Я ж відповів йому так: "Хто знає Сина, той знає Отця, бо Я походив від Нього". 

17 Воістину, Я завжди був у людині. Але для того, щоб відчути Мене, необхідно не дозволяти 

вести себе інстинктам тіла. Коли людина прокинеться і почне досліджувати те, що Я відкрив їй, 
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вона зрозуміє сенс життя і місію, яка міститься в ній самій. Тільки тоді він перестане відчувати біль і 

відвідування, тому що поставив свої здібності і почуття на службу духу. 

18 Оскільки життя Ісуса, Назарянина, відоме всім, ви маєте приклад, щоб ви могли йти шляхом, 

на якому ви ніколи не загинете. "Я - Шлях, Істина і Життя, Я - тканина світу, в якому ви живете, і 

повітря, яким ви дихаєте. Я - сила, яка змушує людину підніматися до вищого життя, з якого вона 

споглядає, розуміє і відчуває все, що її оточує. Бо цей світ - не лише долина сліз, але й, хоч і 

тимчасово, місце, де можна отримати задоволення, радість і спокій. 

19 Пізнайте Мене - і ви пізнаєте себе. 

20 Ви бачите, як люди пройшли через цей світ, завжди очищаючись через біль. Це тому, що ви 

не знали, як наблизитися до Мене, хоча завжди мали Моє світло, яке говорило вам про 

швидкоплинність цього життя і безсмертя душі. Тому сьогодні Я говорю з вами духовною мовою, 

використовуючи вашу людську мову, щоб зробити Себе зрозумілим. 

21 Ви, як слухачі, зрозуміли і просунулися вперед, бо ви чуєте ці прояви і відчуваєте їх вже не 

тільки у своїй земній частині буття, тобто зовні, а осягаєте їх у прагненні до їх суті. Ви більше не 

сприймаєте своїм слухом звучання голосу того, через кого Я говорю з вами, бо божественне 

звучання Мого Слова знайшло відгомін у найпотаємніших куточках вашої душі і серця. 

Це ще одне преображення Моєї Божественності, бо Я, "Слово" Отця, проявляючи Себе таким 

чином, змушую ваш розум, обмежений, спілкуватися з необмеженим розумом Отця. 

22 Твоя душа, удостоєна отримати Мою благодать, скажи Мені: "Господи, Ти приходиш до 

нашого серця, як справжній подих любові". 

23 Істинно кажу вам: коли ви розумієте Моє вчення і живете так, ви досягаєте духовності, бо 

відмовляєтеся від суєти і безглуздих задоволень, щоб почути Небесний Концерт. 

24 Подумайте добре над усім, на що я вам вказую. Згадайте, як вчені, вивчаючи людське тіло, 

дивувалися його досконалості. Але якщо тіло, яке в цьому житті є тлінною істотою, має таку 

дивовижну досконалість, - чи можете ви уявити собі славу душі-духа, природа якої безсмертна? 

25 Лише дивуючись безмежності моря, розмірам вашої планети, оцінити значущість свого 

буття більше, ніж всі ці дива, бо ви володієте душею, яка може в одну мить винести вас за ці межі, і 

якій, коли вона очиститься і оселиться в Царстві Отця, будуть показані всі світи. 

26 Той, хто почув Мене, втрачає страх перед поверненням до свого походження; і навіть якщо 

він вважає себе лише атомом посеред творіння, він відчуває внутрішнє блаженство існування, тому 

що він - дитя Отця Небесного. 

27 Коли ви покинете цей світ, ви будете подібні до росинки, яка продовжує оживляти все 

створене. Кажу вам: Бог, Нескінченний, Вічний, перебуває в усьому творінні, є сутністю, яка все 

оживляє. У творіннях Він бачить всю красу Своєї роботи і відчуває блаженство, яке існує в плодах 

Його натхнення; бо все говорить про Нього, все прославляє Його і віддає Йому шану. 

28 Він є в кожному прояві життя, бо Він - творець усього сущого. Подумайте про це і ви 

зрозумієте, що смерті немає. 

29 Це урок на сьогоднішній день - урок, який, як і всі ті, що Я дав вам, буде записаний за Моєю 

волею в тій книзі, яка стане спадщиною для прийдешніх поколінь: Третій Заповіт. 

30 Зараз ви втретє зробите крок вперед. Час, коли ви шукали Мене за допомогою символів, 

минув. Зараз на ваших очах починається нова епоха, але не новий шлях. Я прийшов не для того, 

щоб знищити ваше насіння, і не для того, щоб збити вас з пантелику чужими словами. Я не кажу 

вам відректися від духовного послання, яке Я залишив вам у минулі часи. Я лише продовжую 

вчення, яке розпочав і залишив у другій його частині. 

31 Коли Христос з'явився у повноті Свого людського життя, щоб сповістити людям про прихід 

Царства Божого, Він здивував людей, які святкували обряди і церемонії, тому сказав їм, щоб вони 

не забували Закону, щоб дотримувалися традицій. Але потім Я Своїми словами і Своїми справами 

відкинув усі непотрібні форми поклоніння, щоб залишити в їхніх серцях тільки Божественний Закон. 
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Ніхто не може сказати, що Ісус відрікся від Закону Мойсея, бо Своїм Життям, Своїми ділами і 

Своєю Кров'ю Я навчив вас виконувати його. Але Я давав вам і нові уроки, які відповідали часу, в 

який Я прийшов, і які були співзвучні вашому духовному розвитку. Це була друга частина великої 

книги моєї мудрості. Я навчив вас чистішої форми молитви, щоб вона розквітала любов'ю до Бога і 

до ближнього. 

32 Тоді ти впізнав Мене як Любов. Я дав вам знати причину мого приходу, я відкрив вам 

духовне життя, я сповістив вам моє Друге Пришестя, новий час, і я залишив вас підготовленими, 

щоб, коли прийде час, ви змогли отримати мій третій урок, третю частину тієї книги, яка сьогодні 

відкрита перед вашим духом. 

33 Я повернув людям у розпал війни звістки, події і знамення, якими провіщав Своє пришестя. 

Але люди Мене не відчували. 

34 Посеред цієї тиші, цієї бідності, цього куточка землі Я нині звучу Своїм Словом через 

людський інтелект, закликаючи людей, пробуджуючи їх до нового життя, оновлюючи їх через Мої 

переконливі і люблячі настанови, пробуджуючи в них їхні приспані здібності, щоб підняти їх на 

шлях слідування за своїм Учителем. 

35 Мушу вам сказати, що за цей час я знайшов вас більш обплутаними релігійним фанатизмом 

та ідолопоклонством, ніж у будь-який попередній час, і водночас вашу душу біднішою на чесноти, 

ніж будь-коли раніше. Тепер Я запитую вас, почувши Мене з року в рік за допомогою цього 

проголошення: хто відчуває, що Я зруйнував його життєві принципи? Хто відчуває себе 

розгубленим або бачить, як руйнується його християнська віра? Істинно кажу вам: Я нагадав вам 

про те, що відкрив вам у минулі часи, тому що ви забули або перекрутили це. Те, що люди 

приховували від вас, Я відкрив вам, і те, що зберігалося в Моїй таємній скарбниці, Я відкрив вам. 

Цей вік - вік духовної свободи. Люди прозрівають духом і будуть знати, як обрати безпечний шлях. 

36 Мій промінь і мої духовні посланці проникли в атмосферу, в якій дрейфують темні смуги 

матеріалізму і гріха. 

37 Ви замислилися в ці хвилини, і ви визнаєте, що воістину не поклоняєтеся ніякому іншому 

Богу, крім того, якому поклонялися раніше, - що ніхто не закрив двері ваших сердець перед 

Марією, Дівою і Вселенською Матір'ю, - що це вчення зміцнило вашу віру і збільшило ваші знання 

про вічне життя душі-духа, і що Я записав у вашій душі світлом Мого Слова ті вищі заповіді - любити 

ближнього свого, як самого себе, і любити один одного. 

38 Я прийшов лише для того, щоб видалити з ваших сердець те, що є шкідливим - те, що не 

дозволяє вам прогресувати. Тому знову і знову кажу вам, що Я дарував вам духовну свободу, щоб 

ви знаходили і відчували Мене в кожну мить і в кожному місці, і, замість того, щоб запитувати у 

світу те, на що він не може вам відповісти, ви духовно просили Отця свого і отримували з Його 

милості хліб Духа. Отже, якщо ти образив свого Бога в особі брата твого, то пробач йому, якщо він 

образив тебе, або попроси у нього пробачення, якщо ти образив його, і Я пробачу тобі. Бо той, 

кого ви не образили, не може простити вам зла, яке ви зробили іншому. 

39 Учні: Оскільки ви вже не дивуєтеся, що Я прийшов до вас у цей час, то не дивуйтеся і тому, 

що духовний світ дає про себе знати серед вас. 

40 Від початку еволюції людства Отець обіцяв прояв духовних істот як доказ і одкровення 

існування того світу, того життя. Істинно кажу вам, що світ завжди був у союзі з людиною за Моєю 

Волею. 

На початку вашої еволюції Я заборонив людині звертатися до духовних істот, бо ще не прийшов 

час. Ні втілені, ні невтілені не були готові до цього спілкування. 

41 Ілля в цій Третій Ері, предтеча Мого пришестя, є тим, кому Я дав ключ, щоб відкрити двері 

духовного світу світла, щоб його мешканці мали доступ до матеріального світу, так само, як Я 

дозволив людям увійти в потойбічний світ, і щоб між ними відбулося зближення, гармонія і любов. 
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42 Ще до того, як мій голос встановив час для цього спілкування, на землі знайшлися непокірні, 

цікаві і нетерплячі, які, нехтуючи забороною, стали піонерами іншого виду спілкування, в якому 

темні і розгублені істоти заявили про себе, бо їм не судилося це зробити моєю божественністю. 

43 Моя дія полягає в іншому: лише тоді, коли Я вважав вас достатньо здатними і 

усвідомленими, щоб прийняти ці вчення, Я приніс вам це велике наставляння - одне з найбільших, 

які Я дав цьому світові, - щоб за допомогою духу ви навчилися бачити, запитувати, розуміти і 

відкривати. Але коли Я відкрив вам цей горизонт, Я навчив вас закону, який забороняє хвалитися 

цими дарами і робити з ними бізнес або зловживати ними. 

За цей час, коли ви проникли в моє вчення, одні відчули страх, інші - підозру, треті - навіть жах, а 

були й такі, що відчувають жах при слові "дух", не замислюючись над тим, що мають у собі того, 

кого дав їм Творець, і хто також є духом. Хто вселив у вас цей страх? Хто викликав у вас огиду до 

духу? Хіба ви не замислювалися над тим, що тіло чи утроба, які ви так любите, - це лише прах, який 

повернеться на землю, а ви будете вічно жити лише духом? Що ви будете робити, коли опинитеся в 

такому стані? Чи будете ви тоді тікати від самих себе? 

44 Щоб допомогти вам у вашій місії, Я дарую вам необхідний час для навчання, а щоб 

полегшити ваше існування і труднощі, Я посилаю вам духовних слуг, справжніх ангелів милосердя, 

світла і миру. Віримо, що це спілкування відбувається не з людської волі, а з Божого натхнення. 

45 Не плутайте цю комунікацію з тією, яку люди продукують з власної волі - одних спонукає 

наука, інших - цікавість, третіх - забобонні уявлення. 

46 Якщо ви звернете на це увагу, то побачите, що ці два види натхнення були присутні в 

людстві від першої людини, яка, окрім голосу свого Господа, що вказав їй шлях до світла, чула ще й 

інший голос, який підбурював її до непослуху і зарозумілості. Визнати з того часу боротьбу людини 

під впливом цих двох сил - добра і зла. Подібно до того, як людина відтоді пізнала закон природи і 

відчуває себе просвітленою світлом духу, так само відтоді вона відчуває спокусу спокус. 

47 Я кажу вам це, щоб зміцнити вашу віру і ваші знання. Не бракує поваги до Моїх духовних 

посланців і послів; бо якби ви могли побачити піднесену благодать, в яку вони одягнені, то визнали 

б, що навіть Соломон у пишноті свого трону не володів величчю цих слуг. 

48 Що б сказали народи, які стікають кров'ю і гинуть від моровиці та голоду, якби цей світ миру 

і милосердя з'явився серед них і вони почули його голос розради і любові? 

49 "Флюїд" - це те, що ви називаєте силою, з якою ці істоти зцілюють ваші фізичні або моральні 

недуги. І справді, в цій рідині - цілюща сила. Той самий, яким Ісус повертав зір сліпим, рухливість 

кульгавим, мову німим. Ним Він зцілював прокаженого і воскрешав мертвих. 

50 Ніхто (з вас) не входить в мою присутність. Якщо ж хто прийде чистим, то не зійде з цього 

шляху заплямованим. 

У цей час, коли Ілля, згідно з Божественним повелінням, відкрив людям ворота потойбічного 

світу, Я приведу людство до розуміння того, що це спілкування не було підлотою з боку тих, хто 

його практикував, але благодаттю, призначеною для людей того часу Отцем, і яка буде предтечею 

діалогу від духу до духу після 1950 року, коли ця благодать знову буде віднята від вас. 

51 Тренуйте себе, щоб потім не стати жертвою обману, введення в оману, бо у мене ще багато 

уроків, призначених для того, щоб відкрити їх вам. Нехай ваша уява не породжує фальшивих 

одкровень чи натхнень. З Небес прийде світло до підготовленої людини, щоб вона могла говорити 

ближньому своєму Моєю істиною. 

52 Наближається час, коли люди відкинуть зброю, прагнення до влади і ворожнечі і 

потягнуться до духовного, і серед мас з'являться апостоли, слово яких буде почуте і слідом за 

якими підуть. Це буде в час війни ідеологій, релігій та світоглядів. 

53 Ця битва буде могутньою, страшнішою, ніж ті, що викликані претензіями на земну владу. Бо 

мир піде з сердець, мислення затьмариться темрявою фанатизму, а голос совісті і розуму більше не 

буде чути. Фанатизм буде розбурханий до дна і примножуватиме свої сили, зводячи храми і 
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демонструючи себе. Одні загинуть, тримаючись за своїх ідолів, а інші відкриють очі на світло і 

врятуються з цієї прірви. 

54 Сьогодні всі ці пророцтва здаються вам далекими, але їхнє здійснення вже близько. Очі 

людей побачать ідолів, фальшивих богів і великі церковні споруди, які були гордістю і пишністю 

церков, поваленими з п'єдесталів. Але ви не будете публічно викривати тих, хто бреше, це 

завдання виконають інші. Ви повинні бути готові словом, серцем і розумом, щоб ваш дух 

працював з істинною любов'ю для спасіння цього людства. 

55 Перед обличчям вихору, що здійнявся, не тікайте, не шукайте катакомб, щоб сховатися; 

навпаки, зберігайте спокій посеред урагану. Тоді ви побачите, як люди прокинуться від своєї 

летаргії і почнуть порівнювати різні релігійні спільноти. А потім, коли виявлять людську 

недосконалість у всьому, запитають: "А що таке спіритизм?". Тоді нехай Мої посланці і апостоли, 

без пихи і пустослів'я, без хвастощів будь-якого роду, вкажуть на щирість, простоту і світло цього 

вчення, і світ вклониться, переконавшись в його істинності. 

56 Будуть серйозні суперечки, вас будуть переслідувати і оббріхувати. Скрізь ви зустрінете 

опозицію, а іноді й серйозні та обґрунтовані аргументи. Але ви не повинні дозволяти собі бути 

враженими словами людей. Бо якщо вони не ґрунтуються на ділах правди, то будуть лише 

порожніми словами. 

57 Якщо ви уповаєте на Мене і готуєтесь, Я не залишу вас на самоті. Я буду говорити твоїми 

устами, і ти будеш знати про справи, які Я роблю через твоє посередництво. 

58 Людство почне відчувати істинний шлях і шукати Мене так, як Я і очікував - духом. Той, хто 

усвідомить, що носить у своєму серці Отця, миттєво перестане бути ворогом власного брата і 

ближнього. Тоді запанують прощення, примирення, милосердя і братерство. 

59 Тоді люди зможуть сказати, що вони бачили Ісуса, що Він зійшов зі свого хреста, щоб 

сказати світові: "Кров, яку Я пролив за ваше відкуплення, перестала текти". Я тут, з вами назавжди. 

60 Люди, Я прийняв у Своєму прояві добрих і негідників, людей різних - тих, що люблять Мене, 

і тих, що відвернулися від Мене. Бо всі Мої діти, всіх Я люблю однаково, і всі будуть любити і 

служити Мені однаково. 

61 Сьогодні Я приходжу, щоб об'єднати вас усіх, бо Моєї Крові, пролитої в Другу Епоху, 

виявилося для вас недостатньо. Бо ви не змогли завершити справу братерства і любові, якої вчило 

вас Моє Вчення. 

62 Коли ви переконаєтеся, що тільки у виконанні мого закону можна знайти здоров'я, щастя і 

життя? Ви визнаєте, що в матеріальному житті існують принципи, яким ви повинні відповідати, щоб 

вижити. Але ви забули, що в духовному також існують свої закони, яких необхідно дотримуватися, 

щоб людина змогла насолоджуватися джерелом вічного життя, яке існує в Божественному. 

63 Тоді зарозумілі і нерозумні, матеріалізовані і невіруючі повинні будуть почути Мене, і Я 

знову посію в їхніх серцях, які були для Мого насіння, як безплідна земля, поки не проростуть квіти 

зі скель. 

64 На кожну душу Я виллю джерело Моєї благодаті, поки вона не очиститься. Але це вже 

будуть не води Йордану, а світло Моєї благодаті, Моєї справедливості, яке, торкнувшись тієї душі, 

розбудить її, щоб вона почула голос свого сумління, яке приведе її до молитви, покаяння і 

оновлення. 

65 Я зараз виконую те, що обіцяв вам в Другу Епоху. Я сповістив вас про це, коли дав вам 

зрозуміти через Моє Слово, що настане час миру і одухотворення. Зараз ви живете в ту епоху, коли 

стираються традиції, обряди, церемонії, символи і образи і ваш (людський) дух звільняється від 

забобонів, від фанатизму і ідолопоклонства, щоб прийняти замість цього істинне поклоніння Богу. 

66 Коли ці слова дійдуть до вух матеріалістів, вони недовірливо посміхнуться Моєму вченню і 

Моїм пророцтвам. Але сумніви людей ніколи не шкодили Мені. 

67 У Другій Ері сталося так, що коли Добра Новина Мого вчення досягла великих міст і великих 

імперій, таких як Рим, люди також посміхалися, коли дізнавалися, що Ісус був бідним 
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галілеянином, за яким слідували кілька рибалок, таких же бідних і смиренних, як і Він сам. Їхні 

насмішки не вражали Мене, бо Я знав, що вони Мене не знають. Вони не розуміли, що саме в 

цьому смиренні - Моє коріння, і що Моя сила - в тому Слові, сповненому любові і справедливості, 

яке багатьом здавалося незбагненним, а іншим - нездійсненним. 

68 Коли вони дізналися, що Ісус помер, розіп'ятий, як злочинець, і що ця смерть повинна була 

послужити стримуючим фактором для Його учнів і послідовників, вони не очікували, що ця кров 

послужить для того, щоб зробити плодоносним насіння, яке було посіяне лише в небагатьох. 

69 Серед тих, хто сумнівався, прокидалася віра, серед вірних виявлялася жертовність, серед 

рабів, серед пригноблених засяяло світло надії, і всюди з вуст людей звучало божественне вчення 

Спасителя, що закликало до справедливості і говорило про любов. Вища сила огортала душу 

віруючого народу, і та сила, що виливалася, була подібна до білої води, яку не могла зупинити 

жодна людська сила. 

70 Це був потік, який текла від міста до міста, від села до села, котився в долини і піднімався в 

гори. Не було дому - чи то хати, чи то палацу, - куди б цей вплив не дійшов. Це ріка життя 

пролилася на мертві поля, це вічно любляча справедливість вашого Отця прийшла до людей, щоб 

очистити їхні душі і судити їхні справи. Коли цей потік перестав текти, з'явився новий світ, з'явилося 

нове людство на землі, але воно було тим самим. 

71 Світло нового вчення пробудило її від летаргії, щоб допомогти їй духовно розвиватися, 

наближаючи її до досконалої Істоти, яку ви називаєте Богом і Отцем. 

Тому я кажу вам, скептично налаштованим і матеріалістично налаштованим людям, зараз: Коли 

до вас дійдуть чутки про те, що Я був серед людей і спілкувався з ними через їхній розум, і коли ви 

отримаєте знання про вчення, що містяться в Моєму Вченні, - не насміхайтеся і не вважайте 

здійснення вчення Моєї Справи - тієї Справи, яку Я зараз викладаю перед вами, - неможливим для 

людей. Бо потім ви пошкодуєте, що не почули її, коли станете свідками її розквіту. Тому, якщо ви 

відчуваєте, як насильство потоку грюкає у ваші двері, відчиніть їх і впустіть його. Запевняю вас, що 

буде змито тільки те, що нечисте, бо доброго, що є у вашому житті, Він не торкнеться. 

72 Цим Я даю вам зрозуміти, що ви повинні навчитися осягати значення цього Слова, щоб ви 

поступово пізнавали Мою істину, коли ви занурюєтеся в неї. Бо в цьому спогляданні ви врешті-решт 

прийдете до переконання, що здійснення багатьох пророцтв, даних у минулі часи, зараз насправді 

відбувається, так само, як і багато пророцтв, переданих вам Моїми посланцями, коли вони 

сповіщали вам про прихід Духа Істини, Духа Втіхи. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 189 
1 Людство, Я прийшов, щоб об'єднати вас. Я бачу вас як один народ, розкиданий по всьому 

світу, і хочу бачити вас як одну дитину. Перед вами нова сторінка Книги Життя, ще невідома Моїм 

учням. 

2 Мій народ: Ілля, чий дух проявляється через Мої голосоносці і який говорить до вас 

словами, повними світла і пророцтва, є тим самим, хто вразив світ своєю силою в Першу Еру, і ви не 

повинні дивуватися, коли я також відкрию вам, що він також був серед людей в Другу Еру, в якій 

він був тоді відомий як Іоанн Хреститель. Кажу вам, що ви не повинні дивуватися цьому, бо не 

тільки сьогодні Я відкрив вам ці вчення, але вони вже були записані. 

3 Доказом цього є те, що пророки говорили, що Ілля прийде перед Христом, щоб приготувати 

дорогу Господу, і це пророцтво збулося. Але згодом Ісус заявив, що коли відбудеться Його друге 

пришестя у світ, Ілля прийде першим, щоб усе виправити. Ця обітниця обов'язково здійснилася 

серед вас. 

4 Якщо завтра це Об'явлення будуть вивчати ті люди, які багато боролися зі Святим Письмом, 

то вони зможуть побачити, що Дух Іллі прийшов у цей час, щоб виконати ту саму місію, яка була 

покладена на нього в Другу Епоху - приготувати шляхи Господні, очистивши тих, хто згодом стане 

учнями Святого Духа. 

5 Сьогодні Я прийшов не для того, щоб страждати на землі, як у минулі часи, коли доводилося 

терпіти знущання язичників, гіркоту переслідувань, а згодом і смерть. Бо з уст Іллі вийшло пророче 

слово, що сповістило суд усім лиходіям. 

6 Сьогодні Він прийшов духом, і тому рука людська не зможе доторкнутися до Нього, не 

зможе заподіяти Йому шкоди. Незважаючи на це, цей народ дав йому випити чашу страждань 

невдячності. 

7 Ілля - це пастир, який з любов'ю шукає своїх загублених овець. Часом йому вдавалося 

зібрати дев'яносто дев'ять овець. Але він помітив, що йому не вистачає одного, щоб скласти ту 

кількість, з якої складається його паства. І ця маленька овечка плаче, коли бачить, що заблукала в 

колючій огорожі скелястих урвищ. Але Ілля поспішно вирушає на його пошуки. Яка радість 

переповнює його душу, коли йому вдається врятувати її від небезпеки. З якою любов'ю він хоче 

повернути улюблену овечку в компанію собі подібних. Але яким же великим буде його біль, коли, 

повернувшись до кошари, він виявить, що багато інших перестрибнули її і пішли геть, бо пішли за 

поривом своєї вільної волі. 

8 Натовпи, які були свідками присутності Іллі, і які бачили розквіт справи, яку він оголосив, не 

будуть тими, хто найбільше поглинений вивченням одкровень, які дав їм їхній Господь. Завтра 

прийдуть люди, яким вивчення свідчень цього народу буде достатньо, щоб з переконанням 

сурмити на всі чотири вітри, що ця справа - істина, що Господь був з людьми і в інший раз, і що Ілля 

знову був Його предтечею. 

9 Приходьте відпочити і послухати Мене. Моє Слово хоче живити вас, дарувати вам розраду і 

прощення, щоб ви відчували себе підбадьореними і виконували місію, яку Я вам доручив. 

10 Не тільки приймайте рішення слідувати за Мною, слухаючи Мене, але й відчувайте Мене в 

кожній миті свого життя. 

11 Дуже велика моральна і духовна відсталість, в якій перебуває людство! Яка ж велика 

відповідальність тих, хто прийняв благодать і світло Мого Слова в цей час! 

12 Учні, ставайте господарями, виганяйте зі своїх сердець страх перед людьми, звільняйтеся 

від байдужості і лінощів, усвідомлюйте, що ви дійсно є носіями небесного послання. Саме ви 

повинні дати пояснення всьому, що відбувається в цей час, саме ви повинні боротися за те, щоб 

викладати принципи Мого Вчення, які забуло людство. 
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13 Ви не тільки передасте Моє Слово людям, як Я вам сказав. Тренуйтеся, щоб знати, як його 

інтерпретувати. Не шукайте слів, щоб здивувати своїм відшліфованим красномовством. Говоріть 

простою мовою, яка найкраще виражає істину духу. 

14 Звідки ти знаєш, коли говориш ти, а коли Я говорю твоїми устами? Коли ти забудеш про 

себе, коли подумаєш про біль свого брата і відчуєш себе нікчемним, негідним заслужити Мою 

милість, - це буде саме та мить, коли на твій розум зійде Моє Божественне натхнення. Бо все твоє 

єство буде пронизане в цей момент любов'ю до Отця і до брата твого. 

15 Якщо ви робите роботу в моє ім'я, знайте, як нею користуватися, але ніколи не говоріть про 

неї безпідставно. 

16 У всій моїй роботі є справедлива компенсація. Хто віддає, той отримує. Хто відмовляється, 

той врешті-решт загине від нужди. Я хочу, щоб ви зрозуміли Моє вчення, основами якого є 

милосердя і любов. 

17 Ви повинні присвятити себе добру, це ваше завдання. Але поки ваша плотська природа 

чинить опір, ви відчуваєте себе негідними бути Моїми учнями. Тоді ти думаєш, що є багато тих, хто 

кращий за тебе, але ще не покликаний. Я кажу вам: Причиною цього є те, що ви найбільше 

потребували, бо вашому серцю бракувало спокою, бо ваш шлях був сповнений підводних каменів, 

а ваші ноги були забруднені болотом цього світу. 

18 Навіть Мої учні Другої Ери не були "праведниками", коли Я їх вибрав. Але вони зробили 

себе гідними своїми справами і досягли вищого духовного рівня, слідуючи Моїм настановам. Я 

хочу, щоб ви так само змінювалися і робили себе гідними, щоб ваші справи підносили вас і 

наближали до Мене. 

19 Якщо я запитаю вас: "Що ви винесли з того багато чого, чому я вас навчив?". Тоді вам 

доведеться зізнатися, що ви використали дуже мало. Але Я не буду вас засуджувати, а прощу вам. 

Бо ваші борги - це борги всього людства. Тому, коли Я говорю з вами, Я говорю з усіма Своїми 

дітьми. 

20 Я називаю вас своїми посланцями. Ви повинні знайти правильний спосіб поводження зі 

своїми ближніми. Якщо ви переможете їх невір'я переконливими словами і справами, це буде 

великою заслугою для вас. Будьте уважні, щоб досконало донести своє свідчення, щоб ніколи не 

перекреслити мету Моїх навчань. 

21 Завжди прагнути до гармонії між духовним і матеріальним. Це означає, що треба навчитися 

віддавати Богові Боже, а світові - його. 

22 Так Я дарую Себе вам у Своєму Слові. Користуйтеся його сутністю, яка є мудрістю, і всім тим 

добрим і досконалим, що ви повинні прагнути знайти в ньому, якщо ваш ідеал полягає в тому, щоб 

ваша рука згодом була щедрою по відношенню до ваших ближніх. 

23 Час настав, використовуйте його, бо наближається день, коли це слово більше не буде чути. 

Моя воля повинна бути виконана. Епоха духовного діалогу між Богом і людиною вже близько. Тоді 

людська здатність розуміння більше не буде потрібна як носій голосу або передавач Моєї волі. 

24 У цей час, коли Я проявляю Себе в словах, сповнених світла, Я дарував це людство, щоб 

воно передавало Моє вчення правильним шляхом. 

25 Сьогодні Я бачу, що кожен з Моїх учнів, які зібралися навколо Учителя, по-своєму розуміє 

Моє Слово, і коли вони діляться один з одним своїм розумінням, то вступають в дискусії і критику, 

хоча єдність думки - це те, чого Я хочу в Моєму народі. Для цього треба мати милосердя, бути 

толерантним і чекати слушного моменту для виступу. 

26 Сьогодні ви маєте різні уявлення про Моє вчення, але врешті-решт ви всі прийдете до 

однакового розуміння і усвідомлення. Це підбадьорить вас у боротьбі, бо коли ви всі об'єднані, ви 

почуватиметеся сильнішими. 

27 Я завжди говорив вам: "Не створюйте теорій з Моїх вчень і одкровень, бо це позбавило б 

істину, якою Я наділив вас, її сили. 
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28 Відкрийте в Моєму вченні ту свободу, про яку Я говорю з вами, щоб ви могли спиратися на 

неї і розпізнавати все з більшою ясністю. 

29 Кожного разу, коли Я приходив до вас, Я навчав вас, як досягти спілкування з вашим Отцем. 

Я навчив вас знаходити істину в собі, щоб ви не шукали її у вченнях, які лише пригнічують дух. 

Людство пройшло шлях від дитинства до цієї ери світла, в якій дух і людський розум відчули 

нескінченність, що відкривається перед ними. 

30 Для того, щоб світло, яке осяює цей час, побачило кожне око, необхідно, щоб ви розірвали 

пов'язку релігійного фанатизму. Тому Я залишив вам написане на скрижалях Закону, що Я дав 

Мойсеєві: "Не поклоняйся зображенню всякої тварі та матеріальним речам, як Богові своєму. Його 

ти полюбиш усім серцем своїм і душею своєю більше, ніж усе створене". 

31 Але ви запитуєте Мене: чому світ впав у фанатизм і зовнішні форми поклоніння? Бо замість 

того, щоб, як Ісус, відкинути почесті, парадні шати і суєту, ті, хто присвятив себе Моєму Закону, 

прийняли багатства, титули і рамковий гламур землі, тим самим позбавивши душу всякої свободи. І 

серед цього сум'яття умів ще є ті, хто вважає себе непогрішним, хоча непогрішний лише Один - ваш 

Небесний Отець. 

32 Тому, якщо ви бажаєте досягти вдосконалення у своїй душі, проходьте свій життєвий шлях з 

розумом і духовністю, будьте людьми доброї волі і смиренними серцем. Таким чином ви зробите 

той поступ, який приведе вашу душу до спасіння. 

33 Я даю тобі відчути Свою любов, Я зараз приберу каміння з твого шляху, щоб полегшити твій 

хрест. 

34 Я бачу внутрішню сторону вашого серця і кажу вам: тренуйте свій розум, збільшуйте 

здатність мислення і об'єднуйте свої почуття, щоб ви могли чути і розуміти Моє слово. 

35 Моліться і виправляйте свої шляхи, бо від вашого розвитку залежить і мир у світі. Ви повинні 

молитися, бо над світом нависла загроза війни, і ви повинні прагнути досягти миру. Ви - люди, які 

пізнали силу молитви, її вплив і її світло. 

36 Всі шукають світлий горизонт і не знаходять його, бо немає братерства між людьми, і коли 

бачать панораму, затьмарену народами, в яких розв'язана війна, їх лише підбадьорює думка про 

те, що десь на поверхні землі повинен існувати мирний куточок. Тим куточком буде та нація, яку 

здалеку буде видно, як сяючу зірку. 

37 Це відповідальність цього народу тут, який повинен підготуватися духовно і фізично, щоб 

показати приклад братерства, внутрішнього піднесення і милосердя, чи то зцілення хворого, чи то 

потискання руки ворога на знак прощення. 

38 Будьте старанні на Моїх нивах, і ви побачите, як все, що вас оточує, одягнеться більшою 

красою, бо тоді ви знайдете сенс свого існування. Той, хто впадає в застій і рутину, не дозволяє 

своїй душі піднятися, щоб споглядати славу, яку містить життя, коли живеш за Моїм законом. 

39 Спостерігайте за собою, щоб виявити, коли ваше існування стає марним через те, що ви 

дозволяєте потягти себе вниз нахилам плоті. Я хочу, щоб ви залишили плід, але цей плід буде 

плодом миру для ваших дітей. Бо тоді розквітне ваше серце, і ці плоди будуть вашими ділами. 

40 Через вас Я зроблю відомим світу Моє Слово цього часу, яке стане відомим після 1950 року. 

41 Ці одкровення дійдуть до всього людства. Для цього Я навчив тих, кого називаю "золотим 

пером", працювати з ревністю до Моєї Справи і за покликом своєї совісті, щоб Моє Слово було 

збережене на письмі. Ці праці не лише для нинішніх поколінь, але й для тих, що прийдуть. 

42 Велич мого слова, як і в усі часи, ґрунтується на його простоті і на його значенні. Я хочу, щоб 

ваша мова була такою ж, коли ви говорите про Мою Роботу. Не забувайте, що говорить не тільки 

людина, але й серце. Майте чистоту у своїх вчинках. 

43 Кожної миті ви отримуєте від Мене силу, світло і мир, необхідні для вашого життєвого 

шляху. Прийміть і моє благословення. 

44 У цей третій раз Я зроблю все людство Своїми учнями. Для того, щоб досягти цього, Я зараз 

дозволю Своєму світлу текти в кожну людину. Після цього Я дозволю своєму слову дійти до них, 
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тому самому слову, яке Я даю вам сьогодні. Свідчення, записи і приклад Мого народу стануть 

відомими з країни в країну і з народу в народ, будуть будити серця і відроджувати душі у світлі 

їхньої совісті. 

45 Сьогодні багато людей безцільно блукають, часто запитуючи Мене: "Господи, куди ми 

йдемо? Куди нас приведе це життя, і який пункт призначення нас чекає?". 

46 Це налякані душі, які так просять Мене. Вони живуть в агонії у світі, який досяг свого апогею 

розпусти і матеріалізму. Їм Я посилаю Своє світло, як промінь надії, щоб вони продовжували 

дивитися і молитися, поки буря не пройде і мир не увійде в їхні серця. 

47 Тут, у цьому куточку землі, Я дозволив Своєму голосу бути почутим, зробленим людським 

через просвітлених, яких Я обрав, щоб використовувати Мене для цього проголошення. І коли Я 

звертаюся до цього натовпу тут, Я присвячую деякі Свої слова дітям, яких Я закликаю зміцнитися в 

чеснотах і втекти від бурхливого потоку корупції, який затягнув так багато сердець до загибелі. 

48 Я хочу, щоб ці істоти з самого раннього дитинства мали повне уявлення про те, яке завдання 

призначено їм у майбутньому. Я також поспілкувався безпосередньо з молоддю, щоб дати їм 

настанови на їхньому непевному життєвому шляху. Бо Я розглядаю їх як тендітний човен посеред 

неспокійного моря, і, щоб підтримати їх, Я підняв перед їхніми очима Свою роботу, як маяк, щоб 

привести їх до рятівної гавані. Саме молодь найвіддаленіша від Мене. 

49 Поки людина ще дитина, вона молиться і думає про Бога. Те ж саме відбувається, коли він 

пройшов гірську вершину свого життя і починає сідати, як сонце на заході. Але поки його серце 

подібне до птаха, який хоче летіти, а плоть тремтить при зіткненні зі спокусами світу, і він відчуває 

себе сильним, доти він віддаляється від Божественного вчення, бо не хоче, щоб його вчення 

смирення, любові і жертовності робило його справи, слова і думки докором йому на кожному 

кроці, який він зробить. 

50 Лише тоді, коли людське серце відчуває, що воно зазнає корабельної аварії в морі своїх 

пристрастей, воно піднімає очі вгору в пошуках Божественного маяка, світло якого вказує йому 

шлях, що веде його до гавані спасіння. 

51 Я почув серце вдів, які кажуть Мені: "Отче мій, подивися на нас, ми - як опале листя з 

дерева, яке обвівають вітри". Я підійшов до них, щоб сказати, що вони не самотні, що Той, Хто 

пішов у духовні мандри в інший світ, бачить їх звідти, допомагає їм і захищає, і що Він пройшов 

перед ними лише короткий час, щоб підготувати шлях для всіх істот, які були Йому довірені. 

52 Але якщо ви не в змозі відчути Його, якщо Його присутність не повинна відчуватися у 

вашому житті, то моліться, звертайтеся зі своїми проханнями до Мене, бо Я зроблю так, що ви 

відчуєте Його присутність. Для когось він буде помічником, для когось - підтримкою, а для когось - 

люблячим супутником, який направляє і допомагає на життєвому шляху. 

53 Коли дикі звірі в лісах, птахи в повітрі і квіти на луках щомиті отримують сяйво любові і 

життя свого Отця - як ти можеш думати, що Я хоч на секунду відмовляю тобі в благодаті Моєї 

божественної любові, хоча ти маєш у своєму єстві частку Моєї власної божественності? 

54 Батько сімейства звернувся до Мене, щоб розповісти про свої потреби і турботи. Його діти 

нехтують його авторитетом, відвертаються від нього і стають ворогами батьківських порад. 

55 Мушу зазначити, що ваша місія дуже складна і хрест ваш важкий. Але якщо ти зможеш з 

вірою і терпінням випити свою чашу страждань, якщо ти вмієш любити своїх ближніх і своїх дітей, 

то ти візьмеш Мене за приклад на своєму життєвому шляху, і твої діти не загинуть. 

56 Люди: Якщо ви бажаєте, щоб моя праця була широко відома по всій землі, живіть моїм 

вченням, застосовуйте мої настанови у всіх ваших справах, освячуйте свій дім силою, яка витікає з 

цього слова. Зрозумійте, що ваше минуле - це запечатана книга, і що життя зараз постає як новий 

шлях, невідомий вашим очам, шлях, який ви повинні пройти до кінця. 

Сьогодні ти спокійний, бери з Моїх слів тільки те, що тобі потрібно, і користуйся Моїм вченням, 

коли хочеш. Але прийде час, коли Я покличу цей народ до відповіді, від першого до останнього 

мого слова, яким Я навчав його. 
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57 Не забуваймо, що цей народ здавна виконує духовну місію на землі і покликаний до 

виконання високого призначення серед людства. Якщо Господня милість призначила вам жити в 

ній, посійте в ній своє насіння, навіть якщо це буде лише одне зернятко, але воно повинно 

складатися з любові, миру та одухотворення. Таким чином, ваш шлях на землі не буде безплідним. 

Навіть зараз я повинен вказати вам на те, що - якою б високою не була доля цього народу - ви 

не повинні вважати його "Землею обітованою" або "Новим Єрусалимом". Не заплутуйте нікого і не 

заплутуйтесь самі. Учням Господнім, Духовним, Отець не міг дати у спадок матеріальні блага. 

Оскільки місія цієї землі велика, оскільки цей народ повинен досягти високого рівня розвитку, 

нехай її жителі будуть тими, хто проголошує світові мою присутність, і тими, хто своїм прикладом і 

справами свідчить про велич і істинність мого вчення. 

58 Я залишу вам променистий слід мого проголошення серед вас, яким ви зможете потрясти 

світ. Це моє слово, записане під божественну диктовку. 

59 Спочатку це буде записано в матеріальних книгах, де люди зможуть наблизитися до Моєї 

таємної скарбниці і проникнути в Мою мудрість. Тоді, коли ця суть буде збережена в серцях Моїх 

учнів, істинна книга з'явиться у свідомості народу Господнього. 

60 Я обсипав вас дарами благодаті, коли Я озвучував вібрацію Мого Слова через носіїв голосу. 

Я послав вам свій духовний світ, щоб пояснити і розтлумачити вам Мої послання. Я всипав твій 

шлях чудесами і дозволив твоїм очам дивуватися від споглядання духовних видінь. Але ви не єдині, 

хто користується і буде користуватися цими проявами. Бо Я сповістив вам, що "кожне око буде 

бачити Мене". І воістину, світ побачить Мене, і духовний світ також проявить себе, і всі ці прояви у 

світі врешті-решт змусять здригнутися найнедовірливіші серця. 

61 Люди прийшли з бажанням, щоб духовне матеріалізувалося, а божественне олюднилося, 

щоб мати можливість вірити. І Я дарував цю благодать деяким. 

62 Люди, глибоко усвідомте своє призначення серед усіх народів землі, щоб ви могли 

виконати свою місію ─ зараз, коли настав сприятливий час. 

63 Я підготую ваші серця, щоб оселитися в них. Світ також буде готуватися. Насіння миру 

проросте в умах людей, і ви, що розсіяли його по всіх куточках землі, будете щасливі, коли 

побачите плоди своєї праці. Бо, взявши за приклад Учителя на своєму шляху, ви показали, як треба 

жити праведно, і молилися за всіх. 

64 В усіх народах будуть говорити про примирення, про братерство і мир, і це буде початком 

об'єднання. 

65 Я підготував вас і запитав, чи готові ви вже йти до неспокійних мандрівників, до ваших 

ближніх, щоб показати їм мудрість, яку Я дав вам у вигляді натхненного проголошення, і 

задовільно відповісти на їхні запитання. Нехай нікому не здається неможливим виконати цю місію. 

Зрозумійте, що знання, які я вам дав, дають вам можливість зрозуміти свою місію. 

66 Не обов'язково, щоб усі мої діти потрапляли в ті місця, які ви називаєте чужими. Часто їм 

достатньо буде помолитися подумки і очистити своє серце, щоб їхній дух на будь-якій відстані 

проявився до ближніх і став з ними одним цілим. І ті будуть пробуджені духовним світом. 

67 Ви повинні об'єднатися з духовним світом і утворити з ним захисну стіну, яка не допустить 

нових воєн і нових страждань. Ви повинні продовжувати молитися за тих, хто претендує на духовне 

панування за допомогою насильства. Ви будете здивовані, і світ буде здивований, коли люди 

побачать, що не сила перемогла розум, братерство і справедливість. 

68 Остерігайтеся робити видиму благодійність, потураючи егоїзму в своїх серцях. Робити 

якомога більше добра, але без пошуку особистої вигоди. Робіть це з любові, а це закон, якого Я 

навчив вас, і ви заслужите заслугу для просування вашої душі. Розповсюджуйте Моє вчення, як Я 

дав його вам. Це те ж саме, що Я відкрив Моїм пророкам і Моїм апостолам інших часів. 

69 Людина у своєму матеріалізмі знайшла для себе вигідним спотворювати Моє Слово, яке Я 

передавав у всі часи. Але Моя Робота досконала і не ґрунтується на матеріальних словах. 
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Приготуйтеся, і ви завжди знайдете Мою істину. Тоді ти дізнаєшся, що Я завжди щедро дарував 

тобі Своє насіння, щоб ти також передавав його з такою ж любов'ю і милосердям. 

70 Вам не потрібно буде нікого вражати використанням обрядів чи зовнішніх форм. Храм 

вашого серця стане видимим, і в ньому ваші ближні побачать його вічне світло і вівтар. 

71 Учися відчувати Мене і зараз - і в добрих справах, і тоді, коли ти з усіх сил намагаєшся 

вибратися з тієї багнистої ями, в яку потрапив. 

72 Я навчив вас шукати істину в простоті. Як бідний ще людський розум, коли він шукає істину в 

складних науках, які сам же і створив! Навіщо шукати Мене так далеко, якщо ти носиш Мене в собі? 

Хто не знає, що він створений за образом і подобою Отця, наділений божественними атрибутами, 

такими як дух, розум і воля? 

73 Я жив з людьми в Другій Ері, ділив з вами хліб і ваш дім; але велич Христа коріниться в Його 

смиренності. 

74 Я навчаю вас цьому, щоб ви знали, як відректися від матеріального заради любові до 

ближнього. Але перш за все ви повинні очиститися самі, бо це закон, що ви повинні 

еволюціонувати. І якщо все повинно розвиватися за законом, то пророцтва, яким ще належить 

збутися, не повинні вас дивувати. Те, що побачать ваші очі, наповнить вас радістю тільки тоді, коли 

ви зрозумієте, що всім керує найдосконаліший закон, і що те, що відбувається з вашою душею 

сьогодні, не могло статися з нею раніше, бо все відкриється у свій час, поки не досягне 

досконалості. 

75 Не тільки на землі ведеться боротьба за прогрес людства, з інших світів духовний світ прагне 

до свого спасіння і прогресу. Тому кажу вам, що спіритуалістичне насіння принесе плід у лоні всіх 

релігійних спільнот. Після великих суперечок, і коли люди скажуть, що це нова релігія, яка сіє 

розбрат, ви відповісте, що спіритизм - це 

Це вчення, яке вперше було дано людям і єдине, яке керує душами. Але цей голос буде йти з твого 

серця, де живуть твої почуття, які виявляться, коли ти плачеш через біль іншого, або навіть коли ти 

плачеш від радості за ближнього. Бо Я завжди вчив вас любити один одного. 

76 Я говорю з вами за допомогою людського інтелекту. Моє світло і Моя благодать протікають 

крізь нього і стають словом - тим словом, яке позначає єдиний шлях до Мене: шлях чистоти 

почуттів і смирення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 190 
1 Люди, людство: присутність Іллі є з усіма в цей час. 

2 Ви, натовпи людей, які насолоджуються цим проявом: почуйте голос Іллі, чиє ім'я майже не 

залишилося у свідомості людства, хоча Я відкрив вам на горі Фавор значення його місії; але ви не 

захотіли осягнути це одкровення. Тепер, коли ви почули голос Іллі, ви відчуваєте його присутність і 

вам здається, що ви чуєте наближення його вогняної колісниці. 

3 Ілля - це промінь світла, який Я завжди посилав вам, щоб освітити ваш шлях. Це він освітив 

землю, щоб ви могли знайти і йти тим шляхом, який наблизить вас до точки, де вас чекає ваш 

Отець. Він є посередником великих таємниць душі, які він пояснив вам в цей час, щоб ви могли 

краще зрозуміти вашого Отця. Він і сьогодні виконує подібне завдання, як і в Першу Епоху: 

зіштовхнути ідолів з їхніх вівтарів, щоб навчити світ істинному духовному поклонінню Богу. 

4 В Іллі можна знайти пояснення і доказ закону реінкарнації, з яким сьогодні так борються 

люди. У ньому також можна знайти вказівку і просвітлення того, що таке прояв через людський 

розум, коли він проявився духовно через уста і розум пророка Єлисея. 

5 Подивіться, скільки і яких великих повчань завжди приносив вам Ілля, як він навчав ваш дух. 

Подивіться, як у всі часи Він відкривав вам великі одкровення, які вам важко пояснити. Але всі ті 

знання, які ви не повинні були зрозуміти в минулі часи, тепер будуть пояснені вам в цій Третій Ері 

тим самим Іллею, який приходить з місією відновлення всього до їх істинного значення. 

6 Блаженні всі ті у світі, які, відчуваючи світло свого духу, починають прокидатися, говорити: 

"Прийшов Ілля", а потім додають: "Наближається Другий прихід Господній". Так само, як і в ті Другі 

Часи, коли люди впізнали, що Іоанн пророкував і говорив про чудеса Царства Небесного, і 

говорили: "Невже це Ілля?". 

7 Великий пророк, предтеча, посланник - серед вас. Але тепер він не став людиною, він у 

духовному, і промінь світла, яким він явив себе, той самий, яким він знищував лжебогів, і яким 

запалював істинну віру в серці народу Божого. 

8 Душі, за ним! Людство, послухайте його! Він - пастир, який веде вас до мого лона, він - маяк, 

який освітлює і вказує шлях до гавані спасіння. 

9 Зрозумійте, що час спливає і наближається день, коли Я більше не буду говорити з вами 

через цих носіїв голосу. Ті, хто скористався моїм вченням, будуть умиротворені. Але буде багато 

"сиріт", які марно шукатимуть Моєї присутності в такому вигляді. Але Я не видалюся, Я буду дуже 

близько до вас і говоритиму через кожного, хто підготує себе від духу до духу. 

10 Прийде час, коли різні секти і релігійні громади будуть оголошувати про прихід Господа і 

говорити, що всі знамення збулися і що тепер цей час настав. Ви, які знаєте істину, розкажіть їм те, 

що ви знаєте про Мене. З 1866 року Я з'являюся як Дух Утішитель і шукаю Своїх - тих, через кого Я 

сповіщу Добру Новину, о людство! 

11 Ви не повинні відчувати себе віддаленими від тих, хто - хоча й очікував Мене - не зумів 

вчасно виявити попередні знаки і занадто пізно зрозумів, у чому полягає їхня суть. 

передчуття. Не варто недооцінювати себе через ці відмінності. Оскільки вони не могли бачити Мою 

Присутність, Я просвітив їхні душі, і вони стали на добрий шлях. Ви всі об'єднаєтеся в ідеалі. 

12 Мої обранці знаходяться на різних гілках дерева. Багато хто прийде до 1950 року, щоб стати 

свідками мого проголошення, інші не поспішатимуть. Блаженні ті, хто почує Моє Слово через носія 

голосу, бо вони відчують у собі, що вони вже знають цей голос, що він не людський, але йде від 

Мене. 

13 Я прийшов сказати вам, щоб ви керувалися своєю совістю, звільнилися і не стали знову 

рабами тих, хто хоче підпорядкувати вас недосконалим культовим формам, забобонам і догматам. 

14 Ви всі можете бути моїми "працівниками", послами мого вчення. У вашій боротьбі ви не 

відчуєте себе покинутими; на моїх грудях ви будете в безпеці і вам не буде чого боятися. 
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15 Я, що стою над усім творінням і водночас пульсую в ньому, говорю через людину, моє 

улюблене створіння. Не дивуйтеся, що Я даю про Себе знати через малошанованих, неосвічених, і 

що Я відкриваю Себе в місцях бідності і злиднів. Запевняю вас, що те, що для вас є палацом, для 

Мене таким не є. З іншого боку, там, де ви бачите лише злидні та убогість, можливо, криється 

справжня духовна велич. 

16 Кажу вам це, бо багато хто дивується в собі, чому Я не даю про Себе знати у великих 

синагогах або в розкішних церквах. Вже в ті часи багато хто дивувався, чому Месія народився і виріс 

не в тіні Сіонського храму. 

17 Сьогодні, як і тоді, Я вчу вас, що те, що приходить безпосередньо до Отця, - це щирість 

вашого серця. Бо кожен його удар говорить Мені про ваші добрі справи. 

18 Погляньте на смирення, з яким Я завжди приходив до вас. Врахуйте, що в усі часи Я 

приходив без тронів, без скіпетрів і палаців, завжди оповитий простотою і лагідністю. Що подумали 

б про Мене бідні, вигнанці, позбавлені спадщини, якби побачили, що Я приходжу до них в оточенні 

пишноти і розкоші? Вони відчували б себе приниженими, негідними Мене. З іншого боку, пани, 

багаті, сильні світу цього називали б Мене Богом свого соціального класу і статусу. 

19 Коли бідні світу бачать Мене босого, задихаючогося і стікаючого кров'ю під вагою хреста, 

вони тремтять від співчуття до смирення свого Господа і відчувають себе єдиним цілим з Ним. 

Багаті ж - хоча насправді вони такими не є - які повинні мати ті самі почуття, що й прості люди, не 

можуть осягнути Мене в злиднях. Потім вони покривають малюнок, на якому нібито зображують 

Мене, пурпуром, золотом, шовком і тим, що вони називають дорогоцінним камінням. Вони 

роблять це тому, що забули Моє вчення, і тому захотіли оточити Мене всім тим, що найбільше 

суперечить Моєму вченню: марнославством. 

20 Мушу вам ще раз сказати, що Я не виступаю проти жодної з церков, бо всі вони 

благословенні в Мені. Але ви також повинні розуміти, що Я, як Учитель, повинен назвати помилки, 

які допустила людина, щоб одного разу ви змогли їх усунути. Бо якби Я не допоміг вам пізнати 

істину: Коли б ви знайшли його самостійно? 

21 Дозвольте Моїй істині створити світло і любов, щоб досягти кожної людини, кожної 

релігійної громади і кожного народу, так само, як Я дозволяю вашій істині або тому, що ви 

встановили як істину, досягти Мене. Що це за істина Твоя, яку Я приймаю від усіх? Це ваша 

молитва, ваша віра і ваша надія. 

22 Це світло, яке є в кожній душі, коли вона піднімається до Мене, коли вона говорить зі Мною, 

звільняється від усякої темряви і усякої брехні, щоб тільки показати Мені те, що вона несе в собі з 

точки зору істини. Бо навіть лукавий, коли сповідується переді Мною, показує Мені свої плями 

сорому, не намагаючись обдурити Мене. 

23 Людина зобов'язана вдосконалювати себе, покращувати своє життя на землі, не 

засуджуючи той шлях, яким Мене шукають інші. Я єдиний, хто здатен судити про правдивість 

ваших творів. 

24 Від ідолопоклонника до спіритуаліста - всі вони перебувають під Моїм світлом і Моїм 

поглядом. Подібно до того, як я часто отримую великі докази піднесення від тих, кого ви вважаєте 

духовно відсталими, так само я можу запевнити вас, що я часто отримую докази великої відсталості 

від тих, хто вважає себе поборниками духовності. 

25 Лише один народ віри прийняв Мене за цей час, і саме йому Я довірив цю книжкову 

сторінку Своєї мудрості. Але на цій книжковій сторінці, сповненій Моєї любові, є послання для всіх 

релігій, що існують на землі. 

26 Моє світло розбудить усіх, як божественний, вселенський світанок, і тоді, коли людина 

підніметься, щоб прожити новий день, її почуття відчують близькість Божественного. 

27 Зараз я повинен сказати вам, що не Царство Небесне спускається до людини, а навпаки, це 

душа людини піднімається до Царства свого Небесного Отця. 
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28 Чому ви завжди даєте привід Мені приходити до вас з докорами? Я приходжу до вас з 

любові, бо бачу, що ви несете біль у своєму серці, і хочу вас утішити. Бо Я хочу, щоб ви мали Мій 

мир у вашій душі. 

29 Іноді Я відкриваюся вам як Суддя, іноді - як Батько, але завжди - як Учитель. У цих трьох 

проявах ви маєте божественну сутність, яка єдина: Закон, Любов і Мудрість. Це і є та Трійця, яка 

існує в Моєму Дусі. 

30 Закрийте очі і відпустіть душу, щоб вона могла інтенсивно пережити ці моменти з'єднання зі 

своїм Учителем. Дозвольте їй відчути себе поруч з Господом - подібно до тих, хто йшов за Вчителем 

в Другу Епоху по стежках, через долини, села, річки і пустелі, щоб не пропустити жодного Його 

повчання. Тоді ви зможете зрозуміти той образний сенс, з яким Я іноді говорю, коли використовую 

земні блага, щоб представити вам духовне і зробити його відчутним для вас. Ви відчуєте, як Моє 

Слово наближає ваші душі до Царства Небесного. 

31 Підійдіть, люди, щоб я міг наставляти вас. Чи ви хочете, щоб це був біль, який продовжує 

вчити вас протягом усього життя? 

32 Приїжджайте до мого маєтку, щоб разом з братами засіяти ниву. Запевняю вас, що ця 

робота вас не розчарує, як і світ. 

33 Ось, прямо перед вашою душею - шлях, який запрошує вас ступити на нього і ніколи не 

зупинятися. Бо кожен ваш крок на ньому наближатиме вашу душу до ідеального дому, який на неї 

чекає. 

34 Вже час, який Я буду з вами, дуже короткий, щоб давати вам Мої настанови в такій формі, і 

Я хочу, щоб ви навчилися заробляти заслуги, щоб Моє Слово рясно звучало через цих носіїв голосу 

в ці останні роки. 

35 Що потрібно робити, щоб Божі дари були як нагорода за ваші заслуги? Розвивати свою віру, 

свою ревність і свою духовність. В лоні народу повинна панувати любов, потрібно займатися 

активною благодійністю, потрібно любити правду. 

36 Істинно кажу вам: якщо ви не об'єднаєтеся, як на те є Моя Воля, людство розкидає вас і 

вижене зі свого середовища, якщо побачить, що ваше життя віддаляється від того, що ви 

проповідуєте. 

37 Що було б, якби люди виявили, що в кожній громаді існує своє поклоніння Богові і свій 

спосіб практичного застосування Мого вчення? Вони не зможуть зрозуміти, що це Я вас навчив. 

38 Я довіряю вам ці останні три роки мого прояву працювати для об'єднання цього народу - 

об'єднання, що охоплює духовне і зовнішнє, щоб ваша робота, повна гармонії і згоди, була 

найкращим доказом того, що всі ви - в різних громадах і в різних провінціях - були навчені одним 

Учителем: Боже. 

39 Не всі з вас бачили очима духу ті часи, які наближаються для людства. Не всі з вас відчули 

їхній біль. Але Я зараз формую з вами численний народ і роблю з нього старанного працівника, 

який починає любити Мене і який зараз прагне працювати для того, щоб зробити людське серце 

плідним. 

40 Сіячі Слова Мого: Коли прийде час праці на полях, встаньте повні віри, в якій Я вас навчив. 

Не бійтеся ні насмішок, ні презирства. Сійте на родючій землі, а не на скелях і не на сипучих пісках, 

бо там насіння не принесе плоду. Ви побачите, як воно проросте і виросте, але не принесе плодів. 

Якщо посіяти його серед колючих огорож і бур'янів, він також не буде плодоносити. Тому ви 

повинні молитися, щоб отримати Моє натхнення, тоді ви зрозумієте, як вибрати підготовлену 

землю. Я, Володар земель, дарую вам велику 

Дайте площі для обробітку. Наповнюйтеся великою волею до праці. Що посієш, те й пожнеш. І 

прийде день, коли ви будете готувати хліб для свого прожитку з пшениці вашого врожаю. 

Пам'ятайте, що Я говорю з вами образно, і ви не знаєте, чи не пожнете ви цей урожай в 

майбутньому. 
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41 На сьогоднішній день Я кажу вам: велике досягнення ви повинні зробити за допомогою тіла, 

яке Я довірив вам. Це ваша підтримка, і ви маєте мудро нею розпорядитися. 

42 Світ страждає від пошестей і лих, про які Я оголосив йому. Воно потроху починає боятися, 

намагається піднятися і шукає рятівної руки, слова підбадьорення, а ви - це і є порятунок. 

43 Вам доведеться перепливати моря і підніматися на гори, щоб йти в інші землі або народи, 

щоб йти до того, хто страждає. Не бійтеся дороги, йдіть у звичайному одязі, не тягнучи за собою 

другу пару штанів. 

44 Коли Я показав вам ваше завдання, Я сказав вам: "Візьміть свій хрест і йдіть за Мною". Чому 

ви боїтеся втратити земні зручності? Ти говориш Мені, що любиш світ, але не можеш піти на ту 

жертву і фізичне зречення, яких вимагає ця місія. Але Я приходжу перед вами і кажу вам: У будь-

якому віці, в якому б стані ви не перебували, ви можете любити Мене і служити Мені, не 

припиняючи виконувати свої обов'язки. 

45 Перетворіть світ своїм прикладом, усуньте злі забобони і зробіть його раєм, а не долиною 

сліз. 

46 Я даю вам короткий час для виконання вашого завдання на землі. 

47 Пам'ятайте, що ви повинні залишити спадщину духовності своїм дітям, бо від їхніх нащадків 

прийдуть благословенні покоління, через яких Я відкрию Себе. Серед цих душ будуть пророки, 

тлумачі Мого Слова, люди великої віри, які вкажуть людству шлях. 

48 Ти хочеш жити за Моїм словом? Я благословляю вас, бо ви почули Мене і хочете йти за 

Мною. Твоє серце переповнене благодаттю. Дайте її всім, хто просить. 

49 У цей час ви приходите, щоб отримати Моє вчення - хто як учні, хто як послушники, а хто 

просто з цікавості. Але всі ви прагнете миру, спокою, а також виконання пророцтв, що відповідають 

цьому часу. 

50 У сектах і церквах ви не знайшли повної впевненості в Моєму поверненні. Саме за їхніми 

межами Я послав гінця, щоб повідомити вам цю добру звістку. Я прийшов судити кожну душу і 

закласти основи нового життя, нового духовного порядку для людства. Якщо ви підготуєте себе, то 

зможете побачити зі свого світу досконалість "Духовної Долини", де перебувають душі праведників 

- тих, хто зміг піднятися завдяки своїм заслугам і хто сьогодні, з'єднавшись зі Мною, трудиться для 

вашого спасіння. 

Все, що ви не могли зрозуміти сьогодні, ви зрозумієте в лоні цього простого народу тут, бо 

світло Моє вилилося, і завіса, що закривала ваші очі, розірвана. Я говорю про очі душі, що 

закрилися для духовного і божественного. Ви повернули собі це світло і ведені Мною. Продовжуйте 

не спати. Коли ти володітимеш тілом, а душа, сповнена лагідності, піде Моїми слідами, то світло 

огорне тебе, як святкове вбрання, і твої ближні визнають, що ти належиш до Моїх обранців, і тебе 

любитимуть і поважатимуть люди. 

51 Ви - воїни добра. Я дав вам зброю, щоб ви могли боротися з гріхом, але не з вашими 

ближніми. Я не хочу, щоб людина народилася, виросла і померла в гріху, не знаючи 

благословенної місії, яку вона принесла на землю. Якщо ви проникнете в Моє вчення, то станете 

сильними і непереможними. Не буде спокуси збити вас, і таким чином підготовлені ви підніметеся 

і будете більше, ніж люди - втіленими ангелами на благо людства. 

52 Покликаних багато, а обраних мало, і серед них ще менше привілейованих. Але горе їм, 

якщо вони звеличують себе! Вони не будуть подібні до Соломона, в якого Я вклав мудрість, 

благодать і силу, і якому Я доручив народ, щоб він керував ним. Але після періоду духовної величі, 

в якому він дав свідчення свого високого духу, він перестав пильнувати, над ним стала панувати 

плоть, і вся його праця, натхненна любов'ю і праведністю, була затьмарена його самозакоханими і 

плотськими вчинками. 

Не впадайте в зарозумілість, хоча бачите, що Я роздаю через вас великі блага. Якщо Я виберу 

вас керувати округом або країною, і ви, натхненні Мною, приймете справедливі закони, не ставайте 

зарозумілими, як це буває з людьми. Тоді ти піднесеш свою душу і схилишся переді Мною. 
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53 Багато хто прийде на цю землю, яку Я обрав, і побачить Моє світло, відбите її мешканцями, і 

відчує себе щасливим, коли пізнає вас і вступить на цю землю, де Я об'єднав Свій народ, щоб 

навчати його в Третій Ері. Ті, хто прибудуть після 1950 року, будуть бажати Писання, і коли вони 

дізнаються Мої одкровення, вони відчують силу, яка виходить від Мого вчення, будуть 

благословляти вас і любити Мене. Скільки з них належать до "народу Ізраїлю", до 144 000 

позначених, які приєднаються до вас, щоб виконувати мої накази. 

54 Сьогодні народи занурені в матеріалізм і дезорієнтацію. Я говорив з ними духовно, і насіння 

Моє посіяне в серці Моїх обранців, щоб розсіятися повсюди. Зробіть якомога більше від свого 

народу, щоб допомогти всім на їхньому духовному шляху. 

55 Невелика кількість Моїх учнів, які оточують Мене в цю мить. Але Слово Моє пошириться до 

краю землі. Сповнений любові, він дійде до серця кожного, хто волає про любов. 

56 Зараз для вас настав час дізнатися про місію, яку ви повинні виконати перед людством. Я 

підготував вас до того, щоб ви зрозуміли, як виконувати свою місію в цьому світі і знали, що вас 

чекає за матеріальною перегородкою, де починається духовне життя. Я допоміг вам розкрити себе 

духовно, щоб ви могли зрозуміти з себе, чому відбуваються події, які розум не в змозі осягнути. 

57 Поки душа зрощена з тілом, вона не усвідомлює і не може усвідомлювати заслуг, яких 

досягла в попередніх життях. Але тепер вона знає, що її життя - це вічність, безперервний вищий 

розвиток у прагненні досягти найвищої точки. Але сьогодні ви не знаєте, якої висоти досягли. 

58 Я спостерігав за тобою відтоді, як ти починав свій життєвий шлях із заплутаним розумом, 

незграбним мозком. Я бачив, як ви поступово пробуджувалися і розвивалися, поки не набули 

ясніших уявлень про реальність. Я бачив, як ви боретеся з негараздами, випробуваннями і 

спокусами. І коли ти, нарешті, відкрив для себе цінність духовного життя, тому що ти 

еволюціонував вище, Я побачив, як посміхнулася твоя душа. Ця посмішка виражала мир, 

задоволення і надію. Але я також бачив, як вона відступає, оскверняється у світі. Потім вона 

плакала, і їй довелося очиститися, щоб отримати Мою благодать. Але навіть у своїх падіннях вона 

знайшла світло, світло досвіду. 

59 Нині вам надається можливість більше не обманювати себе, бо ви зірвали Моїм світлом 

пов'язку, що затуляла ясність істини, і вам відкрився неосяжний горизонт, щоб впевненим кроком 

рухатися вперед. 

60 Те світло, яке освітлює шлях, є чистим. Ви більше не можете заблукати, якщо не хочете 

повстати проти самої істини, спокусившись фальшивим шармом земних задоволень і володінь. 

61 Я також не можу сказати вам, щоб ви жили, покладаючись на себе, або щоб ви були вільні 

від кожного спокусливого пориву. Бо є сили, які намагаються зруйнувати те, що Я зараз будую з 

вами - сили, які приховують свою темну природу і представляються повними привабливості. Я 

попереджаю вас про це, щоб ви могли захистити себе силою своєї віри. 

62 Призначення людини, для якої Я створив усе, що існує, - пізнавати істину і розвиватися 

вгору. Але шлях довгий, щоб ви змогли розкрити на ньому всі свої здібності, побачити Мене, 

відчути Мене і полюбити Мене. Шлях цей тернистий, кам'янистий і буде випробовувати силу і віру, 

з якою ви його обрали. Пройшовши його, душа очиститься. 

63 Інший шлях - це шлях відступів і обходів, який, однак, - оскільки він приносить задоволення і 

містить очевидні принади - зупиняє твої кроки так, що ти не помічаєш, що затримуєшся, оскільки 

насолоджуєшся життям. Але того, кого на цьому шляху застане смертна година, чекає нескінченне 

страждання від усвідомлення того, що він нічого не зробив для блага своєї душі. 

64 Я міг би перерахувати вам один за одним шляхи, які відкриваються людському погляду. 

Оскільки їх багато, то, здається, важко вибрати найбільш підходящу. 

65 Душі, коли вона прийшла жити на землю, була дарована, як можливість для її розкриття і 

вдосконалення, матерія або людське тіло, чудова і досконала конструкція якого дозволяє їй 

відчувати, мислити і вольовим чином пересуватися через нього, відповідно до здібностей її душі. 
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66 Душа бере участь у задоволенні плоті, так само, як вона піддається випробуванню у своїх 

стражданнях. Але людина також сприйнятлива до радощів і страждань душі. Обидва, поки вони 

пов'язані, утворюють єдине ціле. 

67 У людському створінні є досконалість. Саме тому Христос, "Слово", став людиною в 

людському тілі, подібному до вашого. Але Він страждав не через власну недосконалість, а заради 

людей, яких Він підняв Своїм болем, жертвою і Словом, бо вони впали дуже низько. 

68 Коли душа, з усіх своїх сил, змушена переборювати непримиренність і 

Якщо плоть не може подолати свого бунтарства, їй на допомогу приходить милосердна любов 

Отця, Який створив душу і плоть, щоб врятувати вас, як добрий пастир рятує заблукалих овець. Бо 

ніхто з дітей Моїх не пропаде. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 191 
1 У хлібі і вині мого столу є насіння життя вічного. Приходьте до нього, їжте і пийте. Не плачте 

більше від голоду і спраги, Я більше не почую ваших голосінь і ридань ваших. Я хочу бачити радість 

і мир у Моїх дітях. Як Отець Я - вся Любов, як Учитель Я продовжую залишатися Любов'ю, і якби Я 

показав Себе невблаганним Суддею, то навіть у цій Справедливості була б Моя Любов. 

2 Причина в тому, що суть мого духу - любов. У ньому ви маєте свій початок і свій кінець. 

Підійдіть ближче, учні, і сядьте навколо Вчителя, як ви робили в той час, коли Я був серед вас як 

людина. Нехай ваша душа пам'ятає люблячий голос Божественного Вчителя, яким був Ісус. Нехай 

вона згадає ті випадки, коли ви йшли за Мною в долини, на береги річок, в пустелю і в гори, щоб 

почути Моє Слово. 

3 Ваша душа перенеслася в Царство Небесне, слухаючи слово того Вчителя, який 

використовував фігури і створіння землі для створення своїх притч і для того, щоб дати людям 

уявлення про те, що таке Царство Небесне. Але поки одні вірили, інші сумнівалися. Але всі серця 

наповнилися миром і всі хворі зцілилися. Я хочу, щоб ви відчули себе зі Мною, як на самоті в 

долині. Нехай стіни залу засідань і символи зникнуть з твого поля зору, щоб жодна перешкода не 

заважала твоїй душі підніматися до Мене. 

4 Учні: Коли Я назвав вас народом Божим, народом улюбленим і вибраним, то не думайте, 

що Я менше люблю інші громади землі. Після того, як усі визнають Мене, Я сформую з них духовну 

сім'ю, в якій усіх будуть любити однаково. 

5 Не вважайте себе духовно нижчими від будь-якого народу чи раси. Якщо ви вважаєте себе 

єдиними привілейованими, то кажу вам істину: коли Я давав вам божественні одкровення і 

пророцтва з найдавніших часів, то не тому, що ви найулюбленіші, а тому, що ви є первістками 

серед людства в духовному сенсі. Зрозумійте, що замість марнославства ви повинні відчувати свою 

відповідальність. 

6 Подивіться на історію Ізраїлю, і ви побачите, що він ніколи не дозволяв іншим народам 

ділитися спадщиною і благодаттю, якою Отець відзначив його. Що через те, що вона зробила 

протилежне тому, що приписував їй Мій закон і Моє вчення, вона ізолювала себе у своєму егоїзмі і 

використовувала свої дари для себе. 

7 За цей час Я заново підготував твою душу, Я просвітив її, щоб заново вивести на шлях, на 

якому вона повинна виконати своє призначення - застерігати, благословляти і рятувати своїх 

ближніх. 

8 Скоро ви перестанете чути це слово. Але не думайте, що Я віддалився, що Я залишив вас 

одних, як сиріт і тих, хто зійшов зі шляху розвитку. Мій Божественний Дух залишить вас 

підготовленими і буде продовжувати спостерігати за вами після цього. Як божественна тінь, я піду 

по твоїх слідах. Я продовжуватиму надихати вас, говорити вашими устами, зцілювати хворих через 

ваше посередництво і воскрешати "мертвих" вашим голосом, і коли ви будете об'єднані, Я 

встановлю Своє справжнє святилище всередині вас. 

9 За цей час я знайшов серце людини більш безплідним, ніж будь-коли, як країну каменів, 

скам'янілу землю, вкриту бур'янами, кропивою і будяками. Скрізь ростуть бур'яни і дерева з 

отруйними плодами. Води забруднені, джерела пересихають, криниці каламутні, річки перестали 

текти. У садах немає квітів, а якщо і зустрічаються, то зів'ялі. На деревах немає ні гнізд, ні птахів. 

Чума все пожирає, і черв'як гризучий все руйнує. Саме таку картину представляє моєму погляду 

людство в цей час. А Я прийшов принести вам насіння, воду і знаряддя праці, щоб ви шукали поля, 

відведені вам для обробітку. 

10 Не кажіть, що я покидаю вас занадто рано. Пам'ятайте, що цього разу Я говорив з вами не 

тільки три роки, як це було в Другу Епоху. Тоді вистачило трьох років, щоб звістка про Мої чудеса 

перетнула кордони Іудеї і потрясла царства та імперії. За ці три роки мої учні стали майстрами. Я 

пробудив їх до любові, показав їм, що людство невдячне, але, незважаючи на цю невдячність, воно 
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має благородство, і це благородство - іскра божественної любові, яку несе в собі кожна людина, бо 

вона - дитя моєї Божественності. 

11 Вчення Ісуса потрясло найглибші корені людського серця. Там я побудував храм, в якому 

перебуваю і зараз. Але людина у своїй жадобі до влади, багатства, людської слави і насолод 

змінила життя, звичаї, закони і принципи, і тому необхідно, щоб Христос повернувся до людей 

землі, щоб розбудити їх від глибокого сну і знову вказати їм шлях. Ось Я говорю з вами з 1866 року і 

донині, вустами багатьох послідовних глашатаїв, завжди одне і те ж слово, одна і та ж суть, одні і ті 

ж одкровення і пророцтва. 

12 Не минуло й трьох років, як я виступав цього разу. Довелося продовжити час Моєї 

проповіді, щоб багато в чому пояснити Моє вчення, щоб ви, нарешті, зрозуміли його. Як часто хто-

небудь з Моїх учнів, зізнавшись, що любить Мене і вірить в Мене, відходить і відрікається від Мене 

після того, як отримує прояви і докази Моєї істини. Але потім, коли він потрапляє в руїну, він плаче, 

кається і каже Мені: "Ти - Учитель, допоможи мені". Я, безмежна любов і терпіння, підхоплюю його, 

тягну до Себе, саджаю на найкраще місце за Своїм столом і кажу йому, що він - "блудний син". Я 

роблю бенкет, він веселиться, а коли всі - не те що Майстер - вважають, що той покаявся назавжди, 

він знову впадає в спокусу. Скільки разів Я бачив, як багато хто падав, піднімався і повертався до 

Мене. Ось чому час Мого прояву вам був продовжений до 1950 року, щоб прийняти вас і в перший, 

і в другий, і в третій раз, залишивши вас, нарешті, сильними в житті. 

13 Які нові стимули та досвіди вже зараз може запропонувати вам світ? Які приємні сюрпризи 

може вже приготувати для вас наука, або які нові насолоди має подарувати вам організм? Чого ви 

можете навчитися на шляхах пороку і гріха? Якщо ви прагнете нових задоволень і бажаєте 

справжніх радощів, якщо ви прагнете настанови і спокою, приходьте в мій маєток, ходіть моїми 

шляхами, вчіться сіяти моє насіння, і ви знайдете більше, ніж ви можете бажати. 

14 Той, хто не оцінює цей твір як чистий, досконалий і безмежний, робить це тому, що не 

загострив свого погляду, щоб розпізнати істину, наблизитися до скарбниці істинної мудрості. Тому 

що він дуже незрілий і не дозволив Мені ще привести перед його очі те, що Я маю йому відкрити. 

15 Наближаються останні три роки проведення цієї акції. Вони будуть представляти ті три, в 

яких я проповідував у Другій Ері. 

16 Я проведу реформи - не свого закону, а ваших богослужбових актів. Я довго чекав, щоб ви їх 

здійснили від себе, але ви не робили цього кроку. 

Я оголосив Вам про свій від'їзд на 1950 рік. Тоді мозок Моїх глашатаїв і обдарованих духом буде 

закритий для цих проявів. Я говорив вам, що тоді почнеться діалог від духу до духу. Але що 

робитимуть ті, хто не підготується? Вони будуть продовжувати закликати Мій Божественний 

Промінь, але він більше не буде сходити, і тоді вони будуть говорити з виглядом, що Я як і раніше 

проявляю Себе через їхній розум. Їхні провидці будуть свідчити, що Я присутній там, а цілителі 

будуть приходити в захват і говорити, що це говорить світ духів. Тоді ті будуть насміхатися над 

тими, хто слідував Моїй Волі. Вони скажуть, що Отець забрав у них благодать, і буде велике 

замішання. 

17 Подумайте: якщо вони вирушили як предтечі і посланці до народів - що ще ви могли 

зробити? Ви побачите поля, всіяні помилками та обманом. У вас ще є час на роздуми і підготовку 

до того часу, коли світ запитає вас. Бо воно не задовольниться дослідженням Мого Слова, бо воно 

завжди знайде його чистим, але воно буде досліджувати плоди, які воно принесло серед цього 

народу. Після цього ваші співвітчизники спробують дослідити ваше життя, ваші вчинки і ваші акти 

поклоніння, щоб знайти підтвердження Моєму вченню і Моїм одкровенням. 

Якби ви могли врятувати себе тільки через пізнання Мого Слова, то людство рятувалося б з часів 

Мойсея через одкровення Закону. Але потім Христос, ставши Учителем, повинен був прийти. І 

навіть сьогодні Я приходжу в Дусі, щоб невпинно промовляти до вас і дати вам зрозуміти, що те, що 

врятує вас і перенесе до Моєї правиці, - це ваші діла любові, смирення і милосердя. Хіба ви не 
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пам'ятаєте Моїх тодішніх апостолів, які не задовольнялися свідченням на словах, а засвідчували 

його своїми справами, своїм життям і своєю кров'ю? 

18 Сьогодні я лише хочу, щоб двері ваших сердець відкрилися співчуттям до ближнього, щоб 

людство, завдяки чеснотам моїх нових учнів, могло подякувати Небесам за те, що ця Праця не є 

черговою доктриною чи новою теорією, що вона не є людською фантазією, не є витвором 

збентеженого розуму, а є продовженням шляху, позначеного для людства Богом від початку часів, 

яким сповнюються об'явлення і пророцтва Ісуса Христа. Що це той самий Христос, який працював у 

Другій Ері, який зараз промовляє до вас. 

19 Поки світ готується спорожнити чашу страждань, яку пропонує війна, Я даю вам мед, щоб ви 

були як добрий смак на землі. Якщо світло, що засяяло в розумі людини, змушує її здійснювати 

великі справи на благо людства, змушує змінювати і розвивати людське життя, - то як же світло 

Моєї Божественної Мудрості перетворює звичаї людей, готуючи їх до Духовного Життя? 

20 Божественне світло, мудрість, що сходить на вас від Духа Мого, обмежуючи себе відповідно 

до ваших можливостей, дарує вам внутрішнє просвітлення, що розсіює всяку темряву. Подумайте, і 

ви зрозумієте, що до того, як ви усвідомили цю істину, якою володієте сьогодні, завдяки часу, який 

ви витратили на слухання Мого Слова, все у вашому життєвому світі було невизначеним, і ви не 

могли собі уявити, що отримаєте просвітлення стількох таємниць, які ваш інтелект не в змозі 

осягнути. 

21 Сьогодні Я прибираю ту темряву з людського розуму, Я навчаю людину так, щоб вона 

більше не могла сумніватися в тій істині, яку вона несе в собі. 

22 Доки існуватимуть сумніви та слабкості, які намагатимуться вас перемогти, доти не буде 

серед вас істинної віри. Віра відчувається, це той імпульс, який змушує реалізовувати ідею, не 

боячись невдачі. Саме духовний погляд здатен побачити істину, кінцеву мету шляху. 

23 Нехай віра вкорінюється у вас, бо не всі з вас її мають. Коли він розгориться, він буде 

боротися з протидією спокус, які підстерігають вас. Для того, щоб ви відкинули зло, ви повинні бути 

обережними, щоб знайти зброю для нього в значенні Мого Слова. Але ті, хто не впевнений у Моїй 

присутності і Моєму заступництві, судять про те, що бачать і що чують, без того, щоб їхня душа 

могла піднятися до Мене, бо вони все ще потребують літургійної пишноти, яка лестить почуттям, 

думаючи, що таким чином вони відчують те, що ви називаєте натхненням або піднесенням душі. 

24 Я вчу вас, що вашій душі більше не потрібно рухати серце через звучання музичних нот. Мої 

учні в Другу Епоху піднімалися всередину, поки не відчували духовний спокій потойбічного світу, і 

над головою у них був тільки небосхил. Вони були піднесені, бо відчували в своїх серцях дзвінкий 

голос Вчителя. 

25 Мені було угодно в цей час дати вам знати про Себе через людську здатність до розуміння. 

Як ти можеш краще зрозуміти Мене, як не в цьому, де Я використовую твій власний розум і мову? 

26 Через це вчення ви досягнете піднесення, бо все призначене для розвитку. Зрозумійте, що 

все має один принцип: сила добра. Розвивайте свої чесноти в тому життєвому колі, в якому ви 

живете. Ви маєте моє світло, щоб закласти фундамент, на якому ви будете будувати світ 

завтрашнього дня. 

27 Ви маєте відчутні докази свого духовного розвитку. Сьогодні вже не можна думати так, як 

раніше. Ви відрізняєтеся від своїх батьків, і ваші діти будуть відрізнятися від вас. Ви не можете 

уникнути цього, це вища сила, яка рухає вами. Істинно кажу вам, що зло не переможе, а переможе 

чеснота. Бо той, хто практикує милосердя, не може бути егоїстом, той, хто відчуває любов, не може 

ненавидіти, світло не допускає темряви. 

28 Я хочу, щоб ви безпечно йшли шляхом, який Я вам показую, щоб ви могли навчити своїх 

дітей йти ним. Ваші поради завжди повинні бути щирими, тоді Моє Слово вчасно дійде до серця 

того, хто його потребує. 

29 Будуть ті, хто внаслідок власної зіпсованості боротиметься проти самих себе; але вони 

потребуватимуть Мого світла, щоб визнати свої помилки і полюбити ближнього, як рідного брата. 
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30 Я йду перед вами, люди, і прибираю всі перешкоди з вашого шляху, щоб ви могли йти 

вперед. 

31 Приходьте сьогодні на свято, любі люди, де на короткий час ви зможете насолодитися 

присутністю вашого Вчителя. 

32 Прийди і наповни своє серце Моїм миром - тим миром, який є в Мені і якого вам так не 

вистачає на землі. 

33 Мені досить, якщо Мене почують одиниці, бо завтра вони понесуть свідчення своїм 

ближнім. 

Я знаю, що якби я покликав усіх, то більшість не прийшла б, бо вони зайняті справами світу. 

Вони відкинуть Мене і не дадуть людям доброї волі прийти і почути Мене. 

34 Тут, в усамітненні цих простих місць, де Я даю про Себе знати, Я даю прорости Своєму 

насінню. Я збираю прості уми в групи, і коли вони знаходяться далеко від шуму матеріалістичного 

життя, Я говорю з ними про любов, про вічне, про душу, про істинні людські і духовні цінності, 

спонукаючи їх споглядати життя за допомогою духу, а не почуттів. 

35 Цих новоприбулих Я називаю учнями, і вони, які ніколи нічим не володіли, які ніколи не 

були помічені ближнім, наповнилися задоволенням, коли побачили, що їх покликав Я, і піднялися 

до нового життя. Вони від'їжджали з переконанням і радістю, що змогли бути корисними 

ближньому своєму. Бо Господь вклав у них Свої одкровення і вказав їм шлях любові. 

36 Дехто відкидає їх і насміхається з них, бо вони називають себе учнями Ісуса. Але істинно 

кажу вам: хоча їм буде відмовлено в цій благодаті, вони й надалі будуть Моїми учнями. 

37 Людина вважає, що небеса знаходяться так далеко і високо, що Мені дуже важко давати 

про Себе знати серед цих маленьких дітей, і це тому, що вони мають лише туманне уявлення про 

те, що таке "небеса" і що означає саме слово "небеса". Вони не знають, що "небо" для душі - це 

стан досконалості, чистоти і світла, до якого повинна дійти кожна душа, а не конкретне місце в 

просторі. 

38 У міру того, як душа піднімається, вона все більше і більше розширює світ або дім, в якому 

перебуває. Тому, коли вона досягне своєї досконалості, вона оволодіє нескінченністю, зможе 

побувати скрізь, все в ній буде світлом, гармонією з Отцем і з усіма. Це буде її рай, це буде її 

Царство Небесне. 

Що може бачити душа більше, ніж вічний спокій, мудрість, блаженство любити і бути коханою? 

39 Ось уже близько двох тисяч років, як я живу серед людей. Сьогоднішнім людям той час 

здається настільки довгим, що вони бачать історію Моїх діянь і пам'ять Моїх слів крізь призму 

фантазії, ніби все, що оточувало Мене в той час, було надприродним. Але вони повинні знати, що 

земля і люди того часу були такими ж природними, як і нинішні. Якщо ви думаєте, що тільки вони 

були гідні благодаті Моєї Присутності, то ви помиляєтеся. Бо Я завжди жив у серці людини і час від 

часу відкриваюся їй - чи то як людина, як у ту Другу Еру, чи то як дух, як сьогодні. 

40 Потрібно, щоб людина пізнала Мене, щоб вона мала чітке уявлення про істину. Бо той, хто 

знає правду, не може зійти зі шляху закону, бо тоді він здатен чути голос своєї совісті. 

41 Хто не знає істини, той сліпий, який не може знайти істинного шляху. Він - глуха людина, яка 

не чує внутрішнього голосу, що йде від Бога. Ось чому Я знову прийшов у світ, щоб розкрити 

правду, яка була прихована від нього, і відкрити йому нове світло, яке підніме його з того сумного і 

жалюгідного становища, в якому він духовно перебуває. 

42 Я буду знати, як пробудити в людині благородне прагнення піднятися до Мене по шляху 

добра. Я відкрию йому існування істинного неба, нової "Землі Обітованої" і доведу йому, що Я не 

далекий - просто тому, що якби Я був далекий від людства, то людини не існувало б взагалі. 

43 Учні, збережіть у своїх серцях пам'ять про ці слова, щоб ви могли насолоджуватися Моїм 

Законом у своїх роздумах і спогляданнях. 

44 Зрозумійте, що Я - джерело любові. Прийди до Мене - і ти задовольниш своє прагнення до 

співчуття і любові. Побачте світло Мого Духа, що просвічує кожен розум, і підніміться до корисного 
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і плідного життя. Раніше ви не могли керувати навіть власними кроками, а сьогодні ви ведете за 

собою натовпи людей. 

45 Багато хто йшов до прірви, але почув мій голос і повернув назад, і сьогодні вони з усіх сил 

намагаються піднятися на гору. Тепер, коли ви учні Мої, Я кажу вам: Оскільки Я утворив з вами 

спільноту, то прийму вас тільки в тому випадку, якщо ви прийдете до Мене об'єднані єдиною 

волею. 

46 У цій спільноті є багато незрозумілого і багато невірних тлумачень, звідси і розбіжності, і 

розбіжності. Кажу вам, ще є час для вивчення Мого вчення, щоб виправити ті помилки і 

викорчувати з сердець безлічі віруючих все те, що проросло, як шкідлива рослина. Найбільшу 

відповідальність за це несуть ті, хто першими отримали свої накази, бо вони найдовше Мене чули. 

Тим, хто прийшов першим, кажу: наповніть свої серця милосердям і побачте в тих, хто прийшов 

останнім, своїх менших братів і сестер. Нехай твій приклад, твоє життя і твої слова покажуть юрбам 

віруючих досконалість, велич і досконалість Моєї Справи. 

47 Необхідно, щоб керівники церков докладали зусиль для вивчення Моїх вчень і заповідей, 

щоб вони пильнували і молилися за своїх членів церкви, щоб вони були почуті народом, і він 

слухався їх, і народ ставився до них як до пророків. 

48 Кожного разу, коли ви чуєте, як Отець говорить до вас тоном справедливості, ви 

потрясаєтесь. Але потім твоя слабкість знову збиває тебе з ніг, і ти потрапляєш у "випробування 

пустелі", які служать для того, щоб зміцнити твою душу. 

49 Коли об'єднаються з вами всі діти цього народу, які сьогодні розкидані по народах? Це 

серця, які тільки й чекають звістки про безліч людей, які з труднощами прямують до "Землі 

Обітованої", щоб вирушити і приєднатися до них. Їм не потрібно буде об'єднуватися матеріально, 

бо шлях лежить у серці, а "земля обітована" - у спокої душі. 

50 Кожен отримає на своєму місці натхнення свого Отця і думки своїх братів і сестер, щоб 

відчути себе втішеним. Мій новий "народ Ізраїлю" з'явиться у всіх точках землі і буде викладати 

вчення про одухотворення зі справжньою щирістю. 

51 Як ви можете думати, люди, що через те, що ви збираєтеся в різних місцях зібрання, це має 

бути причиною для того, щоб ви віддалялися один від одного. Тільки невігластво завадить вам 

усвідомити духовні узи, які об'єднують усіх дітей Господніх. 

52 Дозвольте дарам вашого духу проявитися, щоб інтуїція і одкровення керували вашими 

кроками, і ви не осквернили і не осквернили дари, які Я довірив вам. 

53 Цей час приніс вашій душі Божественний дар нової можливості піднести вас до вашого 

Отця. 

54 Той, хто прийшов як Месія, хто ходив по землі і своїм словом і своїми справами показав 

людині шлях до спасіння, - саме він сьогодні приходить у Дусі і через совість робить свій голос 

праведності чутним. 

55 Я закликав багатьох прийти і бути присутніми на цьому прояві і почути це Слово. Але не всі 

покликані поспішили. 

56 Натовпи, які йдуть за Мною, - це ті, хто відчув у своїй душі бажання прийти і насолодитися 

тінню могутнього дерева і отримати у спадок насіння, яке згодом рознесе по всьому світу. Вони 

почули голос свого Господа і захотіли бути такими ж сіячами, як Він. Поступово вони стають учнями, 

які знають, що завтра покинуть тепло батьківського дому, щоб принести дар усім, хто голодує або 

спраглий любові, правди чи справедливості. 

57 Потужно Я сповістив слово Моє, щоб народ цей не став боязким перед вченими. Бо істинно 

кажу вам, що багато хто з призначених учених заблудився від власної науки. 

58 Справою, словом, молитвою - ось та місія, якою цей народ повинен наставляти своїх 

ближніх. Під захисним покровом найлюблячішої Матері вона має долати відстані, вірячи, що та 

божественна милість не відлучить її від себе. 
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59 Часто ви будете говорити про існування і любов Марії, і ви побачите, що серця не зворушені 

цим. В інших випадках ви будете відкинуті, тому що ви проголошуєте її ім'я і навчаєте вірі в неї. Але 

будьте спокійні, пам'ятайте, що в той час, коли Ісус помирав на хресті, одна жінка, охоплена болем, 

відчула, що помирає біля підніжжя хреста. Саме Марія, Мати, відчула весь біль цього світу. Чи 

звернув натовп глядачів увагу на присутність цієї жінки? Ні, люди. Але минув час, і її, про яку не 

знали навіть імені, побачили як Матір Спасителя в людському розумінні, а в духовному - як Матір 

людства. У серцях людей був споруджений вівтар тій небесній материнській любові, яка явила себе 

світові через Марію. 

60 Як той, хто черпає воду з колодязя, щоб зрошувати свої поля, так і люди приходять до 

прояву Мого Слова. Кожна людина має коло людей, сім'ю або громаду, які її духовно живлять, і 

вона знає, що тільки зі Мною вона може знайти ту кришталево чисту воду, яка здатна в достатній 

мірі зробити так, щоб її поля цвіли і плодоносили. 

61 Моє серце як Учитель з хвилюванням приймає тих посланців, які приходять з далеких місць 

від імені групи людей. Я посилаю через них Своє послання миру і Своє вчення мудрості до цих 

сердець. 

62 Ви добре робите, що шукаєте Мене в лоні тих, хто найдовше Мене слухав, бо вони багато 

чого навчилися. Але не забувайте, що для того, щоб знайти Мене, не обов'язково долати 

матеріальні відстані, бо Я - скрізь. Єдина відстань, яку потрібно подолати, щоб відчути Мою 

присутність, - це та, що існує між твоєю матеріалізацією і духовними благами. 

63 Повертайтеся з миром до своєї домівки, свого району чи лона своєї громади. Але спочатку 

одягніть себе ревністю, справедливістю і енергією, щоб ви могли вивести на правильний шлях тих, 

хто належить до вас, щоб ви не дозволили нікому принизити це Вчення своїми справами, щоб ви 

принесли цілющий бальзам у ваші серця, щоб висушити сльози ваших ближніх, які день за днем 

стукають у ваші двері, бажаючи вашого милосердя. Подбайте про те, щоб Моє вчення з'явилося 

через ваші справи таким, яким воно є: істинним джерелом любові, прощення і спасіння. 

64 Поміркуйте над своїм минулим, замисліться над своїм сьогоденням, і ви прийдете до 

висновку, що ви дійсно послані на цю землю для виконання цієї місії. Не людські слова 

переконають вас у цій істині, а докази, які Я послав вам на вашому життєвому шляху. 

Переконавшись в істинності цих вчень, ви повинні присвятити себе виконанню своєї місії з усією 

ревністю і любов'ю, на яку ви здатні. 

65 Учитель звертається до вас: Не обмежуйте цю роботу звичним ходом речей, яким би 

галасливим він вам не здавався, і не кажіть: "Господи, як досконала твоя робота". Бо за тим, що ви 

бачите, є щось вище, чого ви досягнете завтра. Таким чином, ви будете вічно переходити з одного 

рівня на інший, ніколи не бачачи меж Моєї мудрості, тому що її немає. 

66 Не зупиняйтеся, але й не йдіть занадто швидко. Виміряйте свої кроки, і нехай кожен 

переконається в них через навчання і медитацію. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 192 
1 Вітаю вас у цей пам'ятний день, коли ви згадуєте момент, коли людство вперше почуло Моє 

Слово через людський орган розуміння. Минули роки, і Я бачу, що духовні здібності тих, кого Я 

використовував, а також тих, хто слухав Мене, розвинулися. Вони вже не "діти" в духовному сенсі, і 

не невігласи перед обличчям прояву Божественності. Завдяки внутрішньому піднесенню, якого 

вони досягли, вони домоглися того, що світло Вчителя проявляє себе серед людства, щоб 

удосконалювати ваше духовне життя. 

2 Невігластво духовних істин, в якому опинилося людство, було знято моїм світлом, і людина 

зрозуміла, що сила Всевишнього обмежила себе в акті любові, щоб дати себе почути і відчути через 

своїх дітей. 

3 Відтоді настала нова епоха для людей, які більше не знаходять перешкод, що заважають їм 

насолоджуватися і освіжати душу благодаттю, яку містить цей твір. 

4 Відтоді всі мої учні звільнилися від фальшивої віри у вічне прокляття, коли вони помруть у 

гріху, або у вічне блаженство, коли смерть застане їх зненацька вільними від будь-якої вади. Ви 

пробудилися і пророчили шлях розвитку, який проходить душа через перевтілення, поки не 

досягне досконалості, щоб жити в духовному, не маючи необхідності жити довше на землі. Ви 

зрозуміли причину відшкодування і сенс випробувань. 

5 Грішники, які приходили до Мене, розуміли, що немає вічного прокляття, і з надією і вірою 

відправлялися працювати на благо душі. 

6 У їхній свідомості формувалося нове уявлення про те, що таке духовне життя, і той, хто був 

мертвий вірою, народжувався заново для цього життя. Це диво сталося через моє проголошення за 

допомогою людського інтелекту. 

7 Спочатку Я дозволив вам зберігати ваші релігійні звичаї і обряди, бо ваші душі були 

просякнуті ними і ваші органи чуття звикли до них. Але в міру того, як Мої настанови вносили світло 

у ваші душі, ці обряди і акти поклоніння поступово зникали. Підбадьорені чудесами, які ви 

отримали завдяки вірі, ви досягли повторення того, що Ісус сказав вам у Другій Ері: віра творить 

чудеса. 

8 Те, що Я дав вам у 1866 році, було нагадуванням про Закон, який Мойсей вже зробив 

відомим вам, і про Слово Ісуса, "Єдинородного Сина", Який навчав вас у Другій Ері. 

9 Необхідно було вам нагадати в нинішньому часі, що Закон вже був проголошений в Першу 

Еру. 

10 Виконанню Моєму Закону ви повинні дати безмежну силу. Сьогодні в одній формі, завтра в 

іншій, але завжди треба шукати добро для своїх ближніх. Мій закон - це не заповідь, яку нав'язують 

силою, це вічний заклик до добра. Я не буду нав'язувати вам добро, Я буду прищеплювати його 

вам і робити так, щоб ви його відчули, щоб, коли ви це зробите, ви відчули, що виконали Закон 

Божий. 

11 У всі часи людина створювала у своїй свідомості образ Бога, згідно з яким вона шукала і 

поклонялася Йому. Але оскільки в практиці вірувань існували помилки, Отець обирав посланців і 

емісарів - людей, просвітлених Моєю Божественністю, - які виправляли помилкові уявлення. Серед 

них є носії Мого голосу, яких Я підготував, щоб через їхнє посередництво ви почули Моє Слово 

Світла. У той час як одні з цікавістю слухали божественні послання, інші, усвідомлюючи, що їхні 

міцно вкорінені звичаї йдуть проти, відчували огиду до заклику Моїх посланців. 

12 Всім посланцям Моєї Божественності доводилося терпіти знущання, всі вони відчували на 

собі жорстокість і невдячність людей. У кожну епоху мої першопрохідці проповідували і робили те, 

що я їм доручав, завжди в гармонії з духовним прогресом людства. 

13 Я завжди відкривав вам Своє існування як Творця Всесвіту і з самого початку давав вам 

зрозуміти, що основною умовою для того, щоб жити в мирі в цьому світі, є любов і милосердя. Тоді 

ви виявили, що у вашому єстві є щось, що не належить тілу. У міру того, як цей здогад формувався у 
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твоєму серці, він відкривав тобі існування душі і переконання, що після цього життя для цієї душі є 

інше - вічність. 

14 Коли Ісус жив з вами як людина, Він познайомив вас зі Своїм вічно новим і вічно дійсним 

вченням, яке показало вам шлях, яким ви повинні будете йти, щоб знайти його знову. І в Третій раз 

ви знову почули Мене, тепер уже як Духа Святого, через розум людини. 

15 Кожного разу, коли Я приходив до вас, Я відвертав вас від поклоніння фальшивим богам, 

щоб вивести на істинний шлях. Божественний Дух воістину зійшов на вас і показав світові, що Його 

Слово, як зерно любові, є життям, яке народжується, зростає і вдосконалюється. Коли Христос 

закінчив Свою справу, Він сказав: "Все звершилося", тобто це завдання завершилося. Проте Він 

заздалегідь пообіцяв повернутися до людей, бо на них чекають нові уроки. 

16 І тут Учитель з вами, відкриваючи вам нове 

і згадуйте забуті, щоб ви завжди були присутніми при виконанні обов'язків вашої душі, яка полягає 

в тому, щоб бути істинним образом Творця, як в очах Отця, так і в очах ваших ближніх. 

17 Після Мого існування як Ісуса серед людей Я завжди посилав тих, хто приходив як "воїни" 

або апостоли, щоб вони своїми справами підтверджували Моє вчення і не дозволяли людству 

спотворювати Моє вчення. Але багато "глухих" і "сліпих", які недосконало витлумачили Моє Слово, 

розділилися і таким чином створили різноманіття сект. Але якщо люди тоді духовно роз'єднані - як 

вони можуть любити один одного за найвищою заповіддю Мого Закону? 

Тому я кажу вам, що ця цивілізація є лише фікцією, тому що люди самі її руйнують. Поки 

людство не побудує світ на фундаменті Мого закону справедливості і любові, воно не зможе мати 

мир і світло духу, на чеснотах якого воно буде створювати і формувати справжній світ висхідного 

розвитку, як в духовному, так і в науковому і моральному плані. 

18 Якби ви вже були здатні спрямовувати своє життя за велінням своєї совісті, то Божеству не 

довелося б давати про себе знати матеріально, щоб нагадувати вам про ваші обов'язки. Якби ви 

вже зрозуміли, що кров досконалої людини, якою був Ісус, була пролита, щоб показати вам шлях 

до вашого спасіння, ви б невпинно шукали Мене на цьому шляху; але ви цього не робите. Але Я 

люблю вас і шукаю тих, хто забув Мене, щоб відновити для них Мою обіцянку і сказати їм, що 

Царство Небесне все ще чекає на них. Я не приношу вам ні нової доктрини, ні нового закону, але 

багато нових об'явлень. Але все, чого я вас навчаю, повинно привести вас до виконання тієї 

найвищої заповіді, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

19 Чим довше ви будете слухати Моє вчення і вчитися у Мене, тим більше буде 

просвітлюватися ваш дух. Тоді даремно ви будете намагатися обманювати себе, бо Він, як Суддя, 

притягне вас до відповідальності. Даремно ви будете намагатися виправдати свої погані вчинки, бо 

совість буде невблаганно вказувати вам на ваші помилки, поки ви їх не виправите. Ви самі будете 

собі суддями. Бо Я не виношу вироків, не призначаю вам місця, яке ви займете у світі духу після 

цього життя. Я лише даю вам можливість виробити для себе світло і мир для майбутнього. Так само 

Я показую вам, що між Богом і людиною існують інтимні стосунки. Любіть Мене, навіть якщо не 

можете собі уявити, який Я. Я не маю форми, Я - просто любов, сила, мудрість, все, що існує. Але 

якщо ви не можете осягнути всі ці якості, то бачте Мене і уявляйте Мене через Ісуса. І пам'ятайте, 

що Він сказав вам: "Хто знає Сина, той знає Отця". 

20 Якщо ви любите, якщо ви відчуваєте потребу бути милосердним, якщо вам потрібно 

прощати, представтеся Ісусу. Відчуйте Його, дозвольте Йому жити у вашому серці. Тоді, по істині, ви 

будете "ближніми" для вашого Отця і в любові, і в тому, що духовно ви не маєте форми, тому що ви 

- світло. 

21 Улюблені, Я бачу вас втомленими і виснаженими тягарем ваших гріхів. Ти просиш у Мене 

цілющого бальзаму, який зцілить твою душу і твоє тіло. Але я кажу вам: Почніть битву з собою, 

досліджуйте своє внутрішнє "я" і пізнавайте себе. Судіть себе у світлі своєї совісті, щоб ви знали, 

чому ви страждаєте в цей час. Так, сповнившись твердої рішучості підкорятися Моєму Закону, ви 

зможете викорчувати насіння зла і бути здоровими. Бур'яни вириваються з коренем і кидаються у 
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вогонь. Не людина є бур'яном, який росте на землі, а гріх, невігластво, яке розмножилося і 

проникає в серця. Але Моє Слово просвітить людську душу, Мої натхнення і одкровення зупинять 

просування зла і перетворять серце людини на родючу землю, і на цих полях Я буду сіяти Своє 

насіння, поки воно не принесе рясний плід. 

22 Я лікар, який відвідує хворих. Коли ти втомився від страждань і не можеш знайти 

милосердної руки, яка б зцілила тебе, прийди до Мене, помолися і з'єднайся зі Мною, і Я дам тобі 

розраду, якої ти потребуєш. Я не буду засуджувати ваше минуле, я виведу вас на шлях виконання 

закону і крок за кроком перетворюватиму вас на людей доброї волі. 

23 Пообіцяйте собі виправитися. Не кляніться переді Мною, бо плоть слабка і може вдарити 

вам у спину. 

24 Коли часи несприятливі, не впадайте у відчай, не богохульствуйте. Витримайте бурі, 

прийміть випробування, і ваша душа очиститься і досягне досконалості. 

25 Я зупиню прагнення людини до влади. Руйнування матиме межу, і після дня, про який вам 

говорили пророки, коли людська гординя буде скинута, Я дарую мир кожному створінню за його 

заслугами, і для цього світу засяє новий світанок. Хто може проникнути в Мої високі поради? Хто 

посміє зруйнувати те, що Я створив у вас? Душа недоторканна. Якщо вони знищать тіло, то 

залишиться душа, сутність якої безсмертна. І дух, як закон, буде продовжувати направляти його 

кроки, поки не досягне Мене. 

26 Кожен, хто схиляється перед Божественним судом, знайде той напрямок, який веде до 

досконалості. Я записав долю кожної душі, її початок і кінець - в Мені. На всьому шляху на нього 

чекають великі привітання. Вона буде вести одну битву за іншою, але на всіх своїх шляхах вона 

буде знаходити Мене, і Моя любов зробить її сильною. Отець не розлучиться з дитиною, і коли 

вона повернеться в Божественне лоно, буде свято на небесах і радість на цьому світі. Тоді Учитель і 

учень зможуть зустріти один одного в єдності. 

27 Істинно кажу вам, що не тільки в цьому світі є учні. І в потойбічному світі душі отримують 

Моє вчення і чують те ж саме слово, яке чуєте ви. Навіть ті, хто за своїм становищем і знаннями є 

панами, наближаються до слова Божественного Вчителя. Як у вашому світі існують різні фізичні 

натури відповідно до зрілості душі, якою володіє кожен, так і в духовному світі є багато сходинок на 

сходах до досконалості. 

28 Подібно до того, як ви приходите слухати Мене, щоб навчитися виконувати свою місію, 

істоти світла також готуються слухати Мене, щоб ще краще служити своєму Отцеві. Саме тому, коли 

я говорю з вами, мене завжди оточують сонми ангелів. У цю годину вони з'єднуються з вами 

божественними узами любові. 

29 У "Духовній долині" люди не дистанціюються один від одного, ніхто не відчужений. Між 

усіма існує велике тяжіння і співчуття. Це те, що повинна робити спіритуалістична спільнота в 

націях, церквах і сектах, поки не досягне братерства між людьми. 

30 Нові учні побачать, як збудуться пророцтва, що сповістили про царювання Христа у Всесвіті. 

31 Знайте, що ті, хто живе в інших світах, служать Мені звідти і отримують Мої накази. Вони 

прийдуть до вас як помічники і супутники, відкриваючи свою силу і світло на вашому шляху. Вони 

будуть говорити з вами за допомогою дару пророцтва. Так само і майбутні покоління, які прийдуть 

на крок далі за вас, отримають у свій розум світло великого духу. 

32 Усвідомте через все, що Я відкриваю вам, що не все, що відбувається у вашому світі, є 

справою рук людських. Зрозуміти, відкрити для себе вплив духовного світу на своє життя. 

33 Моє вчення дало вам достатньо знань, щоб розірвати пов'язки фанатизму і невігластва - ті 

пов'язки, які заважають вам бачити істину. 

34 Звільніть свою душу, перед якою відкриваються безмежні простори. 

Не примушуйте її вірити тільки в ті форми, які створює ваша уява. Дозвольте їй надихатися Моїм 

вченням, робити відкриття і прозрівати. Так вона досягне мудрості. Хочеш мати велич душі - 

допоможи їй розкритися, не стримуй її у фанатизмі. Все розвивається, все змінюється і 
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вдосконалюється. Тільки Мій Закон незмінний і непорушний, бо він завжди був і є досконалим. 

Вона є провідником світу, вона є божественною порадою, світлом, яке надихає на добро. 

35 Завтра ви будете говорити під моїм натхненням, а поки цей час не настав, світ духів 

проникає в серце людства, щоб вказати людству шлях, який приведе його до царства миру. 

36 Моя Воля обрала грішників, бо праведників Я не бажав, бо вони вже спасенні. Але тепер 

Моя милість обрала вас. Покажіть своє життя своїм ближнім як дзеркало, приклад і доказ 

оновлення. 

37 Я знаю боротьбу, яка існує у вашій власній душі, слабкості вашого серця, так що іноді ви не 

знаходите в собі сил, щоб бути переможцем у випробуваннях. Тоді ти благаєш Учителя і просиш 

Його прийти тобі на допомогу, тоді ти визнаєш перед Ним, що ти недостойний Моїх дарів і 

милостей. 

38 Ось чому Я наблизився до вас і сказав вам: "Пийте сутність Мого Слова, бо це Моя власна 

кров, яка омиє вас і викупить вас. 

39 Душі підносяться, коли чують Мене, серця б'ються швидше, приймаючи світло Мого Слова, 

губи починають затинатися від перших проявів одухотворення. Це ті нові учні, які народжуються 

для істинного життя. 

40 Я бачив вашу убогість і вашу бідність, але в той же час велике смирення і покірність у вашій 

душі, і коли настав потрібний момент, Я прийшов і приніс вам ваш спадок. 

41 Коли до місць, де проявляється Моє Слово, почали приходити натовпи людей, Я бачив лише 

осиротілі серця. Ви тоді почули Моє Слово, суть якого, як потужний цілющий бальзам, зробила 

диво - воскресила вас до життя. 

42 Одне тільки Моє слово, одне тільки це вчення могло б навчити вас шукати у своєму бутті 

існування своєї душі, її здібностей, її якостей, її завдань. 

43 Зараз, коли ви починаєте пізнавати себе, ви мало-помалу відчуваєте велику довіру до життя, 

справжню і істинну віру в Мене, умиротворення, якого ви раніше не знали. 

44 Чи не вважаєте ви, що для вашої душі правильно знати шлях, яким вона повинна йти? Саме 

цього Я хотів, коли давав вам Свою настанову. Пам'ятаєте, що Я говорив вам у ті дні: "Я - дорога, хто 

йде нею, той не впаде. 

45 Мудрими будуть не тільки ті, хто почує Мене через інтелект цих носіїв голосу. Ні, Я готую все 

для того, щоб Моє Слово, навіть після того, як воно перестане давати про себе знати через ці 

передавачі, досягло всіх місць на землі. Бо Моє послання призначене для всіх народів, які 

складають людство. 

46 Люди, які прийшли сюди хворі і зцілили себе цілющим бальзамом Мого Слова: зрозумійте, 

що ви прийшли не тільки для того, щоб вилікуватися від хвороби, яка вас мучила. Зрозумійте, що 

справжньою метою мого заклику було розкрити вам духовну місію, яку ви повинні виконати по 

відношенню до своїх ближніх. 

47 Не задовольняйтеся радістю від того, що ви повернули собі мир. Прагніть і ви для своєї душі 

тієї радості, яку дарують діла милосердя. Ваше свідчення не повинно обмежуватися словами: 

"Учитель зцілив мене", але, крім того, ви повинні робити те ж саме з вашим ближнім. Бо тоді ви 

воістину будете чинити справедливість Мені і їм, ви будете свідчити про любов вашого Отця. 

48 Хто не відчув співчуття до нужденних, хто не відчув у своєму серці чужого болю, той не 

зробив того кроку, який треба зробити на моєму шляху, щоб називати себе учнем Христовим. 

49 Я знайшов вас зачерствілими, байдужими і егоїстичними по відношенню до інших і почав 

виливати на вас Свої блага, тим самим роблячи ваше серце люблячим і пробуджуючи в ньому 

співчуття, щоб потім ви могли звернути свою увагу на інших і забути про себе. 

50 Сьогодні світ не знає, що я збираю народ, голос якого колись буде чути всюди. Я пошлю 

нових учнів проповідувати. Але це станеться лише тоді, коли вони будуть підготовлені, коли вони 

будуть здатні прийняти бій, і люди не зможуть змусити їх замовкнути, тому що вони раніше дали їм 

яскраві докази Моєї істини. 
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51 Людство нічого не знає про ті дари, які Я нині відкриваю цьому народу, які є тими 

духовними дарами, якими володіє кожна людина і кожна душа. Коли мої учні розвинуть ці 

здібності і підготують себе, вони зможуть дати повне і правдиве свідчення своїм ближнім. 

52 Цьому народові ще належить багато боротися за своє оснащення та одухотворення. Їй 

доведеться пройти через багато випробувань, щоб очиститися від плям, які ще тримаються на ній. 

Але слово Моє, сказане в ці часи, збудеться, подібно до того, як збулося те, що Я відкрив людству в 

минулі часи, і ви побачите, як духовне насіння розтікається по всіх шляхах землі, подібно до 

нестримного потоку кришталево чистої води - очищаючи, очищаючи, змітаючи все зло, - яка робить 

поля родючими і несе життя і істину на всі землі. 

53 Що значить сила народу в порівнянні з моєю силою? Що може зробити опозиція 

матеріалістичних народів проти безмежної сили одухотворення? Нічого! 

Я дозволив людині дійти до межі свого прагнення до влади і до піку своєї зарозумілості, щоб 

вона відкрила для себе, що дар свободи волі, яким її наділив Отець, є істина. Але коли він досягне 

межі, він відкриє очі до світла і до любові і схилиться перед Моєю Присутністю, підкорений єдиною 

абсолютною силою і єдиною вселенською мудрістю, яка є мудрістю вашого Бога. 

54 Боріться і стійте, люди, і істинно кажу вам, Я дам вам відчути виконання Мого Слова. 

55 Відчуйте, улюблені учні, як відкривається Божественна Любов, коли ви каєтеся у своїх гріхах. 

Тоді Мій Дух радісно перебуває серед людей. 

56 За допомогою людського інтелекту ви маєте 

Випробували Мене як розуміючого і доброго Батька, який з мудрістю і безмежним терпінням 

виправляв ваші недосконалості. 

57 На цей раз я залишу вам простими словами найбільш піднесене уявлення про те, що таке 

одухотворення. Я вчу вас найбільш практичному способу виконання вашого завдання, щоб учень 

цієї Справи йшов, не спотикаючись, по шляху, позначеному з вічності Моєю Батьківською любов'ю. 

58 Спіритизм не створює нових законів, він лише відкриває вам шлях, як піднятися вгору, не 

зупиняючись, і йти своїм шляхом за законом усіх часів. 

59 Душа спочатку чиста, але коли вона заразилася нечистотами у світі, вона повинна спочатку 

очиститися, поки не досягне перемоги в цій справі, яка їй доручена. 

60 Спіритуаліст за переконанням повинен усунути з себе все, що він вважає для себе регресом. 

Бо Моє слово не нав'язується страхом, воно навертає і переконує, роблячи свою істину і свою 

любов відчутними, так само, як і вчення Христа не було нав'язане в Другу Епоху. 

61 Сьогодні Христос, Учитель, каже вам: це чудо преображення Моїм Словом здійснюється 

вірою. 

62 Хто сумнівається в Моїй присутності в цей час? Хто може обмежити можливості дії, в силу 

яких Я здатний робити все? Хто може перешкодити Учителеві проявити Себе через людське 

створіння, яке є Його шедевром, створеним за образом і подобою Духа? 

63 Використовуйте значення цієї декларації як зброю для пояснення цих проявів невіруючому 

завтра. 

64 Ви опинитеся в облозі питань невігласів і ворогів цієї Справи. Але не хвилюйтеся, я буду з 

вами. Перед цим Я дам вам знати шляхи, підводні камені і небезпеки, щоб, знаючи добро і зло, ви 

завжди змогли відкрити для себе правильний шлях, який поверне вас до витоків, в лоно Отця, з 

якого ви вийшли. 

65 Те, що людина живе на землі - це з волі Отця, через нього вона дихає і живе. І Господь ваш 

прийняв цей людський образ для того, щоб жити у світі і дозволяти добру і злу наближатися до 

Нього, і випробовуватися у Своєму смиренні. Якщо Я став людиною з любові, щоб жити серед вас, - 

то чому б Мені не виявити Себе через розум людини, яку Я так люблю і до якої прагну, щоб 

допомогти їй знайти спасіння? 
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66 Кожна людина відчуває, що в ній живе її власна душа, і часом відчуває бажання, щоб 

невидима рука простяглася до неї. Коли біль пронизує його серце, він звертає погляд до неба в 

бажанні здатися, і він волає з глибини серця, щоб його почули. Як він тішиться думкою, що його 

голос доходить до Творця і що Його багатостраждальне обличчя бачить Він? Як він може тішити 

себе думкою, що його Господь знає його? Тому що в його душі є здібності, які роблять його 

божественним і пізнавати Отця, щоб потім благати Його, коли він не знаходить на землі того, чого 

бажає. Якщо ви потроху розумієте Моє вчення - чому б не повірити, що Бог може давати про Себе 

знати через атрибути людини, оскільки вона є частиною Самого Бога? 

67 Людина, якою б матеріалістичною вона не була, відчує силу, що стоїть над усім, і це відчуття 

або усвідомлення мого існування переконає її в тому, що ці прояви слідують принципу істини, 

справедливості і любові. 

68 Безумовно, необхідно було, щоб обдарована для цього служіння людина мала достатню 

переконаність для виконання такої тонкої місії, і якщо вона не змогла вчасно відкинути слабкості і 

схильності до матеріального, щоб прийняти Мій Божественний промінь, то прояв не мав тієї 

зовнішньої пишноти, якої завжди бажали слухачі, хоча за недосконалістю мовного вираження 

завжди була присутня суть і істина Божественного Духу. 

69 Якщо ви знайдете якісь відмінності у вираженні, вивчаючи Моє Слово, нехай це не 

відволікає вас, бо це не має ніякого значення. Натхнення приходить до всіх голосоносців, і вони 

надають йому мовної форми відповідно до тієї досконалості, якої досягли в мовному відношенні. 

70 Тримайтеся сенсу, бо саме його ви повинні забрати з собою. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 193 
1 Ваша душа бажає отримати Мої настанови, і Я вітаю це. 

2 Учні, ви повинні пильнувати, бо люди підуть досліджувати Мою роботу, яка, як дехто 

вважає, ґрунтується на земних науках. Тоді ви зробите його відомим як духовне вчення, яке 

перетворить світ. 

3 Не те, щоб я виступав як противник науки, бо наука - це знання, пізнання, світло. Навпаки, 

Моє вчення - понад усе людське знання. У Своїй Роботі Я пояснюю вам спіритизм, тобто пізнання 

духовного, Божественного, пізнання вищого життя, що знаходиться за межами того, що є матерією. 

По правді кажучи, я благословляю науку, яку люди розвинули на благо людства. 

4 Зараз настав час, коли багато говоритимуть про душу і про науку. Наука - це не лише 

привілей тих, хто фізично готується до її пізнання, бо вона є світлом, яке походить від духу, що 

отримує його від Бога. 

5 Мої божественні настанови - це вища наука, яка вчить вас удосконалювати свою душу. Я 

також дав вам мозок і серце, щоб ви могли керувати своїми думками і почуттями. 

6 Знання, які Я дарую вам в цей час, не мають меж, вони всеосяжні, вони безмежні. У ній ви 

знайдете істинні знання про духовне і матеріальне життя. 

7 Тепер я бачу, що ви здатні зрозуміти Моє вчення і проникнути в його таємниці. За 

допомогою науки, пов'язаної з матерією, ви знаєте закони, які керують усім творінням, і що це 

сконденсовано у вашому власному тілі. І коли ви багато вивчите і пізнаєте закони, які раніше були 

для вас таємницею, ви опинитеся перед порогами потойбіччя, де вас чекає серце Отця, що прагне 

щомиті до спілкування з вами. Що може бути для вас невідомим, якщо ви знаєте Моє вчення? 

8 Тому кажу вам, що моє просте вчення дасть вам вищі знання, які не дадуть вашому серцю 

занепасти духом у присутності вчених світу цього. 

9 Щоб розкрити сенс кожної події в природі або у своєму житті, не потрібно вдаватися до книг 

науки, щоб звернутися до них. Вам достатньо буде тренувати своє сприйняття і очищати своє серце, 

щоб натхнення полилося з ваших вуст. 

10 Якщо ж, перебуваючи в межах Моєї Справи, ти відчуватимеш себе неповноцінним і 

відкидатимеш допомогу, яку можеш отримати через свою молитву, то будеш названий дурнем і 

невігласом. 

11 Зрозумійте, що коли Я говорив вам, що буду проявляти Себе вам в цей час через уми 

невігласів, Я хотів дати вам зрозуміти, що Я не вибирав для Свого прояву тих, кого ви називаєте 

вченими або філософами. Проте мозок, який передає Моє натхнення, виявляє в душі світло, а 

світло - це мудрість. 

12 Ще раз кажу вам: боріться, бо поки душа знаходиться на шляху розвитку, вона буде 

піддаватися спокусам. Тому Я наставляю вас і даю вам силу, щоб ви могли перемогти свої погані 

нахили. Якщо ваша душа сильна, вона дасть силу розуму і тверду волю серцю для подолання 

бажань плоті. Якщо людині не вистачає світла, її душа не розвивається. Тоді життєві перипетії з 

силою впливають на його серце, і він подібний до човна, який перекидається посеред бурі. 

13 Коли людина духовно підготовлена, вона ніби вдягається в незламну броню проти спокус 

спокуси. 

14 Я відкрив вам ці вчення для того, щоб, спіткнувшись або впавши на мить на шляху, ви могли 

усвідомити свій проступок і шукати шлях до виправлення. 

15 Якщо ви будете поводитися смиренно, ваше духовне багатство збільшиться в житті, яке вас 

чекає. Тоді у вас буде мир, який подарує вам найпрекрасніше відчуття вашого існування. У вашій 

душі з'явиться бажання служити Отцю, будучи вірним охоронцем того, що Він створив, бути 

розрадою для того, хто страждає, і спокоєм для того, хто не має душевного спокою. 

16 Не тільки моє слово сповіщає вам про мою присутність у ці хвилини, але й ваша власна душа 

глибоко відчуває мене. 
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17 Я вітаю вас. Ось суть моєї 

Слово, яке живить серце, щоб його почуття були в гармонії з душею. Не знаючи ваших наук і 

філософій, ви досягаєте мудрості. Ви - провидці і володієте дарами інтуїції і віщування, за 

допомогою яких отримуєте Моє натхнення. 

18 Не встигнуть люди об'єднатися в моєму законі, як прийде звістка про війну. Людство 

очиститься, і тоді настане Царство Святого Духа. 

19 Ваша справа - інтерпретувати через розумову здатність людини те слово, яке дав вам 

Учитель. Не створюйте доктрин, які відокремлюють вас від мого божественного вчення, бо це 

універсальне вчення, яке об'єднає вас усіх. 

20 Зрозумійте, що ви в змозі зігнути непокору тіла, щоб застосувати Мої уроки. 

Принеси. Творіть добро, сіючи любов і милосердя, і тим самим ви даруєте світло і прогрес своїй 

душі. 

21 Я залишаю вас відповідальними за це слово, яке ви почули, і яке ви повинні передати зі 

щирістю, з якою ви його прийняли. 

22 Мій прихід у цей час є новим запрошенням на шлях закону, і весь сенс цього слова полягає в 

тому життєвому правилі, якого я колись навчав вас: "Любіть один одного". 

23 Будьте згодні з судовими процесами. Зрозумійте, що ви не позбавлені спадщини люди, а 

люди, які так чи інакше завжди користувалися моїми благами. 

24 Марія, любляча Мати, так само дарує вам свою материнську любов через людську здатність 

розуміння і наповнює вас радісною відвагою, щоб ніякий відчай не наздогнав вас у вашому житті. 

25 Блаженна душа, що бачить обличчя Отця. Блаженні ви, що досягли свободи думки і 

відкинули культові форми і догми, щоб шукати Мене. Мої настанови просвітили вашу здатність до 

пізнання, і тепер ви знаєте, що справи, почуття і чистота серця - це найкращий спосіб поклоніння 

Отцеві і виконання Його Закону. Так людина досягає досконалого спілкування зі своїм Творцем, 

духовного спілкування, в якому дитина може сказати: "Отче, твори в мені волю Твою", а Отець 

може відповісти їй: "Любіть один одного, як Я вас люблю". Цей голос буде звучати в душі кожного, 

хто підніметься внутрішньо. Цей голос буде формувати серце і душу того, хто наближається до 

Мене. Ця спільність буде як бальзам для душі, яка в цьому житті очищається і очищає себе через 

матерію, щоб досягти мудрості і пізнати свого Творця. 

26 Саме тому Я говорив вам, що те, чого ви навчитеся в цьому світі, послужить вам на шляху, 

який веде душу до життя вічного. Якщо ви виконаєте своє завдання в цьому житті і скористаєтеся 

його уроками, то, покинувши тіло, ви будете подібні до пахощів, які виходять від квітів, бо ви 

вселите в серця добро. 

27 Відчуй свого Господа у своїй душі і відчуй найвищу насолоду від перебування в Ньому. Бо 

Єгова, Творець, є в усьому, і ця радість буде збільшуватися в вас у світлі того, що Я прийшов знову і 

проявляю Себе через людський розум, щоб продовжувати давати вам Мої вчення. З'єднайте свою 

радість з тією, що переливається з мого духовного світу. Ці істоти говорять вам у своєму посланні, 

що їхній світ, хоч і нескінченно більший за ваш, є лише атомом світу досконалості. 

28 Години, проведені зі Мною, ви не витратили даремно, вони світлі для вашої душі, бо вона 

просвітлена мудрістю Вчителя. Коли з глибини твого єства піднімається голос, який говорить: 

"Учителю, я вірю в тебе, бо через слово своє ти даєш духу нашому не тільки мудрість, а й силу і 

надію перенести страждання цього життя", - воістину, твій дух заговорив. 

29 Сьогодні ви вчитеся розмовляти зі Мною і насичуватися духовним змістом Мого вчення. 

30 У цей час, який є останнім часом благодаті, я закликаю вас виконувати мої заповіді. Я 

залишу вам свою спадщину любові, через яку люди об'єднаються один з одним і всі об'єднаються з 

Господом. 

31 Ваше серце говорить Мені: "Учителю, після 1950 року, до кого ж тоді ми пристанемо?". 

Відповідаю: До Мого Слова, яке Я залишу вам як заповіт і яке буде надруковане. 
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32 Ви ще ненадовго залишитеся на землі для виконання Моїх доручень, і коли Я оголошу вам 

про Свій швидкий відхід, Я скажу вам, як свого часу сказав апостолам: "Куди Я йду, ви не можете 

йти зараз. Але прийде час, коли ви підете туди, куди йду зараз я". 

33 Щоб допомогти вам піднятися, спускаються до вас Мої слова розради. Кожна з них - це 

промінь світла, який освітлює ваш розум, щоб він міг зрозуміти почуття та ідеї, гідні вашого Отця і 

вас самих. 

34 Спіритуаліста можна впізнати за його словами, простими і зрозумілими у вираженні, але 

глибокими за змістом. 

35 Спіритуаліст не буде шукати власного блага, але буде вміти повністю віддавати себе іншим. 

Цей учень заповнить порожнечу в серцях людей. Він допоможе своїм ближнім удосконалити 

уявлення про Бога. Насправді легко служити і жити в гармонії з іншими. 

36 Апостоли цього вчення дадуть світові зрозуміти, що не потрібно пропонувати Мені місця 

зборів або церкви, повні розкоші, щоб умилостивити Мене за злочини, які вони вчинили перед 

Отцем або своїми ближніми. 

37 Коли людина пізнає, що вона більше дух, ніж матерія, вона принесе Господу своєму квіти 

вічної частини свого єства - душі-духу. 

38 Протилежні сили будуть протидіяти розгортанню духовності. Бо дехто не захоче, щоб те, у 

що вірили і що практикували, і що панувало протягом століть, було зруйновано. 

39 Моє божественне вчення нікому не нав'язується, нікому не вселяє страху. Вона буде м'яко 

проникати в душі своєю переконливістю, своєю правдивістю, своєю справедливістю. 

40 В усьому світі люди шукають причину того, що вони називають явищами і які прояви 

притаманні розвитку всього, що є у творінні. 

41 Багато чого навчилося людство, велика різниця між людством, яке населяє землю сьогодні, і 

тим, що було в минулі часи. У духовному плані ви також матимете великий прогрес, який вразить 

вас, коли ви порівняєте його з духовним регресом, в якому ви живете сьогодні. 

42 Будьте готові до часу битви. Зміцнюйте свою віру і готуйте свою душу до зустрічі з тими, хто 

буде боротися з вами. Моє слово ще з вами, щоб дати вам останні імпульси і останні вказівки. 

43 Я хочу, щоб ви були глибоко переконані і непохитно йшли за Мною до кінця. Твоє серце 

говорить Мені: "Ти сумніваєшся в нас, Учителю?". Але я кажу вам: Чи не клялися ви багато разів 

слідувати за Мною, а в хвилину випробування до вас приходили сумніви? 

44 Я не ставлю вам умов і не вимагаю від вас жертв. Я лише хочу, щоб ви знали, що добро, яке 

ви робите для свого ближнього, є благом, яке ви робите для себе. 

45 Передавайте Моє вчення і робіть всіляке добро, не просячи грошей. Не обманюйте нікого. 

Якщо вашим діям все ще бракує чистоти - час змінюватися. Довіртеся Мені, вашому Вчителеві. 

46 Іноді ви благаєте у Мене сили, щоб мати можливість служити своїм ближнім, знаючи, що ви 

теж бідні в цьому світі. Страждання лякають вас, і ваше серце впадає у відчай. У такі моменти ви не 

довіряєте Мені. 

47 Коли вас огортає страждання, ви просите, щоб воно негайно покинуло вас, тому що воно 

здається вам нестерпним. Причина цього в тому, що в вас немає досконалості, тому що вашій душі 

не вистачає розкриття. Ти думаєш, що не заслуговуєш на це очищення, не приходиш до 

усвідомлення того, що біль часто є лише уроком, щоб після нього ти краще зрозумів того, хто 

страждає. 

48 Повною мірою використовуйте своє існування на землі, страждайте з любов'ю, піднесенням 

і терпінням, щоб очиститися тут від своїх плям. Коли біль пройде і мир повернеться у ваше серце, 

радійте цьому і тримайтеся за нього. Навіть своїми стражданнями ви повинні бути прикладом і 

повчанням. Я не хочу, щоб про спіритуаліста судили як про красномовного на словах і ганебного на 

ділі. Свою віру і свої слова завжди треба підтверджувати похвальними справами. 
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49 Не забувайте, що коли ви просите Моєї допомоги, Я вже пройшов перед вами, щоб 

прокласти вам шлях. 

50 Дійте по совісті, щоб, коли настане момент вашого суду, ви могли відповісти за свої вчинки. 

Не чекайте від Мене покарання, Моє правосуддя ніколи не карало. Тоді моя любов не мала б сили. 

Кожен сам собі суддя, і скільки разів мені доводилося рятувати вас від вас самих. Бо ви носите в 

собі ворога - злобу, егоїзм, марнославство. 

51 Через все це ви зрозумієте, що одного життя недостатньо для того, щоб душа очистилася. 

52 Прийде час, коли ви зможете зайняти позицію вчителя. Тоді я буду з вами, щоб допомогти 

вам у важкі моменти. 

53 У своїх серцях ви кажете Мені: "Отче, будь благословенний, бо Ти прийшов до нас, коли ми 

не могли прийти до Тебе". 

54 Людина, через яку Я проявляю Себе, зникає на ваших очах, і залишається тільки Моя 

божественна сутність, яку ваша душа вбирає в себе за короткий час Мого прояву. 

55 Ви прекрасно знаєте, що в цих людських тілах немає нічого божественного, що вони - лише 

інструменти для передачі Моїх послань. Ось чому ви дозволили своїй душі добровільно втекти, 

подалі від будь-якого фізичного впливу, щоб насолодитися Моєю присутністю. 

56 Я часто говорю з вами про істинну місію, яку несе глашатай, щоб ви знали, до якої міри він 

надає досконалості своєму слову, які межі його здатності передавати. Тоді ви зможете судити про 

кожний Мій прояв справедливо, з повним знанням того, що ви повинні приписати Мені - 

наприклад, мудрість і духовний сенс - і що ви повинні віддати належне глашатаєві, тобто його 

хорошій підготовці. Таким чином, ви не можете впасти в помилку, приписуючи Мені 

недосконалість тих, через кого Я проявляю Себе, або, навпаки, приписуючи глашатаєві ту мудрість і 

повноту сенсу, яку передав з його допомогою Мій Дух. 

57 Тому Я буду говорити з вами часто, бо вам загрожує фанатичне захоплення зовнішньою 

формою цього Слова - формою, за яку відповідає носій голосу, бо він є знаряддям Мого прояву. 

58 Якщо ви вчасно не подумаєте про все це, то ваша схильність до всіх зовнішніх актів 

поклоніння стане настільки великою, що ви не зможете звільнитися від свого зовнішнього 

мислення, коли настане момент випробування. Що це за момент випробування, про який я 

говорю? Це той день, коли Я дам вам Своє останнє слово через носія голосу. 

59 Я не став тримати в таємниці призначену дату, щоб ви всі були готові до цього дня. 

60 Цей народ великий, і він має багато гілок. Тим не менш, немає жодної громади, в якій не 

було б висловлено моєї волі припинити моє проголошення в 1950 році. 

61 Ви всі знаєте, що це проголошення не буде тривати вічно, що Я з перших днів Свого прояву 

давав людям знати, що в такому вигляді Я буду давати про Себе знати людям тільки певний час. 

62 Інше одкровення, яке Я дав у всіх церквах, де звучало Моє Слово, - це те, в якому Я сказав 

вам, що вам судилося в майбутньому вступати в спілкування зі Мною від духу до духу, тобто без 

посередництва через людей, символи або зовнішні форми поклоніння. 

63 І в залі засідань, що вміщає великі натовпи людей, і в скромному місці, де збираються лише 

кілька учнів, - і у великих містах, і в провінції, і в маленьких селах - відкривалася суть Моєї Справи. 

Ви можете сміливо робити крок до одухотворення. Я зміцнював вас у кожному з Моїх вчень, щоб, 

коли настане вирішальна година, коли ви повинні будете довести свій послух, смирення і любов до 

Вчителя, ви знали, як слідувати за Ним, жертвуючи собою, коли це необхідно, і відмовляючись від 

того, що довгий час було вашим стимулом, з повним усвідомленням того, що це зречення являє 

собою для всього народу великий крок вперед на шляху до одухотворення. 

64 Якщо ви не прислухаєтеся до цих підготовчих вказівок, буде дуже болюче пробудження для 

тих, хто в даний час не надає їм того значення, яке вони мають. Це пробудження може бути в день 

мого від'їзду або через деякий час після нього, але в будь-якому випадку воно буде болючим. 

65 Я хочу позбавити вас від випробувань, в які вас може втягнути непослух, неправильне 

тлумачення або нерозумність. Але якщо хтось після всього того, в чому Я вас наставляв і від чого 
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застерігав, вважатиме себе сильнішим за Мене, мудрішим і більш виправданим, ніж Я, у відданні 

наказів, і свідомо не підкориться тому, що Я наказав, той винесе і підтвердить свій вирок, величина 

якого буде відповідати ступеню його проступку. 

66 Там, де моє слово найбільше розквітло, там буде найбільша відповідальність. Бо саме там 

найяскравіше засяяла моя педагогічна діяльність і найкраще виразилася моя праця. Тому з цих 

місць повинен буде виходити найкращий приклад для інших, для незначних, щоб усі виконували 

Мою Волю. 

67 Одні приїхали з далеких країв, інші - з ближніх, але всі прагнуть цього слова, яке наповнює 

серця миром. Не запитуй у людства, чи правда, що Я дала про Себе знати за цей час. Що можуть 

сказати вам ті, хто не знає про Мій прихід і Мої нові одкровення? Моє Слово - на дні ваших 

сердець, і всередині себе ви знайдете його сенс. 

68 Я покликав вас, Я обрав вас. Не накази людей, а Моя Воля привела вас у ці скромні місця, де 

ви чуєте Моє Слово. Я давно закликав вас почути Моє вчення, бо цей прояв скоро закінчиться. 

Хтось прийшов раніше і надовго освіжився, хтось прийшов пізніше, але вони будуть знати, як 

використовувати вчення. 

69 Ви не випадково стали на цей шлях. Ви - народ Божий давній, нинішній і вічний, народ, 

якому було дано одяг, по якому тільки я міг впізнати вас. Я, Отець, що охороняє дні і ночі 

улюбленої дитини, прийшов до вас, щоб ще раз закликати вас і відкрити вам, що духовно ви такі ж, 

як і ті, кому в минулі часи був вказаний шлях життя і істини. 

70 Це життя на землі - ще одна можливість, дана вам для того, щоб ви скористалися нею і 

підкорилися Моїм законам і заповідям. Часи минули, сьогодні Я прийшов, щоб звернутися до вас 

через глашатаїв, підготовлених Моєю Божественністю. 

71 Ілля давав про себе знати духовно через органи розуміння, які згодом використовував Я, і 

через ці передавачі ви отримали тлумачення минулих одкровень. Через інтелект перших глашатаїв 

були підготовлені ті, хто мав іти за ними по цьому шляху, ті, хто згодом розмножився і зробив мій 

голос чутним у багатьох регіонах. Цих Я назвав носіями голосу. 

72 Сьогодні, коли залишилося лише три роки до завершення Моєму Слову, Я прошу ті серця, 

які передають чисте натхнення Всевишнього, щоб, досліджуючи власну совість, вони усвідомили, 

що і їхня робота, і Моє Слово повинні досягти кульмінації в цей останній короткий період часу. Для 

цього необхідно йти на жертви, щоб бути такими сприйнятливими і підготовленими, якими вони 

ще ніколи не були. 

73 На них чекатимуть спокуси, але вони не будуть самотніми, бо праворуч і ліворуч від них Я 

поставлю ангелів і духів світла, які стежитимуть за їхніми кроками. 

74 Досі людство не зрозуміло, як духовно і безпосередньо контактувати зі Мною. Саме тому Я 

завжди посилав істот світла, через яких говорив зі світом. Чому ви дивуєтеся зараз, адже Я також 

говорив до людства вустами Мойсея і пророків? Багато істот у потойбічному світі просять Мене про 

це. Я посилаю їх втілитися у світ, щоб принести допомогу цьому людству, яке гине. Але Я сказав 

людству: посланці вже на землі, посланці Мої вже призначені і розсіяні по всьому світу. Всі вони є 

частиною мого народу і повинні довести свою мужність і піднесеність. 

75 Ти не прийдеш до Мене ні з порожніми руками, ні з глухим пшеничним зерном, бо тоді ти 

не будеш вважати себе гідним навіть думати про Мене. 

76 Подивіться на людей в різних куточках світу і в різних конфесіях, як вони чекають на промінь 

мого світла і сподіваються, що мій голос заговорить до них. Послухайте їхні благання і їхні 

прохання, почуйте, як вони благають про мій прихід і кажуть мені: "Отче, ми вже давно чекаємо на 

тебе, а ти все не приходиш. Ми вже багато вистраждали, але Ти, Спасителю наш, не прийшов нам 

на допомогу". 

77 Прокиньтеся зі сну, учні, щоб дозволити людству пізнати Мою Духовну Роботу. Тоді Я скажу 

тим, хто любить Мене: почекайте ще трохи, бо незабаром настане момент, коли ви відчуєте Мене 

близько до свого серця. 
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78 Учні, підбадьорюйтеся Моїм Словом, і якщо ви впадете у відчай на короткий час після довгої 

праці на безплідних полях, Я дам вам відпочинок, і після цього ви з великою відвагою вирушите в 

дорогу до життя. Будьте радісними і живіть пильно. 

79 Подбайте про те, щоб людство повірило в Мій прихід через ваші власні справи. Освятіть свій 

дім добром, милосердям, любов'ю, але не тільки для тих, хто в ньому живе. Відкрий свої двері і 

дозволь нужденним, хворим і стражденним увійти через них. З милосердям, з яким Я приймав вас 

у цих місцях зустрічей, приймайте і ви своїх ближніх у ваших домівках. 

80 Вивчайте Моє Слово, осягайте все, що Я вам сказав. Вам не потрібно шукати в земних книгах 

знання про духовні речі. Я був твоєю книгою, а мій духовний світ - однією з її сторінок. 

Дотримуйтесь їх. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 194 
1 Моя любов з вами. Підійдіть до цього джерела, мандрівники життя, підійдіть і пийте, о 

боязкі серця. 

Руки, що тягнуться до Мене по допомогу, передають Мої блага. Відпочивайте тут, усі ви, у затінку 

дерева життя. 

2 Не всі ви приходите з плачем. Навіть серед цього натовпу тут є ті, хто, радіючи останнім 

отриманим благам, приходять і кажуть Мені в серці: "Спасибі, Отче, милість Твоя до нас незмірна". 

3 Серед вас живе вічний Дух любові - Той, Хто став людиною в іншому часі, щоб жити з 

людьми і спасати їх від пороку, гріха і темряви. 

4 Я - той самий, час для Мене не йде, він підкоряється Моїй Волі. Саме тому я нагадую вам 

про ваше минуле і оголошую вам, ким ви будете завтра. 

5 Нагадую вам про ті слова, які Я писав у серцях людей у Другу Епоху, і про криваві сліди на 

Голгофі, якими Я позначив Свої кроки на землі. 

6 У моєму слові є мед, який може підсолодити ваше існування і назавжди прогнати гіркоту, 

яка в усі часи була нудним присмаком вашого життя. 

7 Якщо раніше ви не розуміли, з якою метою Я довірив вам Землю, то тепер ви досягнете 

пізнання свого призначення і свого завдання, щоб більше не помилятися. 

8 Подолайте свій застій. Завдання всіх душ - постійно розвиватися, трансформуватися і 

оновлюватися, поки не досягнуть досконалості. 

9 Я оголосив вам нову епоху, новий час, в якому ви струсите свою духовну інерцію і зробите 

ще один крок на шляху, який веде до вершини гори. Але не тільки моє слово сповіщає про новий 

час і промовляє до вас про розвиток і досконалість. Природа, яка вас оточує, теж показує вам це 

своєю мовою, яку ви не хочете ні чути, ні розуміти. Вона теж готується зробити крок до 

досконалості. Бо чим більше минатиме часу, тим більше її лоно прихищатиме все більш 

високорозвинених і досконалих істот. Тому цей дім має бути в гармонії з тими, хто його 

населятиме. 

10 Хіба ви не помічали знамення в царствах природи, в порах року, на небосхилі, на землі або 

на морях? Чи ви сліпі і не бачите тих знаків, про які Я говорю вам, чи глухі, щоб не чути їхніх 

закликів? Знайте це і сповістіть про це людству, як це робили пророки давнини. Бо незабаром вашу 

планету струсоне в усіх сферах. Як дерево, коли його б'є буря, земля буде трястися, і на гілках 

дерева залишиться тільки те листя, яке має життя, бо засохле буде скинуте і віднесено вихором. 

11 Ці дні стануть випробуванням для всіх людей, і тільки в молитві і добрі вони знайдуть захист 

і спокій. 

12 Як було б чудово, якби на землі з'явився народ, який був би як двері порятунку, який був би 

як маяк у темряві і мир посеред сум'яття! Чи не хотіли б ви бути цим народом? Слово, яке ви 

отримуєте, містить і навчає всього необхідного, щоб бути оплотом для людства в моменти його 

випробувань. 

13 Моя присутність серед вас і прояв мого слова не були простим збігом обставин. Все це має 

свій сенс, і він полягає в тому, що ви були покликані почути голос, який відкриває новий час, щоб ви 

могли вирушити, сповнені любові і віри, щоб поширювати послання, яке ви отримали. 

14 Як тільки це вчення у всій його щирості і правдивості стане дієвим у світі, люди потягнуться 

до нього, як спраглий і втомлений мандрівник через пустелю до оазису. 

15 Ви ще не можете сказати, що ця настанова вже дала про себе знати на землі, бо ви 

задовольнялися тим, що отримували Мої божественні послання. 

16 Перш ніж цей народ відправиться і понесе духовне насіння з усім тим світлом і змістом, з 

яким Я довірив його вам, він спочатку пройде через багато плутанини, він зробить помилки, 

протиріччя і профанації. 
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17 Добра поведінка, істинне поклоніння і добре виконання завдань прийдуть лише тоді, коли 

учні Третьої Епохи дадуть правильне тлумачення Моєму Слову і засвідчать Моє вчення своїми 

справами. 

18 Духовність ще не запанувала серед цього народу, бо він не зумів звільнитися від старих 

традицій і звичаїв, і, прив'язуючи до мого духовного вчення свої зовнішні способи дій і культові 

форми, він тим самим заважає людям розпізнати істинність цієї роботи. 

19 У Моїй скарбниці Я тримаю напоготові великі чудеса і справи, які виллються на світ через 

цей народ, як тільки вони будуть підготовлені. 

20 Я чекаю на одухотворення цих натовпів, яких я навчав і надихав досить довго для їхньої 

підготовки. До сьогоднішнього дня я не бачу тих плодів, на які розраховую. Де ваша злагода і 

братерство? Де ж покірність, смиренність і милосердя без корисливості? 

21 Як же далекий цей народ від того, щоб навчити світ духовності, і як же далекий від того, щоб 

бути гідним свідком Мого Слова! 

22 Я говорив вам, що в людстві є спрага і голод душі, що тільки чисте і ясне вчення, подібне до 

цього, зможе полегшити його скорботу і врятувати його. Але якщо це Слово і ця Справа не будуть 

представлені у всій своїй чистоті - то яку спасительну справу можуть здійснити ті, хто навчає цьому? 

З цієї причини, як тільки Моє проголошення закінчиться, Я дам цьому народу час для медитації, 

молитви, одухотворення і підготовки. Таким чином, коли він вирушить і стане посланцем Мого 

Слова, він буде учнем, який усвідомлює завдання, яке йому належить виконати, і його свідчення 

буде істинним. 

23 Кожне послання, яке цей народ принесе світові, буде містити розраду. У ній люди відкриють 

таємницю, яку несе в собі кожна душа, з її багатством якостей і здібностей, досі невідомих. В ній 

люди знайдуть те одкровення, яке навчить їх діалогу духу з духом. 

24 Добрі сіячі спіритуалізму ніколи не будуть вирізнятися чимось зовнішнім чи матеріальним. У 

них не буде ні манірності, ні значків, ні особливої манери говорити. Все, що стосується їх способів 

дій, буде зрозуміло і просто. Проте, якщо вони чимось і вирізняться, то своєю активною 

благодійністю та одухотвореністю. 

25 Істинні проповідники Спіритизму будуть відрізнятися не красномовством, а мудрістю і 

простотою своїх слів, але перш за все правдивістю своїх справ і праведністю свого життя. 

26 Пам'ятайте, що Я не потребував зовні красивого способу говорити на землі, щоб захопити 

серця натовпів, але що Я знав, як достукатися до них через любов, правдивість, цілющу силу і 

мудрість. Це той приклад, який ви повинні взяти до серця і наслідувати згідно з Моєю волею. 

27 Я також не хочу, щоб ви обмежували свою релігійну практику матеріальними місцями 

поклоніння, бо тоді ви ув'язните свою душу і не дасте їй розправити крила, щоб підкорити вічність. 

28 Вівтар, який я залишаю вам, щоб ви звершували на ньому поклоніння, якого я очікую, - це 

життя без будь-яких обмежень, поза всіма конфесіями, всіма церквами і сектами, бо воно 

засноване на духовному, на вічному, на божественному. 

29 Учні: Хоча багато з вас досягли старості з серцями, повними досвіду, слухаючи Моє Слово в 

цей час і отримуючи Мої нові одкровення, ви повинні були визнати, що ви лише малі діти перед 

обличчям Моєї мудрості. 

30 Ви повинні були опинитися на Землі на початку Третьої Епохи і почути Мене в такому 

вигляді, щоб стати вірними свідками Духа Істини, здатними пояснити світові Моє Вчення. 

31 Цей час, названий Мною часом духовного світла, буде ознаменований великим сум'яттям 

на своєму початку. Великі питання, глибокі сумніви, невпевненість і душевна боротьба виникнуть в 

людині. Все це буде ознакою того, що людина пробуджується до духовного життя. 

32 Я хочу, щоб усі мої учні були тоді в стані бодрствування і готовності, бо необхідно буде, щоб 

з їхніх вуст вийшло слово, яке усуне все невігластво, або яке заспокоїть бурю. Тоді ви відчуєте 

швидкість, з якою поширюється вчення духу, бо воно буде відчуватися в кожному серці і втамує 

біль, як вода втамовує спрагу спраглого. 
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33 Тоді життя зміниться. Конфесії, мораль, науки, філософія, всі ідеї зазнають великої 

трансформації, і люди, усвідомивши нарешті істинний сенс життя, намагатимуться наблизитися до 

виконання Моїх законів любові, справедливості і милосердя. 

34 Людина з часом зрозуміє, що її царство також не від світу цього, що її тіло або людська 

оболонка - це лише інструмент, через який її душа сприймає цей світ випробувань і відплати. Він 

врешті-решт дізнається, що це життя - лише чудовий урок, проілюстрований чудовими фігурами і 

образами, щоб учні, тобто всі люди, могли краще зрозуміти уроки, які дає їм життя, через які, якщо 

вони зможуть правильно їх оцінити, вони досягнуть розвитку своєї душі і зрозуміють сенс боротьби, 

яка робить їх сильними - біль, який загартовує, праця, яка облагороджує, знання, яке просвітлює, і 

любов, яка піднімає. 

35 Якби це існування було єдиним - істинно кажу вам, Я вже давно зняв би з нього біль, бо 

було б несправедливо, якби ви прийшли у світ лише для того, щоб випити чашу страждань. Але ті, 

хто сьогодні страждають і плачуть, страждають і плачуть тому, що колись насолоджувалися 

розпустою. Але цей біль очистить їх і зробить гідними піднятися і насолоджуватися в чистому 

вигляді в оселях Господніх. 

36 Тоді Я навчав людей, щоб вони навчилися жити у світі з чистотою і любов'ю. Сьогодні Я 

навчаю вас, щоб ви навчилися жити в одухотворенні, щоб ви підготували себе до того, щоб завтра 

жити в "Духовній Долині" серед істот світла. 

37 Людяність: Тільки тілу судилося розчинитися після того, як воно виконало своє завдання по 

відношенню до душі, служити їй інструментом або оболонкою. Але душа, яка була в тій істоті, 

світло її інтелекту, розум, воля, почуття - все це ніколи не вмирає, не може вмерти, тому що це 

частина безсмертної душі, яка оживила життя тієї істоти на землі. 

38 Улюблені діти, ви, які хочете завойовувати для себе душі на стежках різних конфесій, Я кажу 

вам, що ви повинні навчити людей думати, що ви повинні змусити їх думати, що ви повинні 

допомогти їм зробити правильні висновки. Обряд, форма, традиція, зовнішнє вже не можуть 

задовольнити душу нинішньої людини. Треба дати йому світло, сенс, істину, щоб він відчував себе 

впевнено на своєму шляху, щоб у години випробувань не думав, що він залишився один. 

39 Я бачу людей різного роду, в яких, хоча вони і вірять в Мене, віра настільки слабка, а знання 

настільки заплутані, що в житті вони нагадують ті кораблі, які пливуть без компаса, мандрівників 

без дороговказної зірки, яка вказує їм напрямок, або подібні до овець без пастуха. 

40 Я даю вам ці вчення через деяких ваших братів і сестер, яких Я вибрав з-поміж безлічі 

людей, щоб скористатися їхнім розумом і донести це послання до вас. 

41 Сьогодні навколо цього Слова починає формуватися спільнота. У закутках міст, в усамітненні 

бідності і в тиші простого життя відкривають свої двері зали засідань, де Я дозволяю Своєму 

вченню бути почутим як Отець, як Суддя і як Учитель. 

42 У майбутньому байдужість, з якою багато хто буде 

Я сподіваюся, що завдяки цьому посланню байдужість, з якою багато хто сприйняв звістку про мою 

нову присутність серед людей, зміниться на протилежну. І презирство інших до цієї роботи згодом 

перетвориться на зацікавленість і викличе у людей бажання відправитися на пошуки свідчень, 

записів і доказів, які допоможуть їм зміцнити свою віру. 

43 Я подбаю про те, щоб ці серця знайшли сліди Моїх ніг у цей час, і коли вони постануть 

переді Мною, Я скажу їм: "Ласкаво просимо, улюблені люди, збирайтеся і слухайте Моє Слово". 

44 Любов - це те, що Я відкривав вам у всі часи, і сьогодні, у прояві через інтелект Моїх 

обранців, Я не міг виявити Себе інакше. 

45 Це вчення сьогоднішнього дня ставить вас на шлях до розуміння вчення, яке Я дав вам 

через Ісуса в Другу Еру, щоб ви могли пильно зберігати його суть в своєму серці і випромінювати 

його від Нього, коли це необхідно. 

46 Це Слово буде відчуватися в усьому світі, бо все підготовлено для Мого духовного діалогу з 

усіма людьми, свідками якого вони стануть. 
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47 Твоя душа завжди шукала Мене, і Я ніколи не залишав її в спокої. Куди б ви не направили 

свої кроки, Я був з вами, Моя любов стежила за вашими кроками. 

48 У всі віки Я відвідував вас і бачив, що ваша душа здатна була впізнати Мене. Зараз перед 

душею стоїть завдання утвердити себе перед обличчям слабкостей плоті, щоб вона зрозуміла, який 

шлях правильний і яке її завдання в цей час благодаті. 

49 Я покликав вас, Я навчив вас, і ви будете розповсюджувачами мого вчення, цього слова, яке 

ви скоро перестанете чути. Наближається момент, коли Христос перестане передавати Своє Слово 

за допомогою людського мозку. Але ваше сприйняття буде достатньо натреноване, щоб вловити 

Моє Слово, а ваша душа - щоб прийняти Моє натхнення. 

50 Я говорю з твоїм духом, з тим атомом, який народився з Мене і який, оскільки вийшов з 

Мене, належить Мені. Як Я сказав тоді: "Царство Моє не від світу цього", так і вам кажу: "Царство 

ваше також не на землі". Воно за межами всього, що вмирає, за межами всього, що змінюється, і 

за межами вашого розуміння. 

51 Зараз настав час для кожної душі прокинутися і пробудитися до істинного життя. При цьому 

Я не хочу, щоб ви зрозуміли, що ви повинні нехтувати тим, що Я дав вам на цьому світі. Поки ви 

живете на ній, ви повинні підкорятися її законам. Я лише прошу, щоб ви присвятили Мені короткий 

час дня, щоб зробити добру справу для своєї сестри - людства. 

52 Моє благословення нехай буде з вами, бо в вас Я благословляю всіх Моїх дітей. 

53 Нехай Ваша душа спочиває в цей день зібрання всіх церков. Як у той час, коли Я вибирав 

Своїх учнів, але в той час Я також давав Своє Слово всім, хто хотів його почути, так і в цей час Я 

вибираю тих, хто повинен слідувати за Мною сьогодні. Але Я допускаю, щоб Моє Слово було 

почуте і великими масами людей. Дорога призначена для всіх, як і хліб Мій. Але не всі зможуть 

приїхати одночасно. Хтось зробить це раніше, хтось пізніше. Але ніколи не озирайтеся назад. 

54 Той, хто збудував у своєму серці святиню, той крок за кроком слідує за своїм Учителем. 

55 Насіння, яке Я даю вам сьогодні і вчу вас вирощувати, походить з дому вашого Отця. Вона 

знайде відповідні сільськогосподарські угіддя в серцях людей. Перед тим правосуддя моє, немов 

серпом, зріже бур'яни, що вкрили поля, щоб зерно могло прорости. Поля знову будуть 

врожайними, на них ви знайдете Мої сліди, які не змогли стерти ні світ, ні люди, ні гріхи, ні 

пристрасті. Мої сліди переживуть віки і залишаться свіжими у вічності. 

56 Люди прокинуться від глибокої летаргії і, заглянувши всередину себе, відкриють своє 

духовне Я, а почувши голос своєї совісті, відкриють Мій божественний слід, по якому 

поспішатимуть до Мене. Ви повинні будете розсіяти Моє насіння по всьому світу, а потім, коли 

прийдете до Мене за своєю нагородою, прийдіть до Отця вашого, нехай навіть з колоском, але щоб 

він був доброго ґатунку. Навіть якщо ви нічого не принесете, Я прийму вас, бо Я є любов і 

милосердя. Але пам'ятайте, що ви повинні пізніше взятися за зерно, яке залишаєте недоробленим, 

щоб завершити свою роботу. Чи не заростуть поля бур'янами, чи не окупують їх шкідники? 

57 Цим Я хочу сказати вам, що коли ви відчуєте Мій заклик, то повинні негайно слідувати йому, 

щоб ви могли використати час, який Я довірив вам для виконання вашого завдання. Подумайте над 

усім цим і ви зрозумієте, що саме ви самі можете як заслужити нагороду у вигляді благополуччя і 

миру, так і підписати їхній вирок своїми правами. 

58 Незважаючи на юрисдикцію Мого Слова, це люблячий Батько, який говорить з вами. 

Подивіться, як розпростерся Мій покров, покриваючи всіх, не зважаючи на ваші гріхи. 

59 Вивчайте Моє слово, воно є світлом, яке освітлює вашу душу, щоб вона почула голос совісті. 

Зараз час благодаті, коли це світло проникає до кожної людини. 

60 Я - Христос, який звертається до вас у любові, щоб ви відкрили Мені біль людства. Бо ви - ті, 

хто вірить у цей прояв. Я кажу вам: Я оселюся у ваших серцях. 

61 Скільки людської крові пролилося на землю за цей час! Подивіться на Моїх дітей в їх 

безмірному болю, коли вони шукають і закликають Мене різними способами, в той час як 
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внутрішнє передчуття підказує їм, що прийшов час для Моїх посланців звернутися до народів і 

людей, щоб укласти мир. 

62 Кожна релігійна громада очікує, що диво мого повернення стане реальністю в лоні їхнього 

культу, в рамках їхнього віровчення або в їхніх формах богослужіння. 

63 Але вам Я кажу, що ви вірите в Мій прихід, що ви знаєте, як зі Мною спілкуватися, і що ви 

врятовані. Ви є тими, хто підходить для того, щоб донести це послання любові до ваших ближніх. 

64 Ось, народ не знаходить вирішення своїх конфліктів ні в своїх законах, ні в своїх церквах, і 

він відчуває себе оточеним атмосферою темряви. 

65 Біль має в собі достатньо сили, щоб зупинити їх на шляху і змусити підняти очі до Мене, щоб 

почути Мій голос, подібно до того, як вас зупинили на шляху, щоб ви відкрили очі духу і побачили 

Мене заново. Але нині саме вам доручено донести Моє Слово до всіх людей - і до того, хто 

піднявся завдяки своєму таланту, і до того, хто мало розвинений. 

66 Тільки спочатку той, хто почує благу звістку, буде здивований, бо потім він згадає, що ще до 

приходу Месії в Другу Еру Його прихід був сповіщений через пророків, так само, як і Мій прихід був 

сповіщений в цей час. Я сам сповістив вам про це устами Ісуса і відкрив вам знамення, які 

з'являться на доказ Мого приходу. 

67 Оскільки все відбулося, люди переконаються. Ось світло Святого Духа, яке просвічувало вас 

у всі часи. Бо Божественне світло було, є і буде завжди. 

68 Знову моя правда буде боротися з невіглаством, з якого виростають фанатизм, 

ідолопоклонство і релігійний ентузіазм. Бо фанатизм сліпий, ідолопоклонство матеріалістичне, а 

ревнитель лицемірний. 

69 Я висвітлю глибини безодні, щоб усі душі піднялися з неї чистими і просвітленими. 

70 Ніколи у вічності не зупиниться розгортання і розвиток душі. Бо ви всі підпорядковані закону 

досконалості. 

71 Якщо душа іноді не просувається по своєму шляху, то це відбувається через вплив тіла. Тоді 

вона повинна надолужити згаяний час, прискоривши свої кроки, або через нові втілення. 

Усвідомте, що коли Я суджу вас, то суджу з любові, але ніколи не як покарання. Любіть завжди, і ви 

ввійдете у вічне життя з миром. Коли прийде смерть, душа ваша не буде тривожитися, бо вона 

прийде лише до тіла, яке порине в лагідне лоно могили. 

72 Ідіть з миром до духовного дому, знаючи, що між людьми настав вік Святого Духа, Духа 

Істини. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 195 
1 Слухайте Моє вчення, улюблені учні. 

2 Через натхнення голосоносця до вас доходить Моє слово, сповнене повчань. Почувши її, ви 

зрозуміли, що вона є активною силою, бальзамом і оновленням, а в її суті ви прозираєте життя 

душі. 

3 Не думайте, що вашому Вчителеві досить того, що ви оточені вами. Є ще дещо, що ви 

повинні зробити, що дійсно догодило б Йому, а саме: сплатити той борг, який ви винні Йому, і який 

ви ще не сплатили. Це борг, який тяжіє над вами впродовж усіх періодів часу, що ви живете на 

землі. Ось чому ви відчуваєте докір у пестощах Мого Слова. В її любові ви відкриваєте заповідь, а в 

її суті - закон. 

4 Ваш розум іноді збивається на манівці і чинить опір цьому обов'язку спокути, і це тому, що 

тільки душа може визнати цю провину. Але якщо вона дозволить затягнути себе земними 

задоволеннями, то стане вигнанцем духовно. 

5 Я хочу, щоб Мої учні були тверді у своїй вірі і переконаннях, щоб вони не належали до тих, 

хто говорить, що вірить у Моє Слово, хто стверджує, що йде за Мною, але коли відчуває, що пісок 

пустелі горить під ногами, то боїться продовжувати свій шлях, бо відчуває, що залишає позаду 

багатства, які є в цьому світі. Це лише лицеміри, вони ще не стали учнями. 

6 Не чекайте, що цей шлях буде встелений трояндами, радше очікуйте, що він буде 

сповнений терням. Це той самий шлях, яким йшов Ісус, це той шлях, який веде на вершину 

Голгофи. 

7 Це моє слово вказує вам правильний напрямок, щоб ви не спіткнулися. 

8 Це час, коли кожен розум і кожна душа приймуть Моє світло. Деномінації та доктрини 

досягнуть повної ясності, і ви будете здивовані, коли побачите кроки до одухотворення, які роблять 

ваші співвітчизники, не чуючи цього Слова. 

9 Моліться за мир у всьому світі і визнайте, що Моє милосердя врятувало вас від війни. 

10 Істинно кажу вам, незважаючи на ваше захоплення і любов до Мого слова, ви не надали 

йому тієї цінності, яку воно має. Але прийдуть прийдешні покоління і будуть дивуватися цьому і 

будуть переповнені благоговінням і трепетом перед книгами, які будуть записані. 

11 Ви - ті, кого я знайшов сплячими в лоні різних релігійних спільнот, і хоча всі вони - шляхи, що 

ведуть до однієї мети, я хотів ще раз показати вам найкоротший шлях. 

12 Будьте однодумцями, любі діти, і живіть у мирі. 

13 Все ближче і ближче той момент, коли Я перестану давати вам Мої настанови, той 

прекрасний урок, який ви так довго отримували за допомогою людського розуму. Такою була Моя 

воля, щоб ви були підготовлені так, щоб вас ніщо не здивувало, щоб вороги Моєї Справи знаходили 

в Моїх свідках непереможну силу віри, і у вас була абсолютна впевненість, що ви не самотні, що Я 

поруч з усіма Своїми дітьми. 

14 Сьогодні з вашого єства витікає сила, яка спонукає вас до праці. Це совість промовляє до вас 

зсередини. 

15 У матеріалі саме сила закону диктує вашу поведінку. 

16 У духовному - це Мій закон всеосяжної любові, і він проявляється в повітрі, яким ви дихаєте, 

у світах, які вас оточують, і в усьому творінні. 

17 Все вібрує в ритмі цього закону. Коли нижчі істоти народжуються, виростають і знову 

занурюються в лоно природи, це відбувається тому, що вони живуть у межах закону, не знаючи 

його. 

18 Але чому людина, хоча і наділена світлом духу, совістю, розумом і волею, так часто 

відхиляється від шляху, позначеного Моїм Законом? Причина в тому, що поки одні забувають Отця, 

інші формують хибне уявлення про Мене, обмежуючи Мене вигаданою людиною фігурою і 

забуваючи, що Я - духовна сутність і сила, і що все підпорядковане Моїй волі. 
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Коли людина з добрими намірами намагається вивчати творіння, в якому проявляється сила 

Божа, вона спостерігає і за насінням, занурюється в таємницю, яку воно містить. Він бачить, як вона 

проростає з землі, як рослина, він вивчає різні види, і хоча їхні характеристики різні, але всі вони 

живляться з одного лона - землі. 

19 Зерно є символом життя, примноження, перетворення і розвитку. Але якщо в такій дрібниці 

можна споглядати образ Творця - то наскільки більше це стосується, коли споглядаєш людину, 

Всесвіт або вивчаєш душу? 

20 Усвідомте, що не існує конкретної форми, в якій ви можете уявити свого Бога. Я є в усьому, в 

духовному і вічному, а також у матеріальній природі. Я - життя, простір і світло. Я - засіб від усіх зол, 

які можуть спіткати людину. 

21 У духовному є протиотрута від усякого зла, що мучить душу, подібно до того, як людина 

знаходить у Природі, за допомогою науки, ліки від своїх фізичних недуг. Якщо ви замислитеся, то 

побачите, що в різних сферах проявляється нескінченна досконалість Отця. 

Ваша уява і цікавість іноді виходять за межі того, що стосується вашого світу, і вам цікаво, чи 

існують люди на інших планетах і чи мають вони життя і розвиток, подібний до того, що ви маєте на 

Землі. Вивчайте і практикуйте Моє вчення, і коли прийде час, ви пізнаєте таємницю життя зірок. Від 

людини залежить, чи розірве вона цю завісу своїми заслугами. Перед ним стоїть завдання 

продовжити свій шлях розвитку, щоб його очі нарешті змогли побачити те, що відповідає Моїй Волі, 

і він зміг осяяти уяву своїх ближніх. Істинно кажу вам: не можна буде піднятися, доки не впадеш 

туди без страждання. Треба підніматися крок за кроком. Інакше людський мозок буде напружено 

працювати і не зможе нічого осягнути. 

22 Саме тому Я дозволив вашому розвитку відбуватися повільно, в ритмі вашого розгортання. 

23 З великих конфліктів людина черпає світло і робить нові відкриття для прогресу людства. 

Але людина забуває, що весь свій прогрес вона завдячує чомусь більш могутньому, ніж вона сама, і 

що у своєму розумі вона отримує світло Творця, яке є мудрістю. Приємно бачити, як ви зростаєте в 

знанні, але істинно кажу вам: Ви повинні прагнути більше до душі, ніж до матерії. Для цього Я нині 

даю вам одкровення, яке створить у вас справжнє уявлення про істот, як духовних, так і людських, і 

яке, у своїй простоті, містить знання, які відкриють вам шлях до кращого життя. 

24 Ви не побачите це життя очима свого земного тіла. Але ви можете оголосити ці вчення тим 

людям, які переживатимуть майбутнє тут. 

25 Зараз ви бачите тільки війни і кричите, що це кара Божа, хоча Я вчив вас, що Бог-Отець не 

карає події за те, що вони самі їх спричинили. 

26 Що стало причиною розгулу сил природи? Все це спричинено відсутністю гармонії, в якій 

живуть люди з природою, що їх оточує. 

27 Людина повинна, нарешті, усвідомити розвиток, якому піддається її душа, щоб відчути 

ступінь її прогресу чи регресу і шукати шляхи дій для досягнення її справжнього прогресу. Він 

повинен зрозуміти, що не повинен задовольнятися життям лише для себе, не повинен думати 

лише про земне життя. 

28 Тоді він зверне свій погляд у бажанні до Мого Закону - того, що Я дав людству з часів 

Мойсея, і, запитуючи таким чином, люди прийдуть до пізнання Вчення, яке Я відкрив вам у цей час, 

і зрозуміють, що воно всеосяжне. 

29 Діти мої, єднайтеся. Передайте ці знання, які ви здобуваєте, своєму ближньому. Не тільки 

збирайтеся в цих залах засідань, виходьте на природу, в гори, там Я дам про Себе знати серед вас. 

30 Ви називаєте цю епоху епохою світла. Але я кажу вам: Ви будете називати його так не тільки 

завдяки відкриттям людей, але й тому, що світло Святого Духа вилилося на кожен орган розуму, 

відкривши людству шлях, який веде до вищого життя, життя духовного. 

31 Моє слово цього часу буде служити розвитку душі та інтелекту людини завтрашнього дня. 

Наскільки великою буде здатність тих, хто осягне і розпізнає. 
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32 Для цього Я приходжу зі Своїм словом світла, щоб підготувати прийдешні покоління і 

сказати вам, що ви теж повинні підготувати шлях. 

33 Вивчайте це вчення, втілюйте його в життя, і у вас буде мир у серці, красномовство на вустах 

і переконливість у словах. 

34 Улюблені учні Вчителя: Прийдіть до Мене. 

35 Я знову прийшов до вас, відгукнувся на ваш заклик, бо бачу ваше бажання підготуватися. 

36 Людство зробило традицією в ці дні згадувати тих, хто вже не належить цьому світу. 

Людська уява намагалася сформувати уявлення про місце, де знаходяться ці істоти, і про життя, яке 

їх оточує. І бажаючи, щоб вони насолоджувалися вічним спокоєм, вони вірять, що бачать їх 

праворуч Отця і насолоджуються Його благодаттю. Вони далекі від реальності. Але ти, кому Я 

відкрив так багато реалій того життя, хоч і визнаєш, що серед людей існують різні уявлення про 

духовне життя, але будь єдиний духом з усіма і задовольняйся тим, що всі відчувають духовну 

вібрацію. 

37 Прийде час, коли ви зможете відкрити перед своїми ближніми цю книгу, яку Я нині довіряю 

вам, щоб ви могли передавати ці знання від серця до серця. 

38 Мета кожної душі - увійти в божественність після її очищення і вдосконалення. За це Я 

осяваю світлом твій шлях і даю силу твоїй душі, щоб ти піднімався крок за кроком. Залежно від 

рівня розвитку, яким ви володієте, коли ви покинете цю Землю, буде духовний дім, який ви 

оселите в потойбічному світі. Бо Всесвіт був створений як сходи до досконалості для душі. 

39 Коли ви виконаєте своє завдання тут і вам не доведеться повертатися, ваша душа оселиться 

в іншому світі, звідки буде спостерігати і працювати на благо миру і прогресу людства. 

40 Крок за кроком ви будете входити в таємну скарбницю, і чим більше душа буде 

усвідомлювати себе, тим більшу схильність до добра вона буде відчувати, і це ще більше 

наближатиме її до божественності. 

41 Істоти, які блукають у космосі і намагаються досягти світла вищого світу, - це ті, що 

зберігають у собі нещастя і враження, залишені в них земним тілом і земним життям. Вони 

розриваються між двома силами, які їх притягують, духовною і матеріальною, тому що все ще 

відчувають нахил і любов до задоволень цього світу. 

42 Зверніться до цих істот через молитву, бо їхнього світла і сили недостатньо, щоб розірвати 

ланцюги, які прив'язують їх до того, що вони залишили. Моліться за них. Але тим, хто переміг світ і 

смерть, не варто хвилюватися. Вони належать до зовсім інших світів, і кожен досвід, який вони 

отримали на життєвому шляху, вони перетворюють на світло, щоб надихати вас звідти. Вони є 

вашими захисниками, вашими ангелами-охоронцями, тими, хто працює на благо всіх. Пам'ятайте їх 

і любіть. 

43 У духовному світі також існує величезна кількість істот, які не знають ні куди йти, ні що 

думати, ні що робити. Це ті, хто лише недавно покинув цей світ і ще не відчуває пробудження своїх 

дрімаючих здібностей і сил. Моліться за них, бо ваш духовний голос зазвучить в їхніх душах і 

розбудить їх, щоб вони змогли знайти шлях, який Ісус вже позначив для них на землі своїми 

словами і своєю кров'ю на хресті. 

44 Але якщо для світу ці дні наповнені скорботою, бо він оплакує втрату близьких, то для того, 

хто знає життя душі, не може бути скорботи, а може бути радість, бо він знає, що ті, хто пішов з 

цього світу, досягли звільнення, покинувши тіло, і зробили ще один крок до спокою, який дарує 

досконалість. 

45 Кажу вам: не поспішайте входити в духовний світ, щоб на цьому шляху зробити перші кроки 

до досконалості. Ви повинні прагнути до цієї досконалості вже в тілі, з цієї землі. Відкривайте в 

своєму тілесному житті, в цьому світі і в житті, яке вас оточує, незважаючи на всю гіркоту і удари 

долі, можливості без кінця набувати заслуги для прогресу вашої душі. 
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46 Земне тіло - це лише тимчасовий одяг душі, який вона змінює так часто, як це необхідно для 

її досвіду, її розвитку або її завдань спокути. Хто ще не осягнув цього закону Божественної 

справедливості, той ще дитина-учень. 

47 Ви не були б спіритуалістами, якби сумнівалися в Законі Реінкарнації, бо це фундаментальне 

знання, яке Я відкриваю багатьом заново і підтверджую тим, хто мав про нього здогадку або 

інтуїцію. У цьому законі закладено розум і справедливість, ясні, як світло. 

48 Але той, хто вірить цьому вченню і хоче пояснити його, повинен вчити, що тіло - це оболонка 

або одяг душі, що це тіло сприяє розгортанню душі, тому що забезпечує її необхідними засобами 

для вираження і очищення себе. Внутрішня боротьба душі з тілом, добра зі злом дає можливість 

набути заслуги. Страждання плоті, нездійснені бажання - це очищення для душі, черговий досвід, 

гіркий на перший погляд, але який згодом перетвориться на знання. Я не хочу сказати, що для того, 

щоб очиститися, необхідний біль. Скільки в Моїх грудях істот, яких любов очистила, не зазнавши 

болю! 

49 Але доля людини - страждати, підніматися на гору під тягарем свого хреста, поки не досягне 

свого спасіння. Однак не нехтуйте тілом, через яке ви відчуваєте стільки страждань, а навпаки, 

любіть його, бо в ньому також відбивається Божа сила, хоча воно і є слабким "створінням", за яке 

ви несете відповідальність. Захищайте його і ведіть його до того дня, коли я вирішу зажадати від 

вас звіту про нього. 

Коли Я говорю вам: "Любіть своє тіло", розумійте, що Я говорю вам. Бо Я не хочу будити у вас 

марнославство чи егоїзм. Але любіть також свою душу, яка є благородною і високою частиною 

вашого єства і частиною вашого власного Отця. Любіть його, яким би заплямованим воно не було. 

Бо навіть коли вона буде оточена темрявою, вона завжди нестиме в собі іскру Моєї Божественності, 

яка є Дух. І незважаючи ні на що, в ньому завжди буде чистота з того моменту, як Я вселюся в 

кожну свою дитину. Але якщо цим світлом нехтувати, то душа, у своїй непокірності, буде 

продовжувати перебувати без прогресу і відкладати своє прибуття в лоно свого Творця. 

50 Хоча мої слова і мої справи начебто суперечать одне одному, але в них немає такого 

протиріччя. Я говорив вам, що Бог є чистота і досконалість, і що ваша душа подібна до божества. 

Але коли душа занепала, потягнута вниз нахилами плоті, у своєму застої розвитку вона 

сумнівається у своїй подібності до Творця, вважаючи себе огидною або нечистою, хоча благодать і 

присутність Отця не відокремлюють себе від неї. Після цього вони можуть просто більше не 

відчуватися. 

51 Працюйте на благо майбутнього своєї душі. Навіщо тоді боятися смерті? Але нічого не 

залишайте невиправленим, щоб потім не довелося ні підчищати минулі проступки, ні віддавати 

борги. 

52 Не буде дня, щоб ти не зробив доброго діла, тож працюй для своєї душі. 

53 Не будьте фаталістами, утверджуючи себе в думці, що ваша доля саме така, яку Бог поклав 

на ваш життєвий шлях, і якщо ви страждаєте, то тому, що так написано, а якщо радієте життю, то 

причина в тому, що так само так написано. 

Я переконав вас, що ви повинні пожинати те, що посієте. Але слухайте уважно, бо іноді ви 

будете пожинати урожай відразу, а в інших випадках ви будете входити в нове земне існування, 

щоб пожинати і пожинати свій посів. Уважно подумайте над тим, що Я щойно сказав вам, і ви тим 

самим усунете багато поганих суджень про Мою справедливість і багато помилок. 

54 Зрозумій Мене, і не буде сумніву в твоєму серці. Зрозумій, що Я повинен навчати людство 

через твоє посередництво. Але якщо ви оголосите себе нездатними пояснити людям такі глибокі 

таємниці, Я проголошу Моє Слово вашими устами. Бо незграбність твоїх вуст не повинна 

приховувати велич Моєї Справи. 

55 Душа, яка навчиться розуміти шлях, яким вона повинна йти, вже не зійде з нього. Вона 

може покинути цей світ і піти в інші світи, але зробить це, не збиваючись зі шляху, який вказує їй 

совість. Непідготовлену душу підстерігають небезпеки як у цьому світі, так і в будь-якому іншому. Їй 
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бракуватиме знань світлих, вона не зможе піднятися, і тоді її розгубленість зробить свій згубний 

вплив відчутним навіть у чоловіках. На відміну від тих, хто зумів піднятися до висот духовних, і хто 

через власне піднесення стає вчителем космосу і робить свій благотворний вплив на своїх братів і 

сестер. 

56 Беріть їх за взірець, прагнучи до того світу, де досконалість є ідеалом, любити і краще 

пізнавати Вічного, від Якого ви вийшли і Якого ніколи не покинете. 

57 Моя благодать випромінюється на всі душі. Але в той час, як одні її отримують, інші 

відкидають. Хто спраглий любові, пийте з Мене, Я - невичерпний потік, що втамовує цю спрагу. 

58 Хто зазнав невдачі, нехай спрямує свій погляд на Мене, щоб побачити промінь Мого світла і 

керуватися ним. Хто відчуває себе нагим, нехай покриється мантією Мого прощення і Мого 

милосердя. Той, хто сумнівається, нехай тренує своє розуміння, бо Я є Премудрість, і від неї Я 

відкрию йому. Нехай стражденний наблизиться до Мене, де він знайде все, і коли він вип'є з чаші 

цієї любові, в ньому запалає віра. 

59 Моліться за світ тих, хто страждає, і ви зробите так, що приймуть тих, хто засуджений за 

зовнішнім виглядом. 

60 Я - "Слово", Я - Слово, слухайте Мене. 

61 У глибині своїх сердець ви ставите Мені тисячу питань. Ви говорите: "Господи, хіба ми не 

виконували Твоїх повелінь? Хіба ми не зробили добра людству? Замість того, щоб зрозуміти Тебе, 

чи не помилилися ми, і чи не змусимо помилитися інших?". 

62 Ні, діти мої, Я серед вас, щоб виправляти вас і не дати вам помилитися в Моєму вченні. Коли 

ви будете сильними, у вас більше не буде сумнівів. 

63 Духовно ви вже не маленькі діти, бо не перший раз і не перший вік живете на Землі. Світло 

Шостої Печатки, що освітлює вас в цей час, не єдине, що осяяло ваше існування. Ви - розвинені 

душі, що пройшли довгий шлях еволюції до досконалості. Тому не хвилюйтеся, а навпаки, 

відчувайте радість, бо Господь серед вас. Бо це знак, що ви можете його зрозуміти і підкоритися 

йому. 

64 У Першу епоху народ Ізраїлю був у полоні в Єгипті, де панували ідолопоклонство і 

язичництво. Я дозволив Своєму народу жити і розмножуватися в лоні тих язичників, щоб дати їм 

докази Свого існування і могутності через народ, який вірив у невидимого Бога Авраама, Ісаака і 

Якова. 

65 Коли страждання і гіркота рабства досягли свого апогею, Я викликав з лона ізраїльтян 

чоловіка, помазаного Моєю благодаттю, в якому сяяло Моє натхнення, і якому Я наказав і 

промовив до нього наступне: "Іди до свого народу і врятуй його, він пригнічений кайданами, 

приниженнями і труднощами. Визволи їх від ярма фараона, відпусти їх на волю і проведи їх через 

пустелю, обравши шлях, який веде до Ханаану. Бо Я хочу, щоб, коли цей народ прибуде в землю, 

яку Я обіцяю вам, він присвятив себе там поклонінню, гідному Моєї божественності". Цим 

чоловіком був Мойсей. 

66 Як Мойсей врятував народ з лап фараона? Хіба він вклав зброю в руки свого народу? Ні, 

його зброєю була віра у свого всемогутнього Бога. 

67 Коли цей фараон знехтував бажаннями Мойсея, які були Моїми наказами, Я довів язичнику, 

що наскільки великими були його непокірність і невір'я, настільки ж більшими були Мій суд і сила. 

Десять разів він не послухався Мого голосу, і десять разів Я вражав єгиптянина великими карами, 

які нарешті розм'якшили шию і схилили тверде серце тирана. 

68 Мойсей вирушив у дорогу, пройшов пустелею і привів свій народ до підніжжя гори Синай, 

де, як він знав, на нього чекала зустріч з Господом. Поки народ чекав на повернення Мойсея, 

останній, піднісшись у молитві до Всевишнього, отримав від Єгови скрижалі Закону, які визначать 

долю людства. Покірний слуга прийняв у своєму дусі це божественне одкровення і також був 

готовий законодавчо регулювати всі справи і всі дії в самому людському житті. 
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Після довгих страждань і боротьби в пустелі народ досяг мети свого призначення - "Землі 

Обітованої". Там люди будували свої будинки, обробляли поля і сади, створювали сім'ї і 

поклонялися з чистим серцем. З виконання своїх обов'язків перед світом і дотримання законів духу 

вони створили єдине поклоніння Богу, щоб принести Його в жертву Тому, Хто дав їм стільки доказів 

Своєї любові і милосердя. 

Але духовне богослужіння було ще далеким від досконалості. Приношення і пожертви були 

матеріальними, їхні жертви складалися з крові невинних істот. Навіть у межах людського життя 

вона не досягла того, щоб діяти з великою мораллю і справедливістю. Восторжествував закон 

Талона, який говорив: "Око за око, зуб за зуб". А у випадках, коли жінку ловили на перелюбі, 

існував закон, який прирікав її на побиття камінням людьми за межами міста. 

69 Чому Отець допустив все це в той час? Тому що люди тоді робили перші духовні кроки. 

70 Минув час. Я прийняв перші плоди ваших полів, перші плоди ваших врожаїв і кров ваших 

невинних жертв, які ви приносили Мені на жертовнику. 

71 Традиції цього народу були глибоко вкорінені. Але хто б їм сказав, що все це треба 

змінювати, що треба трансформувати ті закони і ті форми богослужіння? Не Мойсей і не пророки 

трансформували ці форми і звичаї. Мойсей тільки почав шлях, пророки тільки проповідували. Саме 

обіцяний Месія, Божественний Учитель, пробудив вас від сну, який, не порушивши жодної заповіді 

Закону, отриманого Мойсеєм, покінчив з традиціями і формами богослужіння, що вже не 

відповідали тому часу, і відкрив нову епоху світла і мудрості, яка перетворить життя людства. 

72 Я не реформував закон, а лише практику, яка з нього випливала. 

73 Дитинство цього народу в духовному плані минуло, і він вступив у доросле життя. Тоді Я дав 

вам їжу невідому, і Я розірвав завісу вашого невігластва. Все моє слово було законом, викладеним 

в одному реченні: 

"Любіть один одного". 

74 Але Я сповістив вам і обіцяв вам Своє повернення як Дух Святий. Бо в той час Я не все вам 

сказав, а з того, що відкрив вам, ви не все могли зрозуміти і витлумачити, і тому необхідно було, 

щоб Дух Істини прийшов до вас, щоб відкрити вам все. 

75 У 1866 році вперше мій голос був почутий через людський розум, і для людства настав 

новий час - третя епоха. 

76 З духовного дитинства душа людини вступає в юність. Пройде деякий час, перш ніж він 

досягне повної зрілості і його плоди стануть досконалими. 

77 Вчення Христа було духовним, але людина оточила його обрядами і формами, щоб зробити 

його доступним для сприйняття душами з низьким піднесенням. 

78 Ви вступили в час духу, в час великих одкровень, в якому матеріалізація, обман і 

недосконалість зникнуть з кожного культу, в якому кожна людина, за допомогою свого духу, пізнає 

свого Бога, який є весь дух. Таким чином він відкриє для себе форму досконалого сопричастя. 

79 З того дня, як Я вперше проявив Себе в цій формі, ви намагаєтеся осягнути велич цієї 

роботи, але до цих пір не усвідомлюєте ні її глибини, ні її мети. 

80 Хто може стверджувати, що зрозумів її, або повністю усвідомив? Нікому! Ви ще далекі від 

досягнення досконалості. 

81 Мій закон, моя справа - це драбина Якова, по якій ви будете підніматися сходинка за 

сходинкою, сходинка за сходинкою. І чим вище ви підніметеся, тим ближче побачите свого Отця. 

82 Коли почнеться 1948 рік, перший з останніх трьох років, в якому Я буду серед вас через Моє 

Слово, Я хочу, щоб ви сміливо вирушили в дорогу і діяли так, як навчив вас Учитель, щоб в кінці, в 

день мого відходу, коли ви захочете віддати піднесене і любляче шанування Учителеві, який навчав 

вас так довго, це шанування було б гідне вашого Господа. 

83 З огляду на таку підготовку Я пошлю заклик до світу, бо знаю, що ви тоді зможете засвідчити 

словами і справами, що Я був з вами і давав про Себе знати і промовляв до вас. 
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84 Ви не знаєте про підводні камені? Хіба ви не бачите у своєму оточенні темні смуги, які на 

мить заважають вам побачити світло світильника, що освітлює вас, яким є світло Шостої Печатки? 

85 Не порушуйте законів людських. Зцілюйте хворих через Слово, через молитву і через 

рідину. Нехай для вас розпочнеться новий етап добрих справ та одухотворення. Вчені не зможуть 

насміхатися над вами, людське правосуддя не засудить вас, а церкви змушені будуть визнати, що 

ви маєте духовний авторитет. 

86 Ви ввели символи у свої богослужіння. Але від них ви повинні відокремитися, бо ця форма 

поклоніння належить минулому, а поклоніння сьогодення і майбутнього - це діалог духу з духом. 

87 Наближається час мого відходу від мого повернення серед людей. Хоча вона відбувалася в 

тиші, але згодом відлуння її дійде до кордонів землі, а потім, коли світ стане допитливим, він буде 

шукати місця, де звучало божественне слово, "гінців", які його передавали, і письмена, що 

збереглися до наших днів. 

Але коли прийдуть люди, як ви їх приймете? Тож не показуйте себе розділеними, і не показуйте, 

що між вами панує розбрат. Не показуйте видовище сім'ї, що свариться, шлюбу без любові, 

нешанобливих і неслухняних дітей. Не давайте приводу для розчарування через невиконання своїх 

духовних і матеріальних обов'язків. Що вони подумають, коли побачать вас без духовного 

піднесення, хоча ви і називаєте себе спіритуалістами? Що б вони подумали, якби побачили, що ви 

впали в фанатизм чи ідолопоклонство? 

88 Знайте, люди, що близький час, коли з'являться лжепророки, лжехристи, нові церкви, нові 

шанувальники. 

Тому дивіться і моліться. 

89 Виконуйте всі заповіді Отця, усвідомлюйте, що Його суд зовсім близько від вас. Це не 

погроза і не засудження, це лише натяк. Пам'ятайте, що Мій суд досконалий і люблячий. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 196 
1 Ось Отець, який приходить, щоб об'явитися людям, які в усі часи призивали ім'я свого Бога і 

говорили, що люблять його. Я бачу, що ви плачете. Багато сліз тече по твоїх щоках, але не від 

любові до Моєї божественності, а від болю, бо життя твоє сповнене гіркоти. Це не хрест, який ви 

несете, це важкий тягар, який ви більше не можете нести. Причина в тому, що ви забули вчення, ви 

закрили книгу і віддалилися від заповідей, які в ній містяться. 

2 О люди, які чують це слово! Мало того, що розділилися народи, так ще й між вами є поділ. 

Хіба ви забули, що в 1931 році, перед ковчегом нового завіту, ви присягнули на союз і послух? Ви 

ставите свої укази і свою волю вище моєї. Але я зруйную ваші традиції і недосконалі закони, щоб 

моя праця була визнана і мій закон був виконаний. Я буду вражати Своїм судом егоїзм, 

зарозумілість і всяке погане насіння. З цього народу зникнуть "господарі" і залишаться тільки учні, 

слуги. Для того, хто хоче піднятися над своїм народом і гнобити його, краще було б бути взятим із 

землі. 

3 1947 рік добігає кінця, і в останній його день необхідно, щоб ви прийняли тверде рішення 

виконати своє завдання, щоб не мої судження змушували вас бачити шлях. 

4 Хіба ви не хочете, щоб це вчення вийшло назовні і щоб людство дізналося про нього? 

Істинно кажу вам, є ті, хто замість того, щоб сприяти пізнанню Мого Вчення, займаються тим, що 

зупиняють Мої стопи на цьому шляху. Я торкаюся серця людей, щоб вони знали це одкровення, 

щоб вони отримали те ж саме в чистоті, що Я дав і довірив вам. 

5 Якщо хто не згоден володіти гілкою дерева, нехай віддасть її Мені. Краще, щоб я його 

повернув, ніж щоб ти дозволив йому вирости кривим. Отець каже вам це, бо я бачу громади, які 

зачинили свої двері милосердя, і там ридають нужденні, і я бачу мертвих. 

6 Слуги Моєї Справи, слухайте Мої заповіді і виконуйте їх, бо люди не зупинять ваших кроків. 

Ніхто не зможе перешкодити здійсненню цього Божественного плану, частину якого Я довірив вам, 

якщо ви представите цю Роботу без усякої таємниці, чого ви можете досягти в ці останні три роки 

Мого прояву. У 1950 році прийдуть люди з "негнучкими" шиями, які, переможені величчю Мого 

прояву і чистотою ваших актів поклоніння, впадуть ниць перед своїм Господом. 

Період короткий, але його достатньо, щоб усунути матеріалізацію, фанатизм і всі вади, які 

заважають вашому поклонінню Богу. Моє вчення духовне, тому ви і називаєте себе 

спіритуалістами. Але чи замислювалися і чи вивчали ви, що це означає? Чи вважаєте ви 

правильним на словах проповідувати спіритизм, а на ділі проповідувати протилежне? 

7 Яким великим і чистим побачиш ти Мою справу, коли скористаєшся цим світлом, яке Я 

посилаю тобі! 

8 Від тих, хто очолює кожну громаду, залежить, чи підніметься народ духовно і чи буде 

слухатися моїх заповідей. Навіть якщо мої золоті пір'я не візьмуть до відома, я залишаю свої слова 

незмивними літерами в дусі цього народу. Але коли ви підніметеся на більшу висоту 

одухотворення, ваші очі будуть вражені, коли вони побачать чудеса, які Я буду творити серед вас. 

Тоді ви не будете страждати через розставання з Моїм Словом, тому що ви будете відчувати Мою 

Присутність поруч. Через відсутність глашатая, який Мене чує, ваші духовні дари будуть 

розвиватися більше, даруючи вам велику радість і віру, тому що ви будете мати Мене своїм 

помічником у натхненні, духовному баченні, пророчих снах, інтуїції. Ви будете оновлені, почувши 

власне слово і побачивши, як одужують ваші хворі. 

9 Світ духовний, який має все більше світла і все більшу силу, буде добрим захисником і 

вірним охоронцем народу, щоб всі на моїх полях могли виконати своє завдання і роботу. Я бачу 

тільки душі, не роблячи різниці між тими, хто перебуває в тілі, і тими, хто вільний від нього. 

10 Це світло Шостої Печатки, яка була випущена в цей час з моєї милості. Вже тоді Я послав вам 

Ісуса, Мого Божественного Сина, єдиного, хто слухався Моїх заповідей на землі і виконував Волю 

Отця Свого. Але Я послав Його, щоб Він зробив людей Своїми учнями, а вони, йдучи за Учителем, 
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прославляли Отця. Я послав Його, і Він подарував вам життя. Але як ви повернули Його Мені? 

Сьогодні Я приходжу до вас наново, не як людина, а як Дух Утішитель. 

11 Скористайтеся Моєю люблячою допомогою і повністю пробудьтеся до світла, щоб ваше 

серце стало чутливим. Нехай твоя душа живе життям покори і послуху і стане Моїм учнем. Вірте в 

це Слово, яке Я зараз передаю вам через носіїв голосу, і працюйте над собою, щоб відчути його 

суть і засвоїти його істину. 

12 Рупори, які Я використовував, щоб донести до вас Моє Слово, справді не є досконалими. 

Але вони були обрані Мною, щоб виконувати Мої поради і таким чином виконати Мою обіцянку 

повернутися до вас. Але прояви, які ви спостерігаєте сьогодні, припиняться в 1950 році, щоб 

поступитися місцем вищому, чистішому, духовнішому одкровенню, яке буде діалогом духу з 

духом, де дитина зможе говорити зі своїм Небесним Батьком без посередництва людей або духів, і 

отримувати Його натхнення без будь-яких обмежень. 

13 Поки що задовольняйтеся тим, що чуєте Мене в цій формі, поки ви готуєте себе до того, щоб 

мати можливість увійти в новий час. Осягніть Моє Слово і наситіться його значенням. Нехай душа 

підніметься так, що зможе дійти до Мене і пити з джерела, поки не втамує спрагу. 

14 Не зупиняйтеся, щоб судити носія голосу, якого Я використовую, і не намагайтеся збагнути, 

чому він був обраний. Я один знаю його походження і його долю в цій нелегкій місії, яка для одних 

є втіленням високого ідеалу, а для інших - актом спокути і дуже великим випробуванням. 

15 Ви всі можете прийти, щоб служити Мені і максимально використати час, який Я вам дарую. 

Ваше завдання - відвернути зло, прокласти дорогу тим, хто прийде після вас, і закласти основи 

людства, яке вміє любити Мене і злитися зі Мною в одне ціле. 

16 У всі часи Я давав вам можливість працювати, щоб ви могли зробити ще один крок на 

своєму шляху еволюції. Я дав вам інструкцію і засоби для підйому, щоб ви могли наблизитися до 

Мене. Але скільки з них, дійшовши до кінця життєвого шляху і повернувшись в "духовну долину", 

переглянули своє життя і визнали його пустим, без заслуженим. Тоді вони попросили Мене про ще 

одну можливість повернути їхній душі гідність і благодать, яких вони її позбавили, і таким чином 

запропонувати Мені краще виконання місії. Я дарував їм бажаний дар, і вони повернулися на 

Землю. 

17 Я наділив душу розумом і волею, щоб вона могла вибрати правильний шлях і знала, як 

уберегтися від пасток і небезпек, які підстерігають її щомиті. Я дозволив існувати добру і злу, щоб 

людина з любові до Мене і поваги до себе перемагала зло і трималася від нього подалі. Якби 

існував лише один шлях, і ти виконував би свою місію несвідомо, під впливом законів природи, як 

це роблять зірки, сили природи або нижчі істоти, то не було б у тебе ніякої заслуги в тому, що ти 

йдеш шляхом чесноти. Не було б у вашій душі ні боротьби, ні прагнення, ні переживання. Але Я 

намітив шлях розвитку і поставив вас на його початок, щоб ви піднімалися власними зусиллями, 

щоб ви всі знали цей шлях, який є єдиним, по якому можна досягти Мене. 

18 Несіть Моє вчення і не чиніть всупереч своєму обов'язку і не уподібнюйтеся поганим учням. 

Оскільки ви маєте в собі здібності і дари благодаті, за допомогою яких ви можете наставляти своїх 

ближніх і позбавляти їх від багатьох зол, які вражають їх сьогодні, не приховуйте їх від них. Нехай 

ваша душа говорить тим досвідом, якого вона набула. Таким чином, в рамках цієї великої роботи 

ви побудуєте те, що до вас прийде. 

19 Тоді ви врятуєте овець, що заблукали, і допоможете Пастиреві, яким є Я, зібрати їх повну 

кількість в кошару. Таким чином ти здобудеш заслуги, про які Я просив тебе, щоб ти міг досягти 

піднесення своєї душі. 

20 У цей день, 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, що у вас є до них 

думка про вдячність, про любов, про захоплення. Але недобре те, що ви плачете за ними, як за 

втраченим майном, а також те, що ви вважаєте їх мертвими. Бо якби ви побачили їх у ті хвилини, 

коли ваші очі проливали сльози за них, а груди зітхали за тих, хто відійшов у вічність, ви були б 
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вражені світлом, яке їх осяює, і життям, яке їх оживляє. Тоді ви б вигукнули: "Воістину, це вони 

живі, а ми - мертві". 

21 Чи не живете ви насправді в омані, коли проливаєте сльози над бездиханним тілом, 

забуваючи, що душа жива, вібрує і пульсує? 

22 Повинен вам також сказати, що якби замість того, щоб присвячувати день тим, хто увійшов у 

духовне життя за цією традицією, ви завжди були з'єднані з ними узами молитви, то їх невидиме, 

але реальне буття і їх благотворний вплив у вашому житті ви відчували б протягом усього вашого 

існування - і в боротьбі, і в випробуваннях, і в солодких миттєвостях. А ті істоти, у свою чергу, мали б 

можливість допомагати у ваших благородних справах і починаннях, завдяки чому досягали б 

більшого світла. 

23 Я колись сказав: "Нехай "мертві" ховають своїх мертвих". Якщо ви будете уважно і з 

любов'ю вивчати Мої слова, то зрозумієте, як багато підстав Я мав, коли говорив вам це. 

24 Я бачу, що ви всі несете в своїх серцях і в своїй образній пам'яті останній образ, фізичний 

вигляд своїх близьких. Тих, хто загинув у дитинстві, ви пам'ятаєте як дітей. Того, хто покинув це 

життя лише в глибокій старості, ви пам'ятаєте як старого. Так само і з тим, хто відмовився від тіла, 

поглиненого болем, або пішов з життя під час болісних мук. Він назавжди залишиться у вашій 

пам'яті. Але необхідно, щоб ви замислилися над різницею, яка існує між тим, що є тілом, і тим, що є 

душею, щоб ви прийшли до висновку, що там, де людина вмирає, душа народжується до нового 

життя, і там, де одні очі закриваються для світла світу, інші відкриваються для божественного 

світла, яке осяває вічне життя душі. 

25 Я колись говорив вам, що людина ідолопоклонницька за натурою, і цим культом своїх 

"мертвих" вона дає відчутний доказ свого ідолопоклонства. Але моє вчення з'явилося у ваших 

життях, як світанок нескінченної краси, і розвіяло тіні довгої ночі невігластва, в якій люди завжди 

жили нестримно. Але це світло, яке піднімається, як божественна зірка в нескінченність, 

випромінюватиме свої найкрасивіші іскри світла на вашу душу в навчанні, яке приведе вас 

впевненим кроком так далеко, що ви станете учасниками того життя, в яке всі ви врешті-решт 

ввійдете через вашу висхідну еволюцію. 

26 Ви більше не будете серед тих, хто гірко плаче за тими, хто відійшов, щоб жити в кращому 

світі життя, і не будете серед тих, хто, як духовні істоти, проливає сльози заради тих, кого вони 

залишили, або тому, що вони покинули тіло, яке служило їм оболонкою все життя. 

27 Є істоти, які страждають і бояться, споглядаючи розкладання тіла, яке вони так любили. Але 

ти будеш серед тих, хто, побачивши, що настав кінець завдання, виконаного цим людським тілом, 

заспіває пісню подяки Творцеві. 

28 Сьогодні Я прощаю вам усі ваші провини і водночас показую вам сторінку Божественної 

Книги Життя, через вчення якої ви можете просвітити свою душу і свій розум, щоб ви могли творити 

справи, гідні Того, Хто навчив вас їм. 

29 Ви зараз берете на себе велику відповідальність перед людством, і чим більше вчень ви 

отримуєте від Мене, тим більшою стає ця відповідальність. Бо ви - ті люди, які повинні говорити 

про одухотворення світу. Вживлений у вас Я залишу серед людства досконалий спосіб спілкування 

зі Мною, без ідолопоклонницьких обрядів і актів поклоніння, просто від духу до духу. 

30 Це благословенне насіння, яке зараз є у ваших серцях, стане хлібом, яким ви будете 

ділитися з вашими ближніми, а також духовною спадщиною, яку ви заповідаєте своїм дітям. 

31 Коли Я говорив вам: "Любіть один одного", - не думайте, що малася на увазі тільки повага 

до ближнього, але й повага одного світу до іншого. Але сьогодні Я говорю вам: Коли ви думаєте 

про тих, хто пішов, не відчувайте їх далекими від вас і не уявляйте їх нечутливими. Любіть їх і не 

згадуйте їх як мертвих, згадуйте їх тільки як живих. Бо вони живуть у вічності і знаходяться навколо 

вас. 

32 Істинно кажу вам: ви - народ Ізраїлю, який пройшов через різні етапи і дійшов до цього часу, 

не маючи можливості стверджувати, що він виконав місію, яка була покладена на нього з перших 
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часів. Вона не одухотворилася, бо я досі чую її плач, коли вона бачить, як відходять у вічність її 

близькі, яких вона плутає з "мертвими". 

33 Тому я дарую вам світло, жителі землі, бо ви маєте більшу потребу в ньому, ніж ті, хто 

відійшов у потойбіччя, бо ви - мертві, а вони живуть у вічності. 

34 Ці істоти були даровані Мною, щоб наблизитися до тебе в момент твоєї відданості. Але кажу 

вам, що ви не повинні більше згадувати їх у людській подобі, яку вони мали, бо вони тепер духи 

світла. 

35 Не будьте просто прив'язані до традицій світу, відкидаючи благодать, яка проливається на 

вас у цей час. Пам'ятайте, поки ви втрачаєте час тут, душі просуваються в потойбічному світі. 

36 Опановуйте тіло, щоб використовувати цю можливість для духовного звільнення і 

піднесення. Бо Мені доведеться покликати вас в духовне, і ви тоді повинні будете виконати закон 

розвитку, і душа буде свідком того, як тіло розкладається в землі. 

37 Якщо ти не хочеш дійти до порога вічності в оточенні сум'яття, борись за свій прогрес, 

заробляй заслугу в світі, наближаючи далеких людей до Моєї Справи, молячись і працюючи за мир 

народів, поширюючи милосердя і любов серед своїх ближніх. 

38 Ще є той, хто каже Мені: "Господи, якщо Ти Всемогутній Бог, дай мені доказ Твоєї 

могутності". Але я кажу вам: Наскільки ви незрілі, коли говорите так до Того, Хто однією Своєю 

волею міг би зруйнувати землю. 

39 Я даю Себе відчути в душі, яка повинна прийти до Мене і яка здатна розпізнати Мою 

сутність. Твоє тіло - це матерія, якій Я прощаю її слабкості. 

40 Очищайтеся, люди, щоб гармонізувати свою душу з тілом і, таким чином, власними 

заслугами піднестися до Мене. Нехай люди шукають Мене в різних церквах і сектах, не засуджуйте 

їх, бо і ви ще не можете робити досконалі справи. 

41 Нехай ідолопоклонники, нащадки і наслідувачі Аарона, ліпники богів, продовжують 

поклонятися своїм різним божествам в ідолах і зображеннях. Зараз вони прокинуться від глибокого 

сну. 

42 Ваша справа - сіяти зерна одухотворення, показуючи людям, що внутрішнє поклоніння Богу 

є найбільш приємним для Отця. Таким чином люди будуть відчувати присутність духовного і 

божественного, не вимагаючи бачити, щоб повірити. Так само, як і ви відчували в ці хвилини 

присутність тих духовних істот, яких ви згадуєте з любов'ю і вдячністю, і які наближалися до вас, як 

пахощі, або як спокуса, запрошуючи йти тим шляхом, який вони перед вами намітили. Ці істоти 

наближаються до людей, ще не відчуваючи потягу до суєти цього світу, а лише для того, щоб 

пробудити в душах бажання досягти того життя, яке чекає на вас. 

43 Ті, хто проливає сльози через втрату своїх близьких, - це "мертві", які оплакують своїх 

мертвих, це ті, хто матеріалізувався у своєму невігластві, хто не розуміє сенсу життя, і хто, хоча і 

стверджує, що вірить у безсмертя душі, але своїм плачем і жалобою доводить, що від віри у них не 

залишилося і сліду. Бо вони плачуть за "мертвими людьми", які насправді живі, тільки тому, що 

вони їх не бачать, або тому, що їхнє тіло зникло. 

44 Зберігайте мир, згідно із заповіддю Христа, який ще раз звертається до вас: "Любіть один 

одного". 

45 Прийдіть до Мене і укріпіться, воскресніть до життя благодаті. Станьте Моїми учнями, 

послами Доброї Новини. Світ прагне Моєї Присутності, і Я зроблю так, щоб Моє Слово досягло його 

через вашу передачу. Є ті, хто давно чекає Мене, ті, хто відчув, що настав час Моєї Присутності у 

світі, щоб направити душі на шлях прогресу і одухотворення. 

Але перш ніж Я пошлю вас, ви повинні очиститися і навчитися. Коли страждання обтяжують тебе 

і ти відчуваєш втому, згадуй, що Я - твоя опора і допомагаю нести хрест, щоб не впасти під його 

вагою. Якщо ви молитеся і присвячуєте себе виконанню свого завдання, то не буде ніякого 

випробування і ніякої перешкоди, щоб зробити вас слабкими. Ви пройдете свій шлях з посмішкою 

на вустах і надією в серці. Ви не будете боятися майбутнього, і будь-яке погане судження або намір 
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проти вас будуть зведені нанівець. Не відрікайтеся від Мене, хоча вас чекає велике випробування. 

Бо ви не знаєте, чи є Моя Воля дарувати вам чудо в розпал випробування, щоб засвідчити, що ви 

Мої учні. 

46 Послухайте і зрозумійте Мою притчу: 

47 У прагненні до милосердя натовп голодних, хворих і роздягнених людей підійшов до 

будинку.  

Господарі будинку готували його безперервно, щоб розважити перехожих за своїм столом. 

Головувати на святі приїхав землевласник, власник і господар цих земель. 

Минав час, а нужденні завжди знаходили в будинку їжу і притулок. 

48 Одного разу цей пан побачив, що вода на столі каламутна, їжа не корисна і не смачна, а 

скатертини в плямах. 

Потім він покликав до себе тих, хто готував трапезу, і сказав їм: "Чи бачили ви полотняні 

скатертини, чи куштували ви їжу і чи пили воду?". "Так, Господи", - відповіли вони. 

"Тоді, перш ніж давати їжу цим голодним, нехай спочатку поїдять ваші діти, і якщо вони 

визнають їжу смачною, дайте її цим гостям". 

Діти брали хліб, фрукти і все, що було на столі, але смак був огидний, і було невдоволення і бунт 

проти цього, і вони сильно нарікали. 

Тоді господар землі сказав тим, хто ще чекав: "Підійдіть під дерево, бо я пригощу вас плодами 

свого саду і смачною їжею". 

А слугам сказав так: "Очистіть заплямоване, зніміть поганий присмак з уст тих, кого ви 

розчарували. Я не маю радості в вас, бо Я наказав вам приймати всіх, хто голодує і спраглий, давати 

їм найкращу їжу і чисту воду, а ви не послухалися. Ваша робота мені не подобається". 

Господар цих земель сам готував свято: Хліб був багатим, фрукти здоровими і стиглими, вода 

свіжою і освіжаючою. Тоді він запросив тих, хто чекав, - жебраків, хворих і прокажених, - і всі вони 

бенкетували, і радість їхня була велика. Незабаром вони були здорові і не відчували страждань, і 

вирішили залишитися в маєтку. 

Вони почали обробляти поля, стали хліборобами, але були слабкими і не знали, як виконувати 

вказівки того Господа. Вони змішували різні види насіння, і посіви вироджувалися, пшениця 

забивалася бур'янами. 

Коли настав час жнив, прийшов господар маєтку і сказав їм: "Що ви робите, коли я доручив вам 

управління будинком тільки для того, щоб ви приймали гостей? Насіння, яке ви посіяли, не є 

добрим, інші - для обробітку полів. Ідіть і очистіть землю від будяків і бур'янів, а потім знову 

господарюйте в домі. Криниця пересохла, хліб не росте, а плоди гірчать. Робіть з тими, хто 

проходить, так, як Я зробив з вами. Коли ти нагодуєш і зцілиш тих, хто до тебе звертається, коли 

знімеш біль ближнього твого, тоді Я дам тобі спокій у домі Моєму". 

(кінець притчі) 

50. Мій Божественний Дух дає вам це Слово, щоб направити вас на життєвий шлях і попередити 

про небезпеки, які підстерігають вас. 

51. Ви живете в Третьому Часі, часі одухотворення. 

52. Я дарую вашому серцю мир, віру і надію, і це моя божественна воля, щоб ви прийняли це 

послання у своєму серці. 

53. Принесіть свої печалі перед Господом. Він створив вас і до Нього ви повинні повернутися. 

54. Настав час для вас вивчати слово Вчителя, також настав час для вас об'єднатися в одному 

розумі, щоб ви могли залишатися з'єднаними з цією піднесеною любов'ю. 

55. У кожного з вас є місія, яку ви ще не виконали. 

56. Не відвертайтеся від вчення, приймайте його з любов'ю, щоб завтра не впасти в помилку - 

ту помилку, яка зупинить прогрес вашої душі і змусить вас зануритися в каламутні води аберації. 
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57. Моя істина відкривається ясніше, коли я бачу вас підготовленими. Але ви ще невігласи, ті, 

хто ще не зрозумів Мене. Але я також кажу вам ось що: Ви є тими, хто найближче до Отця, бо стоїте 

на шляху одухотворення, шляху, який не має кінця. 

Мир Мій з вами! 



 

138 

Інструкція 197 
1 Любов Учителя поширюється серед його учнів, серед його дітей. Перед Богом ви - мої діти, 

перед Учителем - мої учні. 

2 Улюблений народе: Цей Бог-Творець, ваш Отець, заповів вам сильну і захисну душу, мечем 

якої є добро, і яка повинна боротися доти, доки не вижене зло, що зародилося в душі і живило 

серце людини. Але тобі також дана мудрість, щоб людина могла звільнитися від темряви 

невігластва. 

3 Після мого відходу в Другу Еру мій учень Іоанн у своєму захопленні побачив епоху, в якій ви 

зараз живете, - небезпеки, в яких опиниться людство, катастрофи, які потрясуть світ, боротьбу і 

чвари людей, і мир, який настане після всього цього. Йому також було відкрито спосіб, яким це 

одкровення або пророцтво буде збережено в письмовій формі, щоб воно стало відомим по всій 

землі. 

4 Я хочу, щоб Мої нові учні знали сенс тих одкровень і суть Слова, яке Я зараз даю вам, бо тоді 

ви зрозумієте, що таке спіритизм, і зможете твердо стояти в боротьбі. 

5 Вчення - це Я Сам, тому його не можна оскверняти. Це чистота і щирість, і її не можна 

оскверняти. І Господь ваш не оскверняється гріховністю людини, коли сходить до вас і відкриває 

Себе через глашатая; навпаки, Він очищає його. Бо істина така: хоча глашатаї, через яких Я говорю з 

вами, виявляють лише певну схильність до добра, вони підносяться духовно в Нескінченність, щоб 

прийняти дотик Божественності. Так вони отримують натхнення, одкровення і божественні знання. 

Правда і те, що вони ще дуже незрілі і їм бракує підготовки. 

6 Але Я - Дух любові і шукаю діалогу не тільки з праведниками. Я також приходжу в оселю тих 

людей, де живуть не праведники, а діти, яких Я досконало люблю, щоб врятувати їх від гріха і 

темряви. Бо вони потребують Мене більше, ніж ті, хто вже врятований. Це люди, які потребують 

вогню Моєї праведності і Моєї любові, щоб знайти в ньому всі свої 

Для видалення плям. Їм потрібна Моя сила і Моя благодать, щоб піднятися. Тому Я звертаюся до 

їхньої совісті, щоб дати про Себе знати. Тоді дитина стала єдиною зі своїм Творцем, бо побачила 

себе подібною до свого Отця. 

7 Чому людина дивується, що Божа благодать відкривається серед грішників? Чи були 

праведними ті, хто слухав Моє Слово в Другу Еру? Хіба Мої власні учні вже досягли досконалості? 

Ні, люди, серед натовпів, які слухали Мене, були грішники, закоренілі розпусники, невіруючі, і 

навіть серед Моїх апостолів були людські негідники. Але оскільки вони відчули в своєму дусі 

поклик божественності і присвятили себе моєму вченню, вони своїм прикладом заповідали 

людству інше вчення і залишили свої імена в серцях людей. 

8 Спіритуаліст повинен завжди визнавати ці приклади і слідувати їм. Бо ті учні були 

справжніми сіячами Мого насіння. 

У багатьох місцях ви побачите зображення цих апостолів, але вам не обов'язково звертатися до 

них за допомогою цих зображень. Але навіть з них видно, що пам'ять про них незнищенна. Любіть 

їх, беріть з них приклад у чеснотах. Пам'ятайте, що Я навчив вас любити Мене у ваших рідних 

братах і сестрах. 

9 Ви запитуєте: "Де ж істинна мудрість?". І я кажу вам у відповідь: У Бога. Інший запитав: "Яка 

істинна релігія?". І Учитель відповідає: Хто любить Мене і любить ближнього свого, той знайшов 

істину і виконав закон. 

10 Я дозволив існувати на землі релігіям, які є шляхами для душі, що ведуть до Бога. Кожна 

релігія, яка вчить добру і любові та оспівує милосердя, є доброю, бо несе в собі світло і правду. 

Коли людина в'яне в них і перетворює те, що спочатку було добрим, на погане, шлях губиться під 

матеріалізмом і гріхом. 
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11 Тому в цей час Я знову показую вам Свою істину, яка є шлях, суть життя і закон, щоб ви 

шукали цей закон, який є маяком і дороговказною зіркою, поза формами і обрядами, поза всім 

людським. Хто шукає Мене таким чином, той буде спіритуалістом. 

12 Люди будуть свідками того, що саме це Слово зробить людство сильним у прийдешні часи. 

Спіритуаліста завтрашнього дня будуть впізнавати не по тому, що він фанатик чи чернець, який 

відгороджується від світу і людей, щоб мати можливість молитися, а по тому, що він вміє боротися 

зі спокусами і що він здатен розпізнати шлях істини навіть у вирі вихору. Спіритизм завтрашнього 

дня зможе протистояти добре озброєному світу, його слово як пророка і як провидця сповістить 

про те, що станеться. Він знатиме, як врятувати тих, кому загрожує загибель. 

13 Послання духовності - це не справа рук людини, це справа Творця, це вічний закон, який 

керує душами. 

14 Відчуй Мою Роботу в собі, щоб вона дала тобі змогу відчути себе чудово, незважаючи на 

твою смиренність і скромність. Не турбуйся, якщо ти не красномовний, бо Я дав тобі 

переконливість істини. Це є причиною того, що моє слово переможе. 

15 Духовно я залишаю вас в єдності з усіма вашими співвітчизниками, якої б доктрини вони не 

дотримувалися. 

16 Ви, здається, прийшли сюди раніше Мене, але кажу вам по правді, що Я вже чекав вас за 

Своїм столом. 

17 Я залишив Свій престол, щоб бути з вами, щоб давати вам Свої настанови і втішати вас у 

ваших скорботах. Ви теж, щоб бути зі Мною, залишили рідну землю, свій дім, своїх близьких. 

18 Подібно до того, як ви відчули ні з чим незрівнянний захват від цього слова і відкрили для 

себе таємницю миру і злагоди в слідуванні йому, так і багато народів прийдуть до Мене і 

присвятять себе завданню жити за Моїм Словом. 

19 Моє вчення в цей час пробуджує душу людей, яка довгий час спала. Ще живі Мої слова, які 

Я давав людям у Другу Еру, але ніхто не практикує їх так, як Я вчив. Необхідно було моєму Духу 

повернутися до вас, щоб переконати вас, що це вчення - нескінченний шлях душі, щоб ви ніколи не 

зупинялися на шляху еволюції. 

20 Хто мріє про вічне, хто любить істинне, хто прагне піднятися над убогістю людського життя, 

той буде тим, хто вхопиться за цю справу, хто змилується над своєю душею, хто віддасть перевагу 

прикрасі душі перед святковим одягом тіла. У них можна побачити іскру порозуміння. Це не будуть 

ті, хто думає, що моя місія обмежується тим, щоб полегшити ваш біль і звільнити вас від ваших 

хвороб. Це будуть ті, хто зрозумів, що Моя обіцянка містить щось більше, ніж звільнення від болю: 

вічне життя. 

21 Сенс мого вчення надихає вас зруйнувати матеріалістичний світ, який ви створили, щоб 

побудувати на його основі світ одухотворення, в якому ви будете 

Ви насолоджуватиметеся спокоєм, якого ви прагнете, і ви побачите, як проявляються і 

розвиваються усі ті здібності, які досі залишалися дрімаючими на дні вашого єства. 

22 Світло знань осяє заплутані уми і ті люди, в яких гніздилася ненависть, проллють сльози 

примирення, покаяння і любові. 

23 Мій заклик - це заклик до духовної праці, і в цій праці є робота для всіх. Нехай ніхто не 

турбується про те, щоб "викрасти" у матеріального життя кілька миттєвостей, щоб зайнятися Моїм. 

Істинно кажу вам, що настане година, коли душа ваша подякує вам за це. 

24 Не кажи Мені: "Господи, я бачив бідність серед тих, хто йде за Тобою. Але серед тих, хто 

навіть не згадує Тебе і не вимовляє Твого імені, Я бачу достаток, задоволення і насолоди". 

Нехай Мій народ не сприймає ці випадки як доказ того, що той, хто йде за Мною, обов'язково 

повинен бути бідним у світі. Але кажу вам, що спокій, який мають ті, хто слухає тут і присвячує 

частину свого життя добру, не знають ті, кому ви так заздрите, і не змогли б досягти його з усім 

своїм багатством. 
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25 Дехто вміє володіти благами світу і благами духу одночасно. Іншим не дається мирське, бо 

вони забувають про духовне, а третіх цікавить тільки мирське, бо вони думають, що божественні 

закони є ворогом земних багатств. 

26 Товар є і залишається товаром, але не всі вміють ним правильно користуватися. Знайте 

також, що не все з того, що багато хто має, Я дав їм. Одні мають те, що отримали від Мене в якості 

компенсації, так само як і інші, у яких вкрали все, чим вони володіли. 

27 Найкращий доказ того, що людина може отримати за виконання свого життєвого обов'язку - 

це спокій душі, а не дзвін монет. 

28 Говорячи з вами всілякими способами, Я збільшую знання тих, хто піде за Мною в цей час. 

Саме вони будуть відповідати на питання своїх ближніх з тією ясністю, з якою Я відповідав на них у 

Своєму Слові, навіть якщо це будуть іноді дурні або нерозумні питання. 

29 Я хочу, щоб Моє Слово залишило світлу пам'ять у свідомості тих, хто його чув, щоб, 

згадуючи його, в їхні серця входили відгомони отриманої ними повчальної, сповненої любові 

настанови. 

30 Свідкам Мого явлення судилося прийняти натовпи завтрашнього дня, так само, як Я 

прийняв вас. 

31 Ти пам'ятаєш, як ти прийшла до Мене? Ви прийшли переможеними, пригніченими. Ви 

пішли до тих, у кого було більше, ніж у вас, але вони вам нічого не дали. Ви шукали тих, хто мав 

знання, але вони не навчили вас. Ви принесли своє хворе, виснажене, пригнічене тіло, але вам не 

повернули здоров'я. І коли розчарування заволоділо вашими серцями і ви переконалися, що між 

людьми немає милосердя, бо замість того, щоб бути братами і сестрами, на вас дивляться, як на 

чужинців, ви втратили віру і надію. Одні з вас богохульствували, інші проклинали, а треті бажали 

смерті. 

32 Тому багато хто з вас прийшов до Мене тільки для того, щоб дізнатися, що Моє джерело 

милосердя - єдине, яке ніколи не вичерпується, і що треба лише шукати його, щоб відчути, як воно 

виливається на кожну стражденну душу. 

33 Незабаром ви побачите не тільки народ, але і все людство, розчароване в собі, переконане 

в тому, що вся їхня людська сила, багатство або наука не є достатніми силами для того, щоб 

відповісти на їхні питання, дати спокій їхнім душам або полегшити їхній біль. Тоді ви побачите, як 

вони шукають джерело істини за межами свого світу, за межами людей і їхньої фальшивої влади. 

34 Скільки ж шукатимуть Мене і питатимуть Мене безпосередньо від душі до душі! Я відповім 

їм, але скільки ще буде переходити твій шлях і просити тебе, просити світла. Це приймете в Ім'я 

Моє і роздасте їм з того, що Я довірив вам. 

35 Якщо ви справді віддаєте своїм ближнім з любов'ю, зі світлом, з одухотворенням - воістину, 

кажу вам, ви не тільки запалите в них віру в Отця, але ви також повернете їм довіру до людини, ту 

довіру, яка повинна існувати між вами як дітьми Божими. 

36 Я знаю ваші заслуги. Я спостерігаю за тими, хто залишив свої матеріальні справи, щоб 

слухати Моє слово, хто відмовився від задоволення будь-яких задоволень або насолоди кількома 

годинами відпочинку, щоб бути зі Мною, хто витримав критику або плітки своїх близьких, хто 

знехтував усім цим і присутній у той момент, коли Я даю вам Моє вчення. 

37 Моє благословення і мир з ними. Благословляю прагнення тих, хто хоче вдосконалюватися, 

благословляю тих, хто жадає і прагне знань. Це ті, хто хоче змінити своє життя і звичаї, щоб відчути 

себе ближче до свого Господа. Якщо вони залишаться непохитними на своєму шляху, то дійдуть до 

його кінця і досягнуть того, до чого прагнуть. 

38 Воля Учителя полягає в тому, щоб всі люди віри прийшли, таким чином, почути Мене, з 

глибоким духовним бажанням; щоб ви тільки мріяли про поліпшення вашого життя, і щоб ви 

відкинули все, що було нечистим у вашому минулому. Це правда, що ви всі прагнете досягти цієї 

мети, хто з більшим завзяттям, хто слабше, але ви всі прагнете стати кращими, ніж були раніше. Ви 

думаєте, що я не бачу тих боїв, які ви ведете? 
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39 Пороки, пристрасті, ідолопоклонство все ще спокушають вас. Але ви молитеся в ці моменти, 

і ваша віра допомагає вам врятуватися від них. Ваша душа готова прийняти Мене в цій формі 

одкровення і почути Мене через цей засіб зв'язку. Але вона отримала цю підготовку не на землі, а 

протягом усього свого духовного розвитку, і вам необхідно було відкинути багато нахилів, 

прийнятих під час вашого ходіння по світу, щоб зрозуміти Моє проявлення в цей час. 

Хто не підготувався, той не визнає цей прояв за істину. Саме тому ви бачите розділення в лоні 

ваших родин: Батьки, які з цієї причини неправильно оцінюють власних дітей; діти, які стають 

суддями своїх батьків; брати і сестри, які раніше розуміли один одного, а тепер дивляться один на 

одного, як на чужих; чоловіки і дружини, які сваряться і навіть відкидають один одного через те, що 

один вірить, а інший заперечує. 

40 Це вже не перший випадок. За часів моєї проповіді люди також неправильно оцінювали 

один одного, бо в той час, як одні вірили в моє слово і навіть поклали своє життя, бо 

дотримувалися його істини, інші називали його обманом і неправдою. 

41 Якби люди дійсно очікували свого Господа, вони б не розгубилися, як не розгубилися ті, хто 

палко прагнув до Нього, очікував Його і закликав до Нього. 

42 Я велів тобі запросити до Мого столу всіх без винятку твоїх побратимів по роду людському. 

Бо хоча нині не всі вірять в Мене, але Я повинен говорити з усіма. 

43 Тоді я вийшов до народу. Місце, де Я з ними розмовляв, завжди було Мені байдуже. Я 

говорив з ними і на паперті храму, і в дорозі, і на лузі в долині, і на березі моря, і на вершині гори. 

44 У цей час, коли необхідна підготовка носія голосу, щоб говорити з вами - нікчемної істоти, 

яка не змогла б, пронизана Моїм сяйвом, вийти на дороги або стежки до площ і міст, щоб 

звернутися з Моїм словом до натовпу, - Я зібрав вас у смиренних відданих місцях, щоб передати 

вам Моє слово. Замість того, щоб Я йшов до людей, вони приходять слухати Мене. Ось чому Я кажу 

тим, хто приходить до Мене день у день: Покличте своїх ближніх у тінь Мого дерева, де вони 

зможуть почути Мій голос. 

45 Я готую вас, бо нині починається новий період. Настає час великої духовності і піднесення, 

який відбувається там, де Я даю вам Моє Слово. 

46 Ще три роки Я даватиму вам Свої настанови через людський розум, які будуть подібні до 

трьох днів, бо час невблаганно плине. 

47 Скільки поблажок і скільки поблажок надано вам у Моїй роботі, о люди! Однак я повинен 

вказати вам на те, що все має свою межу, і ті поступки, які Отець зробив вам, повинні закінчитися. 

Незабаром ви дізнаєтеся, як зберегти справжню повагу до всього, що є справжньою підготовкою. 

48 Моя Діяльність - це не одне з багатьох навчань, не чергова секта у світі. Це одкровення, яке 

Я приніс вам сьогодні, є Вічним Законом. Але скільки ритуалів ви додали до неї через брак 

духовності і розуміння, скільки перекручень, поки остаточно не спотворили її. Скільки актів 

поклоніння ви ввели в Моє Вчення, кажучи і вірячи, що все, що ви робили, було натхненно і 

наказано Мною. 

49 Настає час, коли ваші очі відкриються і ви зрозумієте справжню природу спіритизму. Істинно 

кажу вам: Моя Справа святіша за все, що ви розглядали у світі. Тим не менш, Я готовий пробачити 

все, чим ви згрішили у своїй місії, і через ваше покаяння ви почнете нове, більш духовне життя, 

практикуючи Моє вчення з найбільшою простотою, так що те, чого ви навчаєте, є істинним 

спіритизмом. 

50 Якби мої нові учні використовували ту духовну суть, яку вони одержували з 1866 року, коли 

серед них почалося це вчення, - чи не здається вам, що вони давно б увібрали в себе ці вчення? 

51 Цілком природно, що поки ви не побачили Моє одкровення завершеним, ви впадете в 

помилку і неправильно витлумачите деякі вчення, хоча Я пояснював їх у всіх деталях, щоб ваше 

розуміння могло їх осягнути. Але коли Моє Слово досягне своєї повної міри серед вас, ці помилки 

більше не можуть бути виправдані. 



U 197 

142 

52 Ви прийшли до переконання, що Я приніс вам цю роботу з наміром викорінити матеріальну 

бідність, в якій перебувають деякі люди, щоб допомогти вам виділитися перед іншими як великим. 

Але сьогодні вас дивує те, що я приношу вам духовні блага: милосердя, розраду, бальзам, які ви 

повинні передавати з найбільшим альтруїзмом. 

53 Правда полягає в наступному: Той, хто встановив ціну на послуги, які він надав своєму 

ближньому, не зробив цього для моєї праці, яку він продав. Той, хто встановив ціну, ціну зради, 

зробив це для себе. 

54 Залишився ще невеликий проміжок часу, протягом якого я говорю з вами вільно, і ніхто не 

міг би стверджувати, що я суворо покарав його або змусив занадто багато спокутувати за помилки, 

яких він припустився. Бо Мої настанови - з любов'ю, як і засоби, якими Я виправляю вас. 

55 Не нагорода світу дасть вам спокій і задоволення. Вони прийдуть як нагорода за виконання 

обов'язку, сповненого милосердя, яке ви здійснюєте по відношенню до своїх ближніх. 

56 Більше того, будьте людьми доброї волі, якщо ви любите мир, то він буде з вами. Істинно 

кажу вам: немає скарбу, порівнянного з душевним спокоєм. 

57 Можна сказати, що залишився дуже короткий проміжок часу до того моменту, коли це 

слово перестане звучати. Вже наближається час, коли ви маєте вирушити поширювати Добру 

Новину. Настане повна міра часу світла, і на ваші голови зійде Дух Господній, подібно до того, як 

Він зійшов на Моїх апостолів у той час, викликавши появу вогняного язика над кожним з них як 

символ "Слова" або духовного дару Слова, який був дарований їм у той момент. 

Необхідно, щоб ви залишалися в Моєму вченні, щоб Моя Воля могла здійснитися в вас. Якщо ви 

терпите приниження заради моєї справи, терпіть їх і прощайте. Зупиніть свій погляд на Ісусі і 

подивіться, як в ті часи Він терпів найбільші приниження серед людей, не бунтуючи, а навпаки, 

прощав і любив тих, хто Його кривдив. 

58 Коли Я говорив вам, що ви повинні підставити праву щоку на знак прощення тому, хто 

вдарить вас у ліву щоку, Я не обмежував Своє вчення лише словами. Скільки разів за останні дні, 

проведені мною на цьому світі, я отримував по обличчю і по тілу або бичі, або удари, але серце моє 

не гнівалося, а погляд не виявляв образи. Моя лагідність, доброта, з якою я дивився на тих людей, 

викликала багато чудес, багато навернень, які бачив тільки я. Тому Спаситель Ісус прийшов, щоб 

показати вам шлях духовного зростання через смирення. 

59 З години Мого народження як людини Божественне смирення повною мірою відкрилося 

світові - з тієї холодної ночі, коли найчистіша душею і тілом жінка з радістю молилася з хліва своєму 

Господу, єдиному притулку, що відкрився тієї ночі, щоб прийняти у Своє лоно Спасителя світу. Там, 

у яслах, які були моєю колискою, почався урок любові і смирення, який я приніс людству. 

60 Сьогодні ви живете в інший час. Я повернувся до вас, і хоча це було не як людина, я заново 

навчив вас своєму вченню смирення. Темрява, в яку огорнуте людство в цей час, чорніша за ту ніч, 

в яку народився Ісус. Твердість сердець, що прийняли звістку про Моє повернення, була подібна до 

скель того гроту, де Дитя-Бог відкрив свої очі на світло цього світу. Байдужість людей до вічного, до 

духовного, відсутність любові один до одного - як холод тієї благословенної ночі. І крихкість їхнього 

розуму, через який Я даю про Себе знати в цей час, грубість їхніх сердець були подібні до твердої 

соломи ясел. Так Я почав наново Своє вчення серед вас. Але я прошу вас: Чи я також закінчу його 

на хресті, як тоді? 

61 Дивіться на мій слід і йдіть по ньому. Коли ти зустрінеш на ньому страждання, жертву, 

зречення, приниження, зосередь свій погляд на Ісусі, і Я пошлю тобі Свою силу і подам Свою руку, 

як хрестоносець, щоб допомогти тобі нести твій хрест. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 198 
1 Блаженний, хто приходить до Мене зі смиренням. 

2 Зараз настають часи, коли Я залишу після себе людей, підготовлених душею і розумом, щоб 

вони могли свідчити про істину Мого пришестя. 

3 Коли Мої учні підуть по світу, промовляючи і навчаючи в Моє ім'я, вони будуть мати в собі 

віру і 

можуть бути впевнені, що Я поспішу їм на допомогу в момент випробування, бо Я завжди і скрізь 

давав свідчення Своєї любові і Своєї присутності. 

4 Коли тебе охоплює горе і ти взиваєш до Отця, бо віра твоя дає тобі впевненість, що ти 

почутий і що твоє скорботне обличчя бачить Господь, тоді ти відчуваєш розраду і надію, яка є 

ласкою, яку дає тобі Учитель, коли чує твоє благання. 

5 Коли життя підносить людині пастки і страждання, і вона благає розради у свого Отця - чому 

б Мені не прийти і не укріпити її, адже вона - дитина, яку Я люблю, і Я воістину Той, Хто може 

воскресити її знову? 

6 Божественна любов виливається на людство щомиті, і про це свідчать ті, хто глибоко відчув 

Мене у своєму серці. Бо хоча Я і всемогутній, але обмежую Себе, щоб наблизитися до людини і 

бути відчутим нею. 

7 Не засуджуйте нікого. Подивіться, як люди різних релігійних громад моляться по-різному, 

кожен по-своєму, не так, як ви. Я відкрив вам, що спускаюся до всіх і чую всіх. Бо Я не сховаюся від 

того, хто шукає Мене. 

Інші ж засудять тебе за твою духовну молитву, а також за те, що ти повірив у Моє проголошення 

через людський розум. Скільки з вас вже стали жертвами наклепів і насмішок з боку тих, хто 

прийняв мою прокламацію в такому вигляді! Тільки полум'я віри, яке горить у серці цього народу, 

змусило вас витримати випробування, і це тому, що ви вірите, що це вчення, переживши великі 

суперечки, буде визнане в усьому світі. Ви, хто почує Моє слово безпосередньо і буде вчителем 

серед людей, не побачите результату своєї праці з цього світу. Бо потрібен час, щоб насіння 

принесло свій плід. 

8 Це людство поступово приймає ідею духовного. Досягнувши певної висоти розвитку, вона 

виявить, що в Моїх проявах і одкровеннях не було ніякого обману; що це була істина, що Майстер 

виливав Себе в любові, в мудрості і в благодаті через неосвічені, але сприйнятливі органи 

управління, просвітлені Моєю Божественністю. Вони все ще були недосконалі, але оскільки Я - 

Сама Чистота, Я скористалася органами розуму людей, які постійно борються зі своїми нахилами. 

Якщо людина вважає, що Я повинен проявляти Себе тільки через праведну і досконалу людину, 

щоб викликати довіру, то вона помиляється, і Я запитав би її: чи є представники Моєї 

Божественності в релігійних громадах досконалими і праведними людьми? Істинно кажу вам, що 

не знайду між ними жодного праведного на всій землі. Але вони є інтерпретаторами Мого Слова, 

відкритого в минулі часи. 

9 Носії голосу, через яких Я говорю з вами, не є ні Моїми представниками, ні Моїми слугами. 

Вони є лише інструментами для того, щоб донести моє заступництво. 

10 Багато уроків принесло вам моє вчення. Я говорив вам, що вам не потрібно будувати 

розкішні храми, щоб догодити своєму Богові, що вам так само не потрібно сповідувати свої гріхи 

перед іншим таким же грішником, як і ви самі. Що найкращим храмом, в який ви можете увійти, 

щоб поклонятися Мені, є ваше власне серце, і що коли ви відчуваєте щире каяття за свої проступки 

і боретеся проти себе, щоб виправити свої шляхи, ви дійсно отримуєте прощення через Мене. 

Доказом того, що ви змили свої плями, буде мир, який переживає ваш дух, і радість, яка 

переповнює ваше серце. 

11 Чому люди говорять про "надприродне", коли все в Мені і в Моїх справах - природне? Хіба, 

навпаки, злі і недосконалі вчинки людей не є "надприродними", оскільки природним було б те, що 
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вони завжди діяли б добре з огляду на Того, від Кого вони вийшли, і на ті якості, якими вони 

володіють і які несуть у собі? У Мене все має просте і глибоке пояснення, ніщо не залишається в 

темряві. 

Ви називаєте "надприродним" все те, що не розумієте або вважаєте оповитим таємницею. Але 

коли ваша душа підніметься завдяки заслугам і побачить і відкриє те, чого раніше не могла бачити, 

вона знайде, що все у творінні є природним. 

12 Якби кілька століть тому людству сказали про ті досягнення і відкриття, які людина зробить у 

нинішньому столітті, то навіть вчені засумнівалися б і вважали б такі дива надприродними. Але 

сьогодні, коли ви розвинулися і крок за кроком слідуєте за досягненнями людської науки, ви 

розглядаєте їх як природні витвори, хоча і захоплюєтеся ними. 

13 Істинно кажу вам: завтра, коли духовний діалог людини зі своїм Богом пошириться по всій 

поверхні землі, людство познайомиться з цими проявами. Воно повірить, що Я дала про Себе знати 

через людський інтелект, повірить у те, що Я говорила, і більше не буде судити про подібні прояви 

як про щось неможливе або надприродне. 

14 Саме люди завтрашнього дня пізнають велич і суть Мого Вчення завдяки записам, які 

залишилися від Мого Слова. Простота, з якою я пояснював глибоке, незбагненне, простота, з якою 

я підносив вам істину, викличе в них захоплення. 

15 Тож готуйте Моє слово, щоб ви могли відповісти тим, хто прийде з бажанням отримати ці 

знання. До вас прийдуть люди, які не задовольняться простими поясненнями. Прийдуть вчені, які 

все життя ставили під сумнів природу і книги, і запитають вас: "Чому Господь не матеріалізувався, 

адже Він мав силу це зробити, і пояснити, які відкриття зробила б наука?". 

16 Тоді ви відповісте: "В основі божественного Слова, в простоті якого міститься мудрість, 

лежить пояснення і пророцтво того, що здійснить людина, і того, що чекає на людство". 

17 Учні, і сьогодні Я кажу вам: не думайте, що мудрість, якої Я навчаю вас у Моїх одкровеннях, 

існує для того, щоб ви протистояли навчанню людей. Якщо ви хочете стати на цей шлях, то вже 

зараз кажу вам, що у вас нічого не вийде. 

18 Щоб прийти до Мене, не треба вчитися, достатньо мати піднесеність душі, щоб 

висловлювати Моє Слово так, як Ісус відкрив його в Другу Епоху і як Я дарую його вам сьогодні: 

сповнене простоти і любові. Чи виявила вона наукову ерудицію? Чи намагається вона вирішувати 

наукові проблеми людей цього часу? 

19 Я говорю тільки з духом. Я лише навчив шляху, який веде до досконалого життя, і це 

завдання лежить і на вас: говорити з духом і показувати йому силует "Землі Обітованої" на 

горизонті. 

20 Викладати Моє вчення чесно і без спотворень і дозволяти людині досліджувати, вивчати і 

задавати питання. Я цього не заперечую, але й не перешкоджаю. Нехай кожен шукає той підхід, 

який можливий для нього, щоб знайти істину. 

21 Посійте, ваше зерно завтра дасть плід. І не важливо, що пожинати плоди будуть лише 

майбутні покоління. 

22 Вивчайте Моє слово і занурюйтеся в його зміст. 

23 Я прийшов, щоб дати вам своє вчення, а не дивитися на ваші вади і вашу гріховність. 

24 "Народ Ізраїлю" повинен показати приклад мужності, адже "Ізраїль" - це "найсильніший" з 

людства. 

25 Ви отримаєте нові заповіді, за якими Мене впізнають маси людей. 

26 Жахи (війни) розв'язані, і поки "Ізраїль" спить, люди благають про пощаду і отримали її від 

Мене. Але Моя воля, щоб людство отримало це через підготовку Мого народу. 

27 Ви повинні мати перед собою приклад Отця, коли ви практикуєте покору і послух. 

28 Коли прийде час, вам буде дана місія. Ви підете в чужі землі. Ви не будете робити расових 

відмінностей, і більше того, я вам кажу: Прийде час, коли Отець дасть про себе знати в усіх серцях. 
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29 Я не дивлюся на вашу людську суєту. Я лише бачу, що ваше серце і дух шукали Мене, і Я 

пошлю вас в провінції як посланців Вчителя, навчаючи прикладом, як Ісус в Другу Еру. 

30 Так, "Ізраїлю", принеси Моє слово, яке є соком вічного життя. 

31 Ваше завдання - віддати світові належне на виконання мого мандату. Бо ви - володарі світла 

і благодаті Третьої Епохи. 

32 Я - Отець, сповнений любові, щоб знову підняти вас до життя благодаті, наставити вас на 

правильний шлях. Ви багато вимагали від Мене в Другій Ері, але зараз Я з вами в дусі і знову даю 

вам Моє Слово, Моє "Божественне Слово", що характеризується любов'ю, щоб ви могли слідувати 

Моїм досконалим настановам і нести їх у світ. 

33 Своїм Словом, яке є дуже тонким долотом, Я обробляю ваше серце, бо бачу, що воно ще 

спить. 

34 Це благодатний світанок, в якому Учитель сходить на всіх Своїх учнів. 

35 Пророки були свідками Моєї присутності і бачили світло Мого Духа. 

36 Вони підготувалися внутрішньо і закрили очі на подразники світу, і з їхніх вуст вийшли 

пророчі слова. 

37 Продовжуйте працювати над собою, бо якщо не будете - істинно кажу вам: Каміння 

заговорить. 

38 Але я вам також кажу: я не хочу вас примушувати. Я хочу, щоб любов лилася з ваших 

сердець просто і невимушено. 

39 Готуйтеся, люди, бо ви навіть не знаєте точно звідки, але натовпи людей з різних сіл і 

районів країни будуть вирушати і приходити до місць збору. 

40 Підніміться в молитві. Допомагайте своїм ближнім. Вивчи моє слово. Я не хочу, щоб 

"Ізраїлю" було соромно за те, що він не вмів воювати. Ні, люди. Принесіть переді Мною одну, дві 

або три насінини, але насінина ваша повинна бути чистою. Ваша справа - правильно розуміти Моє 

Слово. 

41 Я - люблячий Батько і приходжу до вас як Батько, бо як Суддя Я невблаганний. Відновіть 

себе, підготуйте себе так, щоб завжди бачити Мене як Отця. 

42 Наближається час великої битви. Три роки ви все ще маєте Моє Слово, і Отець хоче 

залишити натовпи віруючих навченими. Але ви, яких я залишаю на місцях зібрання як керівників 

громад, повинні добре підготуватися. 

43 Набути розуміння і не допустити, щоб світ 

відбирає життєву силу у Мого Слова і повертає його сутність до Мого Божественного престолу. 

44 Відійдіть від світу і пам'ятайте Мої слова, які кажуть вам: "Яким ви були раніше, таким ви не 

будете сьогодні, і яким ви є тепер, таким ви не будете завтра". Оновіть себе. Відкинути зайве і 

погане. Я не хочу ні фанатиків, ні фанатиків. 

45 Першого разу Я послав вам Мойсея, другого разу Я був серед вас в Ісусі з Назарету, а 

сьогодні ви маєте Мене як Святого Духа. Я бачу ваші душі на Сходах Якова, що приймають 

благодать і світло Мого Духа. 

46 Ви всі складаєте один народ. Ви всі - одна дитина, якій я дарую свій поцілунок миру. 

47 Вивчайте Моє слово і несіть його в маси, бо шлях вже приготований. До цієї нації прийдуть 

люди. Дайте їм найкращий "бенкет", покажіть їм добрий приклад, щоб вони визнали вас учнями 

Святого Духа. 

48 Кожен з вас має навколо себе духовну істоту, яка захищає вас. Коли настане момент, воно 

відповість Мені за вас, а ви за нього. Істинно кажу вам, велика відповідальність, яку ви несете. 

49 Майте завзяття і бажання виконати своє завдання і залишайтеся єдиними в одному ідеалі і 

одній волі. Станьте перед Моїм правосуддям, яке бачить навіть найпотаємніше биття вашого серця. 

50 Час дорогоцінний. Ви повинні поспішно, з любов'ю піднятися, щоб виконати Мою місію; 

деякі вже як учні, інші як вихованці. 
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51 Залиште світові те, що належить вам, і майте одну мету - спасіння душі. Бо коли прийде час, 

вам доведеться дати звіт за все, що ви зробили на цій планеті. 

52 Ви не невігласи і не невігласи, ви все робите, знаючи причину. 

53 Я попереджаю вас про майбутні події. Коли ви перестанете чути Моє слово, то будете 

розмовляти зі Мною від духа до духа. 

54 Сьогодні Я бачу вас об'єднаними за прикладом Моїх апостолів Другої Епохи, і Я працюю над 

вами, щоб ви творили великі чудеса. 

55 Ти маєш велику силу. Отже, давайте вашим ближнім людям з багатьох, що Я дав вам у 

Моєму Слові. 

56 Я пролив серед вас Свою мудрість, але бачу голодного вовка в овечій шкурі, який хоче 

зжерти вас, вселяючи гріховні думки, щоб розбестити вас. Але коли Я бачу, що твоє єство близьке 

до загибелі, Я приходжу тобі на допомогу, як Отець, бо не хочу, щоб ти загинув. 

57 Малим є те стадо, яке несе в своєму серці любов до Отця і має волю служити Мені. Але я 

кажу вам: Стійте твердо, щоб ви могли досягти розвитку своєї душі в Моєму Законі. 

58 Я хочу бачити вас об'єднаними саме таким чином. Бо якщо ви будете за Отцем, то і Я буду 

за вами. Я не залишу вас ні на мить, і спокуса буде триматися подалі від "народу Ізраїлю". 

59 Осягніть Моє Слово, зрозумійте, що час Мого прояву короткий, і усвідомте, наскільки велика 

Моя любов і наскільки велике світло, яке Я помістив у вашій душі. Усвідомте, що ви повинні прийти 

до Мене чистими. 

60 "Царство Моє не від світу цього", тому зрозумійте Мене, коли Я кажу вам: "Що на землі 

здобудете, те Я збережу для вас у майбутньому житті". 

61 Тут, за цим столом, я чекаю на всіх вас. У моїй присутності зникають раси, касти і родовід. Ви 

всі належите Мені однаково, у вас у всіх одна душа, як коштовна перлина, і саме до цієї душі Я 

звертаюся. 

62 Якщо хочете знати: це було місце, визначене для Мого нового одкровення світові, де ви 

побачите Мене, що прийде "на хмарі" в присутності всіх народів землі. 

63 Зрозумійте ці слова правильно. Цим Я хочу сказати вам, що Я спускаюся в Дусі до всіх, але 

не всі почують це слово. Так було і в ті часи: один народ був свідком Мого вчення, Моїх справ, і інші 

народи землі увірували через свідчення. 

64 Сьогодні Я збираю душі цього народу, щоб вони вдосконалювали свою місію під словом 

свого Вчителя. 

65 Я не обіцяю їм земних царств, але царство вічного світла для душі. 

66 Їхні душі, які сьогодні ще сповнені егоїзму з огляду на потреби ближнього, "завтра" будуть 

щедрими, щоб дозволити своїм ближнім розділити спадщину, яку Я їм дарував. 

67 Ті, хто в той час очікував пришестя Месії як земного царя і побачив Його прихід у 

Божественному смиренні, розчарувалися і збентежилися. Навіщо вам сьогодні наслідувати їх і 

бентежитися, коли ви бачите, як Я відкриваю Себе в такий спосіб, хоча ви вже маєте попередні 

приклади того, що Царство вашого Господа не від світу цього? 

68 Я навчаю людей, щоб завтра вони навчали всіх тих, хто не мав можливості почути Мене в 

такому вигляді. Ті, хто чують Мене сьогодні, чують Отця, який з великою любов'ю сповіщає їм про 

неминучий відхід і який з цієї причини обдаровує Своєю батьківською любов'ю в надлишку всіх, хто 

Його оточує. Це голос Батька, який хоче, щоб про нього пам'ятали, який не хоче залишити жодного 

зі своїх дітей у сльозах, який бажає, щоб усі користувалися його спадщиною, а це - його любов. 

69 Цей народ матиме все необхідне для майбутньої боротьби, своєї великої духовної битви, бо 

Він зробить так, що моє насіння проросте заново Своїм плідним дощем. 

70 Так, люди, моє ім'я знову буде у всіх на вустах, моя позиція - у всіх серцях, а мій закон - у 

кожній совісті. Якими ж щасливими будуть ті, хто брав участь у цій божественній справі, бо це 

духовне блаженство компенсує їм всі їхні скорботи і страждання. Вони будуть пам'ятати, що були 
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учнями Христовими тут, на землі, що з любов'ю оберігали зерно, яке навчив їх вирощувати 

Божественний Учитель. 

71 Здобудьте цей спокій для своєї душі, люди, здобудьте це місце у вічності. 

72 Я, як Учитель, йду перед вами і веду вашу душу. Тому нехай будуть ясні діла учнів Моїх, і 

тоді ті, що дивляться на вас, візьмуть вас за взірець. 

Світ голодний, а у вас є хліб, який насичує. Я готую вас, як Я готував Своїх апостолів. Якщо ви 

підете за Мною, як вони, то відчуєте Мою силу в боротьбі з усім злом. Всі сили природи 

допоможуть вам у вашій місії, якщо ви вмієте ними користуватися. 

73 Сьогодні ви бачите серед людей нестаток і бідність, турботу про те, щоб добути хліб для 

тіла, а ви зберегли себе, не зазнавши таких поневірянь, бо Я хочу, щоб у вас був мир і щоб ви 

присвячували частину свого часу практиці Мого вчення. 

Багато чоловіків і жінок емігрують і шукають у цій землі притулку для своїх сердець, які 

втомилися від боротьби, і вони знайдуть благословенну землю, багату благами, і ви розділите з 

ними свій хліб, і вони знайдуть тут притулок і заснують свої домівки. 

74 Прокидайтеся, люди, бо залишилося всього три роки, протягом яких Я дам про Себе знати 

вам. Шукайте Мене вже сьогодні від духу до духу, бо вже наближається година, коли ви відчуєте 

себе сиротами, і Я хочу, щоб ви були сильними у випробуванні. Духовний світ тоді вже не дасть вам 

свого слова підбадьорення, поради. Ви більше не почуєте цього "концерту" з потойбіччя, і тому 

необхідно, щоб ви вміли парити, щоб продовжувати живити свою душу. 

75 Наближайтеся до того, що є досконалим. З'єднайте свою волю з моєю. Шукайте все, що 

добре для душі вашої, і менше любіть земні блага. Людство досягло тієї межі, за якою я буду його 

стримувати. Темрява зникне, "кукіль буде викорчуваний, зв'язаний і кинутий у вогонь", як 

написано. Все це відбудеться. Я готую вас до цього, люди, щоб ви усвідомили час, в якому живете, і 

щоб ви пробудили своїх ближніх. Блаженний той, хто хоче бути викуплений, хто молиться і кається, 

бо він буде спасенний. Але якщо вас відкинули з цієї причини, якщо вас образили, згадайте про 

Ісуса в Його божественних страстях і візьміть Його за взірець. 

76 Будьте розуміючими і пробачайте образи. У вас не повинно бути "ворогів", а якщо вони 

воюють з вами, беріть зброю любові, світла. Якщо ви будете так поводитися, то досягнете 

досконалості і матимете дар миру на землі. Я даю вам зернятко, ваше завдання - посадити його. 

77 Час, коли я мав прийти, був передбачений, і це пророцтво збулося. Було сказано: "Люди 

досягнуть вершини гріха і матеріалізму. Війни будуть перекидатися від народу до народу, як 

пожежа, що знищує все. Ненависть і недоброзичливість будуть рости, як бур'ян, і вкривати поля". 

78 Я знав, що з часом ви забудете Мене, і Моє Слово піде з ваших сердець. Саме тому Я 

оголосив про Своє повернення до вас. 

Це світло пригасло, людське серце холодне і нечутливе, як тієї ночі, коли Ісус прийшов у світ і 

Мати, не знайшовши притулку в людських домівках, шукала притулку в селянському притулку 

пастухів і отар. 

79 Сьогодні Я не приготував лона, щоб стати чоловіком, бо Я прийшов у Дусі, щоб промовляти 

до вас. 

І серед такої великої жорстокосердості і невір'я Я знайшов вас. Я обрав вас, а ви приготували своє 

серце, щоб прийняти Мене. Ви послухали Мене, і віра ваша запалилася. 

80 Якщо ви хочете йти за Мною, то виконуйте Моє Слово. Я допоможу тобі нести твій хрест. 

Але Я не хочу, щоб цей народ, який сьогодні вірить Мені, завтра судив і засуджував Мене, як той, 

хто розіп'яв Мене на хресті. Сьогодні ви не знаєте, хто з них залишиться вірним. Кажу вам, що їх 

буде мало, і іноді вони будуть самотніми. Але шлях їхній буде відкритий, і ангели оберігатимуть їх і 

рятуватимуть від небезпеки, щоб привести до небесної вершини. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 199 
1 Мир Святого Духа нехай буде з вами. 

2 Невтомно говорю з вами, бо наближається випробування для учнів, і Я хочу, щоб ви знали, 

як тоді зробити Мою справу відомою. Я ознайомив вас з її принципами, щоб ви завжди 

представляли її в усій чистоті та істині. 

3 Моє вчення об'єднає світ в єдиному ідеалі, і коли цей союз думок, сердець і воль стане 

реальністю, світ пізнає мир і відчує щось більше від життя душі. 

4 У цей час відбувається боротьба світоглядів і доктрин. Кожен хоче бути правим. Але хто 

правий у цій боротьбі егоїзму і корисливості? Кому належить істина? 

5 Якщо ті, що вважають себе на досконалому шляху і володіють істиною, пишаються цим, - 

істинно кажу вам, вони ще не знають шляху, бо на ньому треба бути смиренним, і досить того, що 

вони не визнають істину, яка міститься у вірі інших, щоб перестати бути смиренними. Але Я вже 

говорив вам у "Другій Ері": "Блаженні лагідні і смиренні серцем". 

6 Людина, яка засуджує віру і переконання свого ближнього, віддаляється від спасіння, бо у 

своїй гордині і необачності намагається бути схожою на свого Бога. 

7 Я кажу вам, щоб ви показали себе такими, якими ви є, щоб ви не впали в лицемірство. 

Будьте щирими і врахуйте, що вам ще багато чого не вистачає для того, щоб досягти досконалості 

душі. 

8 Той, хто у своєму смиренні вважає дари благодаті, які отримує, незаслуженими, ніколи не 

стане самозакоханим, скільки б Я не дарував йому з надлишком. 

Колись люди будуть воювати один з одним. Боротьба буде нерівною. Бо в той час, як одні 

будуть засновувати свої претензії на насильстві земної влади, інші представлять зброю своєї любові 

лише у своїй матеріальній бідності. Бо у них не буде іншої вітчизни, окрім їхньої духовної 

спадщини. 

9 Знайте, люди Мої, що Я зібрав вас і об'єднав вас, обравши вас звідси і звідти. Бо у всіх сектах 

і церквах, що подібні до стежок, є спіритуалісти - учні, яким Я створив цю родину. Я об'єднав їх не в 

одному місці збору, а в одному Законі, в одній і тій же любові. Бо кожен, хто відчуває, як б'ється 

його серце в любові до брата, буде дитиною цього народу. Істинно кажу вам, ви не станете 

спіритуалістами тільки тому, що увійшли в ці зали засідань, де Моє Слово говорить про спіритизм, 

але через любов, яку ви даруєте своїм ближнім. 

10 Думка про те, що вам доведеться боротися проти багатовікових ідей, звичаїв і помилок, не 

повинна вас лякати, так само як і те, що вас небагато. Ви знаєте, що світло, яке Я дав вам, розриває 

ланцюги рабства і невігластва. 

11 У чому можна звинуватити людей-духовників, якщо вони виконують духовний закон, 

моральний закон, свої земні обов'язки і залишають по собі слід чеснот? Але стережіться всього, 

чого Я не навчив, щоб вас не звинуватили в людській справедливості. Сьогодні Я кажу вам, як у 

Другу Епоху: "Віддайте Богові Боже, а кесарю кесареве". Тоді ніхто не знайде до вас претензій, щоб 

вас засудити. 

12 Підкоряйтеся законам, які керують землею, на якій ви живете, і майте повагу до тих, хто 

керує іншими народами. 

13 Залишаю вам своє слово для навчання і здобуття знань. 

14 Як ваш пастир, вирушайте як посланці, щоб донести Добру Новину до сердець. 

15 Істинно кажу вам, що через вас має спастися рід людський. 

16 Крок за кроком направляю вас на шлях любові, той вузький шлях, який, однак, наповнить 

вас задоволенням і спокоєм. 

17 Я хочу бачити, як ви йдете за Вчителем по шляху, що веде до вищого блаженства. Не йдіть 

дорогами зла, які відводять вас від Мене. 
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18 Ті, хто виконав свою місію, зараз навколо Мене. Але Я прийшов до вас як Отець любові і 

милосердя, щоб навчити вас заново присвячувати Мені кілька миттєвостей кожного нового дня. 

19 "Трудящі", напружуйте свої сили і працюйте так, щоб наприкінці 1950 року здати рясний 

урожай. 

20 Непростим є завдання, яке ви маєте виконати, хто в далеких краях, хто в лоні своєї родини. 

21 Спадщина, яку Я дав вам у цей час, є тією самою, яку ви мали в минулі часи. Але ви давно 

порушили заповіт любові і доброзичливості, укладений зі Мною, і мені довелося повернутися до 

вас, щоб нагадати вам про це. 

22 Вважайте, що людство досягло високого рівня розбещеності. Але служити треба з чистим 

серцем, тоді ви будете почувати себе сильними і будете цілісними серед хаосу. Об'єднуйтеся, щоб 

церкви були як фортеця, як міцна стіна, як нерозривний ланцюг, в якому кожен є сильною ланкою. 

23 Підніміть того, хто впав. Я дарую Свою люблячу допомогу всім. Але дехто піддався спокусам 

світу і ще не почув голосу своєї совісті. Ваше завдання - простягнути їм руку допомоги і бути для них 

посохом на шляху, поки не досягнете того, що вони підуть Моєю стежкою любові. 

24 Охороняйте, діти мої, вчення Отця, щоб охоронялося ваше вчення. 

25 Я дав вам тіло для того, щоб ви могли виконати нелегке завдання на землі. Оберігайте це 

тіло з любов'ю, о душі, бо великим буде ваш біль, якщо ви не послухаєтесь Моїх наказів. 

26 Ти будеш керувати своїм тілом, і нехай не буде той, хто утримує тебе від шляху послуху. 

27 Сійте насіння і дбайте, щоб воно проросло, щоб повернулося помножене в житниці Отця. 

28 Я хочу бачити вас смиренними. Але багато хто з вас, у своїй нерозсудливості, благали Мене 

про допомогу. 

29 Я бачу, що ви зодягнулися в Мою одежу. Я залишив їх з вами, щоб захистити вас від 

суворості часу, але не для того, щоб кинути їх на півдорозі. 

30 З 1866 року ви маєте серед вас Мій новий прояв любові, і...: Ви нічого не пропустили? 

31 Блаженний, хто терпеливо випив чашу страждань своїх, бо біль його обернеться на 

благодать. 

32 Прикрасьте святиню, бо Отець давно хотів у ній оселитися. 

33 Станьте на своє місце і всі побачать, що Христос серед вас. 

34 Моя Воля, щоб ви слухалися мого слова і були добрим прикладом для людей; для цього 

майте в собі мою силу. Я дав вам шлях, і він сповнений світла. Ідіть моїм слідом і підніміться на 

гору. 

35 Дехто просить у Мене грошей, але Я кажу вам: У Першу Еру ви мали великі багатства на 

землі, але були неслухняні Моєму Закону. Сьогодні на вашому столі не бракує хліба, але термін 

виконання вашої місії короткий. Невтомно передавайте Моє насіння своїм ближнім, щоб 

наприкінці життєвого шляху ви могли показати Мені насіння, що примножилося. 

36 Не бійся земний, бійся Моєї Божественної справедливості. 

37 Ви всі - Мої діти, і ви всі прийдете до Мене, коли прийде час. 

38 Через вас, хто наближається до Учителя, Я дарую всім, якими б далекими ви їх не вважали. 

39 До приготованих пастухом полів, якими є серця людей. 

40 Коли пастух помічає, що вівця настирливо бекає, він кидається до неї і приводить у кошару. 

41 На тебе чекають суворі випробування, "Ізраїлю". Але Отець дає вам силу, щоб ви могли їх 

пройти. 

42 Якщо ви виконаєте своє завдання на землі, вас чекає велика радість у потойбічному світі. 

43 Двері Царства Небесного відчинені і запрошують усіх, хто хоче в ньому жити. Ці двері ви 

знайдете у своїй совісті. 

44 Сьогодні Я саджаю вас за Свій стіл любові, щоб дати вам бенкет Духа. 

45 Діти моєї Божественності, учні Вчителя, дозвольте світлу послання, яке посилає вам моя 

Любов, проникнути в найпотаємніші куточки вашої душі. 
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46 Ласкаво прошу вас, люди, що приходите до Мене втомлені, хворі і зі стражденними 

душами. 

47 Ласкаво просимо до світла мого божественного променя, бо в ньому ви знайдете силу, 

зцілення і радість. 

48 Чому серед вас є такі, кому здається дивним, що Я приходжу в такий спосіб? 

49 Я не говорив вам, що Я перебуваю в цьому тілі. Ні, Я лише сказав тобі, що цей розум 

отримує Моє натхнення. Я даю нове послання людям в цей час, яке можна порівняти з величезним 

джерелом, що виливає свій вміст на спраглі поля і сади. Пам'ятай, що твій розум - це притулок Моєї 

мудрості, в який Я вливаю Своє світло. 

50 Я вклав свої думки в слова, які випромінюють любов і сердечність, щоб ви могли знайти в 

них бальзам, який зцілює вашу душу і ваше тіло. Я також навчив вас поклонятися своєму Богові на 

вівтарі правди, а не на вівтарях тіней, ідолопоклонства і фанатизму. 

51 Приготуйтеся, щоб прийняти багатство, яке Я вам приношу. Дозвольте сьогодні розірвати 

цю завісу, щоб ви могли зрозуміти повне значення мого нового послання. 

52 Я даю вам зрозуміти без книг, а тільки з духом. Я вчу вас тлумачити сенс усіх одкровень. 

Таким чином, ви більше не впадете в ідолопоклонство, бо не будете задовольнятися алегорією, 

але будете знати, як проникнути в суть вчення, щоб витлумачити його істину. 

53 Ви чули, що ангели на небесах вічно слухають божественний концерт. Коли ви думаєте про 

цей символ, остерігайтеся вважати, що на небі ви також чуєте музику, подібну до тієї, яку ви звикли 

чути на землі. Той, хто так думає, піддався цілковитій помилці матеріалізму. З іншого боку, хто 

думає про гармонію з Богом у цьому божественному концерті, коли чує небесну музику і 

блаженство ангелів, коли вони її чують, той буде в істині. 

54 Але чому ж дехто не сприймає його так, хоча кожен з вас має у своїй душі тональність 

Вселенського концерту? Як так сталося, що дехто з тих, хто чує це слово, не розуміє його, не 

відчуває або неправильно трактує? 

55 Дітоньки улюблені, ви, немічні у своєму розумінні, шукайте світла в молитві. Запитуй Мене у 

своїх медитаціях, бо якими б великими не були твої питання, Я знаю, як відповісти тобі з вічності. Я, 

в свою чергу, буду задавати вам питання, щоб світло істини засяяло між Учителем і учнями. 

56 Небесна музика - це присутність Бога всередині вас, і посеред цього концерту, коли ви 

досягнете справжньої висоти, яка є духовною красою, зазвучить ваш тон. Це музика небес і пісня 

ангелів. Коли ви переживете і відчуєте це таким чином, істина засяє у вашому єстві, і ви відчуєте, 

що Бог є в вас. Життя запропонує вам вічний і божественний концерт, і в кожному його звуці ви 

відкриєте для себе одкровення. 

Ви ще не чули прекрасних тонів у їх досконалій гармонії - то солодких, то потужних. Якщо вам 

трапиться сприйняти їх один раз, то вони здадуться вам невиразними тонами, які ви не зможете 

об'єднати. Ви ще не до кінця усвідомили красу, яка в них міститься. Ви повинні залишити позаду 

почуття, пристрасті і тіні матеріалізму, щоб мати можливість почути концерт Бога у своїй душі. 

57 Чому ви вважаєте неможливим Мій діалог з вами, хоча ви отримуєте прояв Всесвіту? Як 

вібрація Мого Духа через людську здатність мислення може здаватися вам неможливою, хоча ви 

всі сповнені думками Бога? Як це може бути неможливим, щоб Бог говорив з вами таємно, хоча 

ангели, світи, простори і все створене сповнене Ним? Чому б Мені не заволодіти твоєю душею, або 

чому б залишити її саму по собі? Невже ви не усвідомлювали, що це дійсно неможливо? 

58 Слухай Мене уважно: Я - Учитель, ця планета - школа для душі. Життя і Моє вчення - 

досконалий предмет. Невже ви вірите, що Я міг би відмовитися від Своїх обов'язків і забути Своїх 

учнів? 

59 Люди, повторюю для вас, що звуки божественного концерту резонують навколо вас, і що 

вкрай необхідно, щоб ваші душі піднялися для сприйняття їх гармонії. Якщо це не так, то ви 

дозволите цим звукам продовжувати резонувати в просторах світу в очікуванні інших, які дуже 

добре вміють їх сприймати. 



U 199 

151 

60 Я хочу, щоб ви набули сприйнятливості до духовного, щоб ви могли підсолодити свою 

похмурість тут, на цій землі, де ви так багато плачете і страждаєте. 

61 Не слухайте тих, хто заперечує істину, що Я в вас і з вами. Прокиньтеся і почуйте ту частину 

Мого концерту, яку Я дарую вам почути сьогодні. Ваші вуха лише готові були почути відлуння плачу 

і гуркіт воєн цього людства, які є найкращим доказом вашої роз'єднаності і відсутності злагоди. Ви 

можете знайти цей доказ скрізь і в усіх сферах вашого людського життя. 

62 Братовбивча війна і війна ідеологій досягли свого апогею. Великі і малі, сильні і слабкі, 

віруючі і невіруючі дрейфують у морі сум'яття. Але наближається обрізання, і поправді кажу вам, 

що кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, буде обрізане. 

63 Біль, час і правда стануть тим невблаганним серпом, який з коренем зріже бур'яни, що 

згодом будуть кинуті у вогонь мудрості, де все неправдиве буде поглинуте. 

64 Серед цього хаосу є й ті, хто сумнівається в Моїй любові. На це я кажу вам: Як я повинен 

покинути цей світ, коли я один можу вгамувати хвилі цього розбурханого моря? 

65 Не забувайте, що коли б ви не опинилися в темряві, Я прийду вам на допомогу, бо Я - світло 

світу. 

66 Це люди викликають бурі, але мій обов'язок - навчити їх укладати мир. І це саме те, що я 

зараз роблю своїм вченням, яке в усі часи сходило як солодкий і гармонійний концерт, як 

послання, що прийшло з того царства любові і справедливості. 

67 Я продовжуватиму промовляти до ваших сердець. Небеса також хочуть заявити про себе у 

вашому світі. Дозвольте йому зробити це через ваш інтелект. 

68 Відокремлення Творця від Його творіння неможливе, неможливо, щоб між Христом і 

людиною була якась відстань, як не може існувати тіло без голови, або сонце без планет. 

69 Якщо ви любите істину, то краса, якою ви насолоджуєтеся у своєму існуванні, буде великою. 

І коли ви досягнете тієї священної свободи, яку Я дарую вашій душі, ви будете подорожувати по 

небесах, просторах і світах за допомогою своєї здатності мислити. 

70 Утішаю вас у цей час скорботи, про яку давно сповіщали пророки. Роке Рохас, мій посланник 

в цьому часі, говорив вам про випробування, які незабаром прийдуть, і від мого першого глашатая 

я сповістив вам, що пророцтва зараз збудуться. 

Ті, хто чув Мене ще в ті дні, згадають, що Вчитель говорив вам: ось, життя зміниться, і людство 

вип'є дуже гірку чашу. Нації будуть нехтувати одна одною. Батьки будуть неправильно оцінювати 

своїх дітей, а діти будуть неправильно оцінювати своїх батьків. Чоловік відкине дружину, а вона в 

свою чергу згрішить проти супутника життя, і багато дітей, хоч і матимуть батьків, але виростуть 

сиротами. В результаті розбещеності, яка буде поширюватися, голоду і гріха, які будуть 

збільшуватися, загине багато людей. 

71 І ось, протягом декількох років всі ці катастрофічні події зметуть життя, домівки, народи, 

вірування та інституції, як бурхливий потік. Знову і знову кажу тим, хто Мене слухає, щоб вони 

дивилися і молилися, щоб не дали себе захопити цьому потоку. 

72 Бережіть доброчесність ваших родин та спокій ваших домівок. Подивіться, як навіть 

найбідніші можуть бути власниками цього скарбу. 

Визнати, що людська сім'я є втіленням Сім'ї Духовної: в ній чоловік стає батьком, 

уподібнюючись таким чином до свого Небесного Отця. Жінка з її материнським серцем, сповненим 

ніжності, є образом любові Божественної Матері, а сім'я, яку вони разом створюють, є втіленням 

Духовної Родини Творця. 

Дім - це храм, де найкраще можна навчитися виконувати Мої закони, якщо батьки готові 

працювати над собою. 

73 Доля батьків і дітей - у Мені. Але один і другий зобов'язані допомагати один одному у 

виконанні їхніх завдань і їхніх обов'язків спокути. 
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74 Наскільки легким був би хрест і терпимим існування, якби всі батьки і діти любили один 

одного! Найважчі випробування будуть пом'якшені любов'ю і розумінням. Вони побачать, що їхня 

покірність Божій волі буде винагороджена миром. 

75 Першим інститутом на землі був шлюб, бо цей союз був освячений Творцем від першої 

жінки і першого чоловіка. У всі часи Мій закон і Мої одкровення говорили вам про велич цього 

завдання. 

Коли Я був з вами на землі, Мені було приємно відвідувати подружжя і родини. Моя присутність 

у домівках освячувала цей союз і благословляла його плоди. Я говорив з дітьми, молоддю і 

дорослими, я говорив з хлопчиком і батьком сімейства, зі служницею, господинею і матір'ю. Бо 

треба було все відновити і дати нове світло на шлях життя в цьому світі, який є етапом розвитку 

духовного життя. 

Моє слово було призначене для всіх. Тож коли б я не говорив, мами поспішали підходити з 

дітьми за руку або на руках. Коли ці прості серця почули, як Ісус сказав їм: "Хто знає Сина, той знає 

Отця", вони відчули, що почули в цих словах Бога, і від щирого серця сказали Учителю: "Алілуя, Ти - 

Месія, якого ми чекали! Слава Того, в ім'я Якого Ти прийшов". 

76 З моїм приходом настала нова епоха, але моє слово, по суті, залишається тим самим. Вона 

нагадує про те, що ви забули, вчить вас новим урокам і підносить ваше життя, наближаючи його до 

досконалості. 

77 Якби ви жили в Моєму Законі - як ви думаєте, Я б матеріалізувався, проявляючись у такому 

вигляді? 

78 Я плекаю своїм словом те зерно, яке посіяв в інший час. Але в такому вигляді я буду 

говорити тільки до 1950 року. Після цього Я продовжуватиму плекати твою душу, але Мій прояв 

буде більш тонким і піднесеним. 

Сьогодні я прийшов, щоб нагадати вам про деякі принципи, які були розтоптані людьми. Своїми 

небесними порадами Я знову благословляю шлюб і сім'ю. Але щоб розширити ваші духовні 

горизонти і не дати вам впасти в егоїзм, Я вчу вас почати формувати в цьому народі справжню 

духовну сім'ю, Отця якої ви будете бачити в нескінченності, а в світі ви будете тоді вважати всіх 

своїх ближніх братами і сестрами. 

79 Чи не здається вам, що той, хто виконав свій обов'язок перед близькими, відчує себе 

сильнішим і гіднішим залишити свій дім, свій народ і навіть свою націю, щоб своїми словами і своїм 

прикладом поширювати моє вчення? 

Не хвилюйтеся, бо я кажу вам, що ви повинні покинути свій дім і свою батьківщину. Я вам кажу, 

що я буду стежити за тим, що ви залишаєте, і вам не треба буде брати другий дорожній пакет. 

Я заздалегідь підготую шляхи, двері, серця, щоб ви могли виконати свою місію. Ніяких кривавих 

жертвоприношень вас не чекає, хоча вам доведеться пожертвувати деякими своїми 

задоволеннями. Благословенною буде та сім'я, з якої один з її дітей піде в провінцію. 

Я говорю вам про ці майбутні речі, тому що залишилося лише три роки, в які Я даю вам Своє 

слово, і Я залишу вас підготовленими, щоб ніхто не обдурив вас. Ваш дар інтуїції буде вести вас в ті 

часи так, що ви будете знати, куди йти і яким шляхом. 

Учні йтимуть не самі, над ними буде йти великий легіон духів світла, щоб підтримувати їх, і перш 

за все Ілля, духовний пастир, який буде освітлювати шляхи і охороняти своїх овець. Моя Воля буде 

проявлятися у ваших справах. 

80. Ви не єдині, на кого ляже ця робота. У потойбічному світі вже є ті, хто втілиться після вас, 

щоб продовжити ваш посів. Світ зміниться, але це не станеться в одну мить. 

81. Роздумуйте над Моїм словом, щоб воно стало світлом у вашому розумі. Ви, люди, коли 

пізнаєте місце, яке ви займаєте у творінні Отця, і завдання, яке перед вами стоїть, ви зрозумієте, що 

ваше призначення - любити і благословляти вічно. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 200 
1 Ворота Царства Небесного відкриті для всіх, хто бажає отримати його блага. Це Царство в 

дусі людини. 

2 У вашому дусі і в моєму є святкування, оскільки ви готуєтеся прийняти мої послання світла. 

3 Приходьте до Мене, хворі, стражденні люди, які потребують духовної любові, бо в Мені ви 

знайдете цілющий бальзам, світло і силу, яких вам так бракувало. 

4 Я люблю вас і тому посилаю вам Своє світло, щоб воно усунуло ваші страждання, тривоги і 

страхи, і щоб ви могли відчувати себе огорнутими Моєю любов'ю, захищеними і збереженими від 

численних небезпек, які підстерігають вас. Моє джерело милосердя переповнюється, щоб зцілити 

вас душею і тілом, але те, що Я роблю з вами, Я здійснюю на цьому світі і на всіх світах. Бо Мій Дух 

Утіхи зійшов на всі світи, де живуть Мої діти. 

5 Якщо ви живитеся Мною, якщо ви вмієте приймати Мене, ви більше не зможете відректися 

від Мене, ви більше не будете сумніватися і не будете нехтувати цим хлібом, що дав вам життя, і 

ваше існування стане постійним свідченням вдячності і любові. 

6 Чи маєте ви уявлення про радощі обіцяного Царства Небесного? Ви хотіли сформувати у 

своїй свідомості картину того, яким могло б бути життя досконалих істот, і ви говорите про пісні, 

про красу, про чистоту і про любов. Але зараз Я вам скажу, що в тому світі панує досконала 

гармонія. 

7 Ви повинні знати, що врешті-решт ви всі станете частиною цього концерту, що ви розділите 

те блаженство, коли ви вдосконалите себе і прийдете до Мене. 

Тоді ви зустрінете Мене, і Я буду на троні тієї честі, яку ви Мені надасте. 

Але ця небесна музика зазвучить у вашій душі, коли ви тоді відкриєте Мою присутність 

всередині себе і будете захоплені спогляданням Моєї роботи, Мого творіння, яке Я поставлю перед 

вашими очима, щоб зробити вас його учасниками. Коли ти будеш зі Мною, ти сприймеш 

найпрекраснішу гармонію і найсолодша пісня підніметься від твого духу до Мого. 

8 Тоді, коли ти відчуєш Мою Присутність, що сяє в тобі, ти відкриєш для себе концерт у 

кожному кроці, одкровення в кожному звуці, і ти будеш настільки близький до Мене, що врешті-

решт вважатимеш Мене єдиною причиною і метою свого існування. Я прийму вас, як приймають 

мандрівника, який дійшов до останнього етапу своїх мандрів і усвідомлює своє досягнення і те, що 

його чекає. 

9 Люди, ви ще не чули цієї музики прекрасних тонів, тому що ви ще не змогли 

дематеріалізувати свої душі. Концерт звучить за межами того світу, до якого ви змогли дістатися. 

Але Я готую шлях, щоб ви незабаром прибули зі Мною. 

10 Чому ви вважаєте складним Моє проявлення через людський інтелект? Ти сумніваєшся в 

тому, що Я завжди можу бути на зв'язку з твоєю душею? Коли в Україні з'явився 

творіння живиться Мною, і всі душі подібні до гілок дерева, що живуть на ньому і живляться його 

соком, - як ви можете думати, що Я далекий, або що Я байдужий до ваших страждань, хоча Я - ваш 

Учитель, ваш Лікар і ваш Отець? 

11 Слухай: Наближається битва світоглядів. 

Втілені і невтілені душі хвилюються в морі сум'яття. Всі приносять свій урожай болю і зла. Всі 

прагнуть поранити і вбити один одного, всі виконують роботу руйнування; але біль вразив і їх. 

У теперішньому часі перед жнецьом стоїть завдання зрубати кожне дерево, яке не приносить 

доброго плоду. У цій великій битві переможуть лише справедливість і правда. 

Багато церков зникне, деякі залишаться. В одних засяє правда, в інших буде запропоновано 

лише обман. Але серп праведності буде продовжувати різати доти, доки не буде засуджено кожне 

зерно, що існує на землі. 



U 200 

154 

12 У ті часи ті, хто одухотворив себе, досягнуть ідеалу, піднесення, і це знання дасть їм істинну 

мудрість. Вам не знадобляться гуманітарні науки, щоб вести вас. Бо душа, достатньо підготовлена 

через Мої вчення, зможе відкрити вам все, що вам потрібно знати. 

13 До Мене будуть приходити вчені-юристи, філософи і священики, і Я відповідатиму їм і 

навертатиму їх Своїм Словом. Деякі не зможуть Мене зрозуміти і будуть розгублені. Інші будуть 

смиренно просити в Мене прощення. Вони не будуть вимагати від Мене доказів. Але Я дам його їм, 

тому що Я люблю їх і хочу, щоб вони впізнали Мене. 

14 Коли вчені не зможуть відповісти людям, коли вони не зможуть вирішити свої проблеми і 

свої сумніви, вони прийдуть до Мене. Тоді вони дізнаються, що Я чекав на них, щоб наставити і 

втішити їх. Вони дізнаються, що це слово виходить від Христа, від Того, Хто вміє приголубити всіх 

стражденних і говорить з усіма тією мовою, яка є такою люблячою - тією самою, якою Учитель 

навчив вас піднесеної заповіді, що говорить вам: "Любіть один одного". 

15 Ви живете в часи очищення, і вже чути плач болю. Але саме цей біль послужить вам для 

того, щоб ви очистилися і змогли стати стовпами храму. А після вас прийдуть нові апостоли. 

16 Я буду з вами, щоб утішити вас і дати вам стійкість, щоб ви могли просуватися по шляху 

виправлення. Я хочу, щоб ви перетворили своїх ворогів на друзів, щоб у своїй боротьбі ви змогли 

завоювати Царство Небесне, де ви отримаєте плід усіх ваших справ. 

17 Я говорю з вами так, щоб ви змінили свої серця, бо ваше призначення - любити і 

благословляти. Живіть так, як жив Ісус, завжди в єдності з Отцем, в досконалій гармонії з усіма 

істотами творіння. 

18 Коли ви робите щось добре, коли пестите покинуту дитину, підтримуєте нужденну людину 

або захищаєте беззахисну істоту - хіба ви не чули всередині себе голос, який благословляє вас і 

спонукає продовжувати цей шлях? Чий це голос? Це питання совісті. Це голос Отця, який 

винагороджує дитину за те, що вона бере його за приклад. 

19 Якщо ви хочете стати гідними дітьми Моєї Божественності, першими спадкоємцями Моєї 

слави, ви повинні спочатку очиститися, і ви тепер знаєте, що найкращими очисними водами є добрі 

справи. Я говорю з вами так, щоб ви відчули, що Я чекаю вас у Моєму Царстві, що сьогодні ви 

перебуваєте на шляху, який веде до Нього, але вам ще належить пройти довгий шлях. Я хочу 

зробити з кожного з вас апостола, а з кожного апостола - майстра. 

20 Зазначу, що людство практикує своє поклоніння Богу в різних формах. Але я вам скажу, що я 

не вважаю жодну релігійну громаду більш важливою чи менш важливою. Я навчив вас любові, а 

істина є тільки одна. 

Не думайте, що це церква, священик чи багато священиків повинні викупити людство. Це Я, 

мудрий і люблячий Пастир, прихищаю вас, втішаю і так люблю вас, що поклав за вас своє життя, 

щоб навчити вас дорозі істини і життя. 

21 Якби люди того часу повірили, що можуть бачити Мене, як 

Вони забирали Моє життя, знищували його і спричиняли зникнення Мого Вчення, вони не 

усвідомлювали, що роблять це лише для того, щоб дати Мені більше життя і вищу славу, здобуту 

через жертву. Зі Свого хреста Я благословив Своїх апостолів усіх часів - усіх, хто йшов за Мною тим 

самим шляхом. 

22 Так само Я благословляю вас, які прийняли Мене в теперішньому часі і готуються 

продовжувати Мою справу. 

23 Ізраїлю, втомлений блукач, ти прийшов, бажаючи, щоб Мої слова завершили твою долю в 

Третій Ері, і ти прийшов до Мене з гіркотою на вустах і болем у серці. Ви і ваші діти пройшли 

небезпечний шлях, і сьогодні, почувши поклик Мого Духа, ви поспішаєте з упевненістю, що 

отримаєте підбадьорення. 

24 Деяких я зустрічаю покірно в очікуванні наказів. Інші відчувають каяття в моїй присутності 

після того, як багато згрішили. А інші з цікавістю досліджують моє вчення і шукають в ньому якусь 

помилку, щоб їх засудити. Я знаю вас, люблю вас і приймаю все в цей день. 
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25 Я буду використовувати смиренних, щоб за короткий час донести Добру Новину до 

сердець, які Мене чекають. Я очищаю того, хто згрішив, Своїм Словом, яке є кришталево чистою 

водою. Коли він дізнається, що Я прощаю його і роблю Своїм учнем, він покається і більше не буде 

грішити. А того, хто запитує і сумнівається, Я просвіщаю і даю йому докази, щоб він пізнав істину і 

свідчив про Мене. 

26 Потім, коли ви всі будете готові, Я пошлю вас до тих, хто натренував свій розум і є 

красномовним. Але ви не будете відчувати себе меншовартісними, не будете заздрити їм, тому що 

Я наділив вас великими духовними здібностями. 

27 Наука скоро стане на паузу. Багато вчених будуть стурбовані і вважатимуть свої знання 

марними, тому що набуті ними знання не привели їх до благополуччя і спокою душі. Коли вони 

прийдуть до цього висновку, вони будуть шукати Мене, вони захочуть знати суть і мету духовного 

життя і проситимуть Мене смиренно дозволити їм проникнути в Мої таємниці, і Я дозволю їм 

проникнути настільки, наскільки на те буде Моя воля. 

28 Найбільше за Мною підуть бідні, позбавлені спадщини. Потім, коли вони отримають цей 

великий скарб духовних знань, які Моє Слово поширює в достатку, вони вирушать, сповнені 

любові, щоб нести свідчення про Мій прихід у світ в цей час. Одні з'являться як пророки, інші 

будуть завойовувати серця даром Слова, і всі будуть творити діла любові між людьми. 

29 Ті нації, які були зневажені, ті народи, які загортаються в лахміття, прокинуться, полюблять 

Мене і будуть служити людству. Серед них - великі душі, очищені болем. В основі цих створінь 

приховані Мої посланці, Мої апостоли. Я покличу всі народи, і за короткий час ті, хто зрозуміє Моє 

слово натхнення, прийдуть до Мене, щоб бути Моїми першопрохідцями. 

30 Ізраїль, твої брати по зброї чекають моїх наказів і живуть в хаосі. Поки одні благають про 

мир, інші закликають до знищення. Вони прагнуть побачити нові горизонти, нові землі, вони 

прагнуть емігрувати в інші теплі краї, щоб зробити там свій дім і мати можливість розкрити свою 

душу у виконанні божественних законів. 

31 Недосконалості в релігійній практиці людей зникнуть в тій мірі, в якій зникне істинна віра. 

Духовність проникає в серця і душа, втомлена від своїх фальшивих ідолів, прагне Моєї присутності, 

Мого слова. Не покличуть Мене ні на берегах річок, ні на горах, ні в долині, ні в пустелі. Вони будуть 

шукати Мене на дні своєї душі, і там побудують храм, в якому будуть любити Мене. 

32 Ви побачите, як багато людей, які були земними могутніми, опускаються зі свого 

соціального рівня, і в цьому стані, після великих випробувань, які стануть для їхніх душ пробним 

каменем, вони забажають Мого вчення і завдяки своїм чеснотам піднімуться і пізнають справжню 

цінність дарів, які Я дарував людині. У 1950 році ви побачите, як збуваються багато передбачень. 

33 Багато сердець, які були подібні до посушливих полів, принесуть плід. А вам, яких Я плекав 

день у день, кажу: Приготуйтеся і будьте готові розсіяти насіння Моє. 

34 Після цього року серед "народу Ізраїлю" будуть чвари, і тільки ті, хто залишився пильним, 

молитовним і працюючим за Моїми законами, будуть захистом для інших. 

35 Я дав вам світло, щоб ви могли безпечно ходити і навчати своїх ближніх. 

36 Будьте благословенні всі - і ті, хто слухає Мене зараз, і ті, хто ще далекий від Мого прояву. 

37 Час, який ви переживаєте, - це час боротьби, духовної боротьби і боротьби світоглядів. 

38 Цей натяк необхідний, бо вам доведеться постати перед тими, хто невпинно намагається 

проникнути в таємницю вчення. Так само ви будете стояти перед натовпом чоловіків і жінок різних 

віросповідань і тоді виявите, що в кожній церкві чи конфесії є люди доброї волі, які докладають 

зусиль, бо їхні вчинки містять у собі досконалість. 

39 Моя благодать - для всіх, бо Я бачив у людському світі, що у всіх, навіть якщо це лише на 

мить, серця запалюються любов'ю до Моєї Божественності. 

40 Розкидані по землі ті, хто ще прагне творити добро і шукає спосіб бути корисним своїм 

ближнім. Істинно кажу вам: кожен, хто має цю резолюцію, зі Мною. 
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41 Я говорив вам, що прийде час, коли світло з'явиться в усіх місцях, у всіх країнах, на всіх 

континентах. Це світло буде світити відповідно до духовної підготовки людини. Але через це ж 

буде формуватися нова і більш точна концепція творіння, нова концепція духовності. Таким чином 

розпочнеться новий етап духовного розвитку. 

42 Коли всі розумні люди нарешті об'єднаються, проясниться їхнє уявлення про божественне, 

вічне і духовне. Люди пройдуть через багато випробувань. Але як тільки це закінчиться, правда ще 

більше випливе назовні. І правда, яка завжди кришталево чиста і голосна, зможе бути зрозумілою 

для всіх. Таким чином духовне об'єднання стане реальністю. 

43 Вчення, яке Я відкрив вам, і правила, які Я дав вам, будуть загальновизнаними. Але 

пам'ятайте, що ви повинні передавати зміст Мого Слова, а не спосіб вираження. 

44 І не турбуйтеся про те, що змінюється зовнішня форма вашого поклоніння. Бо істинно кажу 

вам: прийде час, коли ви зрозумієте, що тільки суть і чистота ваших вчинків дійдуть до Отця. 

45 До вас прийде багато ваших товаришів, які, якщо вони глибоко зрозуміють Спіритизм, 

змусять вас відмовитися навіть від останніх залишків культового фанатизму, які ви можете 

зберегти. 

46 Коли Я наближаюся до вас і даю про Себе знати через носія голосу, Я відкриваю тих, хто 

слухає, не розуміючи і не відчуваючи. А також тих, хто прийшов лише з цікавості. Дехто намагався 

випробовувати духовний світ на міцність. Багато хто не приходить з необхідною повагою. Але як 

вони могли так повірити в надприродне, що підтверджується на їхніх очах? Чи могли б вони дати 

собі розумне пояснення тому, що відбувається, якби не приписували це диво вищій силі? Яке 

пояснення, що це за робота, вони можуть дати тому, хто їх запитує? 

47 Той, хто має віру, бере з цих місць освячену воду, і з нею творить чудеса. Але Учитель 

запитує вас: невже в тій воді є надприродна сила? Істинно кажу вам: сила не у воді, а в вас самих, у 

вірі та в доброчесності ваших діл. Бо Господь у вас, як у природі і в усьому творінні. Пам'ятаєте, що 

Я сказав вам тоді: "Віра ваша врятує вас". 

48 Я - вічне диво, що дає світло вашому інтелекту і рухає вашими почуттями, спрямовуючи їх на 

шлях добра. Але людина зажадала від Отця більшого і захотіла побачити, почути і схопити руками 

те, що вона повинна сприймати лише через чутливість своєї душі. Але з любові Я поступився Своїм 

дітям, бо Я розумію їх і йду їм назустріч. 

49 Тому в цей час Я дозволив Своєму Духовному Світу наблизитися до вас і наділив вас даром 

його прояву через ваш інтелект, щоб усі ви могли безпосередньо стати свідками здійснення цих 

чудес і повірили в Мою Присутність. 

Прояв духовних істот буде сприяти зловмисним інтерпретаціям з боку розвідників Моєї Роботи, 

вони будуть використовувати це як зброю, щоб нашкодити вам, обмовити вас і засудити вас як 

чаклунів. Але після того, як ця прокламація посіє своє насіння, вона зникне. Тоді ти побачиш, що 

дари, які Я дав тобі, продовжуватимуть існувати і чудеса продовжуватимуть відбуватися, бо ти тоді 

будеш керувати своїми кроками інтуїтивно, завжди прагнучи, за допомогою Моїх навчань, 

практикувати активну благодійність найкращим чином. 

50 Досліджуйте Моє Слово, щоб ви могли зрозуміти, що Я не наказую вам фіксованої 

поведінки. 

51 Це Моя сутність любові, яку ви повинні зберегти і розсіяти по життєвих шляхах. Бо прийде 

час, коли вам більше не знадобляться ці місця зустрічей. Я дам про Себе знати на твоєму шляху, у 

твоїй спальні, в горах, у кожному місці. Ваше поле буде безмежним для того, щоб практикувати 

милосердя і доводити, що ви - Мої учні. Бо обставини у кожного з вас теж будуть різні, але вони 

завжди даватимуть вам можливість творити добро. Ви зможете творити це добро і думками, і 

справами, і словами, і навіть поглядами. 

52 Звикайте до того, що совість є суддею ваших власних дій, і це вкаже вам, як ви повинні 

працювати, щоб виражати все те, що Я вклав у вас. 
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53 Якщо ви бачите, що ваші брати і сестри в моїй роботі не в змозі пояснити причину моїх 

проявів, то встаньте і поясніть її. Ви маєте для цього необхідні знання. 

54 Не дивуйтеся, коли настане момент, коли Мене будуть оточувати тільки апостоли віри. Я 

сказав вам: "Багато покликаних, але мало вибраних". Але це не тому, що я обираю одних і 

відкидаю інших. Я викликаю всіх. Але поки одні залишаються зі Мною, інші відходять. 

55 Багато хто прийшов і ще прийде до Мене. Але залишаться лише ті, хто несе в собі зерно 

любові до ближнього. 

56 Це слово стосується не лише людей, але й духовних носіїв, бо вони, розсіяні по всій землі, 

мають свою місію, яку мають виконати. 

57 Я залишаю вам вашу вільну волю. Ідіть туди, куди хочете, і ви відчуєте, що вам найбільше 

подобається там, де ви відчуваєте любов. Якщо Моє Слово не переконує вас через носія голосу, 

шукайте Мене там, де ви повністю відчуваєте Мене. 

Бо кожен, хто йде за Мною, відчує Мене в своєму серці. 

58 Я хочу примирити вас між собою, об'єднати, ніколи не розділяти. Я даю вам світло, щоб, 

коли настане момент, ви знали, як відрізнити правду від неправди. 

59 Я бачу вас, як маленьких дітей, які приходять за батьківським теплом, або які приходять за 

мудрістю, яка може направити їх на життєвий шлях. 

60 Ви, звичайно, незначні, але через вашу слабкість, через те, що ви не скористалися уроками, 

які Я даю вам, багато в чому на вашій життєвій дорозі. 

61 Той, хто знає Моє ім'я і Моє слово, не має права називати себе невігласом, безглуздим або 

слабким. Хіба Я не говорив вам колись у Своєму Слові: "Я є Шлях, Істина і Життя"? Чого вам може 

не вистачати, якщо ви йдете цим шляхом любові і живитеся світлом Моєї мудрості? Справедливо 

плаче людина в момент свого народження! Душа вже знає, що на неї чекає долина сліз. 

62 Чому ви не перетворюєте цю долину сліз на землю миру? Зрозумійте, що сенс мого вчення 

веде до цієї прекрасної мети: "Мир на землі людям доброї волі" ─ мир, який є благодаттю і 

благословенням Небес, мир, який люди можуть мати, виконуючи заповідь любові один до одного. 

63 Це і є секрет досягнення миру. Я відкрив його світові, дав йому ключ, який відкриває ворота 

того царства. Людина це дуже добре знає, але вона не захотіла досягти миру, величі і знання на 

шляху любові. Він вважав за краще будувати світ за своїми уявленнями і світ за своїм смаком. 

64 Його праця занепала, бо він не будував її на фундаменті братерства в Бозі, і тому сьогодні 

його світ суєти руйнується. Людина, в гордості за прогрес своєї науки, хотіла б заспівати пісню 

тріумфу своїм відкриттям. Натомість він чує крик болю, жаху і каяття, що виривається з його грудей, 

коли він відчуває результат своєї праці, в яку він не вклав жодної любові. 

65 Чи здаються вам мої слова гіркими? Вона говорить тільки правду. 

66 Моє слово не кропива, а пшениця, не темрява, а світло. 

67 Виконуйте волю Мою, і не будете плакати. Живіть моїм вченням, і ви пізнаєте щастя. Любіть 

один одного, і ви будете жити в повному мирі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 201 
1 Люди: У цю епоху, коли Дух Істини виливає своє світло на кожну душу, Я хочу, щоб ті, кому 

судилося почути Мене в цій формі, зосередилися і задумалися, бо тільки так вони зможуть 

зрозуміти Божественне послання, яке Я приніс вам в цей час. Це послання - книга, яку Я закарбовую 

у вашій душі, це Божественне тлумачення Закону, яке людство вже отримало в перші часи, це суть 

того, що містить "Книга семи печаток", таємницю якої Я поступово відкриваю вам, просвітлюючи 

вашу душу світлом Мого Слова. 

2 Завтра, коли ви зрозумієте Моє вчення, почнеться битва. Ви більше не будете мати Моє 

слово в такій формі, але ви будете відчувати Мою присутність у своєму серці. 

3 У Першу Еру Бог через Мойсея викарбував Закон на камені. Слово Ісуса було написане 

кров'ю в серці людини. І в цю епоху Я буду записувати Свої одкровення у вашу душу через світло 

натхнення. 

4 Якщо ви сумніваєтеся перед обличчям недосконалості тих передавачів, через які Я даю про 

Себе знати, не залишайтеся в цій невпевненості. Поміркуйте, заспокойтеся і рухайтеся вперед, бо 

Моє бажання полягає в тому, щоб ви усвідомили велич і правдивість, які містить Моє одкровення. 

5 Необхідно, щоб цей народ був сильним і одухотвореним, коли він вирушить у провінції, 

племена, села і навіть країни, щоб звіщати Добру Новину. Сьогодні ви ще неосвічені діти, які 

жадають моменту виконання своєї місії, але ще не знають, які підводні камені і випробування 

чекають вас на цьому шляху. Але кожен, хто наповнений вірою і любов'ю, зможе витримати бурі і 

буде німим до власного болю, але не байдужим до потреб людей. 

6 Моє навчання протягом цього часу було тривалим, оскільки Я хотів дати можливість 

багатьом почути Мене, таким чином виконуючи обіцянку, яку Я дав вам у минулі часи, що кожне 

око, грішне чи ні, буде бачити Мене духовно, таким чином відроджуючи вашу надію і довіру до 

Мене. 

7 Була Моя воля, щоб Слово, яке Я передаю вам, було записано, бо в ньому є передбачення, 

оголошення, послання, які будуть відомі людям завтрашнього дня. Бо часто пам'ять вас підводить. 

8 Моє Слово піднімає просвітлений народ, який буде включати в себе чоловіків і жінок по 

всьому світу, і їх сила буде заснована на їх духовності. Цьому народу я довірю відновлення миру у 

світі, справедливості, моралі та істинної віри. 

9 Сьогодні людство, мабуть, спить. Але зі справжнім здивуванням ви побачите, як деякі 

громади, почувши голос Моїх посланців, відкриють двері своїх сердець, подібно до квітів, що 

розкриваються, щоб прийняти тепло і ласку сонячних променів. Ви, що слухаєте Мене зараз, вже є 

частиною того народу, який буде рости в майбутньому, поки не покриє всю землю. Ваше завдання - 

закликати людей відмовитися від матеріалізму, проповідувати діалог духу з духом, підтримувати 

своїх ближніх у вірі, коли над ними назрівають великі випробування. 

10 Натовпи, які почули Моє слово за цей час, є лише малою частиною людей, які повстануть 

завтра. Її обов'язок - залишатися єдиною, незважаючи на випробування і бурі, які можуть на неї 

обрушитися. Якби він розбігся, битва була б програна, зірка, яка вела його досі, згасла б, і він 

загубився б у безмежній самотності пустелі. Яким буде свідчення моєї істини? Який приклад вона 

подасть своїм співвітчизникам? 

11 Улюблені учні, пам'ятайте: оскільки Я зійшов, щоб говорити з вами, роблячи Мою 

Божественну Присутність і Слово відчутними через вас, ваш Учитель повинен мати намір здійснити 

великий акт спасіння. Але ви, кого Я навчав і любив, ні в якому разі не повинні позбавляти Моє 

Божественне Вчення його сили. 

12 Учні, якщо ви хочете володіти духовними дарами, нехай любов і бажання творити добро 

будуть тим, що дає вам це бажання. Не прагни володіти Моєю благодаттю тільки з наміром 

потішити своє марнославство, бо тоді ти будеш почувати себе дещо вищим за своїх ближніх. Не 

намагайтеся нажитися на цих дарах шляхом лихварства. 
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Істинно кажу вам: як тільки любов чекає якоїсь плати, вона з того моменту перестає бути 

любов'ю. І як тільки благо, яке хтось робить, має на меті отримати за це винагороду, то це вже не 

благо. Тому я вказую вам на те, що якщо ви бажаєте володіти одним з цих дарів, то це повинна 

бути любов, яка вселяє це в вас. 

13 Той, хто хоче йти за Мною цим шляхом, повинен звільнити своє серце від усякого егоїзму, 

егоїзму і марнославства. Тільки чистим серцем можна відчути Мою любов. 

14 Коли Я дізнаюся, що хтось із вас зайнятий доброю справою, піднесено просить у молитві за 

ближнього, який потребує, і бачу, що його серце сповнене скорботи через біль ближнього, тоді 

Моя Божественна любов дарує йому краплю Свого цілющого бальзаму, і Я дарую йому диво, про 

яке він просив. 

15 У цей момент дитина, яка несе відповідальність за своє 

Якщо людина заступилася перед Отцем за ближнього свого, то це велика радість, бо вона віддала 

те, що в неї просили, нужденному, який отримав Мою благодать. Якщо ж той, хто на своєму 

життєвому шляху має завдання практикувати діяльну любов до ближнього, використовує свої дари 

в егоїстичних цілях, то він, сам того не усвідомлюючи, позбавляє себе благодаті Отця і не може 

більше нічого дати; він обманює себе і обманює своїх ближніх. Цей поганий "працівник" замість 

пшениці сіє на своєму шляху лише кукіль. Після того, як він зробив свої погані справи, у нього 

залишається дуже гіркий присмак, незадоволення, неспокій, і він не може знайти на доброму 

обличчі свого Отця ту люблячу посмішку, яка благословляє і підтверджує його справи, і не може 

зробити так, щоб його брат відчув вплив його духовних дарів. 

16 Якщо хворий одужував, або стражденний отримував розраду, або відбувалося чудо, то це 

чудо відбувалося не завдяки тому "трудівнику", а завдяки безмежному милосердю Отця до 

нужденного, який у своєму невіданні поклав всю свою надію на поганого учня Господнього. Але 

поганий слуга приписує чудо, коли воно сталося, своєму заступництву, своїм духовним дарам і 

використовує це свідчення для того, щоб збільшити кількість тих, хто йому довіряє. Тоді Моя 

праведність повинна вразити їх, щоб вони стримали свої помилкові кроки, замислилися над 

хибністю своїх справ і повернулися на правильний шлях. 

17 Блаженні ті, хто при першому ж відвідуванні Моїм правосуддям розкаявся у своїх гріхах, 

вирішив не йти шляхом своїх відхилень і постарався загладити всі свої провини, бо вони тим самим 

довели, що задоволення душі непорівнянні з земними благами. Інші ж недооцінювали мир, який 

залишає в серці добра справа, приймали лестощі або мізерну плату монетою, і занадто пізно 

зрозуміли, що перше робить душу великою, а друге - дрібнить і принижує її. 

18 Кожен, хто є "працівником на Моїх полях", повинен знати, що Я послав його свідчити про 

Мене. Але щоб його свідчення було правдивим, він повинен виправдовуватися своїми справами, 

справами милосердя, добрими словами і добрими думками, забезпечуючи тим самим чистоту 

свого серця, щоб Я міг виявити Себе в ньому. 

19 Колись Я сказав вам: "Хто знає Сина, той знає Отця", - цим Я хотів сказати вам, що за Моїми 

справами на землі ви можете розпізнати любов, яку Отець завжди випромінював на вас. Тепер Я 

кажу вам, що Я хочу, щоб Мене знали по справах Моїх учнів. 

20 Коли цей народ нарешті зрозуміє Мене і спрямує своє життя згідно з цією настановою і 

прийме свій хрест з істинною любов'ю, люди прокинуться, усвідомлять свої справи і повинні будуть 

переконатися, що саме істина керує ними. Тоді вони вважатимуть мою роботу божественним 

одкровенням, так само вони називатимуть її релігією, вченням або світоглядом. 

21 Учіться і розумійте, о учні, в чому полягає місія, яку Я вказав вам. Пам'ятайте про свою 

відповідальність і досліджуйте кожну свою роботу, щоб усі вони відповідали істині Мого вчення. 

22 У багатьох товариствах, орденах і згромадженнях люди звикли називати один одного 

"братом". Їхні вуста вимовляють любляче слово "брат", як правило, не відчуваючи його у своєму 

серці. 
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23 Істинно кажу вам, якби ви знайшли час, щоб зануритися в значення цього слова, то відкрили 

б для себе джерело життя, з якого ви вийшли. Ви зрозуміли б Мою Божественну ніжність, і все це 

змусило б вас здригнутися від докорів сумління, коли ви подумаєте про ту відчуженість, в якій ви 

жили між собою, про байдужість, з якою ви дивитеся на тих, кого називаєте чужими, і про ті 

образи, які ви постійно наносите один одному. 

24 Коли Я прийшов у світ, щоб жити з людьми, Я зробив це, щоб навчити вас бути братами. Я 

прийняв плоть у Марії і назвав вас своїми братами, щоб показати вам, як треба любити один 

одного. Все Моє вчення полягало в тому, щоб показати вам той божественний і єдиний закон, за 

яким ви можете любити і прославляти Отця. Як ви можете любити Мене, не люблячи один одного? 

Істинно кажу вам: краще все, що ви Мені приносите, роздайте між вашими ближніми. Бо Отець має 

все, а вам усього бракує. 

25 Надихайтеся Моїм прикладом у всьому вашому житті і справах, і істинно кажу вам, якщо ви 

будете робити це, то прославите Мене на всіх ваших шляхах і дасте істинне свідчення вашої любові. 

Якби люди об'єднали всі свої здібності для того, щоб піднести своє існування, вони б повною мірою 

відчули Мою присутність серед них. Одні запропонують свої знання, інші - свою любов, треті - свою 

допомогу, четверті - свою науку, п'яті - своє натхнення, п'яті - свою силу. Тоді виникне сильне і 

єдине людство, ніби створене однією просвітленою, великою, доброю і тому могутньою людиною. 

Це людина, в якій Я довгий час виточував Свій закон любові. 

26 Тверда скеля його серця, але він не витримає гостроти божественного долота Моєму слову. 

27 Я оголошую вам час гармонії між людством. Про це вам також давно сповістили Мої 

пророки. Тоді ви побачите, як народи будуть брататися, ділитися своїм хлібом, своєю силою і 

своїми знаннями. Ви побачите, як люди встановлюють мир там, де раніше вони вміли жити лише у 

війнах і ворожнечі. Ви побачите, як вони, як справжні лікарі людей, приносять розраду хворим. 

28 Чи усвідомлюєте ви тепер, що насправді ви ще не досягли успіху в тому, щоб жити як брати і 

сестри в Моєму Законі? Ви розумієте, чому Я вже тоді говорив вам, що Моєю найвищою заповіддю 

є: "Любіть один одного"? 

29 Я прийшов у цей час не для того, щоб викреслити цю найвищу заповідь з ваших сердець, і 

не для того, щоб замінити її іншою. Вона непорушна і незмінна. Я пояснюю вам його лише для того, 

щоб ви зрозуміли його обсяг і розпізнали його значення, яке є Моєю мудрістю. 

30 Коли це людство зрозуміє, що у виконанні цього закону лежить мир, якого воно так 

потребує, здоров'я, якого йому зараз бракує, і щастя, якого воно так і не знайшло? 

31 Я знаю, що люди, самі того не підозрюючи, рухаються до тієї точки, досягнувши якої, вони 

нарешті відкриють очі на світло істини. 

32 Сказавши вам усе це, Я хочу, щоб ви, називаючи ближнього свого "братом", розуміли, що 

означає це слово, і прагнули відчути істинність того, що Я відкрив вам сьогодні. 

33 Я приймаю вас у Своїй Отцівській любові. І хоча кількість тих, хто Мене чує, невелика, Я не 

перестаю давати про Себе знати з любов'ю. 

34 Ваш розум буде залитий Моїм світлом, і це усуне будь-які сумніви, які ви можете мати. 

35 Мале число тих, хто йде за Мною, і все ж Я бачу їх безсилими. Але ось Моє Слово 

перетворить їх на стійких воїнів сили, які, хоч і втомлені та поранені, одного разу дійдуть до мети, 

розмахуючи в правій руці прапором - символом миру і братерства. Ваш тріумф повинен надихнути 

багатьох слідувати за вами. 

36 Блаженний, хто усвідомлює і виконує свою місію. Душа потребує твердих рішень, сили і волі 

для свого розвитку. Якщо цього немає, то прогрес йде повільно і потребує багато земних життів для 

своєї досконалості. Люди повинні знати все Моє вчення, яке є шляхом душі до досконалості. Інтуїції 

недостатньо, їм потрібні ще й знання, щоб ніколи не зупинятися на шляху, щоб усвідомлювати 

цінність часу і можливостей і більше не бути мертвяками душі. 
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37 Життя має проявлятися більше в душі, ніж у тілі. Скільки людей прожило на цьому світі, але 

як мало тих, хто жив духовно, висловлював ту благодать, яка є в кожній людині, в тій божественній 

іскрі, яку Творець вклав в людину. 

38 Якби люди змогли зберегти ясновидіння у своїй свідомості, вони могли б бачити через 

нього своє минуле, своє сьогодення і своє майбутнє. 

39 Дух - як Моя книга Божественної Мудрості. Як багато в ньому міститься! Йому знову і знову є 

що вам відкрити - іноді одкровення настільки глибокі, що вони незбагненні для вас. 

40 Та іскра світла, яка присутня в кожній людині, є тим зв'язком, який з'єднує людину з 

духовним, є тим, що вводить її в контакт з потойбічним світом і з Отцем своїм. 

41 Якщо ви будете уважні, то зрозумієте, що все пов'язано з вічним життям - тим, що чекає на 

вас і до якого ви наближаєтеся з кожним днем або з кожною миттю, що минає. 

42 Мені потрібні працівники на моїх полях, які навчаться сіяти і плекати це зерно, ясні голови і 

серця, сповнені доброї волі. Бо багато з тих, хто отримував Мої дари, ставали "блудними синами", 

які залишалися з батьком лише на час, а потім гналися за насолодами. Але збудеться слово Моє, і 

вони повернуться. Вони зустрінуть на своєму шляху Мою невблаганну справедливість; але коли 

вони повернуться до Мене, то знайдуть Мене, як завжди, добрим Батьком. 

43 Ви, натовпи, вирушайте і йдіть вперед як посланці цієї Роботи і несіть Добру Новину усім 

вашим братам. Вірте в Моє Слово, і ви будете творити чудеса. Це світло пробудить людство від сну. 

44 Крок за кроком просувайтеся по шляху, щоб пізнати його. Це широкий шлях мого закону. 

Боротьба на ньому триває і триває. Іноді ви будете пити дуже гіркі чаші, але ви також відчуєте 

безмежне задоволення, коли відчуєте мир Господній у вашій душі. 

45 Я веду за собою і позначаю шлях. Ви повинні бути слухняними, як вівці, тоді ви не 

спіткнетеся. Якщо ви запитаєте Мене, куди Я веду вас, Я відповім: до найвищого блаженства душі. 

Хто може загинути на життєвому шляху, якщо несе на своїх плечах хрест любові? Не думайте, що Я 

вимагаю від вас, щоб ви присвячували Мені всі години свого життя. Ви маєте свої обов'язки на 

землі, які повинні виконувати, і знайте, що вони теж освячені і є частиною вашої духовної долі. 

46 За Мене Я прошу лише короткої духовної молитви кожного дня. Але в ті хвилини, які ви 

присвячуєте Мені, ви повинні звільнитися від усякої людської бідності і убогості, щоб ви могли по-

справжньому увійти в Мою присутність і насолоджуватися Моєю ласкою і спокоєм. 

47 Ви всі маєте духовно різні завдання для виконання. Одні не покинуть місцевість, в якій 

проживали, інші покинуть і подадуться в інші краї. Хтось поїде від рідних, щоб виконувати свою 

роботу, хтось матиме своє завдання в лоні сім'ї. 

48 Дехто вважає, що Учитель поклав на вас лише духовне завдання на цей час. Але вони 

глибоко помиляються, бо ваша душа, від самого свого зародження, принесла з собою свій шлях 

розвитку, заздалегідь накреслений в ній самій. Цього разу, як і в минулі часи, Я лише нагадав вам 

про договір, який ваша душа уклала зі своїм Отцем перед приходом на цю землю. 

49 Прийміть своє завдання з любов'ю, о учні, щоб ви могли досягти того, що ваші ближні підуть 

моїми слідами. Ви повинні усвідомити, що у вас є все необхідне для того, щоб бути сіячами цього 

насіння. У вашій душі і в вашому тілі є всі можливості, щоб витримати випробування і вийти 

переможцем з цієї битви. 

50 Нехай душа твоя буде кермом твого тіла, а світло твого духу нехай освітлює твій шлях і керує 

пристрастями і поривами плоті. Тоді виконання вашого завдання буде легким. 

51 Пам'ятайте, що ви повинні повернути довірене кожному духовне насіння, примножене, для 

зберігання в Моїх житницях. При цьому ви повинні розуміти, що ви повинні використовувати час, 

який є у вашому розпорядженні. 

52 Блаженний той, хто терпеливо п'є чашу страждань, яку пропонує йому боротьба, бо врешті-

решт його біль перетвориться на щастя. Будьте сповнені віри і мужності, тоді ви не будете боятися 

судів людських. Бійтеся самих себе, бо одна слабкість чи помилка може мати для вас тяжкі 
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наслідки. Якщо хтось із твоїх ближніх, щойно засліплених темрявою, яка вкрила світ, зрадницьки 

ранить твоє серце, пробач йому і прийди до Мене, щоб Я закрив твою рану Своєю любов'ю. 

53 Несіть тягар свого хреста з терпінням і знайте, що це існування і виконання вашої нелегкої 

духовної місії служить для того, щоб ви могли піднести свою душу до Царства, на яке вона має 

право. 

54 Якщо ви виконаєте своє завдання на землі, то виконаєте його і в потойбічному світі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 202 
1 Погляньте поглядом свого духу на зірку, яка веде вас у присутність вашого Отця. 

2 Ось Спаситель, який несе вам у своєму слові божественне тепло, якого потребують ваші 

душі, збентежені скорботним паломництвом життя. 

3 Коли ти звертаєшся до Мене через біль, Моя любов приймає тебе. Повірте і візьміть участь в 

урочистості цієї маніфестації. 

4 Я хочу бути з вами, так близько до вашого серця, щоб ви по-справжньому відчували Мою 

присутність. Я хочу, щоб ми з вами були єдиним цілим у гармонії і сердечності цієї ночі; щоб ви 

усвідомлювали, що Я - ваше перше світло, Божественна обітниця, невтомний Учитель, який прагне 

зробити ваші душі досконалими, гідними Бога. 

5 Я хочу бути з вами, нехай навіть лише годину, але так, щоб ви не могли відірватися від 

Мене. Бачите, Я хочу наповнити вас сердечністю, надією і цілющим бальзамом, і хочу, щоб ви 

пам'ятали, що Я прийшов у світ в таку ніч, щоб показати вам Своїм життям і зразковими справами 

шлях, який веде до Царства Небесного. 

6 Наблизьтеся до Мене, щоб ви прийняли у свої серця суть цього Слова і щоб ваша молитва, 

яка безмовно виходить з ваших сердець, з'єдналася з усіма піснями небес у цю урочисту годину. 

7 Моліться, всі ви, моліться за убогих, за стражденних, за ув'язнених, за хворих, за сиріт. 

Моліться, щоб ваші думки принесли полегшення тим, хто страждає, підбадьорили тих, хто сумує, і 

висушили сльози тих, хто плаче. 

8 Немає серед вас жодного, як би не зачерствіло його серце, хто б не був внутрішньо 

зворушений у ці хвилини. Але я також кажу вам, що для того, щоб думати про інших, треба забути 

про себе. Тоді вони, ми з вами будемо єдиним цілим у цю годину духовного спілкування. 

9 Я відвідав вас на самоті, і коли закінчиться Моє навчання цього дня, Я залишу як слід Моєї 

Присутності аромат, який буде незабутнім для цього народу. 

10 Дозвольте Мені зібрати зів'ялі квіти, які приносять Мені ваші серця, сповнені скорбот і ран, і 

Я залишу там світильник віри і надії. 

11 Саме вашого серця шукає сьогодні Мій Дух, щоб наново воскреснути в серці людства. 

12 Істинно кажу вам: якщо ви зробите Мої вироки своїм законом, якщо підете Моїми слідами і 

візьмете Мене за приклад, то у ваших серцях почне розквітати Божественна любов, яка принесла 

вам насіння безсмертя, коли воно стало людиною багато століть тому. 

13 Я Сам нині приходжу, щоб пояснити вам причину цієї любові, оскільки ви не змогли її 

осягнути. 

14 Душа твоя тремтить, слухаючи Мене, і каже Мені: "Господи, здається, що я був з Тобою в 

той час. Твоє Слово нагадує мені про все. Чи звільниш Ти мене від цієї невизначеності, Учителю?". 

15 Істинно кажу вам, що в ті дні духи і люди були свідками Мого приходу і Моїх справ у світі. 

16 Ваша душа однакова, навіть якщо вона жила в іншому світі або вселилася в інше тіло. 

Сьогодні вона плаче іншими очима, але суть її та ж сама і питання ті ж самі. Вона теж запитує Мене, 

намагається вловити Мене, відкрити Мене. Тоді я кажу їй, щоб вона не боялася, раділа і 

усвідомлювала, що життя у нескінченності - це постійні запитання, що треба бути смиренним, 

наполегливим і мати велику силу віри, щоб зрозуміти божественні уроки. 

17 Часто хочеться спочатку зрозуміти велике, а потім мале. Однак, почніть з пізнання себе. 

Пізнавайте себе, задавайте собі питання, і ви відчуєте, як ви починаєте живитися вогнем вашого 

єства. Бо Бог запалив його вогнем свого Святого Духа. 

18 Смутно ви розумієте цю настанову, бо знаєте, що ви не можете мати більше знань, ніж те, 

що відповідає вашому розвитку. Але запевняю вас, що ті, хто вміють шукати Мене всередині свого 

єства, в храмі власної душі, незабаром отримають відповідь на ті питання, яким вони століттями не 

могли знайти пояснення. 
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19 Якщо в людині є бунт проти духовного, то цілком природно, що її малий розум не може 

судити про Безмежне. І скільки б Учитель не говорив вам про велич Отця, людина не в змозі 

осягнути те, що містить в собі ця істина. 

20 Мушу вам сказати, що я говорю з вами саме про те знання, яке ви повинні мати про Бога. Бо 

осягнути все, проникнути в усе і знати все так, як би ви хотіли, - цього ви не можете досягти. 

21 Тільки один Бог знає Бога по-справжньому, говорить вам Учитель. 

22 Люди, усвідомте глибоку тишу, якою всесвіт вітає і поклоняється своєму Господу в цю 

годину. Все занурене в любовну відданість, в піднесене споглядання, в глибоке обожнювання. 

23 Причиною цього є те, що всі істоти і все створене знають, що Я саме зараз дарую Своє Слово, 

те саме Слово, яке виходило з вуст Ісуса, якому підкорялися люди і царства природи, якому 

піддавалися невиліковні хвороби і завдяки якому воскресали мертві. 

24 У цю ніч духовного свята для того, хто вміє підготуватися і піднестися, ви маєте в 

невидимому, в недоторканному, присутність і відвідування тих істот, яких ви називаєте ангелами. 

Якби ви дійсно могли відокремити душу від тіла, то побачили б поля, міста, будинки і космічний 

простір, осяяні небесним сяйвом незліченних істот, посланців світла, миру і любові. 

25 Небо наближається до землі, і його світло шукає і того, хто знаходить час згадати, і того, хто 

забув духовну істину. 

26 Радуйся, народе, радуйся хоча б цієї ночі, бо ти ще не в змозі зберегти цей мир назавжди. 

27 Радійте природною радістю серця, яка є сердечністю і поверненням до добра. Так, радійте 

захопленням духу, що є вічним просвітленням. 

28 Ви називаєте цю ніч "Святою" в пам'ять про ту, в яку прийшов у світ Рабин. 

29 Під божественним впливом цих спогадів люди зближуються, згадуються відсутні, 

прощаються образи, об'єднуються сім'ї, друзі відвідують один одного, серця наповнюються надією. 

Здається, всі чекають чогось дивовижного, чого не можуть назвати, - ночі, коли в черствість сердець 

впустить трохи сердечності, а в матеріалізм - трохи духовності. Але я запитую вас: невже ви 

вважаєте, що тільки ця ніч гідна того, щоб люди називали її "святою"? Чи не могли б ви, маючи 

трохи любові, зробити всі ночі і дні свого існування "святими", щоб відчути, що життя є святим у 

кожну мить? 

30 Ти кажеш Мені: "Це ніч, коли ми щороку згадуємо ту ніч, коли Ти прийшов у наш світ, щоб 

принести нам послання любові". Але я відповідаю вам, що та година вказувала на момент, коли 

народилася та людина, в якій "Слово" стало людиною, але що Мій Дух тоді був так само близький 

до людей, як і раніше, і як Він є сьогодні. 

31 Але якщо ви не живете повсякденним життям, повністю присвяченим закону, правді та 

любові один до одного, принаймні докладіть зусиль, щоб бути духовно об'єднаними в цю ніч 

пам'яті. 

32 Шукайте Мене всі, приходьте до Мене всі, але приходьте покірно і смиренно, очікуючи 

всього від милості вашого Господа. 

33 Нехай ніхто не приходить із самолюбством чи марнославством, бо кажу вам, що ви Мені 

дорожчі як нужденні і грішні, але смиренні, які омивають свої плями в кришталевих водах Мого 

прощення. 

34 О, якби ви могли перенестися зі Мною духом і побачити звідси всі страждання людства! 

35 Якби сильні світу цього, багаті і ті, що живуть в оточенні комфорту, захотіли бути зі Мною в 

цю ніч, Я б відвів їх духом туди, де біль і злидні, яких вони не бажають бачити. 

36 Тоді я сказав би їм: "Залишіть на мить своє бенкетування і давайте разом відвідаємо місця, 

де живуть ваші брати, бідні". Подивимось, як вони зустрінуть цю благословенну ніч скорботи для 

одних і свята для інших. Будьте спокійні, я сказав би їм, я прошу вас лише на кілька хвилин, після 

чого ви зможете повернутися до свого бенкету і своїх веселощів. Потім я водив їх з місця на місце і 
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показував їм стару матір, яка на самоті у своєму жалюгідному нічному таборі плаче про втрату своїх 

дітей, які були її надією і яких забрала у неї війна. 

37 Ця жінка живе лише спогадами та молитвами. У той час як багато хто п'янить себе 

насолодами, вона п'є чашу страждань. Її душа лише чекає години, коли вона покине цей світ і піде у 

вічність. Для неї надія на людство давно згасла. 

38 Потім я показав би їм дітей, які блукають серед людей, які не поважають життя своїх 

ближніх, які не люблять і не розуміють нужденних. 

39 Я б хотів, щоб ці люди почули такі глибокі запитання дітей, які в своєму людському 

невігластві запитують, чому стільки несправедливості, стільки злоби, егоїзму і жорстокості. 

40 Потім я відводив їх у ті місця, де чулися здавлені стогони і плач хворої людини, яка 

відчувала, як ламається її тіло, як ламається гілка, коли її б'є буря. Вони - хворі, переможені, забуті. 

41 Пізніше Я змушу ворота в'язниць пропустити нас, щоб вони побачили тисячі людей, які 

через брак любові, милосердя, світла, справедливості і миру потрапили в темряву в'язниці. 

42 І так показував би їм з місця на місце в єдиному образі всі ті страждання і біль, до яких 

призвело це прагнення до влади, жадібність, ненависть, матеріалізм і ненаситна жадоба влади 

правителів з їх фальшивою владою - тих, хто вважає себе могутнім, але не є таким, і хто не дає 

нікому володіти тим, що належить їм по праву. 

43 Але Я не кличу їх, бо знаю, що вони не хочуть чути Мій голос, хоча він чути в їхній совісті. 

44 Ви ж, люди, які чують Мене нині, і які пізнали позбавлення, самотність, холод, а також 

сирітство, і які тому так співчувають тим людям, що волають від голоду і спраги справедливості, - 

приходьте до Мене, і ми разом відвідаємо духом хворих, стражденних, усіх бідних і забутих світом. 

45 Приходьте, щоб побачити, як Я простягаю Свою мантію і з'єдную її з вашою, щоб з любов'ю 

покрити все людство. Прийдіть, щоб почути Мій духовний голос, який говорить до тих, хто плаче: 

не плачте більше, не сумуйте, пробудіться до віри і надії, які є світлом на життєвому шляху. Істинно 

кажу вам, якщо ви будете молитися і знову "прокинетеся" з істинною вірою, то ці дні болю для 

людства скоротяться. 

46 Так, улюблені, звідси, з того місця, де ви відпочиваєте, щоб почути Мене, ви можете 

підпустити свою душу до Моєї обителі, щоб вона краще побачила, зрозуміла і відчула трагедію 

людей, своїх братів. 

47 Бачите ті натовпи людей, які сповнені блаженства? Це солдати, які взяли коротке перемир'я 

під час бою, щоб присвятити Мені кілька хвилин молитви і пам'яті. Але їхня радість і блаженство 

оманливі. Вони їдять і п'ють, щоб полегшити свої страждання. У їхньому серці великий біль. Вони 

страждають, люди, дуже страждають, а особливо в цю ніч, яка є для них мукою. Кожен спогад - це 

жало, кожне ім'я чи обличчя, яке вони бачать, - це рана. 

48 У той час, як ви, незважаючи на свої негаразди, перебуваєте у спокої, бачите своїх батьків, 

дітей та дружин, вони змушені нести гіркоту від того, що не можуть їх обійняти, і страх від думки 

про те, що можуть більше ніколи не побачити їх. 

49 Багато, дуже багато з них страждають, коли вони руйнують життя, руйнують будинки і міста, 

сіють біль, горе і сльози, а потім вважають, що втратили будь-яке право на повернення до своєї 

сім'ї, до миру, в лоно своєї країни. 

50 Я знаю, що багато з них не винні, в їхніх серцях немає ні ненависті, ні волі до знищення. Я 

знаю, що вони є жертвами, рабами і знаряддями воістину нечестивих. 

51 Тільки Я можу їх врятувати, тільки Моя любов може їх захистити. У світі від них 

відмовляються. 

52 Ви, люди, які не в змозі уявити, що означає це випробування, але яких Моє Слово 

торкнулося сьогодні найчутливіших струн їхніх сердець, - пошліть їм свої думки, сповнені 

милосердя і світла. Бо істинно кажу вам, вони відчують у собі сили і заохочення, самі не знаючи 

чому, молитися і сподіватися, що нарешті закінчиться кривава війна, і їхні вуха знову почують, 

замість грізного гуркоту битви, ті солодкі слова, які говорять: "Мир на землі людям доброї волі". 
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53 Моліться, люди, і тим самим спонукайте світ до очікування світла нового дня, щоб люди 

пам'ятали мою обіцянку - ту, що говорить про кращі часи, про одухотворення і добробут. 

54 Я також кажу вам: Звернімося тепер до сердець 

Діти до дітей, і давайте шукати тих, кому не вистачає всього. Подивіться на них: вони сплять, у їхніх 

снах немає ні на кого докору, хоча їхнє ложе дуже тверде. 

55 Сьогодні на столі не було хліба, але вони з упевненістю дивляться у новий день. Вони в 

лахмітті, але їм не соромно, бо вони невинні, і вони посміхаються, хоча їхні тіла не мають тепла. 

Вони - ангели на землі, бо їхні посмішки беззаперечно відображають чистоту небес. 

56 О невинність! Покрийте їх найкращим своїм покровом, бо їхнє Царство Небесне! 

57 Ви всі називаєте цю ніч "Святою Ніччю", і Я виливаю потік благословень на всіх Моїх дітей. 

58 Знайте, що Я - ваш, а ви - Мій. Пам'ятайте, що Я довів Свою любов до вас тим, що жив серед 

вас, простих людей, народився в убогості, трудився серед терня і помер у злиднях. 

59 Ви не можете сказати про Мене, що Я вас не розумію. Бо Я не тільки бачив ваші страждання, 

але й пережив їх Сам. 

60 Я говорю з вами і про старих - тих, хто давно пройшов весняну пору життя і нині відчуває 

холод зими. З віком їм не вистачає сил, енергії, здоров'я. Працювати стає важко, кінцівки стають 

незграбними, і їх більше не просять співпрацювати. 

61 Таким чином, люди похилого віку бачать себе виключеними з боротьби за життя інших, 

вони бачать себе залишеними на самоті, і їхні смиренні серця повинні занурюватися в смуток і 

пізнавати труднощі, злидні, голод, самотність. Я говорю про них, бо вони теж потребують вашої 

допомоги і розради. Любіть їх, люди, і ви матимете право сісти за великий стіл духовного бенкету, 

де Я вам скажу: Блаженні ви, що, йдучи за Учителем, зуміли зрозуміти всіх, хто страждає. 

62 Таким чином починайте розвивати в собі співчуття. Тоді Я буду використовувати твої руки, 

щоб передавати через них Мої благословення, і ніколи більше ти не будеш противитися тому, щоб 

Я використовував твої руки, щоб віддати їх твоєму братові, так що, коли ти скажеш Мені: "Господи, 

все, що Моє, - Твоє", - ти скажеш це від свого серця. 

63 Якщо ви практикували активну благодійність у своєму житті, продовжуйте це робити. А якщо 

ні, то почніть з першої нужденної людини, яка постукає у ваші двері, будь то хворий душею чи 

тілом, спустошене серце, вдова, старий чи дитина. 

64 Пам'ятайте, що справді потребуючі представляють Ісуса, що Він приходить у кожному з них, 

щоб сказати вам: "Я спраглий", спраглий, щоб ви любили один одного. 

65 Чи можливо, щоб серця людей не здригнулися перед картинами великого болю і 

страждань, які пропонує це людство? Так, так, це можливо. Я бачу, як ті, хто не зазнає труднощів, 

пестять поглядом скарби, якими володіють, з більшою ніжністю, ніж люди, діти Божі. 

66 Улюблені, ви супроводжували Мене в ці короткі хвилини, щоб відвідати нужденних. Будьте 

благословенні за це. Не подумайте, що я забуваю про багатих і сильних світу цього. Бо хоча їм 

здається, що вони не потребують Мене, Я найкраще знаю їхні страждання, їхні муки, а також їхні 

нещастя. Але сьогодні вони думають, що у них є все. Так навіщо ж просити Мене про допомогу, 

якщо Я, за їхніми словами, - Христос хворих, вигнанців, стражденних? Вони не знають, що Моє 

завдання - врятувати їх від фальшивої пишноти, щоб дати їм істинне і вічне блаженство. 

67 Чи знаєте ви, хто ще, крім вас, гаряче почув Моє слово і відчув, як затремтів її дух від 

любові? Це Марія, любі люди, материнський дух, який живе в лоні Творця і чиє внутрішнє єство 

завжди буде поєднане з пам'яттю про Ісуса. 

68 Її шлях по світу був коротким, хоча й довшим за мій, бо вона прийшла раніше, а пішла 

пізніше. Її короткі і люблячі слова були небесною ласкою. 

69 Відчуйте її духом, полюбите її і зверніться до неї духовно. Знайте, що коли б ви не 

звершували діла милосердя, Вона буде з вами, тримаючи свій покров заступництва і материнської 
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любові над стражденним і знекровленим світом, і в кожному вашому плачі чи скорботі ви зможете 

почути голос, який тепло відповість вам: Не бійтеся, я тут, вірте. 

70 Люди, ви були зі Мною, Мій подих увійшов у ваші серця цієї благословенної ночі і змусив 

вас забути про всі негаразди. 

71 Моліться, щоб світло вашого Спасителя було вашим дороговказом і вело вас через це 

бурхливе море, яке ви сьогодні перетинаєте. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 203 
1 Ласкаво просимо вас, ті, хто бажає розширити свої знання, щоб відкрити для себе найвище, 

що є у вашому єстві. 

2 Щасливі і благословенні ті, хто бажає бачити ясно. Але істинно кажу вам: ви не зможете 

досягти цього, поки не докладете зусиль, щоб зняти пов'язку, яка закриває ваші очі. 

3 Людина винна подвійно: не тільки тому, що не докладає жодних зусиль, щоб спала 

пов'язка, яка заважає їй пізнавати вищі вчення, але й тому, що не звільнилася від пут матерії, які 

спокусили її - на противагу насолодам душі - до фізичних задоволень. Це і є причиною того, що 

вона поневолила себе під владою пристрастей і дозволяє своїй душі уподібнитися кульгавому, який 

нічого не робить для того, щоб одужати. 

4 У всіх сферах я бачу більшість людей нестійкими, скрізь я зустрічаю тільки слабку людину. І з 

чим це пов'язано? До того, що у вас немає сміливості і достатньої сили волі, щоб вийти з того 

бруду, в якому ви застрягли, подолати інерцію, яка кує пута, що прив'язують до матерії, і це є 

джерелом всіх пороків, всіх помилок. 

5 Але людина не хоче користуватися тією силою, якою вона була наділена - волею. 

6 До волі, яка має бути необмеженим законодавцем, яка має стати верховним керівником і, 

спираючись на розум, боротися - сила проти сили, панування проти панування: з одного боку 

пристрасті і бажання, з іншого - розум і воля, доки ці останні не переможуть у битві і ти не зможеш 

сказати, що ти звільнений. 

Тоді ви зможете бути великими пророками, великими просвітленими, "надлюдьми". Тоді ви 

зможете пожити з дикими тваринами та погратися з рептиліями. Бо істинно кажу вам, що через 

гріхи, які вас спіткали, ви боїтеся братів ваших менших, і через це вони також нападають на вас. 

Але якщо ви знайдете час поспостерігати за людьми, то виявите, що є люди, які дикіші за тигрів і 

які мають більше отрути, ніж кобра. 

7 Не думайте, що пророки давнини могли творити чудеса тому, що їм це було визначено 

наперед. Ні, тому що вони боролися до перемоги і стали справжніми служителями Храму. Поправді 

ж кажу вам: Хто найбільше трудиться над досягненням істини, той піддається гріхам і пристрастям. 

Але ви володієте світлом, що просвічує вас, - божественною силою, безсмертною і чистою 

природою, незнищенною сутністю, яка все оживляє і несе людину до найвищого блаженства. Ця 

незнищенна сутність є тією чистою стихією, якою володіє кожна людина. Але людина отруїла себе 

земними насолодами, і тому ця незнищенна субстанція, ця безсмертна сутність була покрита 

смертною оболонкою, і вона добровільно принесла себе в жертву. 

Але силою, якою вона володіє, вона поступово відновить гідність смертної людини, і тоді вона 

забажає радощів безсмертного плоду і назавжди відмовиться від прагнення до тлінних насолод, які 

дарує поганий плід. 

8 Але що для цього потрібно? Знання про те, як використовувати свої сили і енергію для 

роботи як справжні працівники Храму, щоб ви могли перемогти і зняти пов'язку, яка закриває ваші 

очі, щоб ви могли ясно бачити і не помилитися, не оступитися, не навпомацки йти в темряві. 

9 Я говорив з вами про те, що ви називаєте таємницями. Але ви повинні ретельно вивчати 

Моє слово, щоб сприйняти все світло. 

10 Я хочу, щоб ви зрозуміли цю велику істину, що ні Бог, ні природа не мають таємниць для 

людини. Саме слабке розуміння божественного вчення зробило людину нездатною слідувати 

істинному закону. Тому він блукає туди-сюди, з одного боку в інший, нічого не розуміючи, нічого не 

відчуваючи, не розуміючи, що Бог перебуває в дусі людини і завжди дає про себе знати для її 

блага. 

11 Істинний закон - це досконалість. Бо який сенс говорити, що ти сповідуєш ту чи іншу релігію? 

Що толку говорити, що ти віриш у Бога, коли твої справи, твої думки говорять зовсім про інше? 

Настане день, коли Я дам вам Моє Царство Небесне, щоб ви побачили, що Я в Отці, і ви в Мені, і Я в 
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вас. Цей заповіт буде називатися Заповітом Миру. Тоді ви будете виконувати Закон. Ви визнаєте 

Його єдиним Господом, не буде переваги одного над іншим, бо ви всі будете любити один одного 

як одне ціле, як одну істоту. 

Але якщо ви захочете, якщо ви, улюблені мої, докладете зусиль, якщо ви захочете бути 

істинними служителями храму, ми можемо укласти цей завіт миру в цей самий день. 

Не думайте, що ви повинні покинути цю планету, щоб укласти цей завіт. Ні. Тобі потрібна воля. 

Стіл накритий, і я запрошую вас сідати. Прийдіть і займіть свої місця, дозвольте Мені вести вас, 

служити вам. Візьміть зі Мною хліб правди, просвітіться факелом любові, відпустіть пов'язку, що 

закриває ваші очі, розірвіть пута пристрастей, просвітіться найвищим світлом, як діти Божі, якими 

ви є. 

Запрошую вас, ідіть зі Мною, приєднуйтесь до Мене в гімні прославлення: "Слава в вишніх Богу, 

і завіт миру нехай утвердиться на землі. Алілуя, алілуя Господу". Прийми Мою благодатну росу, 

Моє вдоволення. Віддайте Мені свої страждання, віддайте Мені свої скорботи і не згадуйте про них 

більше. Співайте зі Мною: "Алилуя, алилуя Господу". Не кричіть, улюблені Мої, бо Я з вами. 

12 Якби ви могли бути в гармонії з небесним концертом, у вас не було б більше ні найменшого 

бажання знову їсти отруєний плід. Ти завжди дозволиш безсмертній істоті сяяти в тобі. Ви хочете 

сісти за стіл, діти Мої улюблені? Це задано, і Я - ваш сервер, Я веду вас. Приходьте, бо я чекаю на 

вас. 

13 Не будьте подібні до фарисеїв, які з'являються в храмі, в синагогах з блідими обличчями, 

щоб люди сказали, що вони постили, а потім дають волю своїй злобі і імпульсивності, випускають 

віжки. Ні, мої улюблені, ви повинні бути такими ж і в залі засідань, і на вулицях, і в своїх будинках, 

завжди голосніше чистої води, щоб ті, хто хоче нападати на вчення Ісуса, побачили це і сказали, що 

моє вчення дійсно добре, тому що ви є живим дзеркалом чеснот у вашому суспільному і 

приватному житті, тому що ви скрізь залишаєте любов, істину і добро. 

14 У цей момент Я наближаюся, щоб споглядати Свій народ і писати Своє Слово в їхніх серцях. 

Я залишаю вам пам'ять про Моє проголошення через цих глашатаїв. Якщо ви замислитеся, то 

зрозумієте, що Я ні на мить не мовчав, що Я, Слово, завжди говорив з вами. Мій голос, який Я 

посилаю людям різними способами, чи то до їхнього розуму, чи то до їхнього духу, чи то до їхніх 

сердець, є заохоченням, зміцненням, надією, натхненням, а іноді й осудом. 

15 Я також кажу вам: У всі часи люди шукали Мене духовно - одні з більшим завзяттям, ніж 

інші. 

16 Бо ви не знайдете всього на землі. Є знання і одкровення, які Я залишаю для Себе, щоб, 

коли ви шукаєте їх, ви знайшли Мене. Я ніколи не відмовляв вам у Моїй любові, Моєму милосерді, 

яке доходило до того, що давало вам навіть те, що, як ви знаєте, не було для вас корисним, щоб, 

коли ви просили, ви переконалися у своїй помилці. 

17 Цей час духовних проявів і Божественного Слова був святом, бенкетом, на який ви 

запрошені, щоб насититися його їжею. Ті, хто прийшов "голяка", знайшли пристойний одяг, щоб 

прикритися. 

18 Після довгих мандрів і зусиль ви змогли увійти в тінь могутнього дерева, де відновили свої 

сили і навчилися перемагати шепіт спокус, які на кожному кроці запрошують вас зійти з 

правильного шляху. Так, крок за кроком, ви вчитеся бути добрими учнями. 

19 Тому, давши вам Мою настанову, Я знаходжу вас сповненими ентузіазму - готовими й 

надалі присвячувати себе цій Справі. Ви зрозуміли свою відповідальність, свій обов'язок - зробити 

цю роботу відомою з тією чистотою і щирістю, яка їй притаманна. Ви тепер розумієте, що якщо ви 

будете працювати з ретельністю, слухняністю і любов'ю, ви приберете багато будяків і колючок зі 

шляху людей. З різних куточків землі ви пішли на цей заклик, щоб стати воїнами та учнями. 

20 Сьогодні ви прийшли, щоб показати Мені свою вірність, щоб піти за Мною, щоб принести 

Мені плоди своєї праці, які знаю тільки Я. Я один знаю, ким ви були, ким ви є і ким ви будете 
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завтра. Ви прийшли голодні на добрі справи, спраглі любові і бути любимими, і Отець прийняв вас, 

втамував ваш голод і зробив вас Своїми слугами. 

21 Коли ти пізнала і відчула Мою божественну любов, ти довірила Мені все, що твоє серце 

закривало і ховало від світу, у всеосяжній сповіді. Твоє каяття у скоєних гріхах було щирим, бо душа 

твоя раніше була просвітлена Моїм світлом. 

22 Я хочу, щоб ви були озброєні, щоб ви вшанували той завіт любові, який ви уклали з Моїм 

Божеством через ваші справи і вашу відданість, коли ви знову почуєте Мене. Бо хоча ви тепер 

відчуваєте Мене як Отця, Я повинен прийти до вас і як Суддя. 

23 Я не хочу нікого здивувати сплячого, бо він прокинеться надто пізно і буде змушений 

проливати сльози. 

24 Ще лише три роки ви зможете почути це слово. Він навчав вас безперервно. Коли ви станете 

господарями? Чи зможеш ти зайняти моє місце, щоб продовжувати годувати натовпи людей? 

Сьогодні Моє слово - як тривожний дзвінок, бо для вас вже настав час кульмінації Мого слова. 

25 Я наблизився до вас, щоб ви могли об'єднатися в дусі, щоб ви могли вирушити з твердою 

рішучістю виконати місію і обійняти один одного як брати. 

26 Зрозумійте, що ви всі рівні, що серед вас немає панів і начальників. Я хочу, щоб ви всі були 

слугами моєї справи. 

Бачите, історія Мого Слова записується тими, кого Я назвав "золотим пером", і Я не хочу, щоб 

прийдешні покоління виявили розділення між вами через ці записи. Ви теж повинні хотіти цього. 

Залиш їм свій приклад, записаний твоїми справами, і вони стануть на шлях, як і ти знайшов 

підбадьорення у своїх братах по вірі. 

27 Я зійшов, щоб приголубити всіх, накрити їх своїм покровом. Але це людство залишилося 

нечуйним і глухим. Я розмовляв з ним через чудеса, але він залишався закам'янілим. Я дав їм 

відчути Мою справедливість, але вони втекли від Моєї справедливості. До вас Я звертався зі 

словами любові, щоб ви засвідчили, але ви не сповістили Добру Новину, і ті не визначили час, в 

якому вони опинилися. Всі ви маєте однакові якості по духу. Але одних Я готую як посланців, а 

інших готую, щоб вони прийняли їх. 

28 Виходьте як "робітники", завжди підкоряючись Моїй Волі. Підготуйте себе, бо якщо ви не 

зробите цього, то прийдете з порожніми руками, хоча вони і були наповнені Моєю 

Божественністю. 

29 Я віддав свій досконалий витвір у грішні руки. Але це не привід для того, щоб не розкривати 

його. Якщо ви недостойні, Моя любов робить вас гідними і дає вам засоби любити і спасати один 

одного. 

30 Оскільки Я всемогутній, Я хочу, щоб Мої творіння не потребували, і тому віддаю Свої скарби 

і блага в грішні руки, щоб вони, в свою чергу, відкривалися і рясно дарували іншим. 

31 Блаженний, хто зумів передати все те, що він приніс із собою в душі. Бо той, хто був 

невіруючим, егоїстичним або невігласом, навіть не усвідомлював того, що він мав у собі. Будьте 

людьми віри, щоб воскресити "Лазаря" з мертвих і дати зір сліпим. 

32 Якщо ви хочете знати, яку велику істину містить Моє слово, то дотримуйтесь його, щоб 

піддати його випробуванню. Але випробовувати ви будете не це, а самих себе. Бо якщо ти сам не 

віриш у те, що говориш чи робиш - то яка віра в тебе може бути в інших? Ви повинні бути як 

дзеркало, в якому ваші співвітчизники можуть побачити себе і визнати, що ви - Мої посланці. 

33 Виконуйте своє завдання, і коли ви закінчите, ви опинитеся перед великими зачиненими 

воротами, які ваша рука може відчинити, тому що вона має ключ. За цією брамою я чекаю на вас. 

Чужим ключем ви не відчините ворота, не зможете перейти з першої на третю сходинку драбини, 

не побувавши на другій. Бо ці сім сходинок означають шлях духовної досконалості, який ви всі 

повинні пройти. 

34 Я роблю вас усіх одним серцем, щоб залишити вас з однією волею і з одним ідеалом. 
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35 Той, Хто дав вам закони і заповіді від початку часів, щоб ви ходили праведно і піднесено і 

простягали руку допомоги тим, хто слабкий, говорить у цю мить. Але плоди ваші мізерні, і ви ще не 

наситилися речовиною того хліба, який Я завжди пропонував вам, - любов'ю, добром і 

милосердям. Ви приховуєте Мої одкровення і тримаєте свої дари при собі. Але душа людська бідна 

і одного разу вона покличе вас до відповіді, і я не хочу, щоб ви відчули суворість їхнього суду, коли 

вони дізнаються про вашу відповідальність. Докладіть зусиль, і Я примножу ваше насіння. 

36 Це правда, що Ви несете дуже важкий хрест на своїх плечах, і що докір, покаяння і осуд 

тяжіють над Вами. Але якщо ви не виконаєте своє завдання, то відчуєте свою відповідальність 

набагато сильніше. 

37 Зараз Добра Новина повинна була б поширитися, і кількість моїх учнів повинна була б бути 

набагато більшою. Де хворі, яких Ти зцілив, і грішники, яких Ти навернув? Місія, яку я вам даю, не 

перевищує ваших сил і ваших можливостей. Твій хрест подібний до Мого, це хрест зречення, 

жертовності і любові. Той, хто візьметься за це з істинним розумінням, прийде до Мене з серцем, 

пронизаним нерозумінням своїх ближніх, але в мирі зі Мною і задоволеним своєю працею. 

38 Над церковними лідерами, яких ви тут бачите, які є вашими братами, підноситься Ілля, який 

просвічує і надихає вашу душу. І Марія, ваша Божественна Мати, також дарує свої створіння і 

наближає їх до Мене, щоб між Отцем і дитиною завжди було спілкування. Марія - ваша постійна 

Заступниця. В її очах ви всі - маленькі і ніжні діти. Скільки сліз вона проливає, коли її улюблені діти 

грішать. Насправді ви не знаєте її любові, її відданості і не втішили її материнську душу. За її 

заступництвом моя справедливість не раз була відмінена. Але не думайте, що в ній є воля, 

спрямована проти Мене, бо вона - частина Мого Божественного Духа. Марія уособлює мою 

ніжність і є взірцем материнської любові. 

39 Кожен, хто підготує себе в цей час через молитву і добру практику мого вчення, знайде себе 

врятованим від розв'язаних сил природи. Я закликаю вас до молитви і даю вам всім можливість 

врятуватися. 

У той час як стихії природи очищають і зменшують ряди непокірних, ви повинні залишатися 

"пильними і працюючими" і молитися за своїх ближніх. 

40 Я багато разів просив вас об'єднатися, щоб ви могли нести світові єдине вчення. Бо якщо ви 

розділитеся, то матимете великі випробування, і відплата ваша буде більшою. Бо хоча ви знаєте 

Мою Волю і свою важку місію, ви відвернулися від Моїх заповідей. Об'єднайтеся, залишайтеся 

єдиним Духом і єдиною Волею. Любіть один одного. 

41 Ви перебуваєте в Моїй Присутності і вам соромно за відсутність своєї місії. Ви прийшли без 

добрих справ і втратили шати благодаті, якими Я прикрасив вас. Ти не послухався Моїх заповідей і 

приписав Мені недосконалість за те, що Я давав тобі Свої настанови через людину. Ви вважаєте, що 

людина не здатна передати Божественне Слово. Але Я зараз доводжу вам, що Моє рішення 

правильне. 

Людина володіє Моїм духом і здатна розуміти Мене. Саме тому Я зробив його носієм голосу і 

використовую його для того, щоб доносити Мене до світу. 

42 Ти носиш у своїй душі книгу, в якій записані твої справи в різних втіленнях, які ти мав на 

землі. І в нинішній час, час суду, Я послав одних для спокути, а інших для виконання важкого 

завдання. Я обрав вас з великої кількості людських істот, щоб виконати роботу очищення, роботу 

оновлення і духовного піднесення серед людства. 

43 Світ буде дивуватися, чому Я вибрав вас, неосвічених і грішних. Я кажу вам: Доля всіх істот - 

у Мені. Я працюю над вами нині, щоб зробити з вас Моїх апостолів, і з успішним завершенням цієї 

роботи час очищення закінчиться. 

44 Ілля натренував ваше сприйняття, щоб ви могли ясно бачити початок шостого етапу, 

розблоковану Шосту Печатку, яка принесла благодать і світло кожній душі. 
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У вас було Моє просте і зрозуміле слово, яке прояснювало таємниці, відкривало шляхи і 

запалювало світло в кожному створінні. Багато пророцтв ви бачили виконаними, і перед обличчям 

такого великого випробування ви прокинулися і готуєте себе до виконання мого вчення. 

45 Я дарую вам благодать чути Мене до 1950 року, в кінці якого носії Мого голосу перестануть 

передавати Моє Слово. Всіх вас прошу про братерство і постійність у їхніх завданнях, щоб вони 

могли передавати без помилок, і щоб моє вчення мало однакову суть у всіх громадах. Бо з вами 

говорить один Учитель. Світ чекає на Добру Новину, і це була Моя Воля обрати вас, щоб ви 

принесли її. 

46 Лідери вашої нації не знають, що в ній є народ віри, обраний Мною, щоб молитися і 

"пильнувати" за мир і взаєморозуміння між людьми. Я готую їх і дозволяю їм прийти до вас, щоб 

оцінити Мої прояви і вашу релігійну практику. 

47 Дбайте про те, щоб правильно тлумачити Мої слова і виконувати Мої заповіді. Не давайте 

людям плодів невігластва чи фанатизму. Виправте свої недосконалості, зробіть своє серце 

чутливим, тоді заради вашого послуху Я зупиню сили природи, які руйнують життя і спокій ваших 

ближніх, а також ваш власний. 

48 На короткий час Я ще даю вам Своє слово. Час, призначений Мною, наближається, і тоді ви 

повинні бути єдині в думках, церковні лідери і "працівники". Беріть приклад з Мене. Пам'ятайте, 

що Учитель, щоб завершити Свою справу в Другій Епосі, переніс хрест і поніс його на своїх плечах 

на Голгофу. Будьте смиренні і прийміть свою місію. Ваш біль доходить до Мене і ваші сльози 

змішуються з Моїми - сльози любові і болю заради людства. 

49 Творіть діла любові і милосердя, ведіть народи з ревністю і праведністю, як і я. 

Уілл. 

50 Підготуйте себе так, щоб після закінчення 1950 року ви могли донести Моє вчення до серця 

людей, і люди розійдуться по всіх країнах. Я даю вам мужність, бо після цього часу слухання Мого 

Слова ваш шлях стане вибоїстим. Благословляю тебе. 

51 Мій мир з вами в ту мить, коли ви приймаєте Мене. 

52 Я залишу вам незабутню пам'ять про цей прояв і про це слово, яке Я дарую вам надовго. 

53 Слово Моє прикрасило вас, але ніколи не хваліться. Я один знаю, ким ви були, ким ви є і 

ким ви будете. Ті, хто прийшов з голодом і спрагою в душі, задовольнили своє бажання, почувши 

Моє Слово, і сьогодні вони - Мої слуги. Ці слуги - учні, яким Я явив світло Шостої Печатки. 

54 У цей день ви з'їжджаєтеся з різних областей, тому що мій голос лунав звідусіль, 

закликаючи вас зібратися. 

55 Я прийшов не для того, щоб судити вас чи притягати до відповідальності. Ваша совість та 

інтуїція найкраще підкажуть вам вашу відповідальність та цінність вашої праці. 

56 Не думай, що Мене любиш тільки ти. На всіх шляхах світу є ті, хто шукає Мене, йде за Мною 

і любить Мене. Але Я хочу, щоб ви тренували себе в Моїх настановах і тим самим служили 

прикладом для тих, хто любить Мене недосконало або невірно. Істинно кажу вам, що в усьому 

людстві розподілені дари пророцтва, натхнення і (внутрішнього) слова. 

57 Не спи, бо залишилося всього три роки до того моменту, коли ти перестанеш чути Мене в 

такому вигляді. Коли ви будете вчителями цього вчення? 

58 Я об'єднав вас сьогодні, щоб закликати вас до пробудження, щоб ви об'єдналися в 

розумінні істинної духовної любові і зрозуміли, що по Моїй Волі серед вас не буде ні панів, ні 

підлеглих. Моє слово залишиться написаним. Але пам'ятайте, що не моя воля, щоб ваші 

недосконалості були записані в цій книзі. 

59 Ви хочете залишити історію своїх проступків поганим прикладом для майбутніх поколінь? 

60 Моя справа свята, божественна, і все ж Я віддав її в грішні руки, бо коли грішники 

відчувають, що Господь їх любить, шанує і прощає, саме вони йдуть за Мною з найбільшою 

любов'ю, вірністю і зреченням. 



U 203 

173 

61 А де ж праведники землі цієї? 

62 Вам, учні, кажу: використовуйте всю вашу добру волю з вашого боку, щоб Я залишив вас 

досконалими за Моїм вченням. 

63 Не сумнівайтеся в собі через свою незграбність, бо Я можу змусити говорити навіть каміння. 

64 На ваших шляхах, у ваших життях є драбина, яка починається з людини і закінчується Богом. 

Ідіть по ній крок за кроком, поки не досягнете лона Самого Отця, коли ваша душа досягне 

найвищого ступеня досконалості. 

65 Ілля - це як маяк, який освітлює ваш шлях у цей час. Він зміцнює вас у випробуваннях і 

сповіщає вам про ті, які ще попереду. 

66 Блаженні "працівники", які в ці хвилини, керуючись своїм духом, чують Моє слово. Бо саме 

вони вміли сіяти на своєму шляху здоров'я, мир і радість. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 204 
1 Я приймаю вас, люди. Ворота мого Царства відкриті, щоб прийняти вас і вилити на вас мою 

любов. Я даю вам у цю мить те, що вам потрібно, згідно з вірою одних і нужденністю інших. 

2 Я шукаю притулку твого серця, дарую тобі світло істини, яке є світлом любові, чия могутня 

сила рухає творіння і тримає все в ньому в порядку, в гармонії, в рівновазі. Тому Я вчу вас любити, 

щоб ви могли пізнати таємницю життя. Будьте щедрими, щоб ваша любов була подібна до пісні, 

яка втішає серце стражденного. 

3 У ваших руках розпізнати і виконати своє завдання. Ваше призначення - дати душі 

перемогти над усяким нещастям і гріхом, піднести все ваше єство, облагородити вас і зробити вас 

гідними. Я хочу, щоб ви керували своїм тілом без насильства, робили це з мудрістю і в той же час з 

милосердям. Якщо замість того, щоб обговорювати Мої закони, люди будуть виконувати їх з 

любов'ю і послухом, вони зроблять цей світ раєм, подібним до того, яким насолоджувалися перші 

люди у своїй невинності і слухняності, перш ніж вони заплямували його нечистими думками і 

вчинками. 

4 Якби людина жила за волею Небесного Отця, цей світ був би долиною матеріальних благ і 

духовного піднесення. Він не нарікатиме на негаразди сил природи, бо житиме в гармонії з ними і 

з усім сущим. Це був би божественний концерт, в якому кожна людина була б нотою. Але людина 

не живе в гармонії з Божественними законами, і саме тому вона стала бранцем болю, рабом самої 

себе. 

Людина тягне за собою кайдани, страждає, проливає сльози і впадає у відчай, не усвідомлюючи, 

що всім цим вона завдячує власним вчинкам. Якби він зрозумів, що немає сльози, яка не була б 

виправдана, то незабаром досяг би свого спасіння. 

5 Істинно кажу вам: порятунок від усіх лих, яких зазнало людство, в руках самої людини. Він 

може бути сам собі лікарем. Тому кажу вам, що душа ваша підніметься до Мене, якщо ви будете 

йти тим шляхом, який підказує совість. 

6 Для чого вам це життя, якщо воно не для блага вашої душі, якій належить вічність? Ви 

прийшли в цей світ хвороби, сліз, болю, і ви не хочете знати, що трохи добра перетворило б ваше 

життя. 

7 Той, хто по-справжньому любить Мене, буде мудрим, хто спочатку обійме світ, а потім і весь 

всесвіт. Побачте, як любов вашого Бога проявляється в усьому творінні. Саме мудрий вчинок, 

досконале слово є ключем до Царства Небесного. Любов, яка є серцем Всесвіту, підніматиме ваше 

існування, поки не буде досягнуто спілкування усіх істот через думку. 

8 Люди: Рік має 365 днів, а скільки діл милосердя, любові ви робите в ньому? Чому ви 

говорите Мені, що любите Мене, а самі нічого не робите для своїх ближніх, які потребують 

допомоги? Коли я кажу вам, що люблю вас, я доводжу це справжніми справами. 

Люди стверджують, що люблять Христа, але щомиті завдають Мені болю, судять Мене, 

знищують у собі Мою пам'ять і Мій приклад, відмовляються наслідувати Мої способи дії. Чи не 

здається Вам, що все це рівнозначно терновому вінку і новому розп'яттю? Якщо Я духовно 

допомагаю хворим, стражденним, бідним, ув'язненим - чому ви не супроводжували Мене туди? 

Чому ви відмовляєте в малому милосерді тим, хто просить вас? Зрозумійте, чому Я сказав вам, що 

ви знову розіп'яли Мене. Бо хто відкидає любов, той відкидає Мене. 

9 Я говорив вам, що ви, як діти Божі, повинні діяти так, як Він. Чому ви не допомагаєте 

прикрашати творіння Отця своїми власними розумовими, моральними чи духовними творіннями? 

10 Справжній слуга Божий - це той, хто подає людям бальзам любові, хто чинить милосердя, 

натхненний сердечним співчуттям. 

11 Мій біль, заподіяний вами, триває вже давно, і цей біль походить від вашого нерозуміння і 

нелюбові. 

12 Втретє повертаюся, щоб з любов'ю повторити цю фразу: "Любіть один одного". 
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13 Люди, готуйтеся прийняти Мій цілющий бальзам. Кожен, хто готовий прийняти, зцілиться, 

кожен, хто слабкий, зміцниться. Зосередьтеся на своєму серці, піднесіть душу до Мене і надіятися. 

Я дам вам більше, ніж ви думали. Прийміть мовчки, бо мовчки Я вам даю. Я - сонце вашої надії, 

улюблені овечки. Але як Я даю вам, так і ви давайте. Не будьте вузьколобими. Коли ви даєте, не 

думайте про те, що ви забираєте у своїх дітей. Бо якщо те, що ти даєш, для тебе важке, то краще 

цього не робити. 

14 Не засуджуйте життя своїх ближніх, бо тоді ви заплямуєте не тільки свої вуста, але й своє 

серце. Однак ви повинні бути готові засудити кожен свій вчинок і прислухатися до голосу своєї 

совісті. 

15 Ведіть більш чисте життя, і тоді, наближаючись до гармонії з усіма дітьми Божими, ви 

почнете відчувати той мир, якого ви так прагнете. 

16 Істинно Учитель говорить вам: З цього ранкового посвячення порівняння з трьома часами 

стало реальністю, символічно представляючи три роки, протягом яких Я все ще буду давати вам 

своє слово. Тому моє вчення буде більш глибоким тепер, коли моє світло відкрило ваше розуміння 

і проникло у вашу душу. 

17 Ви більше не люди Першої Ери, які у своєму первісному стані не мали повного знання 

духовного закону, який би керував ними. Потрібно було, щоб послані Отцем пророки свідчили про 

існування Бога. Всі вони говорили про одну і ту ж Божественну Істоту, і таким чином в людстві 

почала формуватися віра в живого і істинного Бога. Авраам своєю любов'ю до Господа, Яків своєю 

стійкістю у випробуваннях, Мойсей своїми натхненнями і Законом підтверджували і примножували 

знання людини про Бога. 

18 Ці люди були першопрохідцями однієї епохи, а ви, мабуть, іншої - епохи одухотворення. 

19 У цьому 1948 році, який представляє Першу Еру, ви дізнаєтеся багато вчень в Моєму Слові, 

які відносяться до того часу. Ви дізнаєтеся значення історії Ізраїлю, який був не єдиним народом, 

врятованим у Першу Еру і духовно викупленим у Другу Еру. Ви можете знайти, що люди віри є в 

серці всіх рас. Ви також можете відкрити для себе Ізраїль у всіх релігійних громадах, бо цей народ 

був обраний як інструмент, щоб дати приклад і урок усьому людству. Тому кажу вам, що історія 

Ізраїлю, до якого ви належите духовно, повинна бути відома всім, бо в ній містяться великі 

одкровення, які Я дав першим. 

20 Ви будете здивовані, коли знайдете в ті часи таких великих духом людей, як Авраам, який 

любив свого Господа чистою любов'ю більше, ніж усе створене. Поміркуйте над життям і діяннями 

цієї людини, і ви побачите, що його віра, його сила, його слухняність і його любов є справжнім 

корінням ізраїльського дерева. 

21 У ті часи існували ідолопоклонницькі та язичницькі народи, які поклонялися силам природи 

як божествам, яким приносили нечисті культи. Тоді з'явився Авраам і повідомив про натхнення, яке 

він отримав від свого Господа, - світло істини і праведності. Але народ, жорстокосердий і невірний, 

піддав Патріарха суду. Він уникав усіх пасток і переслідувань, навертаючи їх до вчення добра, поки 

не привів їх до визнання Бога Авраама як невидимого, але живого Бога всіх часів і народів. 

22 Подивіться, як давно існують ці духовні битви серед людей. Але усвідомте, що після них 

завжди сяяло світло істини. 

23 Зрозумійте, що Я не ускладнюю ваше життя Своїм Словом, але спрощую ваше поклоніння і 

акти поклоніння. Я вчу вас, що не обов'язково відмовлятися від благ світу або нехтувати своїми 

обов'язками для того, щоб бути Мені приємним. Поки ви перебуваєте в тілі, ви підпорядковані 

людським потребам. Але Я також навчаю вас, щоб ви самі використовували те, що приходить із 

землі, з дотриманням закону на благо своєї душі. Якщо ви будете жити так, то виконаєте Мій закон. 

24 Вже в Першу Епоху Я дав вам духовного пастиря для керівництва, який одночасно був 

предтечею Мого пришестя в народ Мій. Ви не до кінця засвоїли ці уроки і через невігластво впали в 

помилкові культи, поклоняючись силам природи або Золотому тельцю. 
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25 Бог Істини завжди виявляв Себе в твоєму бутті, чи обсипав Я тебе багатствами, чи осявав 

світлом твій розум, чи дарував тобі здатність царювати у світі. 

26 У минулому ви були господарями, ви жили в достатку, але ви дозволили своєму егоїзму і 

марнославству привести вас до того, що ви зробили слугами і рабами простих людей. Але Я 

простив вам, Я прийшов, як Отець, і підняв того, хто впав, і благословив усіх. Я був твоїм слугою для 

тебе, і Я дарував тобі все, чого ти просив у Мене. Але Я терпляче чекав тієї години, коли ви 

вирушите виконувати місію, яку Я поклав на вас від початку часів. 

27 Я - правосуддя. Але я не караю вас. Бо Я навіть не закликав вас до відповідальності за те, що 

ви Мене розіп'яли. Тому ваші негаразди і страждання мають єдину мету - очистити вас. Саме ваш 

непослух Моєму Закону викликає необхідність очищення, відшкодування, відновлення вашого 

первісного стану духовної чистоти. Але ви на вірному шляху прогресу і спасіння душі. 

Однак ви повинні усвідомлювати свою місію і час, в якому живете. Бо якщо ви запитаєте свою 

совість, що ви зробили для блага людства, чи відомий вже світові мій закон, і чи просунулася моя 

робота, то вона скаже вам: ні. 

28 Тепер, коли Я говорю з вами, привчайте себе до Мого Слова. Усвідомте, що для того, щоб 

знайти віру, Я обрав прості і неосвічені серця, щоб через їхнє посередництво дати Себе знати. Але 

ви засумнівалися і навіть повірили, що з вами говорить людина. Саме тому Я дозволив вам без 

захоплення досліджувати людей, через яких Я проявляю Себе в їх звичайному стані, щоб ви могли 

переконатися в їх невігластві і неосвіченості. 

Я навчив вас смиренності і милосердя, Я підготував вас і розподілив ордени серед Свого 

народу. Але багато з тих, хто їх вже отримав, стали самозакоханими, зробили з себе господарів і 

хочуть бути першими. 

29 Я один - Перший, але Я не принижую вас, не роблю вас Своїми рабами, а даю у ваші руки 

все, чого вам бракує. Я Отець і не можу бути байдужим до ваших страждань. Я - Бог і не можу 

залишити вас у темряві. Тому Я відкриваю Себе вам, щоб ви впізнали Мене і знали, з ким ви і кого 

ви чуєте. 

30 Ви не подали прикладу єдності, і тому можна бачити відсутність братерства і злагоди між 

церквами і сектами, чвари і розбрат яких живлять прагнення до першості, і які готуються до нової 

"битви". 

31 Ви ще не змогли виконати Мій закон. Цей шлях сповнений світла, але часто ви йшли в 

темряві. Ви постійно отримуєте любов Учителя, а все одно розпалюєте ворожнечу. Ви постійно 

отримуєте повчання про моральність і доброчесність, але все одно серед вас трапляються погані 

вчинки і думки. Тому ті, хто прийшли останніми, насміхаються, бо бачать нещирість у Моїх учнях. 

Не вірять і вчені, коли стають свідками Моїх проявів, у прояв Моїх вселенських променів через 

людську здатність до розуміння. Ви повинні дати великі докази сили, піднявши Лазаря з могили, 

повернувши зір сліпим і рухливість кульгавим, всі докази, які людина повинна бачити, щоб 

повірити в мій прихід серед вас в цей час. 

32 Саме ваше тіло стає перешкодою для душі у виконанні її завдання і чинить опір Моїй Волі. 

Але Я дав твоїй душі меч, щоб вона перемогла в битві з пристрастями власного тіла і здобула 

заслугу, бо недобровільне тіло душі служить спокутою або пробним каменем. 

33 Саме тому я приїхав, щоб допомогти вам. Я - ваш Спаситель і пропоную вам можливість 

пізнати і оселитися в "Землі Обітованій". 

34 Використайте час, який я вам дав. Ви не знаєте години, в яку Я покличу вас. Звільніться від 

матеріалізму, практикуйте активну благодійність, будьте справжніми апостолами, і Я відкрию 

людям через ваше посередництво силу Божественного милосердя. 

35 Вас чекають великі випробування. Готуйтеся! Я не хочу, щоб завтра ви сказали, що вас не 

навчили, і не хочу бачити вас деградуючими або нужденними, хоча у вашому розпорядженні є 

величезна сила. Я, Який подарував вам стільки любові, Який змусив вас насолоджуватися їжею і 



U 204 

177 

вином за Своїм бенкетним столом, не хочу бачити, як ви потім тягнете за собою ланцюги нещасть і 

страждань. 

36 Якщо ви не виконаєте свою місію, ви підготуєте собі болісне майбутнє, і замість того, щоб 

бути першими, ви будете відчувати себе останніми. Ви побачите, як гинуть ваші близькі, ви 

побачите, як ваш хліб насущний стає дефіцитним. Війна буде відбирати у вас близьких, і цю землю, 

яку Я вирішив благословити Своїм світлом і Своїм миром, ви побачите заплямованою невинною 

кров'ю. Ви відчуєте на собі чужоземне ярмо, будете їхніми рабами і будете далекі від істинного 

шляху. Тоді ви більше не почуєте мого голосу. 

37 Я, Творець, не примушую вас і не нав'язую вам свій закон. Я зійшов, щоб попросити вас 

підкоритися йому і бути смиренними. 

38 Мир вам, люди, коли ви з доброю волею слухаєте Моє слово. 

39 Я - божественний садівник, який доглядає сади ваших сердець і поливає їх небесною водою, 

і я пролив краплю божественної любові на гіркоту землі, яка є такою великою. Я показую вам шлях, 

який веде до Царства Отця - шлях, на якому ви ніколи не знайдете кінця, але на якому ви завжди 

будете досягати прогресу і пізнавати нові слави. 

40 Сьогодні Моє слово шліфує вас і надає вам форму. Я працюю з внутрішньою людиною, з 

душею. Вчіться формувати себе і надавати собі красивих форм. Я благословлю вашу працю, щоб 

потім ви завершили реалізацію своєї великої місії в цьому світі. 

41 Я - ваш Учитель, але не вважайте Мене окремим від Отця, бо Я - Отець. Немає різниці між 

Сином і Святим Духом, бо Святий Дух один, і це Я. Визнайте в Моїх одкровеннях усіх часів єдиного 

Бога, Який явив Себе вам через численні і різноманітні вчення - як одну книгу з багатьма 

сторінками, з багатьма уроками любові. 

42 Освячуйте Моє ім'я своїми справами, і ви знайдете в собі те світло, яке звільнить вас від 

темряви невігластва і гріха. 

43 Чи згодні ви, люди, з тим, якими ви були до того, як були сформовані Моїм Словом? Ви 

пам'ятаєте, що в минулому були здатні на багато вчинків, на які вже не здатні? Не можна 

порівнювати своє сьогоднішнє життя з минулим життям. У минулому ви були самотніми 

мандрівниками, що йшли своєю дорогою без вогника, який би освітлював буття і запалював у 

ньому надію. Сьогодні ви є учнями Ісуса, у джерелі любові якого ви втамували свою спрагу і омили 

свої рани. Моя любов вириває колючки, які є в тобі, і якщо на твоєму хресті є цвяхи, Я вирву і їх. 

44 Я - світло цього світу і всіх світів. Я хочу, щоб ви зодягнулися в це світло. Моє Слово - 

цілющий бальзам, зцілюйтеся ним, коли чуєте його. Чому ви хворієте, страждаєте і плачете, коли у 

вас є Бог? Вивчіть себе і виправте все, що потрібно виправити. Очистити все, що потребує 

очищення. Я говорив вам: "Очистіть посудину зсередини і ззовні". Тобто, що ваше внутрішнє єство 

знаходиться у волі і натхненні з вашою фізичною або людською частиною. 

45 Я формую ваше внутрішнє життя - те, що ви приховуєте від людей, що невидиме для інших, 

але чого ви не можете приховати від Мене. Формуйте свій зовнішній вигляд таким чином, щоб його 

видима сторона була справжнім відображенням вашої душі. Тоді ваші вчинки будуть щирими і 

правдивими. Це і є 

Причиною цього є те, що люди показують світові лише одне обличчя, а інше приховують. 

46 Ти вже оглянув свої рани, обробив їх бальзамом, який я тобі дав? Якщо ви сумніваєтеся в 

ефективності мого бальзаму, пролікуйте їх заново. Але якщо ви увіруєте, відмовтеся від ліків, і ви 

побачите, як Моя любов зцілює їх, і коли ви будете шукати їх, їх більше не буде. 

Іншим дозволю знайти своє здоров'я у вірі, в молитві, через силу думки. Прийде безліч 

духовних істот, які об'єднають свою силу і свою міць, лікуватимуть вас і зцілюватимуть. 

47 Спіритист каже: "Як прекрасне життя!". Непосвячений, матеріаліст скаже: "Яке гірке, яке 

сумне і яке похмуре життя!". Людина без внутрішнього піднесення спотикається об все, їй все 

боляче. Внутрішньо піднесений навіть не помічає негараздів шляху. Коли високочолі мають справу 

з іншими, вони вихваляють їхні чесноти або виправдовують їхні недоліки. Ніколи вони не 
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засуджують і не осуджують. Низькодухі ж засуджують, обмовляють, виставляють на загальний 

огляд недоліки інших і знаходять у цьому задоволення. 

48 Тих, хто засуджує і втручається у справи своїх ближніх, я запитую: чи не вважаєте ви свій 

тягар гріха занадто легким, раз хочете збільшити його за рахунок інших? Якщо ви не можете 

позбутися свого тягаря, то навіщо збільшуєте його за рахунок інших? Чому ви віддаєте перевагу 

обтяжувати себе брудом і обтяжувати себе, замість того, щоб шукати в своїх ближніх духовні 

цінності, які збагачують вас? 

49 "У домі Отця Мого багато чертогів", але ті, що живуть у високодуховних сферах, 

допомагають людям звільнитися від їхніх тягарів, або допомагають їх нести, але не засуджуючи їх і 

не зловтішаючись над їхніми стражданнями. 

50 Я бачив, як ви одного дня богохульствуєте, а в інші дні каєтеся. Я бачив, як ви заперечували 

Моє проголошення, а потім свідчили про його істинність. Я бачив, як ви сьогодні оббріхуєте, а 

завтра захищаєте того, кого оббріхували. Це добре, що ви виправляєте свої помилки, але було б 

краще, якби ви знову не впали в зло, щоб вам не було чого виправляти. 

Я бачив, як ти того дня дарував дар любові тому, хто його не потребував, і бачив, як ти 

відмовляв у ньому справді бідним. Але я вас не звинувачую і не засуджую. Я просвіщаю вас світлом 

Свого вчення, щоб ви більше не грішили. Але Я також кажу тобі, що часом Я бачив тебе корисним, 

благородним, милосердним і співчутливим, і ці заслуги Я завжди поважав і зараховував тобі в 

заслугу. Але у вашому серці вже має бути більше пшениці, ніж куколю. 

51 Не моліться, механічно ворушачи губами, не відчуваючи в серці і душі бажання піднятися 

внутрішньо. Моліться почуттями без слів. Так само легко, як у минулі часи ви давали фальшиві 

обітниці і приймали непотрібні клятви, тепер ви повинні говорити правду. 

52 Не беріть нічого чужого для себе. Хто забирає чуже, мусить віддавати з болем і ганьбою. Я 

нікого не зраджую, але хочу, щоб кожен прислухався до тієї частини моїх слів, яка стосується його. 

53 Я не звинувачуватиму вас і не закликатиму до відповідальності за те, що ви робили, коли ще 

йшли своїм шляхом у темряві невігластва, незрілості і матеріалізації. Але якщо сьогодні, при 

повному знанні того, яким є Мій Закон, ви будете наполягати на забороненому, на нечесному, вам 

доведеться відповідати за свої вчинки перед Богом, який проявить себе невблаганним по 

відношенню до вас у вашій власній совісті. 

54 Ви всі - Моє насіння, і Учитель пожинає його. Якщо серед доброго насіння проростає бур'ян, 

Я з любов'ю приймаю і його, щоб перетворити на золоту пшеницю. Я бачу, як у серцях проростають 

бур'яни, бруд, злочинність, ворожнеча, але я приймаю вас і люблю. Я пещу це зернятко і очищаю 

його, поки воно не засяє, як пшениця на сонці. 

55 Невже ти думаєш, що сила Моєї любові не здатна тебе врятувати? Після того, як Я очищу 

вас, Я посію вас у Своєму саду, де ви принесете нові квіти і нові плоди. Моя божественна робота 

включає в себе завдання зробити вас гідними. 

56 Моя любов благословляє вас, прощає і робить вас гідними слухати Моє слово. 

57 Моє Слово - це шлях. Я навчав вас Закону Своєму з найдавніших часів, щоб ваші кроки 

завжди залишалися на шляху добра і праведності. 

58 Це вчення таке ж, як і те, яке Я давав вам у минулі часи - вчення любові. 

59 Ваша духовна душа - дитя досконалої любові Творця. Ваше серце, той орган, яким ви 

володієте, в якому зароджуються почуття, є символом любові. 

60 Тому даруйте любов, бо люди її дуже потребують. У серцях людей голод, духовна атрофія, 

туга за життям. 

61 Оскільки ви, натовпи, що слухали Мене, зміцнилися і наситилися Хлібом Життя, ви можете 

дати поживу душам і втомленим серцям. 

62 Там, де ви знайдете хибну віру або хибну ідею, ви принесете Моє світло. Але ніколи не 

нав'язуйте моє вчення силою. Ніколи не робіть різниці між багатими і нужденними, щоб ставитися 

до них по-різному, тоді ви побачите на дні їхніх страждань брата людського, який впав і стогне. 
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Коли ваше серце буде зворушене цим болем, ви будете шукати спосіб полегшити його. Ваше 

милосердя покриє відкритого. Ти даси спокій тому, хто не має спокою. Ти будеш як зірка на шляху 

того, хто блукає в темряві. Якщо ви так виконаєте своє завдання, то будете гідні того, щоб Я називав 

вас "Учителем". 

63 Моє вчення не вимагає будівництва місць для зборів, щоб збирати нові натовпи. 

Моя воля полягає в тому, щоб будувати вселенський храм, який будується через серця. 

64 Наслідуйте приклад Ісуса, який дав вам у Другій Ері, який не вибирав актових залів для 

проголошення Свого слова, але шукав коридори як підходяще місце для Своїх навчань і притч. 

65 Але той, хто буде використовувати зали засідань для того, щоб робити бізнес на невігластві 

або болю людей, не буде насолоджуватися Моїм світлом, і нехай не називає себе спіритуалістом. 

66 Вам доведеться боротися, і місце для вашої боротьби буде скрізь ─ і у вашому домі, і на 

фізичній роботі, і в дорозі. 

67 Там, у відповідний момент, ви підготуєтесь і будете говорити під Моїм натхненням, але так, 

щоб той, хто вас чує, не знав, хто говорив з ним через його совість. 

68 Не варто очікувати, що люди в один момент забудуть свої звичаї. І не дивуйтеся, якщо хтось 

назве вас ошуканим. Моє вчення в Другу Епоху теж багатьом здавалося помилкою, але згодом 

воно було прийняте як вища істина. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 205 
1 Прийміть суть мого вчення, заспокойте свою душу, заспокойте свій розум і своє серце. 

2 Наблизьтеся до Мене так, щоб відчути себе поглинутим спокоєм вашого Вчителя. 

3 Так само, як ви прийшли, так само ви побачите своїх братів і сестер, які приїжджають з 

далеких країн, бо всі вони прагнуть світла цього послання. 

4 Усім Я дам перші уроки, які підготують їх до розуміння подальших вчень для душі. 

5 Вдумуйтеся в слово, вдивляйтеся уважно в кожне речення і завжди шукайте сенс, суть мого 

вчення. Зрозумійте, що ви, народ, повинні виконувати мої закони, а не мій закон повинен 

підлаштовуватися під ваші уявлення і вашу зручність. 

6 Якби Я дозволив вам застосовувати Моє вчення у вашому житті по вашій волі, а не по Моїй, 

- істинно кажу вам, ви б ніколи не знайшли виходу зі свого духовного застою і ніколи не дозволили 

б своїй душі розвиватися, розкриватися і вдосконалюватися. 

7 Там ви бачите людей, які стали млявими у своїх релігіях, які більше не роблять кроку до 

світла, бо не підкорилися тому, що велить божественний закон, а спробували підпорядкувати закон 

своїй волі, наповнивши його міфами і єресями. 

8 Багатьом людям цього часу необхідно було звільнитися від усякої релігії, щоб духом шукати 

Мене і мати можливість розвивати всі ті якості, дари і здібності, які вони відчувають у глибині свого 

єства. 

9 Саме вони змогли отримати послання, які говорять їм про вічне життя. 

10 Мені довелося звернути вас з різних шляхів, якими ви йшли, щоб привести вас на цей шлях, 

де сяють Мої одкровення і звучать Мої послання. Бо я хочу, щоб ви були серед тих, хто дивиться на 

життя з більшої висоти духовного піднесення. 

11 Що таке тіло без душі? федерація неочищених клітин. Душа - це життя тіла, але як одне, так і 

друге походить від Бога. 

12 Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що - оскільки все походить від Бога - Він є і в 

вас? Але чому Він у вас і з якою метою? Залишатися там, не відкриваючи Себе? Тоді Він не був би 

Богом, бо Він з'являється, говорить, просвіщає, дає про Себе знати і виявляє Себе скрізь. Тож не 

думайте, що Бог перебуває у вас, щоб залишатися прихованим, не даючи вам Свого послання. Не 

думайте, що Він може бути в вас без ідей. Знайте, що Бог хоче повністю відкрити Себе через вас. 

13 Чи зможеш ти відповісти Мені, якщо Я запитаю тебе, чому Бог у тобі? Чому, хоча Він є все, 

Він перебуває в тому, що ви називаєте душею, в тій частині вашого єства? Чому Він хоче, щоб ви 

були охочим знаряддям Його одкровення? Поки що ви не можете відповісти Мені, учні, бо ніхто не 

ввів вас у внутрішнє споглядання. Тому ви не знаєте, в який спосіб виявляєте Отця і чому виражаєте 

Його через свої справи. Але якщо ви з любов'ю присвятите себе вивченню і практиці Мого вчення, 

то не сумнівайтеся, що незабаром зможете відповісти на ці та інші, ще більш глибокі питання. І 

коли ви досягнете світла цього знання, то пізнаєте в істині, чому і з якою метою Отець живе в 

кожному з Своїх дітей. 

14 Одні кажуть, що Бога немає, а інші, хоч і зізнаються, що вірять в Його існування, але не 

цікавляться ним. Але не знаючи того, що вони мають Його в собі, одні, як і інші, не знають, що вони 

не можуть жити без Нього. 

15 Коли ви всі усвідомите цю істину і щиро повірите, що ви є духовними дітьми цієї 

божественної сутності, ви часто будете дивуватися, якою мірою ви дозволили Богові, присутньому у 

вашій душі, проявити Себе через вас. 

16 Пройдуть часи, ти пройдеш довгий шлях, і одного разу зупинишся, щоб з подивом 

споглядати справи, які Господь зробив за твоїм посередництвом. Тоді ви згадаєте Ісуса, Учителя, 

який здійснив волю свого Отця. 

17 Коли ви зрозумієте, що Бог, який дав вам життя, хоче використати його для того, щоб 

відкрити себе? Подумайте про те, як іноді одного з цих послань тут достатньо, щоб змусити вас 
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бачити і знати набагато далі, ніж те, куди ви дійшли. І це розуміння дасть вам можливість творити 

дива. Бо ви пізнаєте себе, а отже, зрозумієте, як застосовувати свої духовні надбання. 

18 Улюблені учні, ви повинні навчитися дарувати любов, творити добро і віддавати душею. 

Кажу вам, що той, хто відкриває світу силу своєї душі і черпає з цього джерела знання, щоб 

запропонувати його іншим, той виконає волю Отця. 

19 Ви повинні знати усі здібності і сили, які ви маєте в собі, щоб почала розкриватися суть 

вашого єства. Ви відчуєте тоді, як легко вирішуються життєві проблеми, як спокійно і м'яко йде 

боротьба за вознесіння. 

20 Страждання, біль і хвороби зникнуть силою Духа, який прожене їх через молитву. 

21 Готуйте себе до того, щоб прийняти Мене, частіше влаштовуйте моменти підготовки душі, в 

яких ви готові до спілкування з Господом. 

22 Якби ви повірили, що дійсно несете в собі Бога - тоді хвороби могли б вразити вас або 

спокуси, щоб звести вас нанівець? Як могла керувати вами слабка сила тіла? 

23 Я роблю вас вільними і сильними, щоб ви могли перемогти світ і плоть. Бо Я веду вас і 

наближаю до досконалого спілкування з Отцем. 

24 Не думайте, що ви вже маєте досконалий діалог з тим, що ви маєте за допомогою цих 

розумів. І не проста інтуїція, яка іноді просвітлює ваш розум. Найбільш піднесений діалог, найбільш 

проникливий діалог, якого ви досягаєте, ніколи не відбудеться через ваше тіло. 

25 Тіло, учень, - це лише оболонка. Але всередині нього знаходиться "пахучий флакон", 

парфуми або есенція якого - душа. Чи не вважаєте ви, що це неправильно, що ці парфуми 

перебувають під замком, хоча їх аромат міг би пахнути цілою квартирою? Сьогодні "квартира" 

може бути твоїм домом, завтра - світом, пізніше - безмежним простором. 

26 Люди: Відкрийте свій внутрішній храм, щоб у ньому ви могли отримати суть, яку містить це 

Слово. Якщо ти залишишся зовні, якщо не докладеш зусиль, щоб увійти у свою святиню, то згодом 

ти не захочеш Мене чути і будеш триматися осторонь, продовжуючи нести на своїх плечах той 

тягар, який ти ніс, коли прийшов, - тягар негараздів, хвороб, розчарувань. 

27 Вчіться у тих, хто вже готується почути Мене, увійшовши насамперед у внутрішній храм, що 

існує в душі. Вони зміцнюють себе і зцілюються Моїм посланням любові. 

28 Вам не вистачає віри, щоб підняти обличчя і посміхнутися з надією і подивитися 

майбутньому в обличчя без страху, без недовіри, бо в майбутньому є Я. 

29 Як часто ви хворієте тільки тому, що так думаєте, бо на кожному кроці вам здається, що вас 

переслідує доля і підстерігає біль. Тоді ви притягуєте до себе темні сили через своє мислення, 

якими затьмарюєте своє матеріальне життя і свій духовний шлях сходження. 

Але я тут, з вами, щоб відродити віру в життя, в істину, у вічне, в досконалий мир, а також, щоб 

навчити вас притягувати світло. 

30 Учні, Божественний план був, є і буде полягати в тому, щоб зробити вас досконалими. Але 

якщо Бог дарував вам ідею досконалості для вашого становлення, то навіщо затуляти світло тієї 

істини, яку Отець вклав у ваше єство, як і в усе, що Він задумав? Знайте, що людина подібна до 

Всесвіту, а Всесвіт - до людини. Всесвіт - це великий дім дітей Господніх. Але в ньому є багато 

середовищ існування, через які ви повинні пройти для своєї досконалості, і душа людини - це 

святилище, в якому буде жити ваш Господь. 

31 Якщо ти зрозумієш Моє слово, то незабаром скажеш: "Отче, відкрий вже сьогодні ворота 

мого внутрішнього храму, щоб Твоя сутність, яка є життям і здоров'ям, мудрістю і силою, увійшла в 

мене". 

32 Я кажу вам: Якщо ви так говорите зі Мною, то це відбувається тому, що душа прийняла своє 

завдання. Тоді ти побачиш, як Я відкриваю Себе через тебе, навіть через твоє тіло, нікчемну річ, 

яка, тим не менш, має велич у своєму утворенні. 
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33 Сьогодні ви живете в цьому світі, завтра ви будете жити в іншому, за межами Землі, і з 

кожного світу ви будете брати те, що необхідно для вашого вдосконалення. 

34 Скрізь ви будете зустрічати своїх братів і сестер, бо всесвіт сповнений створінь і всі вони - 

діти Божі. 

35 Сонця, зірки, світи, царства природи, істоти всіх видів, атоми, сили, все, від найвищого 

ангела до невідомої повзучої істоти, - все це діти Абсолютної Істоти, все походить від Нього. Ви 

знаєте, що немає багатства, яке б не мало власника, і власником цього вселенського багатства є 

Бог. 

36 Тепер Я запитую вас, учні: чи можливо, що ви хворі? Чи можливо, що ви засмучені, хоча це 

вчення має зробити вас вільними і щасливими? 

37 Для одкровення, яке Я приніс вам, необхідне духовне просвітлення, яке даю вам тільки Я, 

Учитель душі. 

38 Якщо ви завжди відчували себе більше тілом, ніж душею, то Я зараз вчу вас бути і відчувати 

себе більше душею, ніж тілом. Це спасіння, порятунок і мир. 

39 Іноді запитуєш себе, чому в цей час ти страждаєш більше, ніж люди минулих часів, і чому 

тобі довелося прийти, щоб виконати духовну місію, якої ти не мав раніше. Але я кажу вам: Ця місія - 

духовно йти дорогами добра і світла, щоб досягти вершини Божественної гори - завжди була у 

Вашій душі. А з іншого боку, в нинішньому існуванні накопичилися старі борги - не виконані роботи 

і не завершені місії. 

40 Той, хто не здатен осягнути сенс нового життя, повстане проти Моєї справедливості і 

сприйматиме свій обов'язок спокути як покарання. З іншого боку, хто визнає в новому існуванні 

можливість сплатити борги і змити плями, той благословить ім'я Господнє. 

41 Ви ще маленькі діти, а як маленькі діти, ви повинні бути щирими. Не соромтеся просити 

Мене про дрібниці у своїх молитвах. Головне, щоб ви молилися, щоб я вас надихав і навчав. 

42 Моліться, використовуйте мої вирази, зміцнюйте і зцілюйте через віру і силу, яку вони 

поширюють. 

43 Завтра, коли ваша молитва вже не буде спрямована на зцілення ваших хвороб, а на 

оновлення у спілкуванні з Отцем, ваша душа буде мандрувати по незвіданих для розуму краях. 

Одним ви будете нести своє світло, від інших - послання, від третіх - підбадьорення і щастя для 

душі. 

44 Бог, який знаходиться в вас, буде передавати Свої послання через ваші вуста, якщо ваша 

душа і тіло знають, як їх передавати. 

45 "Як це можливо, що Бог промовляє через людину?", - запитаєте ви. А Я кажу вам: у той час 

"Слово" стало людиною, щоб промовляти Слово Боже. "Слово, що є вираженням мудрості, 

прийняло плоть, і тіло Його було людиною Ісусом. 

46 Чому б вам, учням Того, в Кому говорило "Слово", не виявити його за допомогою душі і 

навіть плоті? 

47 Сьогодні ви ще студенти і не завжди здатні зрозуміти мій урок. А поки що промовляйте до 

Бога серцем, думками, і Він відповість вам у найпотаємніших глибинах вашого єства. Його 

послання, яке промовлятиме у вашій душі, буде ясним, мудрим, люблячим голосом, який ви 

відкриєте для себе потроху і до якого згодом звикнете. 

48 Необхідно, щоб спочатку ви замислилися над посланнями, які ви отримуєте у відповідь на 

вашу молитву, щоб ви могли істинно розпізнати ті, які ви отримуєте від вашого Отця, і ніколи не 

плутати їх з тими голосами, ідеями, думками і навіть одкровеннями вашої заблудлої душі. Тільки в 

тиші і медитації ви зможете розпізнати шлях, яким кожне послання доходить до вас. 

49 Яка людина може сказати, в які духовні області проникає її душа, і до якої висоти світла вона 

здатна злетіти? Ніхто. Тому той, хто не знає шляхів молитви, спілкування з Богом, духовного 

споглядання, часто помиляється. Бо замість того, щоб іти до світла, вона входить у темні сфери, 

звідки отримує погані навіювання і неправдиві послання. 
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50 Докладайте зусиль, намагайтеся досягти знань, які ведуть до вічного світла духу ─ туди, де 

ваше походження і ваша мета. 

51 Потоки здоров'я рознесли моє слово. Якщо ви підготуєте себе до отримання, ви станете 

здоровими. Якщо ви зможете таким чином досягти здоров'я, ви доведете, що ви зцілили себе 

через Дух. 

52 Просіть, моліться, звертайтеся до Мене. Я також надам вам певний прогрес. Але прагнете 

здобути заслуги. 

53 Нехай ваше життя стає все більш гармонійним, утворюючи одну сім'ю з усіма вашими 

братами і сестрами - присутніми і відсутніми, видимими і невидимими. 

54 Тоді ви будете насолоджуватися внутрішнім спокоєм, якого ніколи раніше не відчували, 

який приходить від виконання божественної заповіді любити один одного. 

55 Улюблені "трудівники": Я бачу, як ви старанно обробляєте поля, готуєте землю і кладете в 

неї насіння, яке завтра принесе вам свої плоди і таким чином відплатить вам за ваші зусилля. 

Вибирайте насіння і копайте землю, бо ви зараз починаєте рік, який є першим з останніх трьох 

років, в якому Я буду давати про Себе знати серед вас таким чином. Часу, що залишився, обмаль, і 

вам доведеться поспішати у своїй підготовці. Бо Я не хочу залишити вас слабкими маленькими 

дітьми, але просунутими учнями, які вже близькі до того, щоб стати майстрами. 

56 Після мого відходу ви будете нести відповідальність за інтерпретацію, яку ви даєте моєму 

вченню своїми словами і своїми справами. Люди будуть судити про Моє вчення за вашими 

справами і вашим життям. 

57 Вам не бракуватиме мого натхнення. Завдяки цьому ви розпізнаєте момент, коли ви 

повинні говорити, а також те, що ви повинні сказати. Ясними, чіткими і простими словами ти будеш 

розповідати про існування потойбічного світу, який Я відкрив тобі, і тим самим з істинною любов'ю 

створювати духовний шлях для своїх ближніх, і завжди будеш підкріплювати свої слова справами і 

прикладами. 

58 Поступово вчишся відчувати чужі страждання, як свої власні. Причина цього в тому, що коли 

ваша душа насичується моїм вченням, вона піднімається, долає відстані і проникає в таємниці 

потойбіччя, де відкриває, що походження всіх істот єдине: Отець, в якому ви всі - брати і сестри. 

59 Але не тільки ваша душа отримувала імпульси для свого прогресу в Моїй роботі. Ваші 

інтелектуальні здібності також розвинулися, оскільки ви відчули, що духовне натхнення всередині 

вас стає все сильнішим і сильнішим, і ви виявили, що розуміння всього того, що ви раніше чітко не 

усвідомлювали, зростає, і таємниці стають яснішими. 

60 Якщо вам не вдається повністю проникнути у світ духу, щоб осягнути і відчути все, що він 

містить, то це тому, що ви все ще перебуваєте під тиском матерії і впливом світу. 

Я відкрив вам багато чого, але істинно кажу вам: людина ніколи не зрозуміє, навіть на цій землі, 

що таке світ, який чекає на неї, яким чином живе там душа, яке блаженство вона відчуває перед 

лицем Божества і як отримує своє очищення той, хто сповнений недосконалості. 

61 Якби людський розум міг осягнути блаженство чистої душі в потойбічному світі, то це 

блаженство мало б межі, подібні до тих, які має людина. Тому я і кажу вам, що ви не в змозі 

осягнути це звідси, але ви можете про це здогадуватися. 

62 Ви також не можете собі уявити інтенсивність болю, який відчуває душа, коли її совість 

ставить її перед Моєю Божественністю. Тому я вам весь час кажу: Приготуйтеся і підніміть свою 

душу, бо вчення, яке вона повинна знати, буде відкрито їй. Зрозумійте, що між душею і інтелектом 

має бути реальна відповідність, щоб ви могли досягти уявлення про цю істину навіть тут. 

63 Я дозволив вашому інтелекту зростати і шукати в нескінченності потрібне йому світло. Я 

дарував вам свободу волі, щоб ви могли вибрати свій шлях. Але Я поставив Свої заповіді вище 

вашої волі. У цьому законі ви зможете розпізнати правильний шлях, у ньому ви знайдете знання 

для очищення своїх справ. Якщо ви не хочете йти цим шляхом, ви вільні звернути з нього. Але ви 

більше не зможете обманювати себе, ваша совість буде говорити з вами постійно. 
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Навіть тоді, коли ти прийдеш переді Мною - вже без земного тіла, - той внутрішній суддя совісті 

буде судити тебе і підказувати, яким шляхом очищення ти повинен іти. Це світло справедливості є 

частиною самого Бога, який є у вас і який вчить вас любити добро і відкидати зло. 

64 У ці роки підготовки ви повинні присвятити себе вивченню Мого вчення. Бо є багато 

сердець, які потребують твого слова. Є втома від такої кількості розпусти, є голод жити духовно. 

65 Учні цієї Роботи будуть генерувати духовну їжу, виправляти помилкові уявлення, які людство 

виношувало досі, ділитися Доброю Новиною цього часу, в якому ви живете, провіщати прогрес 

світогляду і життя, яке принесе цей час, служити людям без розрізнення за класом, сектою, 

релігією або расою, задовольняти кожну духовну або фізичну потребу. Ці учні будуть як маяк, що 

освітлює човен потерпілих корабельну аварію, будуть зіркою, що рятує того, хто навпомацки 

орієнтується в ночі. 

66 Вони не будуть будувати кам'яних храмів, не будуть ставити жертовників, щоб прославити 

свої справи. Вони збудують великий духовний собор, каміння якого - серця людей, об'єднаних 

силою любові. 

67 Послухайте уважно Моє вчення останніх трьох років. Бо учні, які вивчають ці вчення, будуть 

вчителями після 1950 року. У той час, коли Я хочу, щоб ви об'єдналися і по-справжньому 

піднеслися до Мене, Я осяюватиму вас світлом Свого натхнення, щоб ви могли здійснити великі і 

фундаментальні справи. Але приготуйтеся до цього, бо коли прийде час, призначений Мною, Я вже 

не буду користуватися голосоносцем. 

68 Світло Моє засяє в кожному з моїх дітей, які готуються до часу прямого спілкування з 

Учителем. 

Але її не буде в тих, хто продає Мою Роботу і стає баригами. Підготуйте себе так, щоб, коли Моє 

Слово закінчиться в 1950 році, ви зрозуміли процедуру просування вперед по шляху. Бо ─ слухайте 

уважно!: Впадають в замішання всі ті, хто недостатньо підготувався. 

69 Зрозумійте, улюблені люди, яким чином ви повинні донести Моє слово до людей згідно з 

Моєю волею. Щоб ви не зазнали невдачі, не ставте собі за мету в одну мить змінити звички, які 

людство мало століттями. Дайте їй Моє вчення, і вона зрозуміє аберації, в яких вона жила. Сила 

переконання, якою володіє моє вчення, просвітлить її сприйняття, і істина буде визнана. Тоді те, що 

колись здавалося неправильним, в її очах засяє безмежним світлом. 

70 Діти Мої, Я був з вами і доторкнувся до вашого серця, щоб ви приготували Мені місце в 

ньому, де Я зможу оселитися назавжди. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 206 
1 Моє співчуття до вас випливає з Моєї любові і невпинно виливається на всіх істот. Моя 

любов завжди благословляє і прощає вас і допомагає вам піднятися на вашому шляху розвитку, 

щоб ви могли відчути себе близькими до Мене і зробити себе гідними визнати себе Моїми дітьми. 

2 Я дав вам Мій Закон, щоб ви поводилися згідно з ним. Це шлях, який Я намітив для вас від 

початку часів, це фундамент, на якому ви будете будувати свої справи. Цей закон покаже вам 

необхідні для вас принципи, бо він містить Мої мудрі заповіді. 

3 Це Слово, яким Я наставляю вас сьогодні, є продовженням тієї настанови, яку Я давав вам з 

перших часів, і яка не припиняється, бо не має ні початку, ні кінця. І в міру того, як розвиватиметься 

ваша душа, ви все більше і більше будете розуміти Мої мудрі уроки, Моє бажання вдосконалювати 

вас. 

4 Я надихаю вас найвищою мірою одухотворення, щоб ви любили Мене найдостойнішим 

чином, щоб ви були сприйнятливі до Моїх проявів і правильно їх інтерпретували. 

5 Коли ви вивчите Моє Слово і зрозумієте його сенс, ви відчуєте себе зміцнілими, повністю 

задоволеними. Тоді ти будеш говорити з любов'ю до всього людства, яке нічого не знає про Мій 

прихід у цей час, і почуття співчуття наповнить усе твоє єство. Ти звернешся до своїх ближніх, щоб 

розкрити їм те, що Я говорив тобі, і ти віддаси їм все багатство, яке Я залишив тобі, як священне 

надбання у твоїх руках. 

6 Людство потребує світла, щоб мати можливість зробити крок вперед. У всіх створіннях, 

заснованих на вірі, є голод, прагнення до життя, до пізнання істини, а також до того, щоб знати, 

куди прямує шлях. Я буду навчати їх через тих, хто підготувався і хто, виконуючи свою нелегку 

місію, знає, як з любов'ю виправити всі помилки, які вони виявлять у своїх актах поклоніння. Ви 

почнете цю місію, намагаючись брати Мене за приклад. Не робіть різниці між багатими і бідними у 

ваших зусиллях полегшити біль. Не нав'язуйте свою віру і не примушуйте нікого приймати ваші 

знання. Не розділяйте себе через Моє друге пришестя і не воюйте з тими, хто володіє минулими 

заповітами, якщо вони не знають або не хочуть прийняти Моє останнє вчення. 

7 Принеси світло в темряву, принеси мир в серця і вгамуй нетерпіння тих, хто чекав Мене. 

Приходьте на допомогу своїм ближнім, а я буду охороняти ваші сім'ї і ваше майно. 

8 Якщо ви будете діяти таким чином, ви побудуєте в душах людей храм, який буде стояти і в 

якому буде здійснюватися поклоніння, якого Я завжди очікував від людей, Моїх улюблених дітей. 

9 Переконайтеся, що ваші твори щирі. Говоріть завжди правду, будьте Моїми учнями. Цими 

словами Я звертаюся до людей прийдешніх часів, до всіх тих, хто хоче йти за Мною і брати Мене за 

приклад. 

10 Після того, як мине 1950 рік, не просіть конкретного місця для молитви або вивчення Мого 

Слова. Обирайте дім або місце на природі, або місце, де ви заробляєте на хліб. Візьміть для 

прикладу Моїх дванадцятьох учнів, які вміли знаходити храм, куди б вони не йшли, тому що він був 

у них самих, у їхній душі, і велике і піднесене в їхніх діяннях ґрунтувалося на їхньому піднесенні і на 

їхньому спілкуванні зі Мною. 

11 Поки на землі є страждання, поки є нещастя, заступництво Марії не припинятиметься ні на 

мить, а її дух осяюватиме життя всіх її створінь. 

12 Ти запропонував Мені оселю свого серця, звідки покликав Мене, і Я негайно поспішив на 

зустріч. 

13 На Моєму шляху ви відчули душевний спокій, якого ніколи раніше не знаходили на землі. 

Бажаючи солодощі для свого піднебіння, ви пройшли багато доріг, поки не знайшли мед Мого 

Слова. 

14 З дитинства, в юності і в зрілому віці ви невтомно шукали правильного шляху, бо збивалися 

зі стежки і хмари туману заважали вашим крокам. Але світло Духа Мого з'явилося перед вами, і той 

день був днем вашого воскресіння, який так само важливий, як і день вашого народження. 
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15 Не забувайте той день, коли ви вперше почули Моє слово, бо це була мить, коли ви 

повернулися до життя світла. 

16 Ви прийшли в потребі і досліджували Моє Слово, деякі покірно, інші гордо, всіх притягнуті 

силою Моєї Присутності. Ти повинен був прийти до Мене. На вас чекало так багато! Але в той час, 

як одні знехтували Моєю ласкою, відвернулися від Мене і стали на непевний шлях, інші 

залишилися зі Мною, щоб насолоджуватися Моїми словами і присвятити себе служінню Моїй 

Справі. 

17 Я в усіх Своїх дітях, навіть у серці вбивці. Ні від кого Я не віддаляюся, і найближче Я до того, 

хто вважає себе найбільш недостойним. 

18 Тих, хто прийшов, закликають помолитися за полеглих. Але не будьте їм суддями, бо вони 

теж досягнуть світла. 

19 Не чекайте, що люди оновляться, якщо ви не будете для них прикладом. Я не хочу, щоб ви 

стали паразитами. 

20 Ти зупиниш нестримний хід людей через дар Слова, який Я дав тобі. Я довірятиму вам 

людей, як ніжні рослини, що потребують поливу і догляду. Бо до Мене прийдуть люди з усіх доріг, і 

навіть з в'язниць прийдуть люди, щоб стати Моїми учнями. Але якщо ти не виконаєш свого 

завдання сьогодні, твоїй душі доведеться знову прийти, щоб воскресити "мертвого", якого ти 

покинув на шляху, - доведеться знову прийти, щоб зцілити хворого, про якого ти не подбав, 

доведеться знову прагнути до хліба, щоб простягнути його голодному, про якого ти не подбав. Але 

навіщо шукати такої болісної спокути, коли тепер ти можеш виконати її через свій обов'язок? 

21 Наука людська велика, але душа вченого заснула і дозволяє людям гинути. Тому Я вклав 

цілющий бальзам у ваші руки, щоб ви, ставши лікарями людей, подавали приклад милосердя і 

любові. 

22 У світі спалахнуть епідемії і загине значна частина людства. Це будуть невідомі і рідкісні 

хвороби, проти яких наука буде безсила. 

23 Весь світ звільниться від бур'янів. Мій суд усуне егоїзм, ненависть, ненаситне прагнення до 

влади. З'являться великі природні явища. 

24 Будуть спустошені нації і зникнуть цілі регіони. Це буде тривожним дзвінком до ваших 

сердець. 

25 Шлях підготовлений. Я твій провідник, я нерозлучний на твоєму життєвому шляху. 

26 Благословенний народе Ізраїлю, будьте ласкаві в присутності Господа вашого - того Господа, 

який лагідно і смиренно оселився з вами на цьому місці. Але це не матеріальне місце, де Я 

проявляю Себе. Обитель - у твоєму серці, невидима, це те, що ти приносиш Мені в момент свого 

духовного піднесення. 

27 Я знаю, що вам не вистачає мого слова. Ким би ти став без нього, народе Мій? Я знаю, що Я 

вам потрібен, і Я невтомно приходжу, щоб зміцнювати вас. Моє Слово наставляє вас і піднімає - це 

чисте і світле Слово, якого ви не знайдете в жодній книзі, написаній людськими руками. 

28 Вчені, які Мене чули, не сповідують перед вами, що це Слово не можна порівняти з жодним 

іншим. Але в глибині душі вони це визнають. 

29 Я дав вам відчути на цьому шляху той спокій душі, який ви не могли знайти на землі раніше. 

Ви пройшли багато шляхів. Багато видів меду перепробував ти з квітки на квітку, як невіглас 

колібрі, але жоден не був солодший для твого смаку. Але це слово, яке стало медом на ваших 

вустах, перекреслило всі смаки, які ви відчували раніше. 

30 Ви невпинно шукали правильний шлях і знаходили різні шляхи. Ви боролися з темрявою, 

але ваш швидкий біг став повільним і виснажливим. 

31 Але світло Мого Божественного Духа засяяло для вас, і той незабутній для вашого духу і 

душі день записаний в книгу пам'яті майбутнього, в якій ви повинні будете прочитати своїми 

духовними очима все, що ви робили на землі і все, що чули від Вчителя. Цей день став для вашої 

душі днем воскресіння до життя благодаті. 
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32 Хтось з вас приїхав сюди успішним, хтось - нужденним. Для одних, як і для інших, час був 

фіксований. Ви повинні були прийти до свого Отця, який з любов'ю чекав на вас, який прийняв вас і 

воскресив до духовного життя. 

33 Ви наповнюєтеся радістю від Моїх слів і відчуваєте, що тілесна матерія, яка огортає вас, 

заважає вам повністю віддаватися Моїй благословенній Справі. Але ти підкоряєшся - бо знаєш, що 

учням не дозволено втручатися в мої високі настанови, що учень повинен бути відданим і 

слухняним, що через це тіло матерії ти пізнаєш як шлях світла, так і шляхи неправди і темряви. 

Ви будете насолоджуватися плодами благополуччя в тіні могутнього дерева і знімете яблуко 

розбрату. Ви будете відпочивати в тіні зеленої пальми і спостерігати, як її листя не знищують 

гусениці, а хижі птахи не в'ють на ній свої гнізда. 

34 Я залишив вас на ваших шляхах, щоб ви пізнали смак усіх видів меду і врешті-решт вибрали 

той, який найкраще смакує вашому смаку. Я дав вам знати про ці дві крайнощі, щоб, керуючись 

подихом Мого божественного атома, ви могли розрізняти і завжди схилятися до добра. 

35 Учитель сказав вам: "За тими дверима, які ви вважаєте зачиненими і які ви називаєте 

"смертю", - життя. Життя - це Я. Смерть - це те, що дає вам спокусу, що засліплює ваші очі і не дає 

вам жити поруч зі Мною. Але у вас є потужна зброя, яка звільнить вас від спокус - це молитва. Це та 

зброя, яка дає вам відчуття сили, яка наближає вас до Моєї Божественності і дозволяє вам разом зі 

Мною йти своїм шляхом духовного розвитку. 

36 Я, Отець, нікого не відкинув від Свого лона любові і прощення, навіть тих, хто дозволив 

спокусі спокусити себе і впав у прірву. Я нікого не засуджував. Ні на землі, ні в "духовній долині" 

немає беззахисних істот. Кого з вас можна було б вигнати з Моїх грудей, бо він грішник і 

недостойний прийняти Моє милосердя? Я живу в серці запеклого грішника, який не зміг прийняти 

світло Мого Божественного Духа, бо не прислухався до заклику, що йде від голосу своєї совісті. 

Невже ти думаєш, що Я віддалився від нього через ланцюг його проступків? Ні, не для того. Я є 

Батьком усіх створінь, не відкидаючи жодного з Моїх дітей. Я є Любов, і як люблячий Батько, Я не 

залишаю без уваги нікого, Свій народ. 

37 Вам належить молитися за того, хто помиляється, просити, щоб світло Мого Духа осяяло 

його душу, щоб він пробудився, розірвав узи спокуси і розвіяв темряву, яка його засліпила. 

38 Але Ізраїль спав. Ізраїль очікує, що народ досягне свого оновлення завдяки власним 

заслугам. Вона не зайняла належного місця, адже її завдання - бути прикладом для інших. 

39 А вам, люди, Я кажу: З ким Я залишив Закон Мій? В руках закоренілих грішників? Закон у 

ваших руках. Хто ж тоді відповідальний за те, що Мої заповіді досі не виконуються? Ізраїль! Але 

більше того, я кажу вам: Чому ви зробили своє зростання рослиною-паразитом на землі? Чому ви 

не приступили до виконання наказів, які я вам віддав? Чому Ви дозволяєте грішнику йти своєю 

дорогою нестримним курсом? Чому ти не наближаєш його до Мене тим даром Слова, який Я 

довірив тобі, і не говориш з ним в Ім'я Моє? Ви хочете, щоб темрява і надалі засліплювала людське 

око? Хіба ви не знаєте, що через ваше посередництво має бути усунена темрява? 

40 Встаньте, люди, говорить до вас Отець. Ідіть і підніміть того, хто впав. Нові накази Я маю 

віддати людству. Великі і нові доручення Я дам кожному народу, кожному його правителю і 

кожному його жителю. 

41 З вами будуть відбуватися великі явища. Зміняться пори року. Зими будуть суворі, і ви не 

будете знати, коли прийде весна. Бо люди визначили для цього час. Але хто може протистояти 

Моїй волі? Дощі будуть стримуватися і не дійдуть до ваших полів. Тому готуйтеся, люди, бо 

наближається час хаосу серед вас, і Ізраїль повинен примножити свою боротьбу. 

42 Між вами панує мир. Тримай! Не виганяйте цей мир зі своїх сердець. Цей народ був 

обраний Мною, і немає Моєї волі, щоб його чіпали. Будьте готові, однак, що через ваше духовне 

виконання місії ця нація і людство отримають світло. 

43 Ось Я, Ізраїлю! Ви тільки чуєте Мій голос, не маючи можливості бачити Мене. Але 

задовольняйтеся тим, що чуєте звук небесного дзвону. 



U 206 

188 

44 Я йду за голосом твого поклику в куток твого нічного табору. Жодне ваше страждання не 

може залишитися для Мене непоміченим, і Я дам вам все, що є на благо душі і тіла. 

45 Я не даю вам несправжнього багатства, бо ви погубите себе. Але Я врятую вас, щоб після 

цього життя підняти праворуч від Себе. 

46 Просіть у Мене багатства для душі, і Я дам вам їх. Не прикрашай своє тіло, а душу залишай 

голою. 

47 Мій закон, який був даний людині в перші два рази, ще не виконаний. Тому Я знову з вами, 

щоб спасти вас. 

48 З 1866 року Моє Слово звучить у цій країні, де кришталево чисті води ллються з джерел на 

тих, хто духовно спраглий. Тут Я ставлю Себе, щоб згладити кам'яні серця Моїх улюблених дітей. 

49 О, якби всі прийшли почути Мене! Але деякі, хоч і чули Мене, обирають вибоїсті дороги, 

повні уламків, замість того, щоб іти дорогою Господнього світла. Але це ваш брат, невдячний, 

непокірний, який замість хліба життя вічного воліє їсти гіркий хліб земний. 

50 Блаженні ті, що зі Мною перебуваєте, знаючи, що Я є Христос, який чекає на "блудного 

сина". 

51 Ваш Отець прийшов, щоб навчити вас Своєму вченню - тому духовному вченню, яке не 

допускає фанатизму, яке вчить вас бездоганно виконувати Божественний закон і людські закони. 

52 Я не вчив вас завдавати шкоди або вбивати своє тіло, щоб отримати Моє прощення. Єдине 

покаяння, яке Я приймаю від вас, - це те, в якому ви відрікаєтеся від того, що є шкідливим або 

Від поганого відрікаються, хоча часто з болем у серці. Кожного разу, коли ви діяли таким чином, 

ваше серце відчувало мир Мого Духа. 

53 Я говорю з вами так, бо не хочу, щоб ваша душа волочилася по пороху земному, хоча її 

справжній світ - інший. 

54 Чи знаєте ви, що чекає вас після цього життя? Куди піде ваша душа? Кажу вам тільки: 

дивіться і моліться. Вчіться і дійте. Ви блукачі в цьому світі, але скоро це блукання закінчиться і ви 

будете ближче до Мене. 

55 У трьох віках Я обирала різні форми проявів людству: У Першу Епоху через Мойсея, щоб 

направляти ваші кроки до свободи і світла. У Другій Епосі, ставши людиною, як "Слово" став 

людиною і залишив слід спокути для світу. Сьогодні Я прийшла на "Білій Хмарі", як Веселка Миру, 

щоб сказати вам: прийдіть у бажанні Світла Святого Духа. Я не хочу, щоб ви чекали нових часів, бо 

ті, що прийдуть, принесуть більший біль і суворіші випробування. 

56 Я залишаю вам Третій Заповіт, щоб ви вивчали його і слідували йому. Бо вже наближається 

1950 рік. 

57 Якщо ви не скористаєтеся Моїм вченням, то гірко заплачете, коли почуєте, як Учитель 

прощається з вами. Ви цього чекаєте? Чи ви чекаєте, що епідемії та голод поширяться і на ваші 

домівки, а горе та біль увійдуть у ваші оселі? 

58 Я хочу залишити вас єдиними і сильними. Не недооцінюйте один одного, любіть один 

одного, і мир буде всезагальним. 

59 Хто з вас завтра перепливе моря, подолає гори і увійде в далекі краї? Яким доведеться 

залишити свої сім'ї, своїх дітей, щоб нести своє слово народам? 

60 Дивись і молися, бо ще до 1950 року ти їв на самоті хліб, який Я дав тобі. Ти затулився 

рукою, щоб приховати залишки тієї їжі, і сховав воду, не думаючи про тих, хто був спраглим. Але 

все зміниться, і після цих останніх трьох років, протягом яких Я дам вам Моє слово, ви вирушите як 

майстри, щоб навчати новачків. 

Очистіться від багатьох своїх недоліків, щоб бути чистими і бути прикладом для церков і сект. 

Приготуйтеся, бо багато з тих, хто нині Мене чує, відвернуться від Мене. Інші підуть і будуть робити 

свою волю. Серед вас є той, хто зрадить Мене, хто видасть Мене і продасть Мене. 
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61 Вивчайте Моє Слово, щоб завтра ви не сказали, що Він був людиною, яка говорила, а не 

вашим Богом. Але хто здатен говорити з вами так, як це робив я? Яка людина здатна так 

перетворити і оновити народ, як це зробив я? 

62 Незабаром ви більше не почуєте цього голосу, але ви будете пам'ятати, що Я був з вами з 

1866 по 1950 рік, і що хоча багато хто чув Мене, деякі з них вигнали Моє Слово зі своїх сердець. Ви, 

що були зі Мною, так само будете з Отцем у вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 207 
1 Будьте благословенні, бо ви більше не потребуєте жодного зображення, що символізує 

Мене, щоб відчути Мою присутність. Це крок, який ви зробили на шляху до одухотворення. 

2 Перед вашими очима лежить величезне поле, на якому можна вивчати одне вчення за 

іншим, так і не дійшовши до кінця. Бо цього життя, яке ви маєте як люди, не вистачить, щоб 

зрозуміти все. 

3 Як змінився вигляд того, що вас оточує, з тих пір, як ви почули Мій голос! Завіса, яка 

закривала ваші очі, розірвана, і ви більше не можете їх закрити. Бо хто з тих, хто бачить світло, хоче 

знову опинитися в темряві? 

4 Ти вже не можеш придушити в своєму серці захоплення, вдячність і любов, які відчуваєш до 

Мене, і ти доводиш це Мені своєю духовною молитвою і своїми вчинками. Ви вже забули завчені 

молитви, повні штучних і підібраних слів, які ваш розум не розумів, а серце не відчувало. У той час 

ви не мали відповідного способу розмовляти зі своїм Богом. 

5 Сьогодні, коли стикаєшся з бідою, стражданням чи болем ближніх, відчуваєш, як з глибини 

твого єства піднімається почуття співчуття, любові, яка є тією мовою, що найкраще виражає твоє 

бажання добра для ближнього твого. 

6 Довгий час ви будували храм для поклоніння собі. Ви захоплювалися собою, усвідомлюючи 

силу і панування, яке ви можете здійснювати над іншими. Ви любили себе, вважали себе сильними 

і могутніми. 

7 Я зігнув цю вашу зарозумілість і тим самим викликав у вас смиренність, бо ви усвідомили 

свою земну нікчемність. Я відкрив тобі, що в тобі є щось, що утверджує твою цінність і силу, 

завдяки чому ти не можеш стати марнославним, і що це щось - твій дух; що його велич далека від 

тієї самоцінності, яку ти відчуваєш у своєму плотському єстві. Бо дух є часткою Бога і стоїть над усім 

матеріальним. Це і є істинна велич, яку Я вклав у людину. Але ви повинні прагнути до того, щоб 

його світло не згасало, щоб ви могли досягти свого сходження по шляху розвитку через заслуги. 

8 Раніше, коли у вашому житті панували пристрасті, ваш дух відчував себе скутим і 

пригніченим. Зараз ви вчитеся контролювати ці пристрасті, бо в серці Моїх учнів немає місця ні 

гордині, ні егоїзму, ні ненависті. Ваш дух нині починає керувати діями, думками і всіма кроками 

вашого життя, і це підпорядкування - як добровільна спокута, якій ви підкоряєтеся, щоб очиститися 

від скоєних проступків. 

9 Так дух буде набирати все більшої і більшої сили в добрі. І коли вона таким чином підійде 

до кінця свого людського життєвого шляху, її слава буде настільки великою, що, покинувши цей 

світ, вона повністю увійде у світ духу, не маючи жодних слідів зарозумілості або ознак скорботи про 

нього. 

10 Той, хто відійде в інший світ з цим смиренням і піднесенням, не зможе забути ті тяготи, які 

він залишив після себе на цій землі. Потім він повернеться до неї, щоб стати захисником і опікуном 

слабких, хворих і загублених. 

11 Розвивайте дари духа вашого, чинячи добро, і істинно кажу вам: Лиха, моровиця, хвороби 

відступлять від того, хто зберігає духовність і добру підготовку. Цього не станеться для того, щоб він 

міг цим пишатися. Бо він досягне цього не своєю фізичною силою, а духом, який має силу через 

смирення. 

12 Єднайтеся зі Мною і слухайте Моє Слово. 

13 Світ потребує спасіння, потребує людей доброї волі, які вийдуть і стануть на захист мого 

вчення. 

14 Це час, коли людина не має повного знання свого духовного стану. 

15 Кількість тих, хто пробудився через те, що почув Моє слово, дуже мала в порівнянні з тими, 

хто не знає про Мій прояв. Є люди, які інтуїтивно відчувають близькість і присутність духовного. 
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16 Людям потрібна рятівна рука і рятівне слово. Тією рукою і тим голосом будуть ті мої нові 

учні, які через великі зусилля принесуть духовні знання, що врятують заблукалих. 

17 Час випробувань наближається. Я готував вас для того, щоб ви мали силу і мужність 

пережити все те, що Я вам оголосив. У цьому конфлікті люди навчаться розуміти, що причиною 

війни між народами і боротьби їхніх світоглядів є те, що вони живуть у нерозумінні і відчуженні від 

вчення Христа. Бо якби цього дотримувалися, то світ був би задоволений. Але якщо замість любові 

- егоїзм, то як може бути ясність розуму і духовність у справах свого життя? Як за таких обставин дух 

може перемогти опір плоті і виявити свою сутність? 

18 Замість того, щоб усунути злидні, які оточують їх звідусіль, люди сьогодні прагнуть отримати 

найбільшу вигоду для себе. 

Чому люди не еволюціонували вгору в прагненні до ідеалу, який дасть їм чистіші почуття і 

прагнення, більш гідні духу? Тому що вони не захотіли зазирнути за межі того, що видно їхнім 

смертним очам, тобто за межі своїх негараздів, своїх земних насолод і своєї матеріалістичної науки. 

Вони використовували і використовують час, відведений їм у цьому світі, щоб мати якомога 

більше багатств і насолод - думаючи, що коли тіло закінчується, для них все скінчено. 

Замість того, щоб розвиватися вгору і вважати себе дитиною Божою, людина у своїй 

невіглаській зарозумілості опускається до рівня нижчої істоти, і коли її дух говорить їй про Божество 

і про Духовне Життя, нею оволодіває страх перед Божою справедливістю, і вона вважає за краще 

заглушити цей внутрішній голос і "не витрачати" на ці застереження жодної думки. 

Він не замислювався ні про власне існування, ні про свій психічний та фізичний стан. Як може 

бути інакше, ніж те, що він - прах і нещастя, поки живе і мислить таким чином? 

19. Тому Я вчу вас, і ось, ті, хто Мене слухають, мають іншу думку в голові і глибоко 

замислюються над тим вищим життям, яке є життям душі і яке може почати зароджуватися вже в 

земному житті, якщо зрозуміти, що в людині існує щось вище, що є Моя Божественна благодать. 

20. З цього можна побачити, що законом або силою, яка керує всім, є Бог, сила і мудрість якого 

розкривається в природі, що є відображенням його досконалості. Коли це людство усвідомить і 

визнає велич свого Отця, коли зрозуміє, що не обов'язково створювати Його образ, щоб 

поклонятися Йому, і вмітиме відкривати Його навіть у незначних, на перший погляд, істотах 

творіння, тоді воно буде на доброму шляху і на шляху до пізнання мудрості і сили Божої, яку 

містить у собі все створене. Таким чином, ті, хто отримує моє вчення, ставатимуть все більш і більш 

одухотвореними, бо їхнє сприйняття відкриватиметься до більш широких горизонтів. Стіна, яка 

ув'язнила їх, зруйнується на їхніх очах, і вони побачать світ, в якому вони зможуть осягнути і 

зрозуміти одне вчення за іншим. 

21. Поправді ж кажу вам: Того, що ви дізналися, ще недостатньо для того, щоб зрозуміти все, 

що є Моєю Волею. Ще довго доведеться йти цим довгим шляхом. Але Я також кажу вам, що з того 

моменту, коли ви змогли розірвати завісу невігластва, ви вже не можете повернути назад. Той, хто 

почув цю небесну пісню, вже не зможе закрити свого слуху від Мого натхнення, і його вуста не 

перестануть славити свого Господа. 

22. Сьогодні ви маєте можливість щоразу промовляти іншу молитву, яка йде від щирого серця. 

Не так давно Ви ще формулювали штучні слова, які походили з розуму і книжок. Тепер ваша 

молитва не має меж, бо кожного разу, коли ви піднімаєтеся внутрішньо з істинною вірою, ви 

відчуваєте, що ви все ближче і ближче до битви. Тому - у своєму і чужому болю і в подяці - замість 

слів на вустах - натхнення, яке наближається до твоєї душі, щоб нести її в присутність Господа. 

Сьогодні не ваші вуста прославляють славу Господню, сьогодні все ваше єство свідчить про Його 

доброту. 

23. Пізнавайте себе, і коли ви виявили свої недоліки, виправляйте їх. Підбадьорюйте себе 

надією на повернення туди, куди повинна йти кожна душа. Боріться з цим бажанням проти самих 

себе. Доведіть собі, що ви вищі за своєю духовною природою. Доведіть собі, що ви можете 

перебороти себе, коли пристрасті, погані нахили намагаються домінувати над вами. 
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24. Але той спадок минулих часів, коли ви жили для задоволення тіла і будували храм для 

поклоніння собі, бо відчували себе вічними, сильними і могутніми, буде знято реальним 

усвідомленням того, що таке духовні і матеріальні цінності. 

25. Переконання у своїй силі, у своїй духовній цінності не повинно бути приводом для 

марнославства. Бо духовна велич дуже відрізняється від земної. 

26. Дух - це іскра світла, зерно любові, зародок життя. 

27. Усвідомте, на який хибний шлях ви стали, коли, прагнучи досягти величі, дозволили лише 

своїм земним амбіціям взяти кермо влади в свої руки. 

28. Потроху ви зараз розумієте духовність і тому ваша душа буде мати світло, знання і 

благодать, коли ви прийдете до кінця цього життя, яке вам дароване. 

29. Тож чи розумієте ви епоху, в якій живете? 

30. Моліться, щоб Ви допомогли представникам народів, які збираються разом, щоб вирішити 

конфлікти між народами. Чи вважаєте Ви, що всі вони мають різні ідеї щодо кожного рішення? Ні, 

люди, вони помиляються - внутрішньо, у своїй совісті вони згодні. Саме матеріальні інтереси 

змушують їх нехтувати власними переконаннями. Як легко було б вирішити всі конфлікти, якби 

кожен діяв по совісті. Тоді у світі настав би мир. Тоді люди, які керують долями народів, не думали 

б про власну велич, а думали б про благополуччя всіх. Але нічого цього не видно, і недовіра тримає 

людей в постійній настороженості. 

31. Ще раз кажу вам: Якщо світ повернеться на мій шлях і буде слідувати моєму вченню, він 

вирішить свої проблеми і буде жити в мирі. 

32. У цей день мій вселенський промінь сходить на вашу душу, щоб нагодувати вас хлібом 

вічного життя. Це Мій голос покликав вас. 

Я бачу серед вас тих, хто прийшов останнім, кого Я запрошую освіжитися в Моєму слові. Одні 

невірні, інші ідолопоклонники, одні приходять до стада, як лагідні овечки, інші носять на обличчі 

маску лицемірства. Вони сумніваються в Моїй присутності і внутрішньо насміхаються над Моїм 

вченням, бо для них неможливо, щоб Творець давав про Себе знати через людську здатність 

розуміння. 

33. Якби це не був істинний Бог, який відкриває Себе, то Він не дав би доказів, які Я даю вам, і 

не навчив би шляху чесноти. Хто не вірує, той робить це тому, що не думав. Його серце закрилося, і 

він у темряві. 

34. Голос говорить вам: Я є істинний Бог, Отець, Життя і Світло. Я спускаюся, щоб дати про Себе 

знати в такому вигляді, щоб прибрати ваші аберації, помилки і ниці пристрасті, які заважають вам 

розуміти і осягати істину. 

35. Я нікого не видаю іншим, бо ви на моєму бенкеті. Через Моє світло, що перебуває у вашому 

дусі, Я говорю до вашої душі, щоб вона була потрясена і прокинулася. 

36. Я - той самий Христос, якого ви засудили в Другу Еру. Але часи настали згідно з Моєю 

Волею. 

37. Коли ви привели Мене тоді на хрест, на якому Я пролив останню краплю Своєї крові з 

любові до вас Самого, Я зробив вас невинним, який не відає, що творить, хоча ви засудили Месію, 

добре знаючи причину. Але Я залишив тебе під опікою дванадцяти чоловіків, які, слідуючи за 

Вчителем, поширювали Моє Вчення серед людства. 

38. Сьогодні я відкриваю серед вас тих, хто в інший час кричав на все горло: "Розіпни його! Він 

чаклун!". І хто таким чином неправильно оцінив ті блага, які я роздавав. 

39. Пройшли часи, і ваші душі прийшли жити в цей народ по Моїй Волі, щоб ви могли по-

іншому почути "Божественне Слово", Слово любові і життя. 

40. Я тут, з вами! Я торкаюся твого серця, щоб ти прихистив Мене. Я спускаюся в бажанні до 

твоєї душі, яку дуже люблю. Бо ви прикували його до гріха і так затьмарили його світло. 
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41. Коли б не сяяв ваш інтелект, він не був спрямований на любов до ближнього. Бо ваша 

любов притупилася в житті комфорту і матеріальних задоволень. 

42. Ви забуваєте про вічне життя душі і остаточно вважаєте себе богами в цьому світі. Ти 

поступово сумніваєшся в Моєму існуванні і Моїй справедливості, бо бачиш, що Я не перешкоджаю 

пролиттю крові між людьми, не розуміючи, що Я невблаганний як Суддя і дозволяю спокутувати і 

очищати провини через біль. 

43. Відкрийте своє серце! Піднесіть свою душу! Нехай воно підкаже вам, що голос, який ви 

чуєте, - це той самий голос, який завжди говорив вам про любов, милосердя і досконалість. Третій 

раз здивував! Не бажайте бачити Мене людиною, як ви це робили в Другу Епоху! Пам'ятаєте, Я 

говорив вам, що прийду "на хмарі". Мій Божественний Дух сходить до вас, і тому Я посилаю Свій 

промінь зі сходів досконалості на глашатая, і тому голос Мій чути навіть у скверні цього світу. 

44. Не тільки ви чуєте Моє слово. Я, "Слово", виливаю своє світло на земну кулю. Але якщо 

запитати кожного, чи чув він голос з потойбічного світу, то він відповість "ні". Чому? 

Бо люди глухо йдуть дорогами світу, охоплені гріхом і фанатизмом, не дослухаючись до 

поклику, який до них доноситься від їхньої совісті. 

45. З 1866 року Я даю вам Моє Слово, яке є спасінням для ваших душ, і яке вказує вам шлях, 

яким ви досягнете досконалого миру на всій земній кулі. 

46. Я поклав на ваші душі важку місію, за допомогою якої вони повинні віддати свій борг своєму 

Господу. Я зараз вирву бур'яни, щоб зв'язати їх у пучки і кинути у вогонь, поки вони не 

перетворяться на попіл. Бо врешті-решт світло засяє, і моє вчення буде визнане в усьому світі. 

47. Людина створить нові вчення і нові закони, але це вже буде не її воля, а Моя. Тоді буде мир, 

злагода і братерство. Серця більше не будуть живитися ненавистю, не підніметься рука вбивці. Але 

для того, щоб все це відбулося, Я спочатку очищу вас. Деякі з вас побачать, як ці пророцтва 

збуваються з Духовної Долини, а ті, хто продовжує жити на Землі, будуть свідчити про них новим 

поколінням після 1950 року. 

48. Люди: Шлях, який Я намітив для вас, щоб ви досягли Мене, - один. Він позначений світлом. 

На ній - життя і молитва. Це шлях душі. Якщо ви будете ходити по ньому, то не загинете. Якщо ви 

йдете цим шляхом, проголошуйте світові Вчення Духа, свідчіть про Мої одкровення і вчіть своїх 

ближніх приходити до Мене через досконалу молитву. 

49. Згадайте, люди, той приклад молитви, який Я вам дав в Оливному саду, коли благав Отця 

про прощення для людства. Тіло Ісуса схилилося перед Небесним Отцем, але не перед будь-яким 

образом, і Я спрямував Свої слова до Неба, як і заповідав людству. 

50. Я знову виливаю Своє милосердя на вас і з любов'ю обіймаю вас. Мандрівники життя, учні 

та діти-учні: це день благодаті, коли голос Учителя спускається, щоб приголубити вас. Я показую 

Себе не як суворий суддя, а як справедливий Отець, і словом Своїм веду вас по накресленому 

Мною шляху, з якого ви збилися. 

51. Ви всі бійці. Я бачу, що деякі приїжджають пригнічені. Інші досягли перемоги, а треті ще не 

співають пісню тріумфу. Ви все ще перебуваєте в епіцентрі цієї битви і не знаєте її результату. Поля, 

які ви маєте засіяти, про які ви ще не знаєте, дуже великі. Але ви маєте насіння в достатку і зможете 

його посіяти. 

52. Якщо одні віддані і сильні у виконанні свого завдання, то інших долає втома і вони 

розслабляються, хоча знають, що є око, яке все бачить, є вухо, яке все чує, і є рука, яка все записує. 

Подумайте про те, що ви втрачаєте дорогоцінний час, який проживаєте сьогодні, і що завтра ваші 

очі не відкриються без світла. Тоді душа ваша воскресне засмученою, бо ви не захотіли почути Моє 

слово. Величезне бажання заволодіє вашою душею, щоб почути Мене, як в цей час. Але до вас 

дійде лише суворий голос, голос совісті, який змусить вас здригнутися. 

Тому кажу вам сьогодні: не віддаляйтеся від Мого Слова, не будьте глухими до Моїх настанов. 

Візьміть з цієї інструкції її значення, як зі священного писання, за яке вам доведеться відповідати 

переді Мною, бо це - закон. 
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53. Сліпота людей у розумінні величі Мого вчення є наслідком їхнього гріха і болю. 

54. Ця есенція, яку Я дарую вам, є життям для душі і бальзамом для кожного стражденного 

духу. Це як роса на безплідному полі. 

55. Якщо ви ще не пожинаєте добрих плодів, запитайте у своєї совісті причину, і вона відповість 

вам, що для отримання добрих результатів треба працювати і дивитися. Сійте на землі добрі 

приклади, сійте чесноти, розкривайте здібності, якими Я створив вашу душу. Зніміть з нього погані 

пристрасті і одягніть його в добрі справи. Тоді, на землі, ви будете Моїми істинними дітьми і 

втіленням Моєї Божественності. 

56. На кожного з вас Я поклав відповідальність за оприлюднення Моєї Тринітарно-Марсіанської 

Духовної Роботи, яка буде обговорюватися людством і викличе переворот уявлень в умах і 

збентежить всіх тих, хто не може осягнути початок цієї Роботи і тим більше осягнути її кінцеву мету. 

57. Сіячі Мої сплять і не сповіщають про діло Моє, яке чисте і голосне, бо розуміють, що до 

нього домішали свої погані справи. У вас залишилося зовсім небагато часу для того, щоб світ почув 

Моє слово в цій прокламації. Якщо ви спите, то завтра у ваших серцях буде біль і гіркота. Але 

судити вас буде не Отець, а ваша совість. 

58. У вас залишилося зовсім небагато часу, щоб насолодитися цією їжею. Хто з них буде зі 

Мною наприкінці 1950 року? У кого з вас буде родюча пшениця вашого врожаю? 

59. Світ спить у глибокій летаргії і чекає, коли ти прийдеш і піднімеш його до життя. Ви ще не 

вирушили до "мертвих", тому що вам не вистачає довіри до Мене. Чого ви боїтеся від народу? Ви 

боїтеся їхнього правосуддя чи смерті? Я сказав вам, що визволю вас від смерті. Пам'ятайте, що Я 

дав вам життя вічне. 

60. Я не втомився говорити з вами, бо Я - "Вічне Слово". Моє Слово - це долото, яке працює і 

вирівнює кам'яні серця, з яких Я видобуваю кришталево чисту воду. 

61. У цей час болю і трагедії Я хочу, щоб ви брали Мене за приклад. Але покладіть всю свою 

довіру на Мене, і тоді ваші ближні зможуть пізнати сяйво спіритуалізму. Так само і ви можете 

робити зі Мною, не будьте невпевненими в собі. Тягар хреста не є для вас непосильним. 

62. Народе, у відплату за ваші великі випробування, я даю вам слово. Ви були недооцінені і 

зневажені вашими близькими заради Моєї Справи. Скільки з вас були віддані оргіям і насолодам 

світу і тим самим довели свою душу до виродження, для якої кожна розпуста була ударом. Але хто 

ж врешті-решт збив вас з цього шляху? Твій Учитель. Ви зрозуміли Мою любов і дякуйте Мені за 

неї, знаючи, що Я говорю з вами в нагороду за ваші зречення. 

63. Ви вірили, що немає такого погляду, який міг би знати ваше минуле. І ось я тут, читаю книгу 

твого життя, щоб ти не сумнівався в моєму існуванні і моїй присутності. 

64. У цей час Я поставив вас на місце Моїх учнів, так само, як Я зібрав навколо Себе Моїх 

апостолів у Другу Еру. 

65. Моє слово веде вас стежкою, яку залишив Мій слід. Ви вже давно подорожуєте, але досі з 

ваших вуст не злітає крик тріумфу. Ви все ще перебуваєте в розпалі боротьби і отримаєте нагороду 

лише тоді, коли досягнете кінця життєвого шляху. Одних я бачу сильними, інших - виснаженими. Я 

дам вам відпочинок, щоб ви могли роздумувати в ньому. Бо зараз - дорогоцінний час, який ніхто не 

має права змарнувати. 

66. Не нехтуйте моїми вказівками і не будьте глухими до мого голосу. Почуйте це слово і 

візьміть з нього його зміст. Очистіть свій розум і очистіть своє серце, щоб ви могли визнати його 

велич. У ньому - те, що дає життя вашій душі. Це роса, яку Я дозволив впасти на сухі поля, і це 

насіння, яке ви повинні принести людству. Якщо хтось із Моїх дітей не зміг зібрати плоди після 

посіву, то це тому, що насіння не було чистим. Посійте добре насіння і чекайте добрих плодів. 

67. Виженіть зі свого серця страх перед людьми, який завжди заважав вам виконувати свою 

місію. Звільніть свою душу від усякої плями, поки вона не стане голою, а потім почніть одягати її 

світлом ваших добрих справ. Тоді ви відчуєте себе внутрішньо гідними поширювати Мій Закон. 
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Пояснюйте Моє Вчення і давайте людям можливість досліджувати його. Проникаючи в Мою 

Роботу, вони не знайдуть ні її початку, ні її кінця. 

68. Моє вчення настільки чисте, що вам нема за що вибачатися або соромитися перед людьми. 

Якщо вам все ж таки буде соромно, то це буде через те, що ви додали до неї, або через те, що ваше 

життя не гармонує з тим, чого ви навчаєте. Часто ви хотіли б пройти непоміченими, але це буде 

неможливо, бо Я послав вас для того, щоб ви поширювали цю Благу Звістку прикладом своїх 

добрих справ. 

69. Світ усвідомить, що для нього несподівано настав новий час, і звернеться до тих, хто може 

щось розповісти про ці речі. Але якби ви заснули - з яким болем прокинулися б! 

70. Лише "миті" залишаються для вас, щоб почути це Слово. Хто з них буде зі Мною, коли це 

закінчиться? Хто з них збереже Закон Мій чистим, як Я дав його вам? 

71. Пам'ятайте, що відтепер ви будете з силою духу йти до виконання своєї благородної місії. 

Не бійтеся смерті, бо кажу вам, що смерть не буде послана вам. Але ви повинні завдати 

смертельного удару по спокусі, яку носите в своєму тілі, щоб не впасти. Добрий учень повинен 

навчитися перемагати себе, щоб навчити інших перемагати свої слабкості і пристрасті. 

72. Невже ви не помічаєте простоти, з якою я говорю з вами? Істинно кажу вам, це те ж саме, 

що проявилося в Другій Ері, в якій Я обмежив Себе, щоб бути подібним до людини і піднести її 

Своїм Словом і Своїм прикладом, щоб вона стала подібною до Бога. 

73. Будьте Моїми знаряддями, але ніколи не перешкоджайте Мені досягати сердець. Чому ви 

сумніваєтеся, що зможете зробити те ж саме? Ви погано зрозуміли вчення. Оскільки ви - Мої діти, 

ви успадкували щось подібне від свого батька, а батько ваш добрий. 

74. Ви зійшли на землю з духовного, щоб шукати сліди Божественного Вчителя поза всіма 

ударами долі. І тепер, коли Я даю про Себе знати через вас, ви залишаєте все, що маєте, щоб 

почути Мене. Невже ви думаєте, що ваші зречення і жертви не будуть винагороджені Мною? Не 

забувайте про кінцеву мету своєї долі ні на один день, щоб кожен день робити крок вперед. 

75. Пам'ятай, що ти нічого Мені не даси. Все, що ви отримаєте, буде вашим. 

76. Чому Я принижуюся, а іноді навіть спускаюся в найглибшу прірву, щоб врятувати вас? Тому 

що я кохаю тебе. 

77. У цьому вченні ви маєте фундамент, короткий і вірний шлях до повернення на Батьківщину. 

Це вчення про одухотворення. Коли ви це зрозумієте - скільки світла буде у ваших думках, у ваших 

словах і у ваших справах! Не просто губами повторюйте, що ви спірити. Коли ви дійсно станете 

такими, вам не потрібно буде про це сурмити. 

78. Подумайте про ці вчення, які Я зараз даю вашому серцю і душі. Завтра вам доведеться 

шукати їх там, щоб навчити цьому своїх ближніх. 

Мир Мій з вами! 
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 Свобода волі та совісті76 
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 Бог не карає21 
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 Спілкування від розуму до розуму68 
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 Наш дух є частиною Божественного Духа49 
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 Навіщо втілюються душі63 

Коли ми будемо контролювати пристрасті, ми не будемо 

 перебувати під загрозою стати на той чи інший бік77 

 Після 195084 

Інструкція 181 

 Всюдисущість Вселенського Променя1 

 У Бога немає ні гніву, ні покарання, ні помсти6 

 Духовність, а не розум відкриває божественне14 

 Важливість хліба і вина18 
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 Воскресіння і життя33 
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 Прояв духовних дарів близько 2000 року56 

 Кожне втілення формує сходи63 

 Новий прихід Господній74 
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Немає спеціально відведеної години для практичних занять 

 Божий приклад16 
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 Пророцтва34 

 Духовна сфера40 
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