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Передмова 
Перші томи цієї праці "Книга істинного життя" містять деяку історичну довідку та пояснення 

у передмові, тому подальші пояснення тут не наводяться. 

Крім того, наприкінці цього тому вміщено дві книги, які знайомлять з повним текстом роботи. 

Наведені нижче уривки можуть дати читачеві невелике передчуття ясної і піднесеної сили 

божественного Слова: 

Як тільки ти розумієш, що прийшов у цей світ для того, щоб набути досвіду і реалізувати 

божественний закон любові і милосердя до ближнього, ти проникнув у гармонію цього життя. Ви 

вже знаєте через Мої одкровення, що той, хто не підкоряється Моєму закону, повинен повернутися 

в цей світ до тих пір, поки душа не виконає покладену на неї задачу. (228, 54) 

У вас є матеріальна частина, яка належить землі, і духовна частина, яка належить небу. Є час, 

коли людина відчуває себе матерією, а є час, коли вона відчуває себе духовною. Коли ви покинете 

земне тіло і перейдете в духовний стан, ви зрозумієте те, що не зрозуміли зараз. Ваше тіло 

залишиться тут, бо воно належить землі. Але душа ваша злетить у високі краї, де ви і надалі будете 

жити, щоб продовжувати свій духовний розвиток. (228, 69) 

Душі знаходяться на різних щаблях сходів, але Я люблю їх усіх однаково і даю їм засоби для 

досягнення вершини. Так само і ви повинні любити своїх ближніх, незважаючи на ступінь їхнього 

душевного розвитку. (223, 72) 

Мені віддає шану все створене - від атома до зірки найбільших розмірів, від найвідсталішої 

людської істоти до найвищою мірою розвиненої душі. Ви, які знайомі з усім, що існує у вашому 

світі, бачите, як кожна істота і кожне тіло несе своє завдання і виконує своє призначення. У цьому 

виконанні вони віддають Мені шану. Це данина їхньої гармонії з цілим. Істинно кажу вам, що все 

створене радіє саме в собі, навіть скеля, яка здається вам занімілою або мертвою через свою 

твердість і нерухомість. Бо Дух Божий, що перебуває в усьому створеному Ним, є життя. (229, 53) 

Царство Духа безмежне, але для того, щоб досягти висоти, яка дозволить вам насолоджуватися 

ним і жити в ньому, необхідно знати шлях і мати світло, щоб піднятися до нього. Але не 

подумайте, що Я принижую ваше земне життя: ні, учні. Чому я маю її принижувати, адже Я 

приготував її для вас! Зрозумійте, що життя в матеріальному світі - це також частина життя в 

духовному, безмежному і вічному Царстві. (223, 26) 

Якби ви могли перетворити цю землю з долини сліз у світ щастя, де ви любили б один одного, 

де ви прагнули б творити добро і жити за Моїм Законом, то, істинно кажу вам, таке життя було б 

ще більш гідним і піднесеним в Моїх очах, ніж існування, повне страждань, нещасть і сліз, яким би 

великим не було ваше бажання їх терпіти. Коли ви зможете поєднати духовне життя з життям 

людським так, що перестанете бачити межу між одним і другим? Коли ви зробите своє існування 

єдиним життям, відкинувши ідею смерті, щоб увійти у вічність? Це світло знань буде в людях 

тільки тоді, коли в світі розквітне одухотворення. (219, 16) 

Настане час, коли кордони цього світу будуть скасовані любов'ю і коли світи зблизяться через 

одухотворення. (213, 61) 
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Інструкція 208 
1 Відлуння Мого Слова розбудило вас, і ви прийшли з далеких країн, народів і земель, по 

довгій, повній пригод дорозі, прагнучи зустрітися з Учителем. І ви досягли того, заради чого 

трудилися і жертвували, бо прийшли до Мене. Ви зробили перший крок на шляху, який приведе 

вас на вершину гори, куди Я зійшов до вас, щоб чекати вас. 

2 Ти відкрив своє серце, як порожню книгу, щоб Я міг записати в ньому це вчення. Деякі 

запропонували Мені свій інтелект, і Я вписав і в нього Своє Слово в розрахунку на те, що серце 

стане сприйнятливим. Бо це світло проникне в духовну душу, де знайде дім, який вже ніколи не 

покине. 

3 Моє Слово ніколи не було таким ясним і детальним, як в цю Третю Еру, в якій Я зробив 

його більш зрозумілим для людей. Моє Слово дає вам розуміння того, що Я дав вам за останні два 

Епохи. У двох заповідях, які Я залишив вам на самому початку, міститься все Моє вчення: "Люби 

Бога всім серцем своїм і всією душею своєю, і ближнього свого, як самого себе". Пізніше Ісус 

сказав вам: "Любіть один одного", і зараз Я продовжую Своє вчення, щоб завершити Свою роботу 

серед вас і таким чином виконати Свою обіцянку повернутися. 

4 Я не з'явився в жодній церкві в цей час, бо Я прийшов, бажаючи храму, який знаходиться у 

вашому серці. Урочистість літургій і пишність релігійних обрядів не приваблюють Мій Дух і не 

представляють Мою Церкву. 

5 У Другу Епоху релігійні лідери і священики очікували, що Месія народиться в Церкві. Але 

Я не прийшов у світ з ними, бо для Мене чистішим було віфлеємське стійло, і з пастухами Я 

знаходив більше любові і тепла в холодну зиму. Ось чому богослови того часу помилялися, а 

правителі переслідували Мене від народження і до самої смерті. 

6 Сьогодні богослови знову в замішанні з огляду на Моє повернення, бо пророцтва і 

об'явлення про це не були правильно витлумачені. 

7 З самого початку були сумніви в Моєму приході, хоча Я дав вам докази, які свідчили про 

Мене. Таким чином я зміцнював віру в серці мого народу. 

8 У нинішній час з'явилося багато учнів, але, незважаючи на їхню численність, вони не 

досягають віри і сили, якими володіли ті дванадцять, що пішли за Мною в Другу Епоху. Але що ви 

будете робити після Мого відходу? Ви усі знаєте, що Я продовжуватиму говорити з вами впродовж 

останніх трьох років навчання, яке ви отримаєте за допомогою людського розуму. Якби ви істинно 

зрозуміли Мене, то мали б упевненість у тому, що Я вічно з вами, що Я вічно говорю з вами. Але 

хто з вас внутрішньо готує себе до того, щоб відчути Мою Божественну Присутність і почути Мій 

Голос? Хто до 1950 року, призначеного часу Мого відходу, досягне необхідної одухотвореності для 

спілкування з Учителем без носія голосу? 

9 Я не ображуся, якщо ви не принесете Мені жертовників або квітів, або якщо ви не запалите 

для Мене світильників. Бо те, що Я завжди шукав у серці людини, - це духовний вівтар. 

10 Квіти - це приношення садів і лугів, їхні пахощі і аромат приходять до Мене як приношення 

любові. Тому не позбавляйте луки і сади їхніх дарів любові. Не запалюйте інших світильників, 

окрім світильників віри в Мою Божественність. Бо світло олійних світильників не принесе вам 

користі, якщо ваші серця темні. 

11 Ви не в змозі зрозуміти, а тим більше втілити в життя досконале вчення, яке Я відкрив вам. 

Її назва - "Тринітарна Марійська духовна доктрина" - говорить сама за себе: духовне піднесення, 

визнання Трійці божественних об'явлень, почитання Марії - божественної ласки. 

12 Перед початком 1948 року Я говорив вам через незліченну кількість глашатаїв: 

"Приготуйтеся, бо Я перероблю ваші духовні обряди". Бо Я не хочу, щоб світ судив вас, як поганих 

учнів, що змусили свого Учителя долучитися до їхніх зайвих звичаїв. Я довірив вам Мою 

досконалу справу, яку ви не повинні спотворити своїми діями. Нехай кожен, хто вирішив слідувати 

за Мною, несе свій хрест і несе істину всім своїм єством, наскільки він здатний і наскільки йому 

дозволяють його здібності. Не завжди ти готовий, але завжди повинен бути готовим, бо потім, коли 

ти найменше цього очікуєш, може виникнути випробування або нужденна людина, і тоді ти 

повинен бути відразу ж під рукою. 
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13 Для батьків сім'ї тягар хреста є важким. Бо, привівши у світ нові покоління, вони зрозуміли, 

що цього недостатньо, щоб вважати своє завдання виконаним. Закон Отця для перших людей був: 

"Плодіться і розмножуйтеся". І в нинішній час, коли Я бачу великий розвиток в людській душі, Я 

ще раз кажу вам: "Ростіть і множтеся", але не тільки в матеріальному, а в духовному, в чеснотах, в 

любові. Це закон від початку до кінця, який ви повинні виконати, щоб увійти в Моє обличчя 

задоволеним і сказати Мені: "Господи, ось моя духовна і людська реалізація, ось мій плід". 

14 Улюблені, час не дозволяє вам стояти на місці. Сили природи, болю, війни, конфліктів і 

хаосу невпинно говорять тобі: "Прокидайся і працюй!" Нехай ваше серце наповниться цим вином, 

яке є кров'ю Вчителя, щоб воно пролилося як життя і як любов на ваших ближніх. 

15 Пам'ятайте, що моє слово походить від Отця, який шукає вас, який любить вас і виправляє, 

який піднімає вас, коли ви спіткнетеся, і зцілює вас, коли ви хворі. Я також прийшов цього дня не 

для того, щоб давати вам вказівки, а щоб просто приголубити вас. Я зроблю всі ваші вчинки 

ясними у світлі вашої совісті, але не виставлятиму одних перед іншими, щоб ви в тиші почули 

голос внутрішнього судді і пам'ятали, що учні Ісуса повинні прославляти ім'я свого Вчителя своїми 

справами. 

16 Я часто говорю про свій відхід так, як це було з моїми апостолами Другої Епохи: Ісус був 

оточений своїми учнями. Майже всі вони були старші за Майстра. Якщо одні були середнього віку, 

то інші - у поважному віці. Молодшим за Ісуса був лише один, а саме Іоанн. 

Учитель ще раз заговорив про Свій швидкий відхід, і з огляду на цю звістку, ті люди запитали себе: 

"Чому Він говорить про Свій швидкий відхід, хоча ми наближаємося до кінця?". Причина полягала 

в тому, що учні не могли збагнути, що Людина, сповнена життя, любові і сили, може померти по-

земному. Вони не могли зрозуміти, що Той, Хто прийшов від Отця, може перестати жити. 

Але Ісус продовжував говорити про свій відхід і продовжував прощатися, щоб ті серця звикли 

до думки про розлуку і розуміли, що треба використати час і зберегти те дорогоцінне зерно у 

своєму серці. Тоді один з них сказав своєму Вчителеві: "Господи, якщо хтось спробує 

доторкнутися до Тебе, ми не дамо йому цього зробити". На що Ісус відповів: "Написане станеться, і 

буде воля Отця. Бо швидше небо і земля минеться, ніж слово Його не збудеться". 

17 Учні слухали з відчаєм і сумом, потай запитуючи себе: що б вони робили, якби Його вже не 

було з ними? Як би вони змогли воювати поодинці серед чоловіків? Як вони могли принести світло 

сліпому, очистити прокаженого, воскресити мертвого і навернути грішника? Учитель читав їхні 

думки і при слушній нагоді говорив їм: "Ви будете в Мене, як вівці серед вовків. Але якщо ви 

повірите в Мене і не зійдете зі шляху, то не загинете". 

18 Моя пристрасть відбулася, Моє слово збулося, і мої апостоли відчули, як їхня мужність і 

віра згасла, коли вони побачили Ісуса, що спливав кров'ю в оливковому саду, наче боявся людей - 

Того, хто мав владу в своїх руках. 

Перед обличчям кричущого натовпу вони очікували, що Учитель змусить його замовкнути, як 

Він Сам змусив замовкнути одержимих. І коли мерзенні руки схопили Раббі, щоб заарештувати 

Його, перелякані учні запитали: "Господи, чому Ти дозволив заарештувати Себе, як злочинця, коли 

на Тобі немає гріха?". Проте вони сховалися і залишили свого Господа. Але Христос продовжував 

навчати і як Бог, і як людина. Бо Він хотів бути людиною, щоб показувати досконалий приклад, 

щоб відчувати людський біль. У Ньому були всі страхи, вся покинутість. Він прийняв на Своє тіло 

всю підлість і безчестя. А потім настала остання година. 

19 З висоти дерев'яного хреста Його очі шукали серед натовпу Своїх друзів, учнів - тих, хто 

жив з Ним, хто любив Його і йшов за Ним дорогами. Але їх не було поруч у годину смерті, Його 

фізичні очі не бачили їх. Лише Іван, наймолодший, був присутній і стояв поруч з матір'ю Учителя. 

Учневі Він передав Своє останнє послання, а Марію освятив вселенською Матір'ю в ту мить перед 

усім людством. 

20 Все було виконано. 

21 Учні, об'єднані плачем і скорботою, шукали розради у Марії. Але Вчитель, що вже став 

духовною істотою, зробив Себе видимим. Він відвідав Марію і святих жінок, які засвідчили 

апостолам те, в чому вони сумнівалися. Але Ісус, бажаючи довести їм, що Він продовжує 

перебувати серед них, також шукав їх, щоб показати їм Себе. 
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22 Апостоли зупинилися в одному будинку з певної нагоди. Томаса серед них не було. Поки ці 

люди віддавалися своїм спогадам, Учитель увійшов до них крізь стіни і сказав їм: "Мир мій з 

вами". Невимовним було здивування учнів, коли вони впізнали тон цього голосу, який був тільки 

їм притаманний. 

23 Постать Ісуса знову зникла, і апостоли сповнені відваги та радості повідомили Фому про цю 

новину. Але він знущався над своїми братами. І поки він заперечував свідчення, Ісус знову з'явився 

в кімнаті при зачинених дверях, привітавшись: "Мир вам!". Фома ─ спочатку переляканий при 

вигляді чуда, потім сповнений докорів сумління ─ дивився на постать Ісуса, але його мучили 

сумніви. Тоді Учитель сказав йому: "Підійди, Фома, вклади свої пальці в рану на моєму боці". 

Невіруючий і матеріалістичний учень вставив їх, і через цю рану він побачив Землю Обітовану. 

Тоді Фома впав до ніг свого Учителя і, охоплений болем і каяттям, зізнався: "Господи, Господи, це 

Ти". "Так, Томасе, тепер ти визнаєш, що це Я, тому що ти бачив. Блаженні ті, які вірують, не 

бачачи". 

24 Люди: Ви все це переживаєте зараз. Я знову і знову повідомляю вам про свій відхід. Я 

поступово розхитую ваш матеріалізм, щоб потім ви не були невіруючими, неосвіченими або 

заплутаними. 

25 В останній день мого перебування серед вас я не хочу бачити, як ви рвете на собі волосся, 

не хочу, щоб ваші вуста вигукували: "Чому ти йдеш, Учителю?". 

26 В останню мить я хочу бачити вас огорнутими плащем духовності, спокою і відданості, 

сповненими впевненості в тому, що я насправді не пішов, що я став ближче до вас. 

27 Я сказав вам, що кожне око, грішне і не грішне, побачить Мене. Хтось побачить образ Ісуса 

духовно, хтось відчує Мою присутність у своєму серці, хтось сприйме Моє світло у своєму розумі, 

а хтось відчує чудеса на своєму шляху. Я буду свідчити про Себе в молитві і в випробуваннях. Але 

вам не потрібно буде бачити людську подобу Ісуса, а потрібно буде відчувати Мене душею і 

серцем. Не буде печалі, не буде порожнечі, не буде покинутості, не буде скорботи і ридань. 

28 Я хочу, щоб ви об'єдналися при моєму від'їзді, щоб ви об'єднали всі свої духовні сили. З 

ними ви можете представляти те, що Учитель передав вам своїм словом. 

29 Якщо між вами буде справжній союз, то будуть знаки на небі й на землі, і дізнаються про це 

народи. 

30 Це було моє навчальне слово, це було моє слово любові і настанови: нескінченна ласка. 

31 Ви повинні все більше і більше готувати себе - бо наближається час, коли Я більше не 

говоритиму з вами через людську здатність інтелекту. Ви будете прагнути все більше і більше 

насичувати себе духовною силою, яку передає Моє Слово. 

Матеріалізм на піку свого розвитку. До сьогоднішнього дня світ жив, не відчуваючи і не чуючи 

Мене. Лише одиниці живуть одухотворено, бачать Моє світло і просуваються на своєму шляху; а 

скільки ж перебувають у темряві. Деякі перебувають в очікуванні Мого повернення, в них живе 

віра в те, що Христос повернеться, щоб стати людиною. 

32 Учні, ви, що слухали Мене: перед вашими очима ясно стоїть завдання, яке ви повинні 

виконати: звіщати людям Добру Новину про Мій прихід в цей час і доносити до них Мої 

об'явлення і вчення. Ви - свідки, які знають, що Я прийшов до вас так само, як востаннє бачили 

Мене в Другій Ері: духовно. 

33 Але перш, ніж ви зможете спілкуватися з Господом від духу до духу, Я хотів донести Себе 

через інтелект простих людей, але обдарованих Мною, щоб це спілкування послужило вам 

основою або підготовкою для вашого майбутнього висхідного розвитку. 

34 Людська наука з її досягненнями є доказом того, що душа еволюціонувала, і хоча шлях у 

кожному випадку різний, вона залишила слід свого висхідного розвитку в кожну епоху. Настане 

день, коли наука сама сприятиме розвитку душі, бо все спрямоване на цю мету. 

Кажу вам, що істинним ученим є той, хто з любові до ближнього шукає в найпотаємніших 

куточках творіння його таємниці, поки не знайде божественне світло. Той, хто працює таким 

чином, ніколи не буде пишатися своєю роботою, він буде вважати себе лише знаряддям Творця. З 

цієї причини він ніколи не буде заперечувати існування Бога. 
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35 Прийде також час, коли ченці, які замкнені в келіях, покинуть їх, бо переконаються в 

марності своєї втечі від світу і свого містицизму. Вони будуть боротися серед людей, щоб виконати 

мету, для якої вони були створені. Одним словом, вони покладуть край духовному застою, щоб 

стати на шлях прогресу. 

36 Насіння духовності - це насіння Третьої Епохи, яке Я сію серед вас. Вона дає людству 

секрет досягнення кращого життя. 

37 Подивіться, як люди через брак духовності неправильно оцінюють і розділяють себе. Ви 

самі створили різні шляхи, які віддаляють один від одного. Ви самі є свідками цього нерозуміння. 

38 Ще раз кажу вам, що війна між людьми ще не закінчилася. Бо прийде війна ідеологій, 

віросповідань і релігій, філософій і доктрин, кожна з яких захоче бути єдиним володарем істини 

для інших. 

39 Моя Жертва Другої Епохи ще не усвідомлена цим людством. Хоча більшість стверджує, що 

визнає Христа, вони не визнали себе в Мені. Навіщо шукати Мене звивистими стежками, коли Я 

йду лише дорогою лагідності, милосердя і справедливості? 

40 Для того, щоб досягти Мене, необхідно любити своїх ближніх. 

41 Сьогодні вам все ще потрібні священнослужителі, судді та вчителі. Але як тільки ваш 

духовний і моральний стан підніметься, ви вже не потребуватимете ні цих опор, ні цих голосів. У 

кожній людині буде суддя, провідник, учитель і жертовник. 

42 Я хочу бачити народ без обрядів, указів і догм, який вміє йти правильним шляхом і живе 

Моїм вченням любові. 

43 Я дарую вам цю свободу в теперішньому часі, бо ви більше не підлягаєте певним формам 

культу. Це не новий шлях, а частина того самого шляху, який Я намітив для вас, але про який ви не 

знали. Вивчайте, вникайте в Мої слова, і ви зрозумієте, що в них є істина. 

44 Я є любов, і як любов Я дарую Себе вам, не ставлячи вам жодних умов. У ті часи, які ви 

переживаєте, вам потрібен цей стимул, ця любов, яка є понад усе людською любов'ю. 

45 Щоб досягти того піднесення, яке дозволяє вам спілкуватися з Моєю Божественністю, вам 

більше не потрібно стимулювати свої почуття гармонією кількох музичних нот або збуджуватися 

перед обличчям обрядів чи матеріальних об'єктів. Бо душею рухає лише те, що глибоко духовне. 

Кожного разу, коли ви відкриваєте своє серце, щоб піднести душу до Мене, ви відчуваєте те 

відчуття спокою, що сходить з нескінченності. 

46 Як це можливо, що є люди, які нічого не роблять для свого духовного розвитку? Як можуть 

існувати люди, які опускаються нижче підлеглих або нерозумних істот? Нерозумна істота не 

грішить, бо обмежується лише дотриманням власних законів. Людина ж, з іншого боку, дуже 

багато грішить тому, що несе в собі душу світла, дух і дар інтуїції. 

47 Серед тих, хто покликаний трудитися для цієї справи, є й такі, які часом забувають дорогу, 

забувають духовний знак, яким Господь позначив їх, щоб вони залишали на своєму шляху лише 

сліди миру і благословення. Як ви можете зійти зі сходинки, на яку Я вас поставив? Саме тому Я 

постійно спускаюся до вас, щоб Моє Слово, як тонке долото, згладжувало шорсткості вашого 

серця, щоб ви зрозуміли, що союз з Богом не може бути встановлений, якщо ви не тримаєтеся 

подалі від нечистоти. Тільки тоді, коли тобі вдасться підняти своє мислення над усяким негативом 

і ти будеш шукати Мене в Нескінченному, ти відчуєш дивне відчуття блаженства. Через це ви 

зрозумієте, що якщо ви шукаєте Мене таким чином, милосердя Отця не забариться проявитися у 

вашій душі. 

48 Воістину, в такі моменти ви вже не перебуваєте в матеріальному світі, хоча ваше тіло все 

ще на землі. Душа-дух піднялася, розірвавши всі тілесні зв'язки, щоб увійти в інше життя і інший 

простір. Саме там відчувається любов Отця, там стає відчутним мир і блаженство Його Царства. 

49 Щоб розбудити в непокірних це прагнення, Я перетворюю Себе на вірного супутника доти, 

доки не змушу їх відчути добро в серці - те почуття, яке змусить їх здійснювати справи, що 

наблизять їх до Мене. Зробивши цей крок, вони побачать неосяжність поля, яке розкинулося перед 

їхніми очима і запрошує їх до праці та боротьби. Яку радість відчувають вони в серці, коли 

розуміють все те, чого не бачили очима і не чули вухами, бо для них все було переплутано і вони 

не усвідомлювали, що покликані виконати благородну і делікатну місію. 
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50 Усім вам кажу: якщо ви зумієте стати єдиним цілим з Учителем, ви будете відчувати 

страждання інших все більше і більше, як свої власні, і будете намагатися робити зі своїми 

ближніми те, що ви бачили, як Я робив з вами. Якщо ви іноді вважаєте себе недостойними або 

незграбними, вам достатньо відчути любов до ближнього і звернутися до Мене, щоб Я зробив те, 

що ви не в змозі зробити. Найголовніше - почати, навіть якщо завдання спочатку здається 

нездійсненним. Згодом відбудуться дива і запалає віра. Тоді, мало-помалу, голодні, прокажені, 

обірвані і невдахи прийдуть до ваших дверей, нужда у всіх її проявах. 

Але ви повинні пильнувати і молитися, бо спокуси і спокуси будуть оточувати вас і 

пропонувати вам світ в обмін на ваше одухотворення. Прийдуть і ті, хто намагатиметься звабити 

вас начебто величними словами та ідеями. Похоті будуть спокушати ваше тіло і змусять його 

послабити вашу душу. Вам доведеться протистояти всьому - іноді поодинці, в інших випадках 

разом з братами. Вашою зброєю буде підготовка, віра, властиве вам призначення, знання, які ви 

будете поступово отримувати від Учителя. 

51 Саме так ви станете сильними воїнами з людей, яких перемогло життя. Ви увійдете 

підготовленими в час боротьби, який ви зараз переживаєте. Ваша душа не впаде у відчай, бо відчує, 

що ця боротьба потрібна їй для того, щоб очиститися і піднестися. Істинно кажу вам: для кожного, 

хто зможе показати Мені свою роботу як завершену, вона буде прийнята як його остання робота в 

матерії. 

52 Тоді, коли ваше тіло перетвориться на прах, а ваша душа, звільнившись від останнього 

людського одягу, розпочне свою духовну роботу, вона побачить сходи, по яких крок за кроком 

підніматиметься на сім сходинок, поки не досягне лона Отця, який є силою, благодаттю і світлом. 

53 Ось: хоча ти зійшов у таку велику недосконалість, проходячи шляхами світу в різних тілах, 

пізнавши бруд і нечистоту, ти був гідний Моєї любові. Але весь цей довгий шлях був досвідом, 

який пройшла ваша душа для того, щоб зуміти оцінити цінність, закладену в Моїх законах, і 

цінність, яку має духовне ─ зрозуміти, що еволюція душі приносить славу і досконалі задоволення. 

Саме тому я завжди запрошував людей на цей шлях. Доки вони не досягнуть цього, страждання 

будуть продовжувати мучити їх, а оманливі насолоди будуть продовжувати бичувати їх. 

54 Те, чому я вчу вас, - на благо кожного, хто з любов'ю приймає моє вчення, щоб його вчинки 

перетворили його в майбутнього майстра, який буде передавати мою силу і моє світло, яке повинно 

подолати зіпсованість світу. 

55 Нечестивість цього часу відкрила перед народом безодні відчаю. 

56 Серед чоловіків є багато робіт, які є великими і гарними на вигляд. Тому я кажу вам: 

Пильнуйте, щоб ви могли боротися з кожним обманом, знаючи, що в вас є незрівнянна і справжня 

велич. 

57 Що може бути більшою славою, ніж ділитися і практикувати добро з іншими? Що може 

бути більшою славою, ніж любов, яку ми можемо дарувати нашим ближнім, чиє світло і вплив 

можуть допомогти їм також стати на шлях до досконалості? Що може бути більшою насолодою 

для душі, ніж можливість подолати слабкість свого тіла, щоб піднятися вище від того рівня, на 

якому вона опинилася? 

58 Вже в Другій Ері Я говорив з вами про духовне життя, і ваш дух зрозумів частину того, про 

що Я говорив, і про мету, для якої він призначений. Сьогодні, коли Я знову бачу вас, що зібралися 

навколо Мене, Я відкриваю і пояснюю вам все, що було незбагненним для вашого розуму. І ще раз 

кажу вам: хто хоче йти за Мною, нехай візьме свій хрест і йде за Мною. Бо Мій хрест означає не 

смерть, а любов і безкорисливість, жертвування зайвими благами на благо душі. 

59 Учні, познайомте дітей сьогоднішніх з Моїм вченням. Нехай кожен, хто зрозумів Моє 

слово, виховує своїх дітей з високими ідеалами і прибирає з їхніх сердець усе зло. Посійте в них 

зерно добра, яким є духовність. Як тільки ці діти досягнуть достатнього розуміння, щоб зрозуміти 

силу мого вчення, вони не будуть хитатися на своєму шляху, але їх крок буде впевненим, і ніхто не 

зможе обдурити їх. 

60 Як сонце, що випромінює життя, світло і тепло, Я вилив Себе на всіх. Але кожен отримає 

від неї відповідно до свого розвитку і підготовки. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 209 
1 У міру того, як наближається призначений час, коли цей спосіб передачі вам мого вчення 

закінчиться, ви все більше і більше проникаєте в Моє Божественне Послання. 

2 Ви знаєте, що поки Я приніс вам Своє Слово, світ жив, не відчуваючи і не чуючи Мене. 

3 Лише одиниці дізналися про Мій прихід. Решта людства живе в очікуванні, що коли Я 

повернуся - як і обіцяв - то зроблю це тілесно, тобто знову стану людиною. 

4 Тільки ви знаєте, що ви вже в Третій Ері, в якій Я говорю з вами через обраних носіїв 

голосу Мого Слова. 

5 Наука про людину дає вам докази її розгортання. Визнайте, що це також виявляє розвиток 

душі. У кожній епосі людина залишала свій слід прогресу, який поступово доповнювали ті, хто 

приходив пізніше. 

6 Наука - це світло Моєї мудрості, що відкриває людям свої таємниці. Учений, що володіє 

піднесеною душею, не буде шукати Мене за допомогою обрядів, бо його науковий дар буде 

постійно наближати його до Отця, що є Божественна Наука. Ця людина ніколи не буде хвалитися 

своєю роботою, бо чим більше вона відкриває, тим меншою себе почуває. І він не зможе 

заперечити Моє існування, бо на кожному кроці буде бачити в природі слід Творця. 

7 Учні, Я також вклав у вас дари, які ви повинні розвивати, щоб ви були тими, хто простими 

словами, але сповненими істини, вкладатиме це вчення в серця ваших ближніх. 

8 Зерно одухотворення, яке я завжди сіяв у світі, я знову залишу в цьому часі. Це насіння 

містить секрет кращого життя. 

9 Якщо сьогодні люди воюють між собою, якщо вони розділені на доктрини віри, на класи і 

на раси, якщо люди не люблять один одного, не розуміють один одного, не милують, то це тому, 

що в їхніх серцях не проростає Моє насіння любові. Але в цей час, коли Я зійду на поля, як роса 

благодаті, насіння Моє, сховане в серці кожної людської істоти, проросте і принесе плід. 

10 Подібно до того, як Я оголосив про Свій прихід до вас у Другій Ері, так і сьогодні Я 

оголошую вам війну віросповідань, світоглядів і релігій, як провіщення встановлення Мого 

Царства одухотворення серед людей. 

11 Моє Слово, як вогненний меч, знищить фанатизм, який століттями огортав людей. Вона 

розірве завісу їхнього невігластва і покаже світлий, сяючий шлях, що веде до Мене. 

12 Коли людство, завдяки своєму оновленню, стане сприйнятливим до духовного, воно вже не 

потребуватиме, як духовно, так і земно, ні суворості законів, ні справедливості земної, щоб 

поводитися добре, бо тоді кожна людина зможе бути сама собі суддею. 

13 Моє вчення не вводить ні догм, ні обрядів, воно надихає тільки на добро. Моє вчення про 

дух нікого не підпорядковує певним формам культу, воно є постійним запрошенням на шлях 

істини. 

14 Ви приходите в тінь могутнього дерева, де - як ви знаєте - знаходиться Той, Хто пропонує 

вам Хліб Життя Вічного, ту поживу, яка дає вам сили витримати життєвий шлях. 

15 "Слово" прийшло до вас, щоб відкрити нову епоху. 

16 Знову і знову Я посилаю вам духовні послання, які закликають вас піднятися. Бо матерія 

тіла приковує душу до землі, як важка ланка ланцюга. 

17 У процесі своєї еволюції ви нарешті зрозуміли, що ваша доля залежить не від матерії, а від 

Моєї волі. 

18 Людина не завжди погоджується з моїми намірами, і вона показує мені своє неприйняття і 

непослух. Багато разів він називав Мене несправедливим і намагався втручатися в Мої високі 

поради. Інші сумніваються в Моїй силі, коли не отримують від Мене бажаного, а потім, коли 

отримують, приписують це тільки своїм зусиллям. Тому, врешті-решт, вони вважають себе богами 

і царями і забувають Того, Хто вклав у людину душу-дух і оточив її чудовою природою. 

19 Чи може людина з усією своєю наукою створити щось із того, що створив Я? Ні, люди. 

20 Людська наука має свої межі, а Бог-Творець - ні. Наука - це світло, але в руках багатьох 

людей вона стає темрявою. Але у всесвіті все свідчить про Мене. Всі царства природи співають 

свою пісню життя і любові. Але, незважаючи на те, що Я говорю вам через усе створене: "Ось Я", 
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ви шукаєте Мій образ у недосконалих витворах людських рук. Потім ви схиляєтесь перед ними і 

поклоняєтесь їм, тим самим не допускаючи своєї душі до будь-якого піднесення. 

21 Я дарую вам любов, бо не знаходжу людини, серце якої хоч трохи відкрилося б, щоб 

зробити чуже страждання своїм. Ті, кому Я довіряю багатство і владу для служіння ближньому, 

відмовляються від усякого співчуття, і навіть ті, хто претендує на те, щоб представляти Мене на 

землі, оточені розкішшю і одягнені, як царі, закривають вуха і серце до плачу того, хто прагне 

любові і милосердя. 

22 Це не Мої шляхи. Вузька стежка, яку Я позначив, - це стежка добра. Тому ще раз кажу вам: 

Моє Слово - це Мій шлях, бо воно завжди говорить вам про праведність, моральність і любов. 

23 Я роблю ваше серце чутливим, щоб закарбувати в ньому Моє вчення, і ви воістину відчуєте, 

що живитеся хлібом вічного життя. 

24 Я люблю всіх однаково. Але не всі Мене почують в цю Епоху. Як і в Першу і Другу Епоху, 

Я вибрав місце на землі, щоб зібрати тих, хто Мене почує. 

25 У кожній релігійній громаді на чолі стоять одні й ті ж люди, які називають себе моїми 

посланцями, моїми обранцями, моїми улюбленцями. Але я не бачу жодної праведної людини, через 

яку можна було б врятувати людство. Немає уст, які могли б говорити так, як Я говорив до вас в 

Ісусі. 

26 Народ розривається у вихорі, і в цьому хаосі він страждає і стогне перед обличчям війни, що 

насувається. 

27 Ці народи, поки Я повертався, могли духовно живитися Моїми словами Другої Епохи, але 

цей хліб був прихований або зіпсований. І ось ви бачите, як одні люди вільно пересуваються, інші - 

байдужі, найбільш фанатичні і жорстокосерді. 

28 Коли заможний багатій буде готовий роздати своє багатство бідним? 

29 Коли ж пишно одягнений буде готовий відкинути свою одежу, щоб покрити наготу? 

Людство жадає прикладів і потребує справедливості та милосердя. 

30 Люди забули, що Я зрікся Свого Царства, щоб жити серед вас і віддати вам все, що є в Мені. 

Де Мої депутати, які дійсно беруть з Мене приклад? 

31 Вам кажу: Я покликав вас, щоб знову зробити вас спадкоємцями, і даю вам владу зцілювати 

хворих бальзамом Моєї любові, який є Моєю власною кров'ю. 

32 Пізнайте себе, щоб зрозуміти, що Я зробив вас гідними Моєї благодаті навіть без заслуг, і 

подивіться на тих людей, які, як блудні вівці, здіймають свій плач. Бачити, як чоловіки 

повертаються додому з порожніми руками, чути голос болю і відчаю. 

33 Подивіться на свої руки, в них ви знайдете силу і втіху, щоб полегшити ці страждання. 

Чому ви сумніваєтеся в цій благодаті? Нехай світло віри горить у ваших серцях, поки не стане 

смолоскипом. Не закривайте своїх сердець, бо тоді і ви станете багатими скнарами. Зрозумійте, що 

ви повинні свідчити про Мене і говорити про Мене. А якщо не зробите, то каміння буде свідчити 

про Мене. 

34 Я - сила і справедливість, але не чекайте, поки я дам вам ці уроки за допомогою болю або 

випущених на волю сил природи. Сподіваюся, що Моє Божественне сяйво оточує вас і Моя любов 

благословляє вас назавжди. 

35 Мій Божественний Дух приходить до вас, щоб полегшити ваші страждання. Бо ви зазнали 

великих випробувань на своєму шляху. Учитель Смирення спускається, щоб принести вам Своє 

вчення і розраду. 

36 Часом Я закликаю вас до відповідальності за те, що ви не виконуєте Мій Закон. Бо Я дав 

його вам давно, і ним Я позначив вам досконалу дорогу. 

37 Вам більше не слід приховувати Моє вчення у своєму серці. Вчіться бачити і відчувати 

Мене, щоб не впасти в оману. 

38 Я зробив вас володарями безмежної слави, але ви не знаєте, як поділитися нею зі своїми 

ближніми. 

39 Необхідно багато разів повторити урок, який Я даю вам з 1866 року, щоб він закарбувався у 

вашій пам'яті. Завдяки цьому ви знаєте, що Я ніколи не змушу вас повернутися назад. Я з любов'ю 
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допомагаю вам, щоб поставити вас на правильний шлях. Я говорив з вами вашою мовою з 

найбільшою простотою, щоб зробити Себе зрозумілим і щоб ви могли зрозуміти Моє Слово. 

40 Я бачу, що ви зупинилися на півдорозі і що ваш прогрес вгору мізерний. Але оберніться і 

подивіться на світ, який проливає сльози, на невіруючого, який насміхається над Моїм Словом. 

Див. також спраглого до любові і світла. Але ви, учні, не можете називати себе ні невігласами, ні 

хворими, ні нужденними, ні немічними. Бо це означало б зректися всього, що Я дав вам. Тому ви 

повинні пам'ятати Мої слова: "О маловірні!". 

41 Є лише кілька сердець, які змогли піднятися і почути Моє Слово там, де воно є. І багато тих, 

хто замість того, щоб підносити до Мене свої душі, приходять лише для того, щоб показати Мені 

своє земне життя з його злиднями і тяготами. У цьому причина вашої слабкості і відсутності 

єдності серед народу. Коли ж ви забудете про себе і попросите Мене про мир? 

42 Матері плачуть, бо їхніх порад не дотримуються діти. Спустошене місто показує Мені 

похмурість свого існування. Дружина показує Мені своє серце, не зрозуміле чоловіком. Але ви всі 

забуваєте, що це шлях, який веде до Землі Обітованої: шлях жертви. "У Моїй порожнистій руці - 

доля кожного з вас". 

43 Будьте віддані, і коли ви будете сильно страждати, Я буду з вами. 

44 Не збільшуйте свій біль, судячи за своїми мірками те, про що можу судити тільки Я. 

45 Пам'ятай, що я люблю тебе. Я не байдужий до ваших страждань і по-справжньому розумію 

вас. Бачиш, ти так близько від Мене, але все одно робиш так багато гріхів. Але я прощаю тебе. 

46 Деякі, зіткнувшись з вагою своїх випробувань, сумніваються в Моїй присутності, сходять з 

правильного шляху і звертаються до того, що залишили позаду себе - в надії знову знайти те, що, 

як їм здається, вони втратили. Але вони знову звертають свої погляди до Моєї Роботи, коли бачать 

свої руки порожніми і свій дух безсилим перед великими світовими стражданнями, пошестями і 

смертями, які стукають у двері народів і загрожують і вам. Бо їх тривожить передчуття нової війни. 

47 Не будьте подібні до тих невіруючих, які вимагають від Мене доказів, щоб повірити в Моє 

існування, які кажуть Мені: "Зроби так, щоб негайно закінчилася війна, щедро роздай хліб на всі 

столи, і я повірю в Тебе". 

48 Я ще раз кажу вам, що у вас залишилося всього три роки до закінчення цього проголошення 

вам, і що ви повинні використати цей короткий час, щоб запросити світ з його церквами і сектами 

на шлях світла і одухотворення, де всі зможуть увійти в контакт зі Мною від духу до духу. 

49 Це станеться тоді, коли з сердець народів буде викорінено фанатизм та ідолопоклонство. 

50 Тоді ви будете подібні до моряків у бурхливому морі, які покладаються на свою рятувальну 

шлюпку. 

51 Я також пошлю заклик до всіх тих, хто належить до колін Ізраїлевих і розсіяний по всьому 

світу, щоб і вони могли виконати свою місію. Тоді людство почує мій голос і побачить променисте 

світло світанку, що осяє всіх мешканців землі. 

52 Не звикайте до Мого Слова, а коли чуєте його, не звертайте уваги на засіб, через який Я 

передаю його вам. Проникніть в нього і осягніть його зміст, щоб ваше набуття знань було повним. 

53 Сенс є вираженням божественного. 

54 Те, що ви зараз чуєте і бачите, не є звичайною літургією, не є обрядом, який вражає ваші 

почуття. Бо урочистість цього прояву - у вашій душі. 

55 У ці хвилини ви перебуваєте не в чотирьох стінах цього залу. Навпаки, Я чекав на ваше 

духовне піднесення, щоб ви могли досягти спілкування з Моєю Божественністю в істинному 

внутрішньому поклонінні. Я дозволив вам побудувати ці місця зустрічей, щоб в них ви могли 

знайти відданість, тишу і зібратися з думками, притягнувши тим самим мій божественний промінь. 

Але ці чотири стіни - не мій храм. Ці місця зібрання є місцями, призначеними для ваших зібрань. 

Бо істинний храм, Моє святилище, знаходиться у вашому серці. 

56 Ти запитуєш Мене, чи зникнуть ці місця зустрічей після 1950 року, і Я відповідаю тобі: Ні, 

ви не знаєте, наскільки довго я буду дарувати вам ці місця. До тих пір, поки люди не мають знання 

Моєї Роботи, піднесення і наполегливості в Моєму Законі, ви не можете обійтися без них. 
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Після мого відходу ви зберетеся в день, присвячений відпочинку - не як традиція і не для 

поминання, а для того, щоб згадати і осмислити Моє Слово і Слово духовного світу. Щоб ви давали 

один одному правдиві свідчення про Мої чудеса на ваших шляхах; щоб ви залишалися єдиними в 

любові до Мене і приносили Мені приємне поклоніння, і щоб ваші серця не охололи і не 

втомилися, не стали фанатичними або матеріалістичними. 

57 Ви не знаєте, наскільки я залишу вам ці місця зустрічей. Бо після 1950 року продовжать 

засновуватися нові - не для того, щоб в них через глашатая звучало Моє Слово, і не для того, щоб 

встановлювався духовний світ - бо ті часи тоді пройдуть, - але для того, щоб в них Моє Слово і 

Моє Вчення передавалися чистими і неспотвореними, як Я передав їх вам. У цій атмосфері миру 

буде Моя Присутність, Присутність Марії, Присутність Іллі та Духовного Світу. Там хворий 

зцілиться, сліпий відкриє очі до світла, мирський пізнає повагу, грішний покається, і всі отримають 

те, що їм потрібно, щоб поширювалася кришталево чиста вода, добрий плід і добре насіння. 

58 Ти не знаєш, чи пізнаєш ти в нинішньому втіленні істинний храм Моєї Божественності. Але 

перед вами стоїть завдання підготувати шлях. Якщо ви не досягаєте мети, то хоча б залиште шлях, 

приготований для ваших дітей, або для того, щоб їхні діти могли увійти в храм Моєї 

Божественності. Тоді ви зрозумієте, що Моя Присутність присутня не тільки в цих місцях зібрання, 

що ваша душа призначена не тільки для поклоніння в них. Ви зрозумієте, що храм Божественності 

- це Всесвіт, ваше серце - жертовник, ваша віра - світильник і приношення. 

Творіння - це теж храм, навіть пил, по якому ступають твої ноги. Гори - це жертовники, що 

підносяться до Мене. Долини з їхніми циновками і квітами приносять Мені свою жертву. 

Королівська Зірка, всі зірки і планети - це світи, які віддають Мені свою данину любові, і всюди, 

куди б ви не пішли або не подивилися, є Мій Божественний Дух як Батько. Знайте ж, що в храмі ви 

живете вічно. 

59 Кожен має в собі храм, і ваш дім також є святинею, бо в ньому живе людська сім'я, яка 

подібна до сім'ї духовної. Там, у лоні сім'ї, мій найкращий храм. 

60 Але сьогодні я бачу, що істинного світла не розуміють ті, хто йде далеко від шляху. Я бачу, 

що єдине місце, де вони піднімаються до Мене, - це матеріальна церква. 

61 Я бачу хаос у людстві, нехтування людськими і божественними законами. Моє вчення було 

приховане в цей час і вважалося чимось, що належить до минулого. Тому люди зазнають невдач, 

інституції розділяють і знущаються над Пресвятою Богородицею. Такими я бачу людей: 

відкидаючи одне одного, знищуючи одне одного, вбиваючи одне одного, плутаючи душу з тілом, 

божественне з людським, світло з темрявою. 

62 У цей час плутанини і зла Я вибрав незрозумілу і недооцінену націю: мексиканський народ, 

щоб звернутися до них і до обраних, які живуть в інших країнах, щоб зібрати їх навколо Себе, 

вирівняти їх зубилом Мого Слова, дати їм завдання, а потім відправити їх підготовленими і 

сповненими любові послами Моєї Роботи по всьому світу. 

63 Це відповідальність, яка лежить на натовпах, які чують Моє божественне слово. 

64 Я очищаю свій народ і прибираю його недосконалості. Але це очищення відбуватиметься не 

тільки у вашій духовній діяльності, воно торкнеться і ваших домівок. Я з'явився, як вихор, і його 

сила змушує падати всі погані плоди, щоб у листі духовного дерева і дерева людського залишалися 

тільки добрі плоди. Бо наближається час випробувань, коли люди будуть запитувати вас. 

65 Моя робота буде сприйматися як нова секта. Люди будуть питати вас у вашому особистому 

житті, вдома, на роботі, у всіх ваших обов'язках, і тоді, якщо ви не будете готові свідчити про 

Мене, якщо ви не підтвердите Моє Слово своїми справами, ви будете подібні до тих лицемірних 

фарисеїв, які ховали гнилість своїх сердець під бездоганним одягом. 

66 Суд вашого Господа відбудеться в останній рік мого перебування тут, перш за все, день 

мого відходу відчує кожен і побачить кожне око - і грішного, і безгрішного. Я готую всіх, щоб ви 

були справжніми носіями Мого Слова - Слова, принесеного вам у цей час Духом Святим. 

67 Зберігайте спокій і душевну рівновагу, бо ви вступили в час битви, про яку я вам давно 

оголосив. Ця битва буде відбуватися між вами. У ній ви візьмете в руки ту ж саму зброю. Ті, хто 

розуміють Мене і люблять Мене, візьмуться за зброю для Моєї Справи. Ті, хто не зрозумів Мене, 

будуть використовувати їх у своїх цілях. Але врешті-решт правда восторжествує. 
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Колись Я говорив вам: згадайте притчу Другої Епохи: "Нехай пшениця і кукіль ростуть разом і 

жнуть тільки тоді, коли дозріють обидва, щоб мати можливість відокремити пшеницю, а потім 

кинути кукіль у вогонь". Я, Добрий Землероб, зробив так, що пшениця Мого Слова проросла разом 

з куколем гріха у ваших серцях. Але тепер прийшов час косити серпом правди Моєї, щоб у серці 

трудівників Моїх і в лоні їхніх домівок залишилося тільки насіння правди і любові. 

68 Ви не вникаєте в суть Мого вчення, і тому випробування застають вас зненацька. Ось чому 

ви розділені і не розумієте один одного, бо коли підтвердилося Моє Слово, ви не були готові. 

Проте Я готую вас, щоб ви були врівноважені і спокійні, і дозволили вихрові зірвати всі погані 

плоди. Бо все, що не дає життя, плоду чи тіні, загине. 

Під силою штормового вітру впаде багато дерев, багато робітників відвернуться від Мене, 

багато керівників церков повернуть Мені покладену на них справу. Але моя воля виправить вас. 

69 Настане час, коли всі, хто відвернувся від Мене, прокинуться і повернуться покаянні, 

кажучи Мені: "Учителю, як чиста справа Твоя". 

70 Те, що відбувається сьогодні в лоні цього народу, відбувається в усіх народах світу. Я 

з'явився до всіх зі своїм мечем праведності, не тільки в цьому світі, але і в світі духовному і в 

кожному місці, де живе недосконала душа, щоб просвітити, очистити і вдосконалити її. Той самий, 

хто говорить з вами в цю мить, говорив з вами в Другу Еру. З усіх натовпів, що слухали Мене в 

Галілеї, Я вибрав лише дванадцять, і через них Я поширив Своє Вчення по всьому світу. 

У той час слово Ісуса багатьом здавалося фантастикою. Сьогодні теж не бракує тих, хто так 

само думає про Духа Істини. Але небо і земля минуть швидше, ніж не збудеться слово Моє. 

71 Хто може переслідувати вас, звинувачувати як злочинців або зводити наклепи на вас, якщо 

ви будете слідувати Моєму вченню? Але ви будете вчити тільки тому, чому навчив вас Я: Любов, 

внутрішнє обожнювання, пізнання істинного храму Моєї Божественності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 210 
1 Я приходжу, щоб звільнити вас від мук, в які вас занурив ваш матеріалізм, і принести вам 

світильник, яким ви зможете висвітлити свій шлях. 

2 Ви - люди Третьої Епохи - ті, хто воістину пізнають причину свого життя, і Я допомагаю 

вам досягти цього знання за допомогою Моїх одкровень. 

3 Ви - люди Нової Ери, в якій Моє Царство прагне, щоб ваші серця були побудовані в ньому; 

в якій ви зробите добро своїм духовним ідеалом і дізнаєтеся, що найкраща молитва - це молитва 

ваших справ. 

4 Любов і істина належать душі-духу, мудрість походить від неї, бо вона створена для того, 

щоб любити і знати свого Отця.  

5 Я, Учитель, потрясаю вас спогадами вашого духовного минулого, яких не знає ваше серце, 

бо вони належать вашій душі-душі, коли вона жила своїм істинним існуванням, коли ваш світ був 

іншим і ви ще не жили в тому тілі, яке маєте нині, яке є пробним каменем, ковадлом і уроком для 

душі. 

6 Я приношу вам нагадування про Духовне Життя, приховане за завісою вашої фізичності, 

щоб сказати вам, що це життя знову чекає на вас, щоб ви могли насолоджуватися ним повною 

мірою після вашого паломництва, вашого досвіду і вашої еволюції. 

7 Коли ви повернетеся у вічний дім і відчуєте блаженство життя в ньому, ви не будете 

втомлюватися благословляти цей світ сліз, в який ви прийшли, щоб навчитися цінувати 

блаженство, мир, світло. 

8 Моє повернення - нині в дусі - має на меті нагадати вам шлях Закону, який з'єднає вас з 

Абсолютом, який дозволить вам увійти у вселенську гармонію. Тоді, коли ви станете частиною цієї 

божественної гармонії, коли ви будете живитися хлібом моєї мудрості, ви істинно пізнаєте, хто ви 

є. 

9 Що в світі може змусити вас плакати, коли ви вище страждань людського життя? Ні 

страждання, ні тяготи, ні моральні випробування, ні сили природи - ніщо не зможе вас перемогти 

або знеохотити, якщо ви досягли істинної духовності. 

10 Твої страждання будуть заради інших, твої скорботи будуть заради спасіння всіх людей, і 

щоразу, коли ти будеш бачити спасіння людини, ти будеш відчувати, як світло Отця осяває твоє 

нутро, і ти будеш благословляти той день, коли ти зробив перший крок на цьому шляху. 

11 Моє Слово - це духовний шлях, яким ви повинні йти всіма своїми почуттями, всім своїм 

інтелектом і всією своєю любов'ю, якщо хочете знати, звідки ви прийшли і куди йдете. 

12 Ніхто ще не знає себе. Якщо ви не знаєте навіть свого тіла, то як ви будете знати свою 

душу? Але ви пізнаєте себе в тій мірі, в якій будете застосовувати Моє божественне вчення. 

13 Я навчаю вас через Слово, бо воно містить у собі все, бо походить від Мене, що є "Слово". 

Навчіться говорити про духовне так, щоб кожне слово, яке ви звертаєте до інших, йшло від вашого 

серця до серця вашого брата, як перлина, як коштовність, як дорогоцінність, що має безцінне 

значення. 

14 Навчіться говорити з душами, навчіть їх чути голос своєї совісті, зробіть їхні почуття 

чутливими через Моє вчення. 

15 Подивіться, як всі мої речення ведуть до тієї стежки, яка вказує шлях. І хоча зараз ви 

дивитеся на них поверхнево, але завтра, коли ви зможете увійти у вищий план, ви відкриєте в Моїх 

словах тільки найсуттєвіше. 

16 Я не спускаюся до вас, люди. Коли Я кажу вам, що зійшов до вас, то це символічно. Бо Моє 

проголошення відбувається через натхнення, яке стає думками в умах цих носіїв голосу. Оскільки 

Я знаю, що в той момент, коли ви чуєте ці послання, ви не можете їх зрозуміти і навіть запам'ятати, 

Я наказав вам записати Мої слова, щоб завтра ви могли поступово зрозуміти те, чого не розумієте 

зараз. 

17 Зовні Моє проявлення не дуже вражає в цей час, тому що його пишність - духовна. Але ви 

все одно відчуєте славу, з якою Я прийшов до вас, і ви побачите, як це вчення зробить диво 

порятунку людства через одухотворення. 
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18 Духовний храм, збудований з любов'ю дітьми Господніми, буде підтримуватися багатьма 

стовпами. Кожен з них буде одним з тих, хто залишиться непохитним на шляху мого закону. 

19 Ви вважаєте, що це неможливо? Це тому, що ви ще не маєте віри в себе. Я ж вірю в усіх, 

мав її завжди, і тому з плином часу довіряю вам нові і все більші одкровення. Істинно кажу вам: 

недалекий той день, коли ви будете давати своїм ближнім вчення глибокої мудрості - але не через 

слово, яке вивчають, а через те, що випливає з джерела духу, коли він перебуває в спілкуванні з 

Божественним Учителем. 

20 Чому не можна, щоб добрі почуття проростали з безплідних сердець? Чому не можна, щоб 

із серця того, хто згрішив, потекли води благодаті, щоб втамувати спрагу тих, хто страждає? 

21 Ви не просто уми, які думають сьогодні і не будуть думати завтра. Ви не просто плоть, яка 

живе сьогодні і скоро перестане існувати. Для Мене ви перш за все вічні душі, діти Божі, і тому Я 

вказую вам шлях, який істинно відповідає вам. 

22 Я не хочу приховувати від вас нічого, що Я помістив у природу для збереження, здоров'я, 

прожитку, благополуччя і радості Моїх дітей. Навпаки, кажу вам: як Я пропоную вам хліб духу і 

запрошую вас вдихати божественні сутності і наповнюватися духовними виливами, так і ви не 

помиліться і не відверніться від усього того, що дарує вам природа. Бо так ви досягнете гармонії, 

здоров'я, сили, а отже, і доброго виконання законів життя. 

23 Ви знаєте, що я ваш лідер, народ. Але скажіть Мені: якщо Я - ваш Вождь, то чи відчуваєте 

ви вже Мене у своїх серцях, чи слухаєтеся Мене, чи дотримуєтеся Моїх заповідей і Моїх законів? 

Якщо Я - ваш керівник, то до якої межі ви слухаєтеся Мене? 

24 Голос совісті відповідає зсередини вас і каже мені, що ваша готовність до самопожертви не 

є абсолютною, що ваш послух не є постійним. 

25 Не забувайте ні на мить того, що Я кажу вам у Своєму Слові: хто підкоряється Моїм 

законам, той відчуває Мій мир. Тому ті, хто знає Моє слово, не відчувають себе самотніми і не 

сумують. Бо слова "нещастя", "прокляття" і "смерть" не переслідують їх, як загроза або як тінь над 

спокоєм їхньої душі. Вони прагнуть знати правду, жити у світлі, набути здоров'я, миру і мудрості 

назавжди. 

26 Ті, хто приходять до Мене на шлях Моїх настанов, знають, що вони не можуть збитися зі 

шляху, бо їх веде божественне світло. Це те світло, яке дає їм впевненість у меті та істинному сенсі 

їхнього життя. 

27 Мій шлях - це шлях добра, учні. Ідіть по ній крок за кроком і засівайте її добрими справами, 

добрими думками і добрими словами. Але ніколи не підраховуйте свої добрі справи, навпаки, 

раджу вам найточнішим чином фіксувати свої погані справи, слова і думки, щоб ви робили все 

менше і менше помилок. 

28 Добре насіння, яке ви зібрали, залиште Мені, а погане візьміть собі. Вивчіть його, щоб знати 

причину своєї слабкості. Слідкуйте, щоб вона не змішалася з добрим зерном і не зіпсувала його. 

29 Тільки добро може дати мир, радість, здоров'я, розуміння. Тому, хто сповнений любові, той 

буде великий духом. 

30 Цьому Я вчив вас, коли жив з вами на землі, і про це нагадую вам сьогодні. Як в Ісусі Я 

зцілював хворих, доторкаючись до них рукою, так і в цей час Я торкаюся до них, щоб повернути їм 

здоров'я і дозволити знову розділити з ними чудо життя. 

31 Сьогодні Я не маю матеріальних рук, щоб доторкнутися до твого хворого тіла, бо приходжу 

духом. Але дух також може торкнутися вас своєю любов'ю і змусити вас відчути його присутність. 

32 Сліпі того часу - сліпі душею - проливали кров Учителя і проколювали руки, що зцілювали 

дотиком, що гладили і благословляли, але не змогли знищити мого духу, ні схопити його, ні 

притиснути до землі. Він піднявся над убогістю людей і пообіцяв прийти знову. Бо в той час його 

не визнавали, і слово його не розуміли як найвищу істину. 

33 Я тут, виконуючи Свою обіцянку, і чекаю, що людство визнає Мене. 

34 Але якби я вас запитав: Що сталося з тим благословенним тілом, в якому перебував 

Христос? Чи можеш ти відповісти Мені? Я вимушений буду сказати вам Сам, що те тіло, яке було 

знаряддям Божественної Любові, після того, як воно закінчило свою роботу, після того, як його 

вуста, а також очі закрилися назавжди, було віддане землі, щоб завершити своє завдання як 
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людське тіло. Але коли земля прийняла Його у своє лоно, складові того тіла, клітини якого були 

пронизані лише любов'ю, розійшлися у нескінченності, щоб потім пролитися життєдайним дощем 

на тих самих людей, які відкинули життя, яке приніс їм Спаситель. 

Коли ти будеш думати, що Сам Бог став людиною, щоб жити з тобою, ти будеш помилково 

уявляти, що тебе так любить Отець, і тоді ти також будеш думати, що ти - шедевр Господній. Але 

істинно кажу вам, що немає роботи Отця, яка не була б майстерною, і більше того, ви повинні 

знати, що є душі, досконалість, красу і велич яких ви навіть не можете собі уявити. 

35 Поза вами є більші справи, ніж ті, які ви знаєте тут, а також справи ваших братів і сестер, 

які вищі за справи людей. 

36 Чому ви вважаєте, що людина - це найбільше, що існує сьогодні серед творінь Господніх? 

Ви лише маленькі істоти, які проходять довгий шлях у прагненні до істинної величі. 

37 Ти великий і досконалий настільки, наскільки ти є моїм творінням. Але що стосується 

ваших робіт, то ви ще дуже маленькі і недосконалі. Тому Я відкриваю Себе як Учитель серед вас, 

щоб дарувати вам нові одкровення, які піднесуть вас до вершин добра, знання, любові і гармонійно 

з'єднають вас з усім досконалим. 

38 Як може бути досконалість у вашому світі, коли є біль, коли є нужденні, порочні, поранені, 

пригноблені, коли є зарозумілі, егоїстичні і навіть вбивці? 

39 Блаженство - привілей високих домів; але у вашому світі я поки що не бачу блаженства. 

40 Сьогодні цим словом Я залишаю вам своє нове послання, щоб ви могли піднятися до нового 

життя. 

41 Творіть свій світ, творіть свій світ блаженства, використовуючи для цього дієвість мого 

вчення. 

42 Ви багато боролися за те, щоб досягти комфорту, задоволень і прогресу. Але ваші цілі часто 

пов'язані з егоїзмом, поганим самозакоханим владолюбством. Замість щастя і миру ви пожинаєте 

біль, війну і руйнування. Це те, що ви сьогодні пожинаєте. 

43 Якими ж досконалими мають бути ваші справи на землі, коли я бачу, що ви ворогуєте зі 

стихіями природи, на яких живете? 

44 Моє вчення не хоче перешкоджати вам використовувати стихії і сили природи, але воно має 

на увазі і вчить вас використовувати їх в добрих цілях. 

45 Сили природи можуть перетворитися в ваших руках з друзів і братів на суддів, які жорстоко 

карають вас. 

46 Людям давно пора пожинати плоди досвіду, щоб більше не кидати виклик силам природи. 

Бо вони не зможуть їх зупинити з усією своєю наукою. 

47 О людство - завжди далеке від Мене! Незважаючи на твою забудькуватість, Моя пам'ять не 

відходить від тебе, світ, просякнутий Моєю Кров'ю: Я приношу вам свою любов заново. 

48 Пам'ятаєте мої зразкові вчинки в Другу Епоху? Тож слухайте: 

49 Я був за селом, коли до Мене підійшов посланець однієї впливової людини і сказав: 

"Господи, як довго мені довелося йти, щоб дістатися до Тебе!". Я сказав йому: "Блаженний той, хто 

шукає Мене, бо він завжди знайде Мене". 

50 "Перед ким ти стоїш?" запитав я його. "Перед Тим, хто зцілює всі недуги силою Своєю. Ти 

Син Божий?". Тоді Я відповів йому: "Я є початок і кінець, Я є воскресіння і життя, Я є Той, Хто 

зійшов з неба на землю, щоб спасти вас. Чи бачите ви цих людей, що йдуть за Мною по землях, 

провінціях і селах? Так само і ти завтра підеш за Мною, скинувши свій пишний одяг і змішавшись 

з простим народом і бідняками. Істинно кажу вам: ви прийшли покликати Мене в ім'я Господа 

вашого, який бажає, щоб Я зцілив його від прокази. Чи не так?". Ця людина була вражена і 

відчувала себе охопленою страхом. Я ж сказав йому: "Не бійся, я сказав тільки правду, бо на те я 

прийшов у світ". 

51 Тоді той слуга сказав Мені: "Господи, якщо Ти вже знаєш, прийди в дім Господа мого, який 

кличе Тебе". 

52 "О людино, - сказав Я йому, - скажи своєму Господу, що Мені досить того, що він увірував 

у Мене. Бо коли ви прийдете додому, він уже буде чистий". 
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53 Той чоловік відійшов, і незабаром його очі, що світилися радістю, стали свідками слова 

Ісуса. Тоді Матвій підійшов до Мене і сказав: "Учителю, жінка просить Тебе". "Я вже знаю, - 

відповів Я йому, - це Марія Магдалина шукає Мене, щоб Я звільнив її від впливу духів, які 

вселилися в неї". Учень здивувався, що Я все знаю. 

54 Я йшов до одного села, коли побачив Марію, що йшла до Мене. "О улюблений Сину, я 

знаю, що Твої уста сповістили про Твій неминучий відхід, і хоча моє серце вже знало це, я повинен 

принаймні сказати Тобі, що Я безмірно страждаю заради людства". "Так, так написано, - відповів я 

їй, - і так повинно статися. Моя жертовна смерть необхідна, насіння повинно померти в землі, щоб 

принести плід і розмножитися. Кров Твого Сина, яка, пролившись, завдасть Твоєму серцю дуже 

сильного болю, буде як ріка життя для людей, яких я залишаю як Твоїх дітей. Моя смерть буде 

життям, і ні на мить ми з вами не будемо розлучені". 

55 "Я йду до дому Лазаря, бо він незабаром зійде до гробу. Але Я поверну його звідти, щоб 

прославилося ім'я Отця Мого". 

56 "Іди і ти туди, щоб твоя присутність втішила тих жінок. Бо їхній біль незабаром буде 

великим, а у вашій любові вони знайдуть дуже солодку розраду". 

57 Я повернувся, щоб возз'єднатися зі Своїми учнями. Це були вже останні дні Мого 

перебування серед них. Я дав їм це зрозуміти, щоб вони не дивувалися цьому. Петро заплакав і 

мовчки прийняв Мої настанови. Джон стиснув мої руки між своїми, коли йому було оголошено, що 

він залишиться з моєю матір'ю, щоб вони обидва могли втішати один одного в години 

випробувань. 

58 Фаддей вже страждав при думці про розлуку з Учителем, але я все ще був серед них. 

Момент був ніжним і болючим, більше, ніж говорили вуста, говорили душі. Але Я був "Словом", і 

Моє Слово повинно було заспокоїти той безмірний біль, що накопичився в тих серцях. 

59 Я говорив як Батько до дітей, як брат до братів, як Учитель до учнів: "Учні, ви пили зі 

Мною води спраглих прочан, ви переносили тяготи далеких доріг у прагненні до Моїх слів і Моїх 

справ. Істинно кажу вам: коли й відійду від очей ваших, то не покину вас. Якщо ви хочете носити 

Мене у своїх серцях, віддайте себе на Мою смерть, щоб Я жив у вас і говорив вашими устами". 

60 "Учні, слухайте Мене до останнього слова Мого". Потім до Мене підійшла пишно вбрана 

жінка. Це була Магдалина, яка довго шукала Мене, щоб знайти в Моїх очах світло, яке могло б її 

врятувати. Уві сні вона бачила Назарянина, який звільняв її від нечистого тягаря. Вона прийшла до 

Мене, ведена своєю душею, спраглою світла і порятунку. 

61 Вона впала переді Мною, на подив усіх присутніх, і коли вони очікували, що Я відвернуся 

від неї або хоча б звернуся до неї зі словом докору, Я сказав їй: "Чому ти плачеш? Ви плачете від 

болю і від радості. Але багато прощаю вам, бо ви багато згрішили". 

62 У ту мить з цієї істоти спали всі ланцюги, що прив'язували її до світу, і, опинившись на волі, 

вона пішла за Мною, як найвірніша з Моїх учениць. 

63 Жінка, яка була ганьбою і плямою свого дому та руїною чоловічих життів, словом 

прощення перетворилася на найпокірнішу слугу Учителя, а згодом - на люблячу підтримку Марії, 

коли для них обох настала скорботна година. 

64 Я, що чую голоси душ, чув, як та жінка запитувала Мене: "Господи, невже я, з усіма своїми 

гріхами, гідна бути з Тобою в ту останню годину, про яку Ти сповіщаєш? Чи можу я по-

справжньому служити Тобі?". "О жінко, - відповів Я їй, - встань, бо ти тепер чиста. Накрийтеся 

мантією смирення і поверніться до своїх. Шукайте Марію і йдіть за нею". 

65 Потім, побачивши здивування, написане на всіх обличчях, кажу: "Я - Світло світу, що 

прийшло освітити дорогу тим, хто заблукав у темряві. Я - Визволитель, який розриває кайдани 

поневолених. Ви побачили те, чого раніше не бачили, а тепер побачили. Але не за горами той 

момент, коли ви всі відчуєте, як Моє життя вібрує у вашому єстві". 

66 Я покинув цей маєток, а за мною пішли мої учні. Але Я зупинився в тіні дерева і сказав їм: 

"Час наближається, але ви ще можете насолодитися плодами мого слова. Ви, безумовно, будете 

залишені, як вівці серед вовків, але ви не будете переможені, тому що моя мантія покриє вас. 

Поглянь, який великий народ; ти нагодуєш його, як Я в пустелі, і примножиш хліб, як Я тобі 

показав". 
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67 Так Я промовляв до вас через Ісуса, пестячи кожного з Моїх учнів, коли з їхніх очей текли 

сльози, а в серцях вони висловлювали Мені почуття, сповнені ніжності, і давали Мені незліченні 

обіцянки слідувати за Мною. 

68 Сьогодні я не буду нагадувати вам про останні три дні, які я провів на землі. Це станеться 

при іншій нагоді, благословенні, коли Я буду говорити з вами про Тайну Вечерю, про Моє останнє 

перебування в Гефсиманському саду, куди Я усамітнився, щоб помолитися, і, нарешті, Я буду 

говорити з вами про Мою жертовну смерть. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 211 
1 Свою мудрість і любов Я трансформую в людське слово, щоб воно дійшло до вашого серця. 

2 Я приходжу до вас, люди, для того, щоб ви змогли на короткий час пожити під духовним 

сяйвом Мого Слова, щоб ви змогли на кілька миттєвостей пожити в царстві духовного життя. 

3 Беріть і їжте хліб Слова Мого, що є силою і життям, щоб не знепритомніли у 

випробуваннях. 

4 Деякі з моїх нових учнів переживуть свою Голгофу, де вони завершать свою місію на землі. 

Але цієї вершини досягнуть лише ті, хто є весь дух, піднесеність і любов. 

5 Відпочиньте поки що і вислухайте моє слово. Зміцнюйте себе, бо завтра ви візьмете свій 

хрест. Але не бійтеся, люди, бо той, хто бере на себе цей хрест, робить це тому, що його серце 

переповнене любов'ю до народу. 

6 Хто повстане проти необхідності виконувати цю місію, коли в усьому його єстві панує 

безмежне милосердя і величезна сердечність? 

7 Той, хто має сильну душу в цю епоху одухотворення, візьме свій хрест з любов'ю і понесе 

його добровільно. 

8 Цей хрест призначений для великих духом, для тих, хто пройнятий вогнем справжньої 

любові. 

9 Зараз це людство поглинає вогонь, але він не мій. Вогонь, яким брати-люди зараз знищують 

один одного, походить від пожежі їх насильства, пристрастей, ворожнечі, від їх безмірної 

жадібності, їх бажання помсти і їх матеріалізму. 

10 Той вогонь, в якому згорає людство, не походить від Святого Духа, а від того пекла, яке 

люди створили своїми гріхами. 

11 Мій божественний вогонь - це життя, яке випромінює світло для всіх істот, а не руйнування 

або смерть. 

12 Мій вогонь - це світло, що очищає і облагороджує, що освітлює і зміцнює, але ніколи не 

вогонь, що вічно мучить або знищує життя душі. Це життя, а не смерть. 

13 Якщо Я закликав вас у цей час почути Мене, то пам'ятайте, що це було зроблено для того, 

щоб запропонувати вам ще одну можливість піднятися до світла - в духовну епоху, сприятливу для 

розквіту насіння, яке Я приніс для світу. 

14 Я вкладаю у вашу душу свою мудрість і свою любов - цей потік одухотворення, який є 

життям, здоров'ям, радістю і миром. 

15 Вилийте на людство Слово Істини - не тільки те, що Я залишу вам у письмовому вигляді, 

але й те, що виходить від Духа. 

16 Я хочу, щоб ви піднялися в цей час. Одні будуть як зірки, що ведуть мандрівників різними 

шляхами світу, інші - як маяки, що посилають своє світло через бурхливі моря розгнузданих 

людських пристрастей і освітлюють шлях заблукалим. Я хочу, щоб моя настанова була на ваших 

устах, щоб Слово Боже, яке є хлібом життя вічного, рознеслося по всій землі. 

17 Зрозумійте, що Я прийшов оновити цей світ, очистити його, перетворити все. 

18 У ці хвилини поминання Я роблю так, щоб весь простір наповнився Моїм світлом; щоб 

кожен, хто йде пішки, зупинився на мить в думці про Вчителя і задумався; щоб кожен, хто вмирає 

в цю годину, подивився на Мене очима душі, щоб він не боявся відходу з цього світу. 

19 Я - сіяч любові, ви - мої ниви. Хто може сумніватися в Моїй силі зробити вас плідними в 

любові. 

20 Ви не можете знати, яке багатство насіння Я несу вам. Якщо ви не можете засвоїти її 

повністю, я продовжуватиму зберігати її для тих, хто ще прийде. І якщо навіть вони не зможуть 

нею скористатися, вона буде збережена для наступних поколінь, поки не залишиться поля, яке 

можна буде обробляти, і зерна, яке можна буде посіяти. 

21 Зрозумійте Моє послання, щоб ви змогли зробити так, щоб воно розквітло на вашому 

шляху. Відкрийте свої очі, щоб ви могли сприймати справи, які Я роблю щодня. 

22 Ви бачите тих людей, які хочуть бути сильними через застосування сили? Дуже скоро ви 

побачите, як вони переконаються у своїй помилці. 
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23 Я доведу їм, що тільки через добро, яке є сяйвом любові, можна бути по-справжньому 

великим і могутнім. 

24 Але до тих пір, поки одні і другі не знають, що таке любов, мені доведеться продовжувати 

вчити світ. 

25 "Слово" осяває вас своїм світлом, щоб навчити вас передавати його тим, хто прийде після 

вас. І я всіх забезпечу. 

26 Я - вічний сіяч. Ще до того, як Я прийшов на землю і був названий людьми Ісусом, Я вже 

був Сіячем, Мене вже знали ті, хто перебував за межами матеріалізації, помилки або невігластва - 

ті, хто населяв духовні області і домівки, яких ви ще не знаєте і не можете собі уявити. 

27 З тих, хто знав Мене до того, як Я прийшов на землю, Я послав вам багатьох свідчити про 

Мене у світі, сповіщати про пришестя Христа, Любові і Слова Отця. З них одні були пророками, 

інші - першопрохідцями, треті - апостолами. 

28 Цей світ - не єдиний, на якому залишили свій слід мої кроки. Скрізь, де потрібен був 

Спаситель, Я був присутній. Але мушу вам сказати, що в інших світах мій хрест і моя чаша зняті 

оновленням і любов'ю ваших братів і сестер, а тут, на цьому світі, через багато століть, я все ще 

увінчаний терновим вінцем, мученицький на хресті ваших недосконалостей, і все ще п'ю чашу з 

жовчю і оцтом. 

29 Оскільки Моя справа любові включає в себе порятунок для всього людства, Я чекаю вас з 

нескінченним терпінням, і Я дарував кожній людині не одну, а багато можливостей для його 

підйому, і багато століть чекав пробудження всіх тих, хто занурився в глибоку летаргію. 

30 Ви зараз знаходитеся в той час, коли ви можете еволюціонувати вгору, повні світла і повні 

життя. Я зняв ще одну печатку Книги Життя і Мудрості, щоб ви дізналися ще одну главу цієї 

роботи. 

31 Я даю вам у правильній мірі стільки, скільки ви можете прийняти, і тільки те, що ви можете 

зрозуміти і утримати. 

32 Люди прогресуватимуть у своєму розвитку, і в міру того, як прогресуватиме їхній розвиток 

душі і висхідний розвиток, Я даватиму їм Свою мудрість у більшому достатку. 

33 Я хочу, щоб ваша душа була як чаша, здатна прийняти славу, призначену вашій душі 

Отцем. Зрозумійте, що велике тільки вливається у велике, і що незначне не може задовольнити 

велике. 

34 Воля вашого Отця - щоб ви були корисними в плані творіння, щоб ви були гармонійними 

нотами в концерті творіння. 

35 Знаю, що той, хто відчуває внутрішнє осяяння любові, добровільно візьме хрест і буде йти 

крок за кроком до своєї Голгофи, знаючи, що це означає піднесення і наближення до Отця. 

Якщо буде потрібно, ви дозволите себе розіп'яти, бо знаєте, що в цьому самопорожненні, в цій 

здачі ви славно воскреснете з мертвих, як Учитель, щоб піднятися в Царство духу, де життя існує в 

повноті і досконалості. 

36 Людство, ось він я. Я прийшов, щоб врятувати вас від нещасть. Та ніжна рука, яка 

торкнулася жорстокосердих, була Моєю. Тим люблячим Лікарем, який увійшов у твоє серце, щоб 

зцілити тебе, був Я. 

37 Ви, хворі і скорботні, Я був з вами, а ви не змогли впізнати, хто вас відвідав, не змогли 

побачити світло небесне в Моїх очах. О, люди, ви не зрозуміли сенсу і значення кожної краплі 

Моєї Крові, пролитої Мною за вас! Ви незадоволені тим, що не захотіли поливати свої поля 

благодатною водою, яку Я вам дав. 

38 Приходьте сюди, щоб почути концерт, звуки якого без кінця промовляють до вашої душі 

про досконалу любов і гармонію. 

39 Нехай Божественне світло увійде у ваше серце, як воно осяяло ту ніч моєї останньої 

молитви в Гетсиманському саду. 

40 Пам'ятаєте, як Я віддав Себе на поталу натовпу, що шукав Мене, щоб судити Мене? 

41 Дуже значущим було вчення, яке Учитель давав усім у той момент, але ніхто його не 

зрозумів. 
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42 Ця капітуляція була приношенням послуху, смирення, любові. Це був живий приклад для 

людства. Бо кожен, хто віддається людям з любові, стає гідним того, щоб потім віддатися Богові. 

43 Любі мої, моє життя було відкритою книгою, з якої ви могли б навчитися любити. Але ви не 

вміли його читати. 

44 Я співчуваю вашій слабкості, яка виявляє ту малу силу, що є в вас. Але Я досить сильний і 

великий, щоб компенсувати вашу слабкість і незрілість, і досить люблячий, щоб поповнити вашу 

нестачу любові. 

45 Я наближаюся до вас і вчу вас бути чистими, очищатися в терпкому і піднесеному болю, що 

означає щире і непідробне покаяння. 

46 Очищення необхідне для вдосконалення душі. Не обманюйте себе щодо очищення і 

досконалості, бо досконала душа більша, ніж просто чиста душа. 

47 Ви скоро зможете бути чистими, але ви не знаєте, скільки часу і скільки випробувань 

повинна пройти ваша душа, щоб досягти досконалості. 

48 Необхідно, щоб ви вже багато знали про духовне життя, щоб не розгубитися при переході з 

цього існування в інше. Скільки людей вважають себе щасливими, бо мають на землі багатства, 

зручності і задоволення і не уявляють собі, що колись їх переслідуватиме біль, і вже точно не як 

духовних істот, коли вони залишать на землі тіло, а разом з ним і все, чим володіли. Тоді вони 

стають найнещаснішими істотами, блукачами без спокою, без радості і без світла знань. Вони як 

тіні, що неспокійно блукають. Вони не плачуть так, як плачуть у світі, але їхні страждання - хоча 

вже й не фізичні - нескінченно сильніші, ніж ті, що випробовуються в земному тілі. Бо душа тепер 

стоїть сама перед своїм суддею, своєю совістю. 

49 У тих регіонах, до яких вони змогли дотягнутися маленькими силами своєї душі, вони стали 

нужденними, вони відчули на собі, що таке страждання, самотність, покинутість і потреба. У 

своєму сумному існуванні вони зберігають лише маленький проблиск надії: що знайдуть мир. 

50 Краще бути бідним на землі, знаючи, що ти робиш щось для блага своєї душі. Краще бути 

нужденним, знедоленим, хворим, нікчемним ─ але не в домі, де є справжнє життя. Бо біль у 

духовному світі незрівнянно більший, ніж у матеріальному житті. 

51 Блаженний, хто визнає вчення Мого Вчення і тим самим перейде від гордості до смирення, 

бо він буде володіти Царством миру. 

52 Ви не є нужденними, навіть якщо ви носите простий матеріальний одяг. Зрозумійте це, щоб 

ви могли вирости за межі свого світу. Що Ви робите для потреб цієї долини сліз? У тисячу разів 

сумніше не мати миру в душі, не бути сильним і великим. Великі душі долають все, зберігають 

душевну рівновагу перед лицем випробувань і живуть справжнім життям, сповненим світла і миру. 

53 Вам не вдається розпізнати істину, тому що ви не хочете мати з нею справу. Лише прості і 

смиренні серцем можуть його розпізнати. 

54 Ті, хто не бачить світла істини, постійно говорять Мені, що Моє Слово було безплідним, бо 

вони продовжують підживлювати корупцію. Вони кажуть Мені, що шлях на Голгофу і жертовна 

смерть на хресті, чудеса, які Я творив, Моє вчення любові, Моє співчуття, Мої останні слова і 

останній подих, який був благанням про прощення Моїх гонителів і катів, виявилися безплідними. 

55 Що знають про все це ті, хто не знає істини? А хто ширяє над прірвою, молиться за своїх 

катів і благословляє своїх наклепників, той дух його сяє сильніше за світло сонця. 

56 Тим, хто думає, що все те життя, страждання і праця були марними, кажу, що не буде того, 

хто не отримає того світла в свій час і не врятує себе через нього. 

57 Але не всі так думають. Є й такі, які - хоч і перебувають у темряві підземелля, спокутуючи 

провину за скоєний злочин, - мають хвилини, коли звертають свої думки до Мене і кажуть Мені в 

заїкнутій молитві: "Господи, якщо той грішник, який відчув покаяння в Твоїй присутності, 

знайшов у Тебе спасіння, - то чому б і мені не плекати надію, що в останню мить Ти простягнеш до 

мене Свою руку, як до Дімаса, і вихопиш мене з темряви, щоб вивести на світло?" 

58 Скільки з тих, хто ще не зміг вигнати князя темряви, якого носить у плоті, мають хвилини 

віри, просвітлення, покаяння і надії на Спасителя? Скільки людей виганяють зі своїх сердець думку 

про нове і ще більше покарання в потойбічному світі, вважаючи за краще думати і вірити, що Ісус 

чекає на них, щоб звільнити їх від мук і страху! 
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59 Це ті, кого ви називаєте покидьками свого суспільства. Подивіться, як бувають моменти, 

коли вони підозрюють правду. Але ви, які користуєтеся свободою, визнанням, довірою у світі, і 

часто думаєте, що знаєте все, бо судите про все і даєте свою оцінку, у вас немає моменту 

просвітлення, який дозволив би вам побачити істину віч-на-віч, - навпаки, ви огортаєте себе 

сумнівами і тінями. 

60 Зерно, яке Я посіяв у душах Своїм Словом, Своїми Страстями і Своєю Кров'ю, не завжди 

розквітає на піку життя людини, народу чи світу. Часто вона розквітає лише в той момент, коли 

людина стикається зі смертю і відчуває життя, яке її чекає - коли той, хто був гордий і пихатий у 

своїх силах, раптом падає на ложе болю, зневірений і переможений. Там він роздумує, очищається 

і облагороджується в думці про Мене, судить себе за Моїми прикладами. Тоді він плаче і 

змінюється, бо в одну мить до нього дійшла істина. 

61 Навіть тоді, коли горді нації жили в блиску своєї матеріальної могутності, а їхні люди були 

гарячково віддані своїм пристрастям, вони виконували свій обов'язок перед Богом фальшиво і 

лицемірно, сповідуючи релігію, тому що вся їхня увага і любов перебували під владою їхніх 

честолюбних цілей. Але коли прийшла поразка і руйнування, коли вони побачили, що їхні мрії про 

велич розбилися вщент і прийшла реальність, щоб розбудити їх, вони звернули свої очі до Мене, 

щоб сказати: "Господи, Ти правий, мир може бути тільки для людей доброї волі, а Твоє і наше 

Царство, безумовно, не від цього світу". 

62 Ти розумієш, що насіння Моє не пропало? Тим, хто сумнівається в цьому, кажу: шукайте це 

зерно через роздуми, не чекаючи, поки біль зіштовхне вас з істиною. 

63 Цей світ наповнений Моїм словом. Це брехня, що мій слід має бути замітаний. Куди б ви не 

пішли, ви будете знаходити знаки Мене і відлуння Мого голосу, які будуть вічно звучати в совісті. 

64 Я присутній скрізь і говорю з вами безперестанку, бо Я ще не перестав давати вам Своє 

послання. 

65 Народ Мій: Чому вам іноді все ж таки хочеться випробувати свого Вчителя на міцність? 

66 Так, я вже знаю, що є й такі, які не розуміють, чому Христос, якщо Він був Сином Божим, 

віддався в руки Своїх гонителів і не зміг уникнути смерті. Якби Я не бажав жертовної смерті, Мені 

було б дуже легко зникнути, щоб не віддавати Себе в руки тих, хто Мене шукає. Вони були б 

приголомшені при вигляді чудесного і незбагненного зникнення, що змусило б їх вигукнути: 

"Воістину, це Син Божий!". Але це не те вчення, яке Я прийшов принести, бо воно не навчило б 

любові. Більше того, Я хотів вам сказати, що той, хто виконує Свою Волю, а вона не є Волею Отця, 

той не з'єднаний з Ним. 

67 Необхідно, щоб ви зрозуміли всі ці пояснення. Бо якщо ви не розумієте того, що 

відбувається в цей час, то як ви можете осягнути або передбачити те, що прийде? Тому Я 

заздалегідь дам вам деякі одкровення, щоб вони послужили вам підготовкою, обітницею і 

пророцтвом. 

68 Я, Учитель, говорю вам: Коли людина стане колись великою і піднесеною завдяки 

виконанню Закону, і буде справді єдиною і гармонійною з Духом, для неї більше не буде двох 

життів, які зараз розділяють її існування, - людського на землі і духовного у вселенському і 

безмежному світі Духа. 

69 Тоді він буде дивитися тільки на одне буття, бо в його бутті буде тільки одна воля. У неї 

більше не буде конфлікту між плоттю і совістю, і вона відчує себе злитою зі вселенським життям. 

Чи буде вона жити в духовному, чи на землі - де б вона не була, вона буде відчувати себе в домі 

Отця свого. Всюди він буде насолоджуватися присутністю Господа, і всюди буде сумлінно і 

слухняно виконувати свою місію. Смерть тілесної матерії тоді вже не означатиме того, що вона 

означає сьогодні. Вони будуть тими, хто, перемагаючи смерть, увійде у вічне життя. 

70 Після того, як Я сказав вам, що тієї ночі була Моя воля видати Мене Моїм гонителям, ви 

запитуєте Мене: "Господи, а хіба Юда тоді не був винен?". Але кажу вам: не засуджуйте його. Бо, 

щоб судити його так, як я, ви повинні були б мати співчуття у ваших серцях. Він був таким же 

незрілим і людським, як і ви, і у своїй слабкості дозволив людям привести себе до зради свого 

Вчителя. 
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71 Чи не думаєте ви, що той учень вже прийшов як призначений Богом для того, щоб зрадити 

свого Вчителя? Ні, люди Мої, нікому не потрібно було зраджувати Мене. Настала година, гонителі 

стежили за Моїми кроками, Мене чекав кривавий суд. 

72 Цей чоловік, як і всі інші, хто йшов за Мною, також був обраний для того, щоб сіяти 

насіння любові. Він зазнав невдачі у вирішальний момент, коли відвернувся від Того, Хто його так 

любив, і став на бік тих, хто шукав життя Вчителя, лише тому, що зрозумів, що Ісус - не цар землі, 

а невідомого світу, а серце учня все ще мріє про багатства цього світу. 

73 Яким же великим було каяття Юди, коли він чув у своїй совісті одне за одним речення, які 

він дізнався від Ісуса, яким же великим був його біль, коли він думав про те, до чого він був 

покликаний і в чому полягала його робота! 

74 Я говорю вам все це для того, щоб, якщо хтось із вас зрадить Мене в цей час, він не зміг би 

виправдатися тим, що, можливо, йому так судилося. 

75 Нікому не судилося зрадити. Ви всі покликані відкупити себе через Мою любов. 

76 Це мені судилося померти на хресті, щоб потім знову розквітнути в могильній печері і 

показати вам перемогу життя над смертю. 

77 Сьогодні Я кажу Моїм новим учням: коли йдеться про те, щоб віддати належне Моїм 

справам, не любіть грошей, бо це фальшива монета душі, її цінність негативна і представляє 

фальшиві цінності для життя вічного. Гроші можуть збити вас зі шляху істинного милосердя, зі 

шляху смирення, яким повинен іти кожен мій апостол. 

78 Мушу вам сказати, що Я заздалегідь знав, що зробить Юда, і довів це, коли сказав, що один 

з дванадцяти зрадить Мене. Кожен з тих учнів віддав те, що повинен був віддати, кожен з них був 

як нота в концерті, який Я дарував світові. 

79 Якщо один приніс тон чистоти і піднесеності, інший - віри і сили, третій - красномовства і 

переконання, четвертий - смирення і лагідності. І кожен віддавав те, що приніс, що взяв у Вчителя, 

і що відчував. Слабким виявився лише один, але його слабкість також послужила уроком для 

народу, щоб не чинити так, як він, але не бути йому суддею. 

80 Учні, піднесіть свої думки цієї ночі, щоб бути зі Мною на Тайній Вечері. Живіть Моїм 

світлом, пийте вино Мого Слова. У ньому ви знайдете відкриту книгу для читання, і в той же час 

будете перебувати в духовному. 

81 Підходьте до столу, де ви відчуєте вібрацію божественної любові, але де ви відчуєте і біль, 

де солодкість надії змішана з гіркотою прощання і поцілунком зради. 

82 Саме тут найкраще можна почути голос совісті, який підкаже, чи не зраджував ти теж, чи не 

брехав, чи не цілувався без любові. 

83 Перед тим, як сісти за стіл, вмийтеся чистою водою молитви. Очистіть розум і серце, щоб 

дозволити йому бути душею, яка бере участь у цій духовній вечері. 

84 Ви готові? Сядьте навколо Мене і слухайте в найглибшій тиші і відданості вашого серця. 

85 Чи все вже готово, чи ви тут зараз готові і причепурені до банкету? Я хотів би, щоб ваша 

душа в ці хвилини була не менш чистою, ніж скатертина цього духовного столу. 

86 Залишіть вихор матеріального життя зовні, людські страждання і негаразди. Ідіть сюди, ви, 

втілені душі, а також ті, що живуть у духовному. Люди, приходьте сюди, щоб навчитися 

розмовляти зі Мною, щоб ви перестали бути рабами на землі. Бо той, хто розмовляє з Учителем від 

духу до духу, знайшов повну свободу над "плоттю", над світом, над темрявою невігластва, над 

усяким ярмом. 

87 Уважно їжте хліб Мого Слова, щоб ви знали, якою була боротьба Ісуса в ті години мук, і як 

Він переміг смерть. 

88 Сьогодні Я говорю вам: Моліться в саду тиші та одухотворення, щоб усе ваше єство було 

пронизане силою і було здатне нести тягар хреста до вершини гори. 

89 Моліться, щоб ви побачили свою внутрішню небесну драбину - драбину духовної 

досконалості - освітленою. 
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90 Будьте в доброму гуморі, щоб невтомно продовжувати свою місіонерську подорож, і тоді ви 

не будете боятися ні розірваного одягу, ні людей, які можуть переслідувати вас, вишукуючи в вас 

провину або проступок, щоб звинуватити вас. 

91 Забудьте свої скорботи, а також земні радощі і зодягніться в радощі Духа. 

92 Мало хто вміє молитися, щоб радіти, а більше тих, хто молиться, щоб потім плакати. Їм Я 

кажу: "Зробіть пісню з усіх скорбот землі, але нехай вона звучить з такою вірою і надією в Мене, 

щоб ви раптом відчули здивування від того, що співаєте хвалебну пісню, яка йде від серця і 

наповнена любов'ю і миром". 

93 Я говорю вам про духовну радість, але ви не можете забути у своїх серцях години, які 

наближаються і будуть присвячені пам'яті. 

94 Так, люди, ви побачите, як завтра о третій годині дня сонце згасне, і сумно буде кожному, 

хто зайде всередину і згадає про мене. 

95 Сонце сховається між квітами жалоби, як воно сховалося за темними хмарами в той день, 

щоб не бути свідком невдячності народу. 

96 Перед обличчям всіляких людських недосконалостей Христос, Учитель, давав Своє вчення. 

97 Над ним знущалися? Учитель прийняв знущання, щоб дати урок. Вони лукаво допитували 

Його? Він відповів з любов'ю і мудрістю, бо саме для цього Він прийшов. Його зрадили? Він дав 

Своє вчення про прощення перед обличчям цієї зради. У нього вимагали життя? Він погодився і 

віддав своє життя. Треба було прийняти все, щоб врятувати і переконати. 

98 Скажіть Мені тепер, улюблені учні: коли вас зраджують ваші ближні - хіба ви не повстаєте 

проти цього, хіба не чините опору? Знайте: для того, щоб завоювати серце, іноді потрібно бути 

зрадженим. У битвах духу перемагає не насильство, а справжня любов. 

99 Мої учні: Книга залишилася відкритою на цей час. Дозвольте Ісусові в ці хвилини увійти у 

ваші думки, щоб у ваших тихих годинах і спогадах ви могли пригадати всі моменти Моїх Страстей, 

які вам відомі. Той, хто згадує Мене піднесеним і духовним чином, отримає світло, яке змусить 

його відкрити, як натхнення, сенс багатьох невизнаних уроків. 

100  Дозвольте Мені йти вулицями ваших думок зі Своїм хрестом на плечах. Нехай Ісус, 

забувши про Свої болі, йде Своїм шляхом страждань з думкою про Своїх дітей і забуваючи їхні 

образи. Дозвольте Мені простягнути руки на Своєму Хресті і попросити прощення у тих, хто не 

впізнав Мене. Дозвольте Мені бути в вас, поки ви не побачите перемогу любові, життя і 

справедливості. 

101  Ви, натовпи людей: Якими ви будете зі Мною друзями і учнями? Чи ви складете мені 

хрест? Чи будете ви подібні до цвяхів, які пронизали мої руки і мої ноги? Чи будете ви колючками 

Моєї "корони", чи списом, що пронизав Мій бік? 

102  Ви плачете, люди, і, ридаючи від болю, говорите Мені, що хочете бути зі Мною, як був 

Іоанн: біля ніг Учителя на хресті. І кажу вам, що Я також хочу, щоб ви були подібні до того учня, в 

якому ви всі були символізовані, коли Я залишив вас під покровом любові Марії, як її дітей. 

103  Залишаю вам свою любов і своє благословення. 

Мир Мій з вами! 



U 212 

28 

Інструкція 212 
1 Блаженний, хто звертається до Мене, хто шукає Вчителя, хто шукає прощення, хто бере на 

себе хрест, бо зі Мною він знайде світло, що веде його, і прощення гріхів своїх. 

2 Учитель вітає вас з любов'ю в цей пам'ятний день. Слід Його страстей, який Він залишив у 

людстві, відновлюється в цей день. 

3 І хоча кров того тіла випарувалася, його суть залишилася в душі всіх людей. Вона 

закарбовується у вашому дусі, бо ви згадуєте Мене, коли на мить відчуваєте тягар хреста або важке 

сходження на Голгофу. 

4 Відтоді, як Ісус Кров'ю Любові позначив шлях, кожна людина, яка прагне спасіння чи 

досконалості душі, шукає сліди, які Я залишив на землі, щоб ними йти. Цей шлях - той, який Я 

показую вам у цей час, і на ньому ви досягнете духовного життя, де немає ні темряви, ні болю. 

5 Християнський світ зробив хрест своїм символом, тому що Ісус пролив свою кров на цьому 

дереві і помер як людина, щоб здійснити на ньому свою справу відкуплення. З тих пір хрест 

вважається символом божественної любові і всепрощення. Однак вона була емблемою світоглядної 

боротьби між людьми. 

Сьогодні, коли минув вік після тієї жертовної смерті, я знову присутній у світі - вже не як 

людина, а духовно. Істинно ж кажу вам: хрест цей Мені вже не потрібен. Я більше не буду нести 

його на Своїх плечах, ви більше не побачите Рабина, закривавленого і увінчаного терновим вінцем, 

з тілом, побитим бичами, що змочує каміння дороги Своєю кров'ю. Ви більше не побачите Його з 

заплющеними від болю очима, що викликають жалість в одних і жах в інших. Ви більше не 

побачите, як Він прийде на вершину гори, щоб бути прибитим до Свого хреста серед злих людей. 

6 Хрест, який був соромом і ганьбою для того, хто на ньому помирав, перетворився на символ 

жертовності з любові. Такого не могли навіть уявити ті, хто переслідував Мене і вибрав для Мене 

найганебнішу смерть, щоб задовольнити свою жорстокість. Бо натовп прагнув звинуватити і 

засудити Того, Хто нічого не зробив проти них, Хто був добром, розрадою і прощенням для всіх 

людей. Людина опинилася в безодні, з якої не могла осягнути того добра, тієї любові, яку Я 

показав їй Своєю жертовною смертю. 

7 У цей час Я прийшов не як людина, і не на Мені хрест спочине. Сьогодні це Я будую хрест 

любові на ваших серцях, щоб ви йшли Моїми слідами. 

8 Ви вже відчули важкий тягар цього хреста, ви вже відчули, як бичували вашу плоть, коли 

біль проникав у душу. Ви також вже відчули, що означає падіння на шляху. Страждання твого 

життя були бичуючими ударами, а насмішки, коли тебе вважали божевільним, як самого Ісуса, 

через те, що ти шукав Мене, були подібні до списа, який розірвав Спасителеві бік. 

9 Подивіться, учні, ваше життя схоже на Голгофу. Той, хто захоче взяти Мене за приклад, 

піти за Мною і прийти до Мене, повинен буде жити зі стражданнями і випити чашу жовчі й оцту. 

10 Ви справедливо назвали цю землю долиною сліз. Ви прийшли до нього, щоб пізнати добро і 

зло, бо ніхто не народжується досконалим у знаннях і заслугах. Тому Я надав вам свободу волі, 

щоб ви самі обирали шлях, щоб ваша душа власними зусиллями досягала вищих рівнів. 

11 Однак для того, хто обирає поганий шлях, необхідно, щоб він навчився пізнавати на ньому 

біль, щоб, відчувши, що віддаляється від благодаті і світла, очистився і зміцнився в покаянні і 

таким чином навчився долати спокуси. 

12 Наскільки гідними Бога є зусилля того, хто бореться зі спокусами, які стають тим 

настирливішими, чим більше він прагне до свого оновлення. 

13 Моя жертовна смерть не була марною, люди. Бо і тим, хто любить Мене, і тим, хто Мене 

відрікається, доведеться йти Моїми слідами. Ця праця залишиться в книзі віків і буде приносити 

плоди вічно. 

14 Ви не можете знати, чому тягар вашого хреста, тобто обов'язків і страждань, для одних 

легший, ніж для інших. Всі ви на цій землі не знаєте свого минулого, ніхто не знає часу, коли його 

душа отримала світло. Тому візьміть хрест зі смиренням. Бо хто йде за Мною таким шляхом, той 

переживе навіть смерть. 
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15 Мій голос у цей день говорить про закон і праведність, це той самий голос, який ви чули на 

Синаї. Сьогодні, як і в той день, я бачу недовіру багатьох. Я дав вам тоді Закон, висічений на 

камені, один раз і вдруге, бо Мойсей порушив перший, сам перед собою, перед обличчям вашого 

ідолопоклонства і вашої слабкості. Сьогодні, однак, як я пишу, це на вашій совісті: Що ви будете з 

ним робити? Чи будете ви діяти так, що Ілля, посланник цього часу, буде вимагати від вас 

дотримання Мого закону? 

16 Від щирого серця ти кажеш Мені: "Господи, давно вже наша невдячність стала причиною 

того, що скрижалі Твого Закону були розбиті гнівом Мойсея. Як ми можемо в наш час знову не 

послухатися Твого Закону?". Але Отець говорить вам: Ви не повинні спати. Бо в Другу Епоху Ісус 

прийшов, щоб принести вам Закон Любові, а ви дозволили Йому пролити Свою Кров до останньої 

краплі і не впізнали Його. 

17 Я запитую вас, люди, і вас, людство: де Закон, який Я дав вам на Синаї? Де ж хліб вічного 

життя, який дав вам Ісус після цього? Схиливши голови, ви слухаєте Мої запитання, бо 

усвідомлюєте, що заблукали. 

18 У Першу Епоху ви були єдиним народом, що складався з дванадцяти племен. Але Ізраїль, 

придушивши всякий страх перед Моєю справедливістю, розділився на різні народи. Сьогодні ви 

знову на землі. Але як можна ділити себе на народи або на племена, коли в одній сім'ї живуть діти 

різних племен, і навіть подружні пари складаються з представників дванадцяти племен? Хто 

зрозумів цей план? Це Я вас обрав і об'єднав. Ось чому дехто тремтить, почувши цей голос, сам не 

знаючи чому. Бо це ті, які також чули Мене в минулі часи. 

19 Зараз - Третій Час, який наближається до своєї кульмінації. У ньому ви зараз отримуєте 

манну пустелі, Кров Ісуса і світло Святого Духа. Коли ви потребуєте очищення, ви маєте Марію, 

вашу Вселенську Матір, яка омиває вас своїми сльозами любові і покриває вас своїм покровом 

милосердя. 

20 І знову Отець каже своєму народові: "Об'єднайтеся". Бо Я бачу, що коли одні вирішують 

виконувати Мої заповіді, то інші протидіють їм. Не діліться, бо цим ви відкриєте двері спокусі. 

Моє Слово - для всіх, навіть якщо серед слухачів є такі, що не схиляють шиї перед Моїм голосом, 

бо в них панує сумнів, викликаний тим, що вони бачать Мене, що проявляє Себе через 

неосвічений, незграбний і простий розум. 

21 Скільки з тих, хто переслідував і знущався наді Мною в минулому, тепер живуть у 

душевному спокої, який Я подарував їм як доказ Моєї любові, що все прощає. Але коли вони 

почули, що Я повернувся, їхні душі охопив страх, і тому вони несміливо прийшли, щоб 

переконатися, чи правда, що Я з'явився. Коли вони почули Мене, то затремтіли, бо відчули, що їх 

покликав Мій голос. 

22 Це люди, яких Я обрав, щоб нести світло і мир народам, і які були розсіяні і заховані серед 

людства. Але мій ясний і проникливий погляд знав, де знаходиться кожен з моїх слуг, щоб 

покликати їх і вказати на їхню місію, яку я все ще чекаю виконати. 

23 Світ байдуже дивився на земне життя Марії. Але істинно кажу вам, сьогодні ви впізнаєте її 

материнський голос, її люблячий голос, який є колисковою, розрадою, надією і бальзамом. Хтось 

це визнає, хтось заперечує. Але ніжно і з любов'ю вона розстеляє свою божественну мантію над 

всесвітом, і під нею дарує тепло і захист усім своїм створінням. Вона також спасає і викуповує, 

вона є Небесною Святинею, яка зберігає свої ще не розкриті таємниці. Якщо її тіло, як жіноче, було 

святинею, в якій безпечно лежало тіло Ісуса, - скільки ж тоді зберігає її дух для всіх її дітей! 

24 Наскільки глибоким був біль, яким світ пронизав серце її Матері, і з якою ніжністю вона 

ховає свої сльози, щоб показати вам лише солодкість своєї посмішки і любов своїх пестощів! 

Завжди між Моєю невблаганною справедливістю і гріхами людей стоїть заступництво і 

материнська любов Марії, Вашої Небесної Матері. 

25 З "хмари" Я говорю з вами і запрошую вас прийти до Мене. 

26 Я все ще бачу, як ви вивчаєте першу сторінку книги, але час Моїх настанов дуже короткий. 

27 Я хочу, щоб ви, коли прийдете до Мене, змогли сказати Мені: "Господи, ось плід моїх жнив: 

оновлення деяких моїх ближніх моїм прикладом". Бо якщо ви не виконаєте своєї місії, то не 

зможете увійти в Моє Царство. 
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28 Тричі Я пропонував вам спасіння душі, але ви залишилися глухими до Мого голосу. Це мій 

останній дзвінок до вас. Тому Я прошу вас послухати Мене, зодягнутися в смирення, зійти зі свого 

високого п'єдесталу і вигнати зі свого серця всяку ненависть. 

29 Моє слово не витіювате, воно просте, щоб ви всі його зрозуміли і не давали йому різних 

тлумачень. 

30 Серед народу Мого не повинно бути невігласів, бо Я наповнив вас мудрістю. 

31 На всіх деревах я бачу хороші плоди і інші, погані плоди. А з останнього не принесете Мені 

нічого. Вам судилося вибрати смачні страхи, які ви повинні піднести Мені. Ви вже знаєте про всі 

свої обов'язки. Раніше ви йшли по світу, спотикаючись, бо темна пелена застилала ваші очі. Але Я 

прийшов, як промінь блискавки вночі, щоб освітити ваші шляхи. Відтоді ви знаєте, куди йдете. 

32 Ви навчилися радитися зі своєю совістю, перш ніж зробити крок. 

33 Сьогодні, коли ви об'єднані, будьте слухняні Моєму вченню. Бо наближаються великі 

випробування. 

34 Учитель знову з вами. У цей день Я прийшов, щоб побалувати вас, піднести вас Своїм 

словом любові, подарувати вам Свій поцілунок миру і запитати вас, що ви пропонуєте Мені в 

своєму серці. 

35 Я прийшов не судити вас, а просити вас мати справжню любов і милосердя у своїх вчинках, 

прислухатися до голосу своєї совісті. 

36 У всі часи Я проливав за вас Свою Кров - іноді перед земним поглядом людей, іноді 

невидимо. Я завжди опікуюся вами, щоб ви не страждали в цьому світі і щоб після земного життя 

ви здобули вічне життя для своєї душі в потойбічному світі. Але ви Мене не зрозуміли, ви не 

послухалися Мого Слова, і тому в цей час Я прийшла з білої "хмари", щоб подзвонити у Свій 

мелодійний дзвін і попросити вас об'єднатися і полюбити один одного. 

37 Ви починаєте вчитися, але ще не зрозуміли навіть першої сторінки Моєї книги, хоча знаєте, 

що час, в який Я даю вам Своє повчальне слово, вже короткий. Ви повинні вивчити і осягнути Моє 

вчення і сміливо вирушити у свою подорож. Бо Я не прийму вас, якщо ви спершу не вивчили того, 

що Я дав вам за цей час. 

38 Ви змусили Мене плакати і проливали Мою кров, а тепер Я хочу, щоб ви прийшли до Мене 

і сказали біля Моїх ніг: "Учителю, ось настанова, ось урожай, ось добрий приклад, який Я дав 

людям. Є оновлене людство". 

Я хочу, щоб ви поставили переді Мною чоловіка і жінку, яких ви навернули. Бо без цього 

виконання місії ви не ввійдете до святилища Моєї прихованої мудрості. Тричі Я приходив у цей 

світ, щоб принести вам різні можливості для спасіння вашої душі. Але ви легковажно пустили Мої 

слова на самоплив і не послухалися Моїх заповідей. Тому я кажу вам, що це остання з тих 

можливостей і що ви повинні усвідомити те, що я зараз вкладаю у ваші серця, одягнувши 

смирення, зійшовши з п'єдесталу вашої фальшивої величі, викорінивши недоброзичливість і 

ненависть до ваших ближніх і об'єднавшись між собою. Бо про це Я прошу вас, щоб скіпетр Моєї 

справедливості не впав на людство. 

39 Ви більше не невігласи, бо Я рясно дав вам Свої настанови, і Я прошу вас: Чому Я бачу, що 

Мої учні не хочуть Мене розуміти і тлумачать Мої слова і Мої настанови по-різному і по своїй 

волі? Хіба Я не говорив з вами вашою мовою, простими словами, щоб ви всі Мене розуміли? Я не 

розмовляю з одними інакше, ніж з іншими. Тому Я не хочу, щоб ви завтра сказали Мені: "Учителю, 

ми не можемо Тебе зрозуміти, ми не осягаємо Твоїх настанов, і тому не виконуємо їх". Ні, Ізраїль, 

тобі необхідно викорінити отруту, яку ти все ще носиш у своєму серці в даний час. Ви повинні 

правильно сприймати цей закон, бо він не винен у ваших гріхах, і не тільки моя робота повинна 

бути винна в цих недоліках. Чому люди не змогли оцінити її, хоча Я дарую вам її білу і чисту, як 

сніг на полі? 

40 Спостерігайте і моліться, бо постійно бачу розбрат між одними і другими. Я бачу, що ви 

хочете відвернутися від Мого Закону, одні - відвернувшись від нього спиною, а інші - йдучи своєю 

дорогою, спотикаючись і впадаючи в терня, замість того, щоб праведно йти шляхом, який Я 

накреслив перед вами. 
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Скрізь ростуть дерева, які дають людству інший плід, ніж той, що Я даю вам. Але я бачу, що до 

нього домішаний і добрий плід, і тому кажу вам: Вилучіть поганий плід і залиште тільки добрий. 

Вибирайте їх і приносьте Мені тільки чисте насіння і золоту пшеницю. 

Ви більше не діти темряви, якими були раніше. Бо Я з'явився серед вас, як яскравий промінь 

блискавки, щоб освітити ваш шлях, щоб ви зрозуміли, що таке шлях істини. Тепер ви можете 

розпізнати його і йти по ньому, бо Я дав вам силу і взяв вас за руку, щоб ви зробили перші кроки, а 

потім йшли самі, але безпечно, без болючих переживань, не впадаючи в гріх і не дозволяючи 

спокусити себе злу, що панує у світі. 

41 Сьогодні ви вже не невігласи, сьогодні ви знаєте, як йти вперед, які справи ви будете 

робити, які є добрі, а які погані шляхи. Бо Я дав вам серце і совість, щоб ви радилися з ними. 

Тому Я давно прошу вас, щоб ви не їли забороненого плоду, щоб ви не витягали свого двосічного 

меча, щоб відсікти честь брата свого, щоб ви усвідомили щирість і досконалість Мого Закону, який 

був єдиним у всі часи, щоб ви піднялися з розумінням і доброю волею, виконуючи Мої Небесні 

заповіді, щоб на всій землі був мир і більше не знищували життя руйнування. Я не хочу бачити вас 

заплаканими і з гіркотою на вустах. Також в цей день Я дарую вам Свою Божественну милість. 

42 Блаженний приготований, бо він побачить мир на своєму шляху і відчує, як душа і тіло його 

переповнені Моєю милістю. З вічної слави Я посилаю вниз кришталеві води, щоб ви могли 

піднятися зміцнілими в цей час. Я дарую вам Свою любов потоками, щоб ви йшли вперед і 

усвідомлювали, що Я невтомний, щоб завтра ви брали Мене за приклад, позбавляючись від усякого 

матеріалізму, усякої суєти, і, несучи тільки добрі справи, були чистим дзеркалом, в якому це 

людство могло б споглядати себе. 

43 Я завжди приходив у пошуках заблукалих, щоб звільнити їх від гріха і наставити на шлях 

спасіння. Завтра прийдуть великі випробування, і це Моя воля залишити вас мужніми воїнами 

Ісуса, які зможуть боротися і вийти переможцями. 

44 Присутністю, владою і сутністю Я був серед вас сьогодні вранці. Даю вам хліб насущний і 

бальзам цілющий. Благословляю вас, ваших дітей, стражденних матерів, людей похилого віку. 

Всім дарую свій мир, свою любов і своє світло. 

45 Любіть, люди, любіть найчистішою любов'ю, яка може привести вас до істини. Тоді ви 

зрозумієте, що Я хочу сказати вам цими словами. Сила, яка рухала устами Ісуса, коли Він був з 

вами, була силою любові - тим голосом, яким Я кажу вам: "Я є дорога, істина і життя". 

46 Немає більшої сили, ніж сила тіла. Це також вогонь, який очищає, і вода благодаті, яка 

очищає. 

47 Скільки б я не говорив з вами, все одно є учні, які сьогодні вірять, а завтра вже не вірять, бо 

вони мають години віри і години сумніву. 

48 Я бачу у вас народ, який втомився від свого людського життя і надмірно зайнятий, і з цього 

виникає народ, який називає себе спіритуалістами, але живе дуже схильний до земних речей. 

49 Але Я сказав вам: Пробудіться до істини і не чиніть так, як книжники та фарисеї, які тільки 

чистять зовнішню частину посудини, або, коли намагаються робити добрі справи, думають, що не 

треба віддавати всього, бо тоді вони будуть бідні і не матимуть хліба насущного для своїх уст. 

50 О, як довго вам, хто так думає, доведеться блукати тінями! Ви будете народжуватися і 

відроджуватися до тих пір, поки не навчитеся дарувати любов, якої Я вчу вас. 

51 Я не хочу, щоб ви вічно були маленькими дітьми. Чи правильно, що цей народ у своїх 

молитвах говорить Мені: "Господи, я люблю Тебе", а потім не робить на своєму шляху діла 

милосердя? Чому я все ще ловлю тебе на обмані? Чому ви не проявляєте справжнього милосердя, а 

коли проявляєте, то лише для того, щоб вас бачили і чули? 

52 Ви обманюєте себе, а іноді хвалитеся своєю вірою, хоча віра ваша охолола. Тоді я бачу, що 

ви також холодні в милосерді, у вірності і в щирості. 

53 Істинно кажу вам: Ніхто не пройде через хресні двері, якщо не навчиться бути вірним. 

54 Улюблені учні, кажу вам: Якщо часом я звертаюся до вас з різкими словами, то вони не 

настільки вимогливі до справедливості, як ви заслуговуєте на неї за своїми вчинками. 

55 Я лише хочу очистити вас від недосконалостей Своїм словом. Де "білі шати", які ви повинні 

були приготувати для себе, щоб бути зі Мною на цьому бенкеті? 
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56 Я хочу проникнути у ваше нутро, щоб побачити своє святилище. О, людські душі, ви, що 

вважаєте, що народилися недавно, а насправді давно вийшли з Того, Хто несе в Собі любов Отця і 

любов Матері! Бо від Нього походить усяка досконала любов. 

57 Так само, як ви бачите, як розвивається тіло людини, так само розвивається і дух у ній. Але 

тіло наштовхується на межу у своєму розвитку, тоді як дух потребує багатьох матерій і вічності, 

щоб досягти своєї досконалості. 

58 Це і є причина вашого перевтілення. Ти народився чистим, простим і непорочним, як 

зернятко, з батьківського і материнського творчого духу Божого. Але не помиляйтеся, бо бути 

чистим і простим - це не те саме, що бути великим і досконалим. 

59 Можна порівняти з дитиною, яка щойно народилася, і досвідченою людиною, яка навчає 

дітей. 

60 Це буде вашою долею на всіх етапах життя, як тільки ваш дух буде розвинений. Але як 

повільно розвивається ваш дух! 

61 Минуло майже 2000 років відтоді, як Я навчив вас кількома словами, як увійти в Царство 

Боже: "Любіть один одного", - сказав Я вам. Ви жили багато разів, із земним тілом або без нього, в 

цій "долині" або в інших. Але ви не зуміли засвоїти урок. 

62 Вам доведеться пройти довгий шлях, перш ніж це піднесене вчення стане реальністю у 

вашій душі. 

63 Цей світ покликаний одухотворити себе разом з його мешканцями і таким чином покласти 

край стражданням і ударам долі. 

64 Вогонь Моєї любові розтопить сніг ваших сердець, і хоча пройдуть століття, Я буду 

продовжувати вчити, і ви нарешті навчитеся і полюбите. 

65 Пам'ятаєте Марію Магдалину? Ви не зрозуміли, який символ вона уособлює? 

66 Розум людини не розуміє Моїх символів, він зупиняється перед таємницею і 

задовольняється символом. 

67 Символи - це застарілі образи, яких не повинно бути в поклонінні людства Богу в епоху 

світла. 

68 Марія Магдалина - грішниця, як називав її світ - заслужила мою ніжність і моє прощення. 

69 Вона незабаром досягла свого спасіння, чого не буває з іншими, які лише впівсили просять 

прощення за свої гріхи. Якщо вона незабаром знайшла те, що шукала, то інші - ні. 

70 Магдалина була прощена, не вихваляючись своїм покаянням. Вона згрішила, як і ви 

грішите, але вона багато любила. Той, хто любить, може мати відхилення у своїй людській 

поведінці, але любов - це ніжність, що виливається з серця. Якщо ти хочеш отримати прощення - 

як вона, - спрямуй на Мене погляд, сповнений любові і довіри, і ти будеш звільнений від усіх 

гріхів. 

71 Та жінка більше не грішила. Любов, що переповнювала її серце, вона присвятила вченню 

Вчителя. 

72 Її пробачили, хоча вона зробила помилки. Але в її серці горів вогонь, який очищає, і через 

прощення, яке отримала грішниця, вона більше ні на мить не розлучалася з Ісусом. З іншого боку, 

мої учні залишили мене одного в найкривавіші години. Але ця маленька Марія не відокремилася 

від Мене, не відреклася від Мене, не злякалася, не засоромилася. 

73 Тому вона удостоїлася пролити сльози біля підніжжя мого хреста і над моїм гробом. Її дух 

незабаром знайшов спасіння, бо вона багато любила. У її серці також був апостольський дух. Її 

навернення сяє, як світло істини. Вона припала до моїх ніг, щоб сказати мені: "Господи, якщо Ти 

хочеш, я буду вільна від гріха". 

74 Ви ж - як часто хочете переконати Мене у своїй невинності, прикриваючи свої проступки 

довгими молитвами. 

75 Ні, учні, вчіться у неї, по-справжньому любіть свого Господа в кожному з ваших братів. 

Любіть багато, і простяться вам гріхи ваші. Ви будете великими, якщо дозволите цій істині 

розквітнути у ваших серцях. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 213 
1 Світло Мого Духа з вами, Христос над вашим духом, і людськими устами Він відкриває 

Слово життя і істини як шлях, що веде до Мене. 

2 Відкрий ворота Твого святилища, щоб я міг увійти в чистоту Твого єства. 

3 Ви називаєте цей день "Неділею Воскресіння", тому що це день, в який ви згадуєте події, які 

пережив Ісус на своєму земному шляху. 

4 Нарешті, зніміть завісу таємниці, щоб ви могли увійти до святилища істини. У цьому вченні 

Я відкриваю вам осмислені вчення, щоб темні пелени таємничості, якими ви раніше закривали Моє 

світло, зникли з вас. Слухайте: Тільки той, хто вмирає, може воскреснути. Чи вірите ви, що Ісус 

"помер" в той час? Чи змогли ви уявити свого Вчителя "мертвим"? 

5 Смерть" - це лише символ. Смерть" існує лише для тих, хто ще не досягнув усвідомлення 

істини. Для них смерть продовжує залишатися страшилкою, за якою ховається таємниця або 

небуття. Але вам кажу: відкрийте очі і зрозумійте, що ви теж не помрете. Ви відокремитеся від 

тіла, але це не означає, що ви помрете. Ви, як і ваш Учитель, маєте життя вічне. 

6 Коли Я залишив тіло, Мій Дух увійшов у світ духів, щоб промовляти до них словом істини. 

Що стосується вас, то Я говорив їм про Божественну Любов. Бо це і є істинне пізнання життя. 

7 Істинно кажу вам, що Дух Ісуса ні на мить не перебував у гробовій печері, Він мав багато 

справ любові, які мав зробити в інших світах життя. Мій нескінченний Дух мав багато одкровень, 

щоб зробити їх відомими - як і вас. 

8 Є також світи, де духовні істоти не вміють любити. Вони живуть у темряві і прагнуть світла. 

Сьогодні люди знають, що там, де панує недоброзичливість і егоїзм, там панує темрява, що війна і 

пристрасті - це ключ, який замикає ворота шляху, що веде до Царства Божого. 

9 Любов же - це ключ, яким відкривається царство світла, що є істиною. 

10 Тут Я давав про Себе знати через людські тіла, там Я безпосередньо спілкувався з вищими 

духовними істотами, щоб вони навчали тих, хто не здатний приймати Моє натхнення 

безпосередньо. 

11 Ці високі, світлі істоти є носіями голосу для вас тут. 

12 Тепер, я думаю, ви розумієте причину мого приходу в цей світ і причину мого відвідування 

тих світів. 

13 Я сказав духам: "Ви народитеся знову. Але перш ніж спокутувати свою провину в земному 

тілі, очистіть свою душу від усякого згубного враження, щоб у своєму переродженні ви були 

подібні до палаючих смолоскипів. 

14 Ті, хто має в собі світло Мого Святого Духа, подібні до палаючих смолоскипів. Ті, хто не 

хоче знати істини, подібні до погаслих смолоскипів, які не горять, бо не запалили себе на вогні 

моєї мудрості. 

15 Я не хочу, щоб ви були погаслими смолоскипами, бо тоді ви не зможете виконати своє 

призначення, тобто місію свого духу. 

16 Істинно кажу вам, що в моменти, коли Моє слово сяє крізь розум людини, тисячі і тисячі 

безтілесних сутностей присутні на Моєму прояві і чують Мій голос. Їх кількість завжди більша, 

ніж тих, хто фізично присутній. Вони, як і ви, поволі піднімаються з темряви, щоб увійти в Царство 

Світла. 

17 Ти безсмертний, Я ж казав тобі. Коли вмирають клітини вашого тіла, це не означає, що 

вмирає душа. 

18 Цей день пам'яті і поминання є символом слави душі, воскресіння, світла Вашого 

світильника. 

19 Мені було приємно заявити про Себе серед вас у ці пам'ятні дні, щоб пробудити у ваших 

серцях почуття віри, милосердя, одухотворення. Я використав ці години для того, щоб очистити і 

очистити ваші серця. 

20 Навіщо ви осквернили себе? Тому що ви не дозволили собі керуватися силою Духа, силу 

якого ви переплутали з силою вашої людської волі, ваших суєт і ваших примх. 



U 213 

34 

21 Необхідно, щоб ви проникли у своє серце, у своє внутрішнє єство, щоб ви знали, наскільки 

ви прислухаєтеся до голосу совісті, в якому стані любові ви перебуваєте до свого ближнього. Тоді 

ви будете знати, наскільки ви палаєте смолоскипами чи погаслими смолоскипами. 

22 Кажу вам: по вашій любові буде і сила, і добро, і світло, яким ви володієте. 

23 Ви теж матимете свій день визволення і свій день прославлення. Який це буде день? Той, 

коли ти перемагаєш на полі бою свого життя. 

24 Земля - поле бою, є чому повчитися. Якби це було не так, то вам вистачило б декількох 

років життя на цій планеті, і вас не посилали б знову і знову народжуватися заново. Немає 

темнішої і похмурішої могили для духу, ніж його власне тіло, коли до нього прилип бруд і 

матеріалізм. 

25 Моє Слово піднімає вас з цієї могили і надалі дарує вам крила, щоб ви злетіли в краї миру і 

духовного світла. 

26 Наскільки ваша душа перемагає темряву і долає перешкоди, настільки в ній з'являється 

світло. Тому одні пройдуть цей шлях за більший час, ніж інші. 

27 Великим буде той, хто йде шляхом духовного прогресу і, проходячи через земні життя і 

віки, досягає світла, досвіду і висхідної еволюції. 

28 Після цієї боротьби, зусиль і сліз, ви відчуєте своє звільнення і своє небо - те, в якому ви 

підніметеся повністю осяяні світлом Духа. 

29 Небеса - це не конкретне місце, небеса - це кінцева мета еволюції душі. Оскільки цей рай не 

є певним місцем, ви повинні зрозуміти, чому ті, хто сумнівається в існуванні світлої душі, кажуть: 

"Я помру" і думають про смерть як про кінець. Але ті, хто вірить у вічне життя, кажуть: "Я буду 

жити вічно". 

30 Ті, хто матеріалізує свою віру і релігійну практику, розуміють і шукають Бога в обмеженій 

формі. 

31 Спіритуаліст знає, що Всевишній є у всьому, що світ, всесвіт і нескінченність пронизані 

моєю сутністю і моєю присутністю. 

32 Той, хто визнає і розуміє мене таким чином, є живим храмом Бога і більше не буде 

матеріалізувати одкровення Духа через символи або образи. 

33 Не кажіть більше, що є тільки одне небо і одна земля, і що це певні місця. Існують мільярди 

світів. Не забувайте, що Я сказав в Ісусі: "У домі Мого Отця є багато осель". 

34 Добре, що ти дотримуєшся законів своєї природи в матеріальному житті. Однак, розумійте, 

що ці закони не вічні. 

35 Я знову прийшов до смиренних, бо саме вони найкраще розуміють ці слова. Пам'ятайте, що 

Я сказав: "Хто принижений, той вивищиться". 

У цей день, який ви називаєте Днем Воскресіння, одухотворяйте себе так, щоб ви могли 

сказати: "Я - храм і світильник, Я - приношення". 

Любіть один одного, люди, бо хто любить, той носить у собі небо.  

Благословенні люди, душі дванадцяти колін Ізраїлевих, що втілилися в цей час, щоб утворити 

щит людства, - Я готую вас духовно і фізично, щоб зробити з вас готове знаряддя і направити вас 

на цей шлях, який Я ставлю перед вами, щоб ви могли залишити свій приклад новим поколінням. 

36 Серед вас є нащадки Рувима, Дана, Юди та Левія, Іссахара та Завулона і всіх 

родоначальників племен, і як сильні духом, якими ви є, ви будете продовжувати проявляти цю 

силу і віру в свого Бога. 

37 Ім'я "Ізраїль" не може бути знищене, і хоча цей народ зазнав заздрощів, випробувань і 

переслідувань, він не загине, бо є насінням ваших праотців, які були племенем і життям багатьох 

поколінь. Сьогодні ви бачите цю расу занепалою і виродженою у великій мірі, тому що вона 

полюбила свою "плоть" більше, ніж душу, і стала пишатися своїми дарами. Тому Я змусив вас 

втілитися в іншій землі, в іншій расі, щоб ви не потрапили в ці помилки. 

38 Одухотворення надихало вас від початку часів. Це насіння, дане вам для дбайливого 

плекання, і Я поклав на вас завдання передати його всім народам без розрізнення раси. Сьогодні, в 

кульмінаційний момент часу, Я приходжу до вас, щоб вимагати від вас звіту за це насіння. 
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39 Ви, люди, всі несете в собі це насіння, бо до того, як ви прийняли земне тіло, ви були 

духовними істотами, і одухотворення - це шлях, який призначений для вас, на якому ви маєте 

вдосконалювати себе. 

40 Ви - найобдарованіші люди. Але ви не знали, як використовувати свої дари, не хотіли 

тлумачити Мою Волю. Ти полюбив цей світ, який Я приготував для оновлення, розвитку і 

благословення твоєї душі, як свій вічний дім, і пустив у ньому глибоке коріння. Ви забуваєте про 

духовне життя і не готуєте свій вхід в цю "долину", яка вас чекає. 

41 Ось, той світ заселений душами, які через свою недостатню духовність, підготовленість 

мають мало заслуг. Але скільки болю, скільки докорів сумління охоплює їх. Ви не повинні 

заселяти цей світ, не дозволивши спочатку просунутися тим душам, які, чи то через невігластво, чи 

то через бунт, не змогли здійснити своє сходження. 

42 Те, що людство називає прогресом, для душ таким не є. Бо якби вони були піднесені, то 

любили б Мене більше, ніж усе створене, і був би мир і злагода між людьми. Але вони пропонують 

Мені лише свою духовну нужденність і невігластво. 

43 Як важко людям навертатися до добра. Ви не дотримуєтеся Моїх законів і не хочете 

змінювати своє життя. Моє слово ображає вас, коли я говорю вам про оновлення. Чому ви хочете, 

щоб Я мовчав, хоча ви врятовані? 

44 Будь сильним, Ізраїлю, борись зі злом. Дійте навіть проти себе, якщо на вас є сліди зла. 

Очищайте атмосферу, якою дихаєте, долайте будь-який чужорідний вплив, використовуйте свої 

здібності і можливості, пильнуйте і моліться. 

45 Зміцнюйте віру народу і будуйте з нею вежу таку високу, щоб вона сягала небес, а основа її 

була непохитною. 

46 Своєю молитвою і духовними справами ви можете зупинити наростання руйнівних сил 

природи. Бо після 1950 року вони будуть розв'язані з більшою силою, ніж сьогодні. Людство 

очиститься, щоб прийняти Добру Новину, і після великого болю воно побачить сяйво веселки миру 

і відчує Мій заклик, що запрошує його увійти в нове життя. 

47 Сьогодні, коли ви повернулися на Землю, ви свідчите про Мою Присутність. Це одне із 

завдань, яке завжди стояло перед вами. Але ви дивуєтеся, коли Я говорю з вами таким чином, тому 

що ви вважаєте, що не знаєте минулого своєї душі. Але цей слід настільки глибокий, що ні ти, ні 

час не в силах стерти історію твого життя. 

48 Я навчаю вас, щоб потім ви могли проповідувати Моє вчення. Ті, хто почують вас, 

здивуються вашим словам і приймуть вас за нових пророків і апостолів. Тоді вони вас полюблять. 

Дбайте про те, щоб ваша праця приносила плоди. Не сійте на безплідній землі, не виставляйте 

мою працю на посміховисько. Будьте мудрими і догоджайте тим, хто вас просить, і прощайте тим, 

хто не вміє вас прийняти. 

49 Моє Слово знайшло відгук у ваших умах, і Мій Дух, як Учитель, радіє, навчаючи Моїх 

нових учнів. 

50 Якщо ви добре подумаєте, то виявите, що Я завжди був з вами, і що з першого одкровення 

Моє послання вело людей по шляху одухотворення. Цілком природно, що після декількох тисяч 

років життя людських душ на цій землі, Я повинен принести вам вчення з більшим одкровенням, 

ніж те, яке ви маєте зараз. 

51 Моє Вчення, яке в усі часи є поясненням Закону, прийшло до вас як шлях до Світла, як 

безпечний пролом для душі. Але люди, користуючись свободою волі, якою вони наділені, і 

бажаючи визначити шлях для свого життя, завжди обирали легкий шлях матеріалізації, одні 

абсолютно не прислухаючись до покликів совісті, які завжди спрямовують до духовного, а інші 

створювали культи і обряди, щоб переконати себе, що вони твердо йдуть духовним шляхом, хоча 

насправді вони такі ж егоїсти, як і ті, хто вигнав Моє Ім'я і Моє Слово зі свого життя. 

52 Якби ви побачили звідси "духовну долину", де живуть матеріалізовані істоти - ті, хто нічого 

не зробив для духовної подорожі після цього життя, - ви б жахнулися. Але ні на мить не скажеш: 

"Яка страшна Божа справедливість!". Ні, натомість вигукнете: "Які ми жорстокосерді, які ми 

несправедливі і жорстокі самі до себе! Наскільки ми збайдужіли до своєї душі, наскільки ми стали 

холодними, як учні Ісуса!". 
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53 Ось чому Отець дозволив цим істотам іноді проявлятися у ваших життях і приносити вам 

болючі, гнітючі звістки про своє темне і немирне життя. Вони є мешканцями світу, в якому немає 

ні сяючого світла духовних домів, ні краси землі, яку вони населяють. 

54 Ця широка долина розгубленості, каяття, болю, мороку і відчаю освітлюється лише світлом 

совісті, яке пробуджує одну за одною ці істоти. Коли це світло, нарешті, пронизує всю душу, вона 

впізнає свій шлях, вона скидає з себе одяг матеріалізації, який все ще був на ній, вона знову 

відчуває, що вона жива, що вона знову воскресла, що голос кличе її з нескінченності, і що цей 

голос - голос Отця, який від початку часів намітив їй шлях до світла і блаженства. 

55 Нехай ніхто з вас не перебуває в темряві розгубленості і не п'є чашу сліз покаяння. 

56 Щоб позбавити себе тієї нескінченної гіркоти, змилосердьтеся над своєю душею, робіть 

справжні справи любові, а не видимі справи, якими ви намагаєтеся себе обдурити. 

57 Моє вчення несе духовність, а духовність - це правдивість, щирість, світло, щирість і любов. 

58 Це Мій шлях, єдиний і неповторний - той, що був позначений для вас від початку і 

записаний у кожній совісті. 

59 Мій голос, що звучить знову в найпотаємнішій частині вашого єства, кличе вас на 

загублений шлях, на забутий шлях, щоб ви могли придбати заслуги, які будуть світлом, 

задоволенням і піднесенням для вашої душі, коли вона повинна буде пройти крізь завісу туману, 

що існує між матеріальним і духовним. 

60 Я говорю вам про цю завісу тому, що ваш низький рівень духовного розвитку ще не 

дозволяє вам об'єднати всі існуючі світи життя в один. Подібно до того, як відсутність братерства 

розділила вас на землі на народи і нації, так і у Всесвіті незрілі істоти побачили себе розділеними 

світами, рідними планетами і світовими просторами. 

61 Настане час, коли кордони цього світу будуть зняті любов'ю і коли світи наблизяться один 

до одного через одухотворення. 

62 До того часу триватиме боротьба між совістю і свободою волі, яку людина буде 

використовувати і використовувати, щоб робити зі свого життя те, що їй заманеться. 

63 Боротьба між цими двома силами досягне свого апогею і перемога буде на боці Духа, який в 

абсолютній жертві любові до свого Отця скаже йому: "Господи, я відрікаюся від своєї свободи 

волі, виконай в мені одному Твою волю". 

64 Я благословлю того, хто таким чином прийде переді Мною, і огорну його Моїм світлом. 

Але я хочу, щоб він знав, що я ніколи більше не відберу у нього ту благословенну свободу, якою 

він був обдарований. Бо хто виконує волю Отця свого, хто вірний і слухняний, той гідний довіри 

Господа свого. 

65 Ти розумієш, що Я говорив тобі про духовне життя? Подивіться, як просто і ясно духовне, 

на відміну від ваших повчань і настанов, які все ускладнюють. 

66 Подумайте про це, учні. 

67 Відкривається Моя таємна скарбниця, і Я дозволяю дещо з неї відкривати людям через 

глашатая. 

68 У 1866 році засяяла зірка, подібна до тієї, що сповістила про народження Месії. Мало хто це 

бачив, бо світ спав. 

69 Цією зіркою був Ілля, і з його проявом через розум Роке Рохаса відкрилася нова духовна 

епоха. Своїм світлом він освітлював шлях, щоб вести людей і сповіщати їм час великих одкровень. 

Однак, оскільки Ілля є Моїм пророком і Моїм предтечею, Я пророкував через його дух час Моєї 

маніфестації таким же чином. 

70 Перші слухачі, перші свідки того мітингу були здивовані, почувши, що слова, які говорив 

Роке Рохас, йшли не від нього, а ззовні, що це було слово, сповнене розради, обіцянок і надії. 

71 Невелика кількість учнів зростала і перетворилася на великий народ, який згодом, 

отримавши через нових глашатаїв присутність Учителя, впізнав у Слові плід божественного смаку 

і духовної сутності, який єдиний міг втамувати їхню спрагу і задовольнити голод. 

72 У цій спільноті виникло нове апостольство, яке складається з простих і смиренних сердець, 

але сповнених любові та віри йти за мною. Звичайно, серед них не обійшлося без нового Фоми, 
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який повинен був побачити, щоб повірити в мою присутність, - нового Петра, який, хоч і повірив у 

мене, але відречеться від мене зі страху перед людьми, і нового Іуди Іскаріота, який зрадить мене, 

спотворивши моє слово і істину заради грошей і лестощів. 

73 Натовпи, що складають цей народ, множилися і розгалужувалися по містах, областях і 

селах; і з цього народу вийшли апостоли істини і праведності, самовіддані працівники, сповнені 

ревності у вченні свого Господа, і пророки з чистими серцями, які говорили істину. 

74 Я саджаю їх за незмірно великий, невидимий духовний стіл, щоб вони їли Мій небесний 

хліб і пили Моє вино вічності, щоб їм ніколи не бракувало сил у своїй місії. Деякі залишаються 

духовно байдужими, слухаючи, але є й такі, що безперестанку запитують Мене, бо вони допитливі. 

Мене запитують, чому Я відкриваю Себе людству саме в такому вигляді, чому Ілля прийшов 

раніше, хто такий Ілля і хто такий Роке Рохас, і хто зняв Сім Печаток. 

75 Відповідаю і наставляю всіх з любов'ю досконалого Вчителя. Якщо декого бентежить те, що 

я не приходжу серед пишних вівтарів чи показних церемоній, то їхня духовність підказує іншим, 

що Ісус ніколи не шукав ні помпезності, ні марнославства, але сердець. 

76 Я завжди приходив у бажанні вашої душі, а не тіла. Бо матерія тіла належить землі, утроба 

якої її бажає, а душа через свою совість завжди буде чути божественний голос, що кличе її. 

77 Час Моєї проповіді при Моєму теперішньому, останньому пришесті є довготривалим. Вона 

охоплює період з 1866 по 1950 роки. 

78 Першими плодами Моїх настанов буде ваше духовне і фізичне оновлення, шляхом усунення 

ідолопоклонства, фанатизму, забобонів, фальшивих тлумачень, а також егоїзму, 

недоброзичливості, пороку і всякої плями. Коли це станеться, ви зможете говорити про Мій Закон, 

нікого не вводячи в оману. Тоді ви не будете накладати свої помилки на Моє вчення і не будете 

намагатися приховати їх, залишаючи їх тільки для себе. 

79 Підніміть свою душу через більш досконалу практику релігії, і підніміть своє серце через 

доброчесне життя, тоді ви будете як початок нового світу, нового людства, яке знатиме, як 

піднятися на фундаменті одухотворення, який Я несу вам у Моєму Одкровенні Третьої Ери. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 214 
1 Я даю вам Своє Слово через людські вуста, бо ви навіть не сприймаєте тих послань, які Я 

постійно посилаю людям. Ось чому Мені довелося проявити Себе через інтелект людини. Я не 

потребую людських інструментів для того, щоб виявляти Себе. Це ви цього потребували. 

2 Мій люблячий Закон прийшов лише для того, щоб прибрати будяк за будяком зі шляху, щоб 

ви могли прийти до Мене. 

3 Для Отця немає нічого неможливого чи важкого. Тому Я зробив саму людину знаряддям 

Свого прояву, і тим самим довів Свою любов до вас, прощаючи ваші недосконалості і не 

ображаючись на ваші недоліки. Я також давав вам докази Моєї сили, коли передавав вам Моє 

мудре, любляче, Божественне Слово через убогий інтелект і через нечисті і незграбні вуста. 

4 Ви всі бачили це диво, коли відчували, як зникала матерія тіла носія голосу і ви відчували 

присутність Вчителя. Ви раділи божественному слову, ви відчували себе перенесеними у світ 

світла, ви насолоджувалися духовним спокоєм піднесення. 

5 Скільки часу пройшло, поки Учитель розмовляв з вами? Як довго Ви перебували в цьому 

піднесеному стані? Ти не можеш сказати, бо в ту годину ти був поза часом. 

6 Потім, коли закінчувалося повчальне слово, у вас виникало нескінченне бажання 

повернутися до себе додому, щоб повторити Мої слова. У вас було благородне бажання зустріти на 

дорозі того, хто вас образив, щоб пробачити йому, або того, хто потребує, щоб принести йому 

Добру Новину про Мою Присутність. 

7 Коли ви нарешті зустрічаєте когось, кому хочете передати почуте, ви розумієте, що ваші 

губи занадто незграбні, щоб передати цю божественну настанову, і тоді ви усвідомлюєте, що це 

слово дійсно глибоке, і що спосіб, у який ці носії голосу стають активними, також заслуговує на 

вашу увагу. 

8 Тим, хто страждає через те, що вважає себе занадто незграбним для вираження 

Божественного слова, Учитель говорить: "Не хвилюйтеся, бо потроху ваші дари розкриватимуться, 

поки не настане день, коли вам не знадобиться навіть прояв через глашатаїв. Бо послання, яке я 

посилаю вам, ви отримаєте безпосередньо через досконалий діалог духу з духом. 

9 Коли ви будете готові зробити цей крок - уважно прислухайтеся до того, що Я говорю вам 

зараз: життя тоді буде для вашої душі, для ваших почуттів і для вашого розуму як потік мудрості, 

як пісня любові, як драбина, що веде вас нагору до Творця. 

10 Скоріше досягайте цієї висоти, люди, щоб жити високо, духовно і в істинній гармонії з усім 

створеним. 

11 Нині ви лише маленькі діти-учні безмежного за силою і мудрістю вчення. Але Той, Хто 

навчає вас цьому, є Володар усіх Володарів. Дозвольте Йому добровільно вести вас, і ви побачите, 

як Його любов прибере зі шляху кожну тернисту огорожу та камінь спотикання. 

12 Моє Слово в цю Третю Епоху хоче заповнити ту безмірну порожнечу, яка існує в душах 

людей - порожнечу, яку люди ніколи не могли заповнити через людську любов, через багатства 

світу, через зовнішні обряди і культи. 

13 Жадане послання нині прийшло до вас, благословляючи тих, хто його чекав, і пробуджуючи 

тих, хто спить. Моє послання для всіх, і всі дізнаються його в ту годину, коли воно поступово дійде 

до кожного серця, кожного народу і кожної нації. 

14 Моє Слово - це світло правди і справедливості, яке світить у темряві цього людства. Вона 

промовляє до вашої душі і надихає її на роздуми, щоб вона могла пізнати причину Мого приходу і 

розкриття кожної таємниці. 

15 Щоб людина співала гімн миру, вона повинна любити і прощати. Більше не живити егоїзм, 

ні образи, ні ненависть, ні оману. Бо тоді ви зупините Духа Мого, що хоче прийти до вас, щоб 

утвердити Царство миру між людьми. 

16 Так, люди ─ хоча ви лише мала частина людства, але ви знаєте, яка моральна і матеріальна 

розруха існує. Ви бачите їхні злидні і нужду, їхні страждання і відчай. Ці страждання і біль терпить 

не тільки тіло, але й душа, яка ослабла від беззаконня. 
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17 Будьте лідерами своїх ближніх, будьте Моїми першовідкривачами. Відчуйте Мою любов і 

любіть безумовно і безкорисливо. Станьте просвітленими і несіть це світло по світу. Надихайтеся 

істиною і заглиблюйтеся у великі одкровення, які Я давав вам протягом століть, і несіть ці знання 

тим, хто знає менше за вас. 

18 Проникніться цим світлом і відкрийте для себе можливості, якими Я наділив вашу душу. 

Якщо ви тоді скористаєтеся цінністю цих дарів, то навчитеся любити життя, і вже в цій земній 

долині, в якій ви живете, ви полюбите і пізнаєте життя вічне. 

19 Любіть і прощайте багато, якщо хочете називати себе Моїми апостолами. Думай про Мене - 

і зникнуть твої біди. Не відчувайте болю, коли вас ображають. Благословіть і залиште Мені вашу 

справу. Тоді ви будете почувати себе щасливішими, ніж ті, хто вважає себе багатими завдяки своїм 

багатствам. Бо тоді ви будете прощені. Ви не знаєте, чи не є це прощення ціною вашого спасіння. 

Цим вчинком ви зможете просвітлити душу того, хто заподіяв вам страждання, і тим самим ви 

врятуєте і його. 

20 Любіть усе, навіть повітря, яким дихаєте, бо в ньому - Моя любов, як і в усьому творінні. 

Любіть час і годину, в якій живете, бо Мій Дух проявляється в усьому. Хіба ви не відчуваєте, як 

природа, яка вас оточує, просить миру і любові? Я відновлю всі сили природи, Я відновлю всі 

створіння. Людині ж доведеться понести всі наслідки своїх помилок, які стали причиною 

руйнувань. 

21 Цей хліб, який Я даю вам у цей час, є тією поживою, якої потребує людство - єдиною, яка 

може зміцнити його. Прийміть його з любов'ю і станьте сильними через нього, щоб виконати своє 

завдання. 

22 Живіть повноцінним життям, живіть впевнено і терпляче, щоб ви могли довести свою віру. 

Нічого не бійтеся, Я з вами. Якщо ви сильні, ви зможете бачити, як ваше місто руйнується камінь 

за каменем, і не впадати у відчай. Бо в вас є божественна сила, та частка Мого Духа, з якою ви 

можете здійснювати великі справи в серцях ваших ближніх. Можна дарувати радість стражденним, 

можна осушити сльози, можна відновити пригнічений дух. Справа, яку ви робите з вірою і 

любов'ю, буде великою і незнищенною. 

23 Нехай Моя любов веде вас до вічного життя. Відкрийте свої очі і розділіть славу і красу, яку 

Я створив для щастя всіх Моїх дітей. Моє благословення поширюється на всіх, віруючих і 

невіруючих. Я роблю шлях вільним від терня, щоб ви більше не боліли ногами і завжди йшли 

безпечно в послуху своєму Небесному Отцю. 

24 У Своєму Слові Я приношу вам зцілення від ваших страждань, у вашому Слові Я вкладаю 

бальзам для хворих. Але зрозумійте, люди, що цей бальзам не тільки для тіла, а й для душі. Не 

тільки для того, хто живе у світі, але й для того, хто перебуває в духовному. 

25 Часом, коли Я говорю з вами через цих носіїв голосу, Я бачу, що одні оточені збентеженими 

душевними істотами, інші одержимі ними, а треті переслідувані ними. Вони панують над вашою 

волею, плутають ваш розум або роблять ваше тіло хворим. Тоді Я говорю з ними мовою духу і 

прибираю їх з вашого шляху. Але не все повинен робити Майстер. Я хочу, щоб ви знали, з якої 

причини ці істоти, ваші духовні брати і сестри, вторглися у ваше земне життя, і що ви повинні 

робити, щоб звільнитися від їх поганого впливу і одночасно внести світло в ті душі, які 

заслуговують на ваше співчуття. 

26 Ті душі, які вже не належать людському життю, приходять до людей і ще живуть з ними. Я 

давав вам багато уроків про це в Другу Епоху, коли використовував випадки, коли до Мене 

приводили одержимих. Але ті люди і їхні жерці не змогли збагнути сенсу тих одкровень і судили 

Мене по своїй поганій думці. 

27 Зараз Я поширюю Своє вчення, щоб ви могли мати це знання і щоб дати вам зброю для 

боротьби і перемоги над плутаниною. 

28 Учні: Причиною присутності серед вас збентежених духів без миру і без світла є погані 

думки, погані слова, низькі пристрасті, погані звичаї, пороки. Все це - як сила, що притягує до себе 

всіх тих, хто - через те, що не очистився - змушений шукати нечисті "оселі", щоб оселитися в них. 

Це істоти, які вже не мають земних тіл, які у своєму сум'ятті шукають чужорідні тіла, щоб через 
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них виразити себе. Але в результаті їхньої плутанини і впливу, єдине, чого вони досягають: 

порушують спокій, затьмарюють розум або роблять хворими тих, до кого вони наближаються. 

29 Ці духи - уособлення хвороби, мешканці тіньових царств, які не знають, що таке життя і що 

таке смерть. 

30 Я, Світло Духа, шукаю одну заблукалу людину за іншою, одну за іншою з померлих для 

духовного життя, щоб позбавити їх від мук і дати їм відчути спокій - той спокій, який приходить 

від розуміння. Але ще раз кажу вам, що не тільки Учитель, а й учні повинні нести світло тим 

істотам, які хоча і невидимі для ваших земних очей, але відчутні для чуттєвості того, хто вміє 

підготувати себе. 

31 Правильний спосіб боротьби з поганими впливами того світу, який численніший і 

сильніший за ваш, - це молитва, вірність настановам мого вчення і наполегливість у добрі. Той, хто 

воює цією зброєю, не тільки визволяє себе, але й рятує і визволяє своїх духовних братів і сестер. 

32 Як ви могли б бути спіритуалістами, якби не знали цього вчення? Як зцілення, яке 

практикував Ісус, могло б бути повним, якби Він не показав зцілення одержимих? 

33 Уважно вивчайте Мої слова і не намагайтеся робити з Моїх повчань науки, не 

використовуйте те, чому Я навчив вас, щоб звільнити вас, не люблячи тих, хто, можливо, викликав 

у вас жах, бо тоді ви впадете в темряву разом з ними. 

34 Коли ж ви своїми добрими справами зробите цю землю світом, з якого кожен, хто живе 

через неї потривожений, згодом піде далі, сповнений світла? Коли ж ви, нарешті, перестанете бути 

придатним притулком для присутності того світу поганих впливів? 

35 Якщо ви не візьмете до уваги цю реальність, то ніколи не зможете звільнитися від цих 

пасток і не зможете нічого зробити на благо величезної кількості бідних душ. Ви будете - як одні, 

так і інші - хворими людьми, які постійно передають свої хвороби один одному. 

36 Подумайте ж про мету Мого вчення, про сенс Мого Другого пришестя, про все, що несе 

Моє Слово своїм світлом, щоб ви більше не вважали себе єдиними мешканцями цього світу. 

Побачте все, що вас оточує, і станьте воістину дітьми світла. 

37 Слухайте Мене, осягайте Моє Слово, і Я запевняю вас, що тоді ви швидко станете учнями 

Вчителя всіх віків і всіх епох. 

38 Народе Ізраїлю: Ти загартувався у багатьох битвах протягом століть, зазнав лихоліть 

рабства, переслідувань, довгих поневірянь. Відпочивайте, а тепер будьте вільні на цій землі, яку Я 

даю вам як тимчасовий дім. У цей час ви не підете шукати землі, що тече молоком і медом, і не 

вирушите в Самарію, але будете шукати Моє Духовне Царство. Ви прийдете в цю величезну 

"долину", яка запрошує вас насолодитися миром, дозволити собі бути обійнятими світлом моєї 

мудрості і відновити втрачену силу. 

39 Розкрийте свою душу, бо ви живете в новий час, і як первісток Сина Отця, ви започаткували 

серед людства цей етап одухотворення, який належить вам. 

40 Перш ніж приступити до своєї місії, слухай Мене і вчися у Мене. Моє Слово - це підручник, 

і коли ви зрозуміли його уроки, йдіть до своїх ближніх, проповідуйте і додавайте до ваших слів 

свої справи. Моліться і спілкуйтеся зі Мною і з вашими ангелами-хранителями, щоб ваше 

натхнення було плідним. Я запрошую вас почати життя внутрішнього споглядання, щоб ви могли 

сконцентрувати всі свої сили на виконанні своєї місії. Тоді за короткий час ви відчуєте 

перетворення свого єства. Ви ясно побачите своє призначення і будете як маяк світла, який буде 

освітлювати шлях ваших ближніх. 

41 Ви не будете боятися майбутнього, тому що ви знаєте, що Я - ваш провідник і що Я 

забезпечив все справедливістю. Настане момент, коли ви відчуєте натхнення від Мене, і, ведені 

своїм духом, ви будете шукати хворих і давати їм розраду. Ти звернешся до тих, хто голодує і 

жадає істинного знання, і даси їм Слово, що є світлом. Ви також підете до позбавлених спадщини, 

принижених, і їм також подасте руку. Тоді ви незабаром побачите, як ви перетворитеся на 

порадників, на провідників і захисників людей. 

42 Чим більша руїна, в яку потрапили ваші співвітчизники, тим більшим має бути ваше 

терпіння і співчуття до них. 
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43 Ви знаєте, що ви усі були спочатку чистими, і що врешті-решт ви знову станете чистими. Не 

забувай про своє походження і поспішай на шлях, щоб швидше повернутися до Мене. 

44 Людство розмножилося, і земля повниться цим насінням. Людина виконала Мою заповідь, 

яку Я дав їй на початку часів. Але є багато законів, яким він не вмів підкорятися. Не любов 

спонукає його до великих справ. Це не та причина, заради якої він трудився. Його душа опустилася 

дуже низько, і в своєму падінні вона втратила рівновагу. Але Я зупиняю її і змушую повернутися 

на той рівень, на який вона заслуговує Чесноти, які Я вклав у душу, настільки великі, що - якби 

вона захотіла ними скористатися - вона була б на дуже високому рівні, і біль не заволоділа б нею, 

щоб змусити страждати. 

45 Ви ще можете повернути втрачене. Саме тому Я прийшов до вас і даю вам всі засоби для 

досягнення вашого піднесення. 

46 Прийдіть до Мене, людство, просіть Мене, і Я дам вам. Мої дари благодаті не 

припиняються, джерело переповнене благодаттю для кожного, хто її просить. Я прощаю вас і 

роблю вас чистими, щоб ви могли почати виконувати свою місію. 

47 Ласкаво просимо до джерела натхнення, де втамовується спрага і зникає втома. У Мені - та 

кришталево чиста вода, що втамовує спрагу душ до любові. 

48 За цей час ваш життєвий шлях став небезпечним, а щоденна праця - важкою. Тому Я 

прийшов, щоб осяяти ваше паломництво світлом Мого Слова, яке є надією. У Своєму вченні Я 

постійно підбадьорюю вас і нагадую, щоб ви не забували про швидкоплинність вашого існування, 

після якого на вас чекає потойбічне життя, що огорне вас своїм спокоєм. 

49 Ви - воістину пустельні мандрівники, які живляться сутністю Мого Слова, і, підбадьорені 

вірою душі, прямуєте до мети, якої повинні досягти. 

50 Віра - це сила, яка підносить, перетворює і просвітлює. Через неї людина може піднятися до 

свого Творця. Бо його світло освітлює шлях Закону, яким людина досягає Отця. 

51 Ось так, з цією вірою, ви йдете своїм шляхом, приймаючи з повною згодою душі і тіла 

підводні камені і удари долі, які несе цей час. Але прийде день, коли ви будете говорити про Мене і 

свідчити про те, як Я був з вами, як ви чули і бачили Мене, а також як ви отримували Мою 

натхненну передачу. Я оголошую вам, що ви знайдете людей, підготовлених до розуміння вчення 

про одухотворення. Сьогодні ви не можете проголошувати, що Учитель серед вас, бо вам не 

повірять і вважатимуть вас божевільними. 

52 Подивіться на історію, як натхненних Богом завжди недооцінювали, бо люди, покриті 

матеріалізмом, не можуть бачити істину. 

53 Те ж саме буде відбуватися і з вами, коли ви будете говорити про Мою Роботу, коли будете 

зустрічатися з тими, хто впав у фанатизм, невігластво і матеріалізм. З ними ти будеш пояснювати 

Моє вчення, і кожен зрозуміє його відповідно до свого духовного розвитку. Але врешті-решт ця 

правда засяє, бо Я є істина. 

54 Коли люди досягнуть миру, настане час, коли Учитель відкриє вам великі вчення для душі - 

одкровення, які будуть зрозумілі прийдешнім поколінням, які матимуть більшу еволюцію. 

55 Ви зі Мною і вчіться сіяти, знаючи, що плодами будуть насолоджуватися ті, хто прийде 

після вас, хоча вони і не зустрінуть тих перешкод, з якими зіткнулися ви. Але вони все одно будуть 

судити про ваші справи. Тому залишайте на своєму шляху слід любові і милосердя, щоб у 

духовному плані ви мали задоволення від того, що виконали закон, якого Я навчив вас. Шукайте 

Моє Слово і дозвольте Мені судити вас. А поки що виправляйте своє життя і свої справи. 

56 Якщо ви хочете, щоб ваші ближні дізналися, що ви є Моїми учнями, нехай вони дізнаються 

про це через лагідність вашого серця. Нехай смирення відображається у ваших вчинках, бо хто 

лагідний серцем, той лагідний душею. Горда і марнославна людина здається сильною, але 

насправді вона бідна душею. 

57 Спіритизм руйнує звичаї і традиції, запроваджені людьми, які зупинили дух. Спіритизм - це 

безперервний розвиток і піднесення духу, який очищає і вдосконалює себе за допомогою своїх 

здібностей і якостей, поки не досягне свого Творця. Спіритизм показує спосіб, в який дух виражає, 

відчуває і приймає свого Господа. Спіритизм звільняє дух і приводить його до розкриття. 
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58 Духовне - це всесвітня сила і всесвітнє світло, яке є в усьому і належить кожному. Моє 

вчення нікому не здасться дивним. 

59 Якості духу незмінні, бо вони є чеснотами Моєї Божественності, вічними силами. 

Зрозумійте, однак, що в залежності від того, як ви жили, чистота, яку ви можете проявити, буде 

більшою або меншою. 

60 Коли ви навели плями на чистоту своєї душі і вона чує докори сумління, вона боїться 

Божественного, яке є джерелом очищення, спокути і прощення. 

61 Моє вчення знову відкривається, як книга, перед цим людством, щоб вони могли омитися в 

чистих водах цього вчення і перетворити своє життя, відвернувшись від матеріалістичних нахилів і 

спрямувавшись вгору в прагненні до вічного життя. 

62 Пізнавши вище життя, ви - не нехтуючи цим, в якому живете, - зумієте поставити це вище 

за всі суєти, і люди розлучаться з усім зайвим і непотрібним. Це буде ознакою того, що людство 

починає відчувати потяг до духовних регіонів. 

63 Моє вчення призведе до того, що з'явиться більш досконале уявлення про життя в цьому 

світі. 

64 Поки ви не прийшли в цей світ, у вас є місія, яка є хрестом вашої долі, з яким ви підніметеся 

на вершину гори. 

65 Зрозумійте Мене і не впадайте у відчай, бо вчення, яке ви незабаром будете проповідувати, 

не є фантазією, бо духовне вібрує у всіх людях, бо всі мають дух. 

66 Істинно кажу вам: коли спіритизм запанує на землі, люди закладуть основи справжнього 

миру. 

67 Ви не будете споглядати той вік із землі, але ви готуєте його зараз, і коли він буде в розквіті, 

мир і блаженство будуть і у вашій душі 

68 Це буде плодоношення того насіння, яке Христос посіяв у Другій Епосі на полях, які вже 

були підготовлені в Першій Епосі. 

69 На сьогоднішній день пшениця все ще змішана з бур'янами. Але коли це буде зруйновано і 

пшениця зійде з золотим колоссям, настане епоха, на яку чекає людство. 

70 Я - Шлях, іди по ньому, і ти будеш зі Мною назавжди. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 215 
1 Мої слова - як краплі роси, що падають на твоє серце, щоб дати йому нове життя, бо я бачу, 

що воно зів'яло. Причина цього в тому, що ви забули Мою обіцянку повернутися і відчули себе 

мертвими щодо духовного життя. 

2 Коли слабкий вогник вашої надії згас, ви почули стукіт у двері вашого серця. Коли ви 

відкрилися і побачили Мене, ви не впізнали Мене, бо забули Мене. Треба було показати тобі рану 

на Моєму боці і сказати: "Поклади туди пальці", щоб ти знав, хто Той, Хто постукав у твої двері. 

3 Ви подібні до подорожніх з Емаусу, які не змогли впізнати Мене, коли Я був поруч з ними. 

Ти подібний до Фоми, який увірував лише тоді, коли побачив і доторкнувся до Моїх ран. 

4 Оскільки ви просили Мене про докази Моєї Присутності, і Я дав вам їх, знайте, що Я 

прийшов звільнити вас від ідолопоклонства, повернути вас до простої практики релігії, до віри, 

вільної від софістики, до практики милосердя серед вас. 

5 Я побачив, що ви поклоняєтеся глухим, сліпим і нерухомим ідолам, виконуєте обряди, 

несвоєчасні і невідповідні для духовного розвитку, який ви маєте сьогодні, практикуєте те, що Я 

ніколи не встановлював. 

6 Ніхто інший, крім Мене, не міг сказати тобі правду про твої помилки, не завдавши тобі 

болю, і в той же час запропонувати тобі світло, поживу і стимул, який миттєво заповнив порожнечу 

твого серця. 

7 Ніколи більше ви не будете засліплені фальшивою і несуттєвою славою, не будете 

спокушатися словами, які звертаються лише до розуму, але ніколи не можуть проникнути в душу. 

Відтепер той, хто по-справжньому увібрав у себе суть цього слова, вже не зможе харчуватися 

ніяким іншим хлібом, окрім Божественного. 

8 Який чоловік говорив до вас так, як Я говорив до вас через цих простих людей, які є Моїми 

глашатаями? Хто коли-небудь говорив про одухотворення так, як ви почули в цьому слові? Хто у 

вашому житті коли-небудь давав вам свідчення, які були підтвердженням Божественного 

одкровення? Ніхто, мій народе. 

9 Моє слово, як дзвін, скликає людей на збори, і вони йдуть довгими ешелонами, натовпами. 

10 Час, в якому Я даю Себе знати вам в цій формі, короткий, і Я хочу, щоб було багато тих, хто 

приймає світло Мого Слова, щоб, коли закінчиться 1950 рік, весь народ, усвідомлюючи Мою 

заповідь, охоче схилився перед волею Мого Отця. 

11 У народу ще є час, щоб підготуватися до цього дня, і коли він збереться після цього, то вже 

не для того, щоб почути Моє слово через глашатая, а для того, щоб вивчити отриману настанову, 

відчути розумом Моє натхнення, і тоді він з упевненістю скаже: "З нами Господь". 

12 Такими я хочу вас бачити: добрими учнями. 

13 На початку Свого вчення Я говорив вам, що ввів просте поклоніння - те, що не має ні 

обрядів, ні церемоній, але підноситься над димом фіміаму, над звуками піснеспівів: поклоніння 

любові, милосердя, братерства. 

14 Необхідно, щоб ви уважно вивчили свої богослужіння, щоб усунути всі сліди 

ідолопоклонства, релігійного фанатизму, марновірства і переконань, непридатних для цієї роботи. 

15 Якщо ви вірите в Христа і любите всі Його справи, зрозумійте, що ця простота і духовність, 

якими Я надихаю вас сьогодні, - це те ж саме, що Я проповідував у Другу Еру словами і справами. 

Чому ж ви відвернулися від цієї простоти, без якої не може бути одухотворення? 

16 Подивіться, скільки помилок зробило людство. Але зійшло світло нового дня, і з ним ніщо 

не зможе ні сховатися, ні закутатися в темряву. 

17 Ось чому Я нині роблю прохідними всі шляхи на землі, щоб учні і апостоли спіритизму 

могли поширитися по всьому світу і проголошувати Мою Благу Звістку. 

18 Перш ніж відправити вас в інші країни, я хочу, щоб кожен, хто називає себе учнем цього 

вчення, був духовним у своєму житті і в своїх справах, щоб його свідчення було правдивим і тому 

заслуговувало на довіру. 

19 Коли ви досягаєте одухотворення, шлях стає легким. Сходження не буде складним, якщо ви 

натхненні ідеалом піднятися вище. Спокуси більше не змушуватимуть вас падати в безодні 
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загибелі, змушуючи відступати назад. Тоді ви візьмете від цього світу тільки те, що абсолютно 

необхідно, що дозволено і незамінне, тим самим давши своїй душі свободу мріяти про кращий світ 

і дозволивши їй боротися за його досягнення. 

20 Моє світло омиває вашу душу і є провідником на всіх ваших шляхах. Це світло зійшло на 

всіх людей, незалежно від раси чи віросповідання. 

21 Ізраїль повернувся в цей час і розсіяний по всьому світу, щоб виконати свою духовну місію. 

Саме старші люди, первістки, і тому першими йдуть на контакт зі Мною. Її душа розвивалася за 

законом, який був даний кожній душі, коли вона була послана на землю. 

22 У перший раз, під час Свого першого пришестя, Я здивував людей своєю простотою і 

невіглаством. Вони жили на низькому моральному рівні, і я звернувся до них з вершини гори, щоб 

дати їм першу настанову. 

У Другу Еру, після довгої Ери, в якій Я дарував вам докази, щоб ваша душа зміцнила свою віру 

і жила в дотриманні Мого Закону, Я прийшов до вас більш пробудженими, більш розвиненими, але 

далекими від істинного виконання Закону, якого Я вимагав від вас. Бо ви не зуміли поставити свої 

дари на службу душі. 

23 Я прийшов у той час, щоб розповісти вам, як застосовувати Закон, щоб виконувати його, як 

шанувати Отця і як свідчити про істину. Я був з вами в Ісусі, щоб вся ваша душа відчула і відчула 

Мене, і Я залишив вас підготовленими Моїм Словом. 

Після цього Я дарував тобі достатньо часу, щоб твоя душа скористалася Моїм вченням і жила в 

Моєму учнівстві. Ви продовжували розвиватися і ставати більш усвідомленими. Однак, щоб 

досягти свого піднесення, ви недостатньо підготували свій шлях, щоб наблизитися до Мене. Світло 

ваше слабке, віра ваша квола, і ви не здогадалися, що третє Моє пришестя вже близько. 

У 1866 році, в той самий час, на який Мене сповістили Моє Слово і пророцтва, Я прийшов до 

вас, щоб залишити скарб мудрості у вашій душі, в нових вченнях, які Я обіцяв вам на той час. 

24 Як мало тих, хто не спав і чекав на Мій прихід. Людство спало, коли була відкрита ця нова 

епоха. 

25 Була Моя воля, щоб ви завжди жили недремно в очікуванні Години, щоб ви не дивувалися 

жодному Моєму приходу, і тоді Я побачив би ваш прогрес і знання. 

26 Ти пройшов багато шляхів, щоб дістатися до Мене, і заблудився на них. Потрібно було, щоб 

Пастир з'явився і шукав Своїх овець, щоб об'єднати їх в єдине ціле. Бо не було на землі людини, 

якій я міг би довірити це завдання, бо я не можу знайти жодної людини, яка була б до цього готова. 

27 Я зараз просвіщаю і готую людей доброї волі в усіх народах, щоб вони говорили про Мій 

прихід у дусі і про час благодаті, який зараз наближається. Кожен з них має нелегку місію, і через 

його посередництво я пробуджую в інших світлі ідеали. Я дарую життя їхнім душам і прищеплюю 

любов і довіру до мого Закону, щоб він давав їм силу в боротьбі за спокуту і духовний прогрес 

людства. 

28 Не допусти, щоб народи розділилися заради Мого вчення. Не сійте розбрат, і не відчувайте 

зверхності між собою. Я надихаю всіх однаково духовністю, яка полягає в мирі, любові та повазі 

до ближнього. Відмовтеся від релігійного фанатизму, вдосконалюйте богослужіння, піднімайте 

релігійну практику своїх ближніх на вищий рівень. Така Моя Воля, і коли ви будете разом, 

визнавайте один одного, любіть один одного і свідчіть про Мене. 

29 Хто чує це слово, хай зробить душу свою покірною і вивчає Моє вчення. Не звертайте уваги 

на носіїв голосу і не приписуйте їм це світло. Вони - лише інструменти, через які Я проявляю Свою 

Волю. Підніміться над своїм розумом, щоб відчути Мене душею. 

30 Як мала людина, щоб усвідомити прояв цієї величі, нинішній етап якої розпочався в 1866 

році і закінчиться в 1950 році. Вчіться у цього Учителя, який наставляв вас у всі часи, а також 

відчувайте, що ви судимі, бо Він - Отець і Учитель, але також і Суддя. 

Виконання наказів, які Я вам дав, - це поки що, поки ви живете на землі. Пізніше, коли ви 

будете в духовній сфері, ви отримаєте нові накази. Ваша боротьба велика, безсмертна, бо ви - мої 

діти. Як ви хочете вдосконалити себе за те коротке життя, що відведено вашій тілесній оболонці, і 

таким чином претендувати на те, щоб досягти Мене, щоб упокоїтися з миром, коли поле роботи 

настільки величезне, що кожна душа повинна його обробляти? Спочатку звільніть себе від тягаря 
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спокути, змилосердьтеся над собою і зробіть достатньо заслуг, щоб сплатити свій старий борг 

перед Моїм Законом. 

31 Я хочу, щоб ви перестали бути маленькими дітьми, а стали учнями. Завжди будьте 

смиренні, щоб Я не вимагав від вас випробувань, які перевищують ваші сили. Виявляйте 

милосердя і терпіння у своєму житті. Коли ви завоюєте довіру своїх ближніх, розкриваючи Мої 

справи, говоріть про Моє пришестя як про дух розради і пробуджуйте людські душі, щоб вони 

жили на вищому рівні і прагнули до просвітлення і піднесення через духовний послух. Їхні серця - 

благодатна земля, в яку можна посіяти божественне насіння. 

32 Якщо ви будете готові, ви будете розкидані по всьому світу і підете всіма шляхами. Куди 

доведеться йти? Ти не знаєш. Ви підете по, здавалося б, матеріальним причинам, але по суті, це 

буде Моя Воля, яка приведе вас в призначене місце. 

33 Несіть світло і благословення, цілющий бальзам і мир у провінції, щоб вас визнали моїми 

посланцями, справжніми учнями любові і милосердя. Слідкуйте за своїми кроками, бо вас будуть 

судити за життя. 

34 Слухайте Мене, бо Я сповіщаю і відкриваю ваше майбутнє заздалегідь. Не оскверняй діла 

Мої своїми вчинками і не затьмарюй світло душі своєї. 

35 Підніміться на гору і досягніть вершини одухотворення. Не вкорінюйтеся в цьому світі. 

Оскільки Я сказав вам, що це не Моє Царство, то і ви, як Мої учні, не знайдете його тут. 

Дематеріалізуйте себе і зануртеся у свою внутрішню сутність, щоб пізнати усе, що є дорогоцінного 

у вашій душі. 

36 Час мого прояву через людський інтелект добігає кінця, і ви не знаєте, що буде з людством 

після цього. Ви навіть не уявляєте, які випробування випадуть на їхню долю, тому що ви не 

розкрили свої дари. Інтуїція не прояснилася у вашій душі, і ви не підготували себе до того, щоб 

протистояти силам природи, які будуть розв'язані з великою жорстокістю для смиренного людства. 

Я дав тобі силу в молитві зупиняти зло, гріх, хвороби і лиха, а ти досі не користувався цими 

здібностями. 

37 О ви, Томаси Третьої Епохи, що не зрозуміли Мене! Де ваші духовні дари? Де ви їх 

поховали? Чому ви їх забули? Ви не знаєте, але я вам скажу: ці дари приховані. Вони вібрують у 

вас, але ви їх не відчуваєте, тому що ви матеріалізовані. Ви не повинні жити бездіяльно, ви повинні 

виявляти їх у всіх формах і творити з ними великі чудеса, щоб ви могли свідчити про свого Отця і 

про самих себе. 

38 Працюй, Ізраїлю, щоб ти міг заволодіти землею миру, духовною землею обітниці, яка чекає 

на тебе. 

39 Я приймаю вашу сповідь, вашу подяку в цей день, коли ви отримуєте підтвердження ваших 

духовних дарів. Приготуйтеся слухати: Після 1950 року ви будете спілкуватися зі Мною тільки 

духовно. Так само ваші діти і ті, що прийдуть після вас, отримають Моє Слово. Тоді не буде 

більше передавачів, але ваша віра скаже вам, що Я спустився донизу, щоб прийняти і зробити 

щасливими усіх Моїх дітей. 

40 Ви всі будете підготовлені і направлені Мною в прийдешні часи, і Мої сьогоднішні вчення 

будуть детальними і ясними, якщо ви пам'ятаєте їх або дозволите вашим очам ковзати по 

записаних Писаннях. 

41 Любов Моя з вами, учні Мої! Світло Святого Духа переповнює вас завжди, це світло 

запалює ваш світильник віри. 

42 Ви, хто відчуває потребу в духовних дарах, хто прагне очистити своє життя, свій розум і 

своє серце у водах покаяння і оновлення, - ви, хто бажає пізнати істину і прагне до неї, - почуйте 

Мій голос, який приходить до вас, як ласка, щоб ви наповнилися Моїм світлом. У цей час правда 

ховається, а панує фантазія. Тому Я дарую вам Свою божественну сутність, яка є істиною і 

поживою для душі. 

43 Чим краще ви будете розуміти Мою істину, тим легше буде ваш прогрес через розвиток 

ваших духовних здібностей, які подібні до ваших фізичних почуттів. Чи не відчуваєте ви, що душа 

ваша прагне до джерела кришталево чистої води, тобто до простого Вчення без софістики, без 

обрядів і форм поклоніння? Бо вчення, яке Я приношу вам, велике і сповнене світла, це те, що ви 
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шукаєте. Час не може зашкодити його непорушним основам, бо вони засновані на Моїй Волі. Для 

тих, хто любить істину, Моє Вчення буде Вченням любові, мудрості і справедливості. 

44 Те, що від Бога, приходить до людини через любов Отця до дитини. Я чекаю тільки, щоб 

дитина була готова прийняти Мене. Отець хоче, щоб Його мудрість, яка є і в вас, як в атомі, 

розкрилася і проявилася. Я тут, щоб підбадьорити вас. Я чекаю тільки, щоб ви уважно слухали Мої 

слова, щоб ви могли отримати таємниці, які Я збираюся відкрити вам. 

45 У минулі часи Я залишив у вашому світі на Своєму прикладі вчення любові. Нині я 

продовжую давати вам Вчення Духа, яке має силу просвітити світ, прибрати невігластво розуму, 

полегшити шлях, уникнути непотрібних страждань, сум'яття і сліз. Бо для гіркоти, що 

породжується, такою великою є солодкість Мого Вчення, і для темряви війни і страждань такою 

великою є світло Моїх одкровень. 

46 Храм Всесвіту має своєю опорою і підтримкою моє вчення, бо в ньому - божественна і 

творча сила, яка навчає, яка спасає, яка переконує і дає життя. 

47 Я говорю людськими устами, але Моя любов перетворює Мої думки на чутні слова, щоб ви 

почули Мене і спаслися та жили в Бозі. Я - Учитель цієї школи любові, який ніколи не обманює 

благородне серце, що прагне прогресу. Я роблю з кожної людини спочатку дитину-учня, потім 

учня, а потім майстра, який навчає істині. З кожної людини Я зроблю сильне світло, яке освітить 

шлях багатьом загубленим душам. Кожна людина буде інструментом Моєї Волі, не втрачаючи при 

цьому своєї власної. Бо чим більше ви будете одухотворені, тим більше ви будете в гармонії з 

Волею Отця. 

48 Ви зазнали багато гіркоти через свою вільну волю. Але я хочу, щоб ви знали, що я ніколи 

вас не залишав. Не треба робити стільки обхідних шляхів, щоб дійти до істини. Любіть його, бо 

воно прийде до вас, коли ви відкриєте ворота своєї любові. Полюбіть просту істину і звільніть себе 

від теорій і причіпок. Це світло освітить шлях у пустелі вашого життя, і ви прийдете не 

втомленими і не запізнілими. Матеріалісти не відкривають істину, бо вона ґрунтується на любові, 

бо це світло, мудрість, одкровення, саме тому любов - справжній майстер. 

49 Прийдуть матеріалісти до вас, запеклих землян, і скажуть: "Наші мізки перевантажені 

ідеологіями, книжками, науками. Допоможіть нам знайти правду". Тоді з мудрістю розвієш хмари, 

що затьмарюють їхній розум. 

50 Чути в нескінченності питання і відповіді, як шум морів, як рев вітру. Почуйте мудрість, яка 

перетворює незнання на знання, душевний спокій і тепло. Почуйте ту люблячу обіцянку любові, 

яка робить існування вартим того, щоб жити в пізнанні життя і смерті, великих таємниць, законів 

Бога в людині, вічності і світла. Послухайте! 

51 Ви ще не навчилися ні любити, ні прощати, бо ви ще незрілі. Але хіба ви ті, хто осягає, щоб 

увірувати? Ніхто ще не має достатнього духовного світла, щоб повною мірою судити про Моє 

слово і Мою роботу. Я випробовував філософів, науковців, вчителів і мислителів, а також вічних 

сумнівів, які постійно запитують: "А чи справді це Отець?". Але всім Я сказав: "Дерево пізнається 

по плодах його. Моє Слово говорить, хто Я є. Моє Слово і надалі дивуватиме філософів і 

неосвічених людей". Вам кажу: тільки через любов ви пізнаєте, хто Я і хто ви, бо через неї ви 

зможете побачити Моє Обличчя. Не давайте собі зволікати, не забивайте голови питаннями 

вічності. У любові ви знайдете відповіді, і в безмежному горизонті істини ви відкриєте справжнє 

життя. 

52 Йдіть цим шляхом, і небеса зрадіють, і світло засяє у вашому бутті, бо ви заміните смуток 

свого серця на солодку і здорову радість життя. 

53 Невже ви думаєте, що, хоча Я бачу світ і його мешканців на вершині розбещеності, в якій 

вони перебувають, і хоча вони потребують Мене так само сильно, як і Я їх, що Я покину їх? 

Подумайте про це, бо Я здивував вас тим, як ви говорили і думали. 

54 Я - Спаситель, Учитель, який приходить до занепалого грішника, щоб підняти його, 

одухотворити і навчити любити. 

55 Світ перетвориться, коли почує свого Спасителя, знатиме і виконуватиме Його закони. 
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56 Прийміть це Слово, яке є вченням для душі, і приготуйтеся прийняти те, що обіцяний 

Утішитель дарує вам для вашого духовного поступу. Бо ви повинні контактувати з вашим 

Господом від духу до духу. 

57 Не забувайте Моє слово, коли захоплення від того, що ви почули Мене, знову залишить вас. 

58 Милосердя і любов Отця приймають вас. 

59 Руки Отця розкриті, щоб обійняти вас і щоб ви могли відпочити в них. Втіштеся у своїх 

печалях і почуйте це слово, яке хоче зробити ваше існування щасливішим. 

60 З якою насолодою Мій Дух сходить до вас, не зупиняючи Мене, щоб судити ваші гріхи. Я 

говорю вам про любов, і цим словом очищується той, хто має на собі якусь пляму, викупляється 

грішник і пробуджується той, хто спить. 

61 Годинник вічності своїм мелодійним передзвоном лунає по всьому світу, щоб людство 

розуміло, в якому часі воно живе. 

62 Я шукаю вас, бо ви належите Мені, і оскільки Я люблю вас, Я не хочу, щоб ви більше 

блукали. Ви - іскорки Мого Божественного Світла, і ви зіллєтеся зі Мною. Саме вічність я 

пропоную вам, щоб ви могли милуватися всією її величчю. 

63 Я говорю з вами зрозумілими і простими словами, щоб ви розуміли їх значення і не 

скаржилися потім, що я говорю з вами незрозумілими словами. 

64 Коли Я давав вам Свої вчення в притчах у Другу Епоху, багато з них ви не могли зрозуміти. 

Нині Я даю вам пояснення всіх вчень через променисте світло Святого Духа. 

65 Зрозумійте, що всі страждання цього життя, яке ви проживаєте, є наслідком людських 

помилок. Бо Я, люблячий вас, не міг би запропонувати вам таку гірку чашу. Я відкрив вам з 

перших часів Закон, як спосіб врятувати вас від падінь, від загибелі і "смерті". 

66 Для всіх вас настане момент, коли Я попрошу вас дати звіт про Мій Закон і про дари, якими 

Я обдарував вас. 

67 Ви йдете своєю життєвою дорогою, і хтось несе на своїх плечах хрест обов'язку і болю, 

хтось - хрест свого гріха. Але якщо покличеш Мене, Я буду твоїм хрестоносцем, щоб допомогти 

тобі прийти до Мене. 

68 Виконуйте мої вказівки, і відразу ж ви відчуєте, як полегшає ваш тягар, ви відчуєте 

заспокоєння, і прекрасна свіжість розвіє вашу знемогу. 

69 Відкрийте очі, увійдіть духовним поглядом і споглядайте Мою славу. Подивіться, як 

відкриваються ворота, які повинні пропустити сім духів, яких Я довірив людству. Це сім чеснот, 

які, згідно з Моєю Волею, завжди будуть діяти у вас. Так і є: Любов, Смирення, Терпіння, 

Впорядкованість, Бадьорість, Наполегливість і Милосердя. Нехай ці чесноти міцно утвердяться у 

ваших серцях, і ви відчуєте блаженство. 

70 Так Мій Дух наближається до вашого, щоб наповнити його світлом і сказати йому: тіло, 

яким ви володієте сьогодні як тимчасовим одягом, є засобом, за допомогою якого ви досягнете 

великого очищення і духовного піднесення. 

71 Якби на твоєму шляху з'явився прокажений - чи відійшов би ти в жаху? Ви б не змогли 

доторкнутися до нього рукою? Чи не боялися б ви заразитися? Ні, мої учні. Бо замість того, щоб 

дивитися на страждання цього тіла, ти повинен подивитися на його душу, яка є твоїм рідним 

братом, яка є моєю дитиною, що чекає на твоє милосердя. Як багато вам ще належить дізнатися? 

72 Блаженне людське серце, яке кається у своїх слабкостях і вирішує виправитися. Бо він не 

тільки прощається, але й досягає Мого світла. Моє завдання - перетворити грішників на моїх 

улюблених учнів. 

73 Я є воскресіння і життя. Прийдіть до Мене, і будете жити вічно, бо в Мені знайдете спокій. 

74 Світло Мого Святого Духа виливається на весь всесвіт. Через дари інтуїції, одкровення і 

провидіння люди пробуджуються до нової епохи. 

75 Мій Дух вібрує праведністю і проникає в найглибші глибини душі, щоб допомогти їй 

звільнити душу від гріха, зв'язати кукіль у пучки і кинути у вогонь. 

76 Щоб ви могли сказати світові: "Ось Отець, що є між нами", у вас ще багато роботи. 

77 Багато народів знемагають від голоду, голоду за хлібом земним і хлібом небесним. 
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78 За допомогою релігій, філософій і сект люди шукають Мене. Це шляхи, якими вони колись 

знайдуть Мене. 

79 Поки ти йдеш прямим шляхом, що веде прямо до Мого Серця, ти відчуватимеш - хоча тобі 

доведеться долати великі відстані, підніматися в гори і долати прірви - з кожним своїм кроком, що 

ти піднімаєшся все вище по духовній стежці, з якої видно силует Землі Обітованої. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 216 
1 Учні, виконуйте Мої накази, щоб ви не плакали за втраченим часом. Пориньте у вивчення 

Мого Слова, щоб знати, що має бути виконано, а що стосується тих, хто прийде після вас. 

2 Вам, смиренним, Я відкрив цю Духовну Роботу раніше, ніж ученим, бо знайшов серед вас 

чистоту і невинність, віру і волю слідувати Моєму вченню - готовність нести це зерно в серця 

ваших ближніх. Тому Я обрав вас, бо ви - бідні, які зазнали страждань, які не шукали на землі ні 

розради, ні насолод її. Бо ви знаєте, що за межами цього світу існує справжній духовний мир, 

добро і радість. Ви не дали себе обдурити фальшивій величі, не шукали тимчасової влади, насолод, 

які тривають лише мить. Ти прагнеш більшого, ніж все, що може запропонувати тобі цей світ. 

Любіть Мене і вірте, що Я дозволю вам повернутися до дому, який чекає на вас, до лона, з якого ви 

вийшли, і де ви будете володіти Моїм Царством. 

3 Ця надія робить вас сильними у випробуваннях і непереможними у боротьбі. Якщо ви і 

надалі будете вірними у виконанні своєї місії, то незабаром досягнете перемоги духу над плоттю, 

бо ви дозволили своєму Богові впливати на ваше життя. У простоті свого життя ви зможете краще 

сприймати Моє вчення, ви дозволите собі бути просвітленими ним, і ви відчуєте несподіване 

захоплення від інших. 

4 Тому ти йдеш за Мною, і ніщо вже не може розлучити тебе зі Мною. Ви відчуваєте себе 

коханою досконалою любов'ю і щасливі. Ви любите Мене, і на цьому ґрунтується ваша радість. 

Істинно кажу вам: так само любили Мене Мої учні Другої Ери і всі, хто пішов за Мною. Тому 

сумніви чи насмішки ваших ближніх вам не зашкодять. Біль, який є пробним каменем для душі, не 

змушує відступати. Ви знаєте, що живете швидкоплинним життям, і прагнете здобути заслуги, щоб 

досягти мети, яка, як ви знаєте, чекає на вас. 

5 Приготуйтеся, бо Я залишу вас охоронцями людства. Ваші дари приховані, щоб ви могли 

ними скористатися. Ви всі будете присутні в останній день 1950 року з вашими роботами і вашими 

дарами, щоб бути оціненими Мною. Одні з вас будуть зі Мною в дусі, а інші - в земному тілі, щоб 

отримати Мої останні накази. Потім для вас будуть відкриті шляхи, щоб розсіятися, щоб нести 

Добру Новину і залишити в серцях людей свідчення про Мій прихід в цей час. 

6 Я не вимагаю від вас жертв або справ, які перевищують ваші сили. Я прошу лише вашої 

любові, якою Я вас наділив, смирення і терпіння, щоб ви могли виконати свою місію. 

7 Мій прояв закінчиться в останній день 1950 року, щоб вибрати учнів, яких Я наділив 

Своїми дарами благодаті. Майстер буде наглядати за вашою роботою, а Я не послаблюватиму 

Свого завзяття, щоб ви виконали всі Мої накази. 

8 Учні, застерігаю вас. Як часто ви будете бачити, як вчені відкидають цю Роботу! Але ви 

пробачите їх і продовжите свій шлях. Якщо ви це зробите, Я здивую людство, давши вам 

можливість відкрити через свій дух те, що люди, з усією їхньою наукою, не змогли відкрити. 

9 Я постійно називаю вас "учнями", щоб підбадьорити вас у боротьбі, вигнати з ваших 

сердець ідею меншовартості, яку залишили у вас бідність і приниження. Я хочу зробити вас 

великими в пізнанні духовного, щоб ви пробуджували людей до вищого життя, до досконалого 

життя, в якому закон духу гармонійно поєднується з тими законами, які керують матеріальним 

життям. 

10 Ви не єдині довірені особи Моїх таємниць і не єдині, хто гідний духовної спадщини. Я кажу 

вам це для того, щоб ви ніколи не хвалилися тим, що ви найдостойніші і найулюбленіші, і щоб 

марнославство ніколи не проросло у вашому серці. Якби ви дозволили таким почуттям піднятися у 

вашому єстві, ви були б у небезпеці втратити благодать, якої ви досягли. 

11 Люди, ваша ревність і ваша любов зроблять вас вічними володарями дарів духу. Я хочу, 

щоб ви завжди були смиренними, ревними в добрі, в законі, в правді, добрими з добротою духа, 

яка вища від доброти серця. 

12 Моє вчення - це світло, з якого виходить уся мудрість, усі знання, одкровення і науки. Вона 

все розкриває просто і зрозуміло. Як тільки Дух буде керувати кроками людей, ви зможете 

побачити, що те, що вчені змогли відкрити лише після довгих періодів досліджень і великих жертв 

і праці, може бути легко отримано через піднесення душі, через молитву, через медитацію в Бозі і 
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через натхнення в добрі. Вам відкриються таємниці і будуть відкриті приховані скарби, в які 

людина ніколи не змогла б проникнути іншими способами. 

13 Багато з того, що Я говорив з вами в цей час, є пророцтвом, яке іноді відноситься до 

наступних часів, іноді до майбутніх часів. Саме тому багато людей не хочуть надавати цьому 

божественному посланню ніякого значення. Це Слово, однак, підніметься сповнене світла серед 

людей прийдешніх часів, які розпізнають і відкриють у ньому великі одкровення, точність і 

досконалість яких здивує вчених. 

14 Ось чому Я доручив вам записати Моє слово, щоб, коли ви перейдете з цього життя в інше, 

або коли цей народ поступово забуде Моє вчення, воно було вірно і незгладимо записане в книзі. 

15 Для вас, люди, настав слушний час, щоб вийти і дати свідчення цієї істини, творячи чудеса 

за допомогою дарів, які Я відкрив вам. 

16 Не спите в очікуванні тих часів, про які Я говорив вам, щоб потім встати і сказати людям: 

Те, що ви зараз маєте перед очима, вже було передбачено. Ні, люди, абсолютно необхідно, щоб ви 

сповіщали про це заздалегідь, щоб ви пророкували це, щоб ви прокладали шлях для приходу всього 

того, що Я передбачив і обіцяв вам. Тоді ви виконаєте свою місію піонерів одухотворення на Землі. 

Коли в світі почнуть з'являтися чудесні речі і Дух Господній промовлятиме до вас через небувалі 

події, і коли дух людини почне розкривати немислимі дари і здібності, ви побачите, як 

похитнулися всі віровчення, теорії, норми, інститути і науки. І тоді людство визнає, що ті, хто 

смиренно проповідував, здавалося б, дивне вчення, мали рацію, бо їхні слова підтвердилися, коли 

збулися. 

17 Тоді ви побачите, що народи землі цікавляться духовними настановами, що богослови 

порівнюють вчення Христа з новими одкровеннями. І ви побачите, як багато хто з тих, хто завжди 

був байдужий до духовного, жваво зацікавляться вивченням одкровень нинішнього і минулих 

часів. 

18 Сьогодні ви, хоч і хотіли б цього, але не можете побачити виконання всього того, що я 

оголошую вам. Але якщо ви істинно вірите в Моє Слово, то поглядом своєї віри ви зможете 

побачити багато подій майбутнього, і якщо ви будете готові, то ваші сни, ваші бачення і натхнення 

не обдурять вас. 

19 Слухайте Мене з глибокою увагою: коли Я перестану говорити з вами в цій формі, з 

любов'ю зберіть Моє Слово, яке ви записали в стенограмах, щоб залишити його майбутнім 

поколінням як свідчення того, що Я говорив з вами в цей час. 

20 Вважайте Моє слово насінням, щоб не допустити до нього найменшої домішки. 

21 Поля, які є серцями цього людства, незабаром будуть очищені і готові до засіву, і чи було б 

справедливо, щоб вони були чистими, а насіння - ні? 

22 Подумайте над Моїм словом, улюблені учні. Через неї ви поступово трансформуєтесь і 

очищуєтесь для доброго виконання своєї місії. 

23 Зараз я повернувся до народу, щоб допомогти йому в його нинішніх випробуваннях. 

Учитель звертається до вас: Не хвилюйтеся після 1950 року, коли ви побачите ознаки Мого 

приходу у славі. Радше радійте, бо Я дозволив вам бути безпосередніми свідками цих одкровень. 

24 Як вдруге після жертовної смерті Я явився в дусі Магдалині і вона здивовано і водночас 

радісно вигукнула: "Господи, хвала тобі і слава навіки", так і сьогодні Я з'явився тобі, коли ти 

думав, що Учитель відсутній або байдужий до твоїх страждань, але, здивувавшись, ти благословив 

Мене. Ти прийняв Моє світло у свою душу, і, отримавши таку велику благодать, ти згадав про 

своїх ближніх і молився за них, кажучи: "Мені пощастило чути Твоє слово, а інші не знають цього 

вчення". Але Учитель говорить вам: Я відкривав Свого Духа по-різному в усіх народах. Ті, хто 

підготувався, усвідомлюють, що вони живуть у час благодаті і праведності і відчувають мою 

присутність. 

25 Як Я простив Магдалину, так прощаю і вас. Але Я хочу, щоб ви зробили себе гідними Мене, 

як вона. 

26 Скільки прикладів, гідних наслідування, ви можете отримати від своїх братів і сестер з 

інших часів! Їх робота - як відкрита книга. А ви - чи не хочете, щоб ваш приклад також зберігся у 

письмовому вигляді? Я візьмуся лише за ті з Ваших творів, які вважаю гідними передати Вашим 
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нащадкам. Ви ж, поки живете у плоті, не пожнете ні слави, ні пошани. Будьте смиренні і дозвольте 

іншим судити про ваші справи. 

27 У великій праці, що чекає на вас, я буду вашим Киринеєм*. Моє вчення викличе великі 

потрясіння у світі. Відбудуться великі зміни в звичаях і уявленнях, перетворення відбудуться 

навіть у природі. Все це буде свідчити про початок нової епохи для людства, і духи, яких я 

незабаром пошлю на землю, будуть говорити про всі ці пророцтва, щоб сприяти відновленню і 

висхідному розвитку цього світу. Вони пояснять моє слово і розтлумачать те, що відбувається. 
* Симон з Киринеї ніс хрест Ісуса (Мк. 15:21) 

28 Прийди і почуй Мене, зосередься на дні свого серця, і Я запевняю тебе: якою б малою не 

була твоя віра в Мою Присутність, ти відчуєш Мене. 

29 Я не засуджую ваше невір'я, навпаки, Я прощаю його, бо ви не були готові прийняти Мене. 

Бо людство століттями спало глибоким сном, засліплене фанатизмом і ідолопоклонством, 

матеріалізмом. 

30 Хто нагадав вам, що Я оголосив, що повернуся, і що ви повинні пильнувати Мене? Твоїх 

батьків? Ваші пастори? Хто не давав тобі спати? 

31 Мало хто жив в очікуванні подій, в бажанні, щоб символічна "хмара" Моєї обітниці 

з'явилася на горизонті, просвітила вашу душу, зміцнила ваше тіло і відкрила вам, що Моє 

повернення - в Дусі. 

32 Тому ваша боротьба за розуміння Моєї присутності в цей час була великою, і вам довелося 

подолати багато перешкод, щоб досягти Мене. Але все це - заслуга, Я віддаю вам належне і істинно 

кажу вам, що жодна гіркота, яку ви, можливо, зазнали, щоб слідувати за Мною на цьому шляху, не 

залишиться без винагороди. 

33 Як ви вважаєте, яка компенсація за ваше терпіння, коли ви терпите насмішки і зневагу 

навіть у своїй сім'ї? Навернення ваших рідних! Але оскільки у вас вистачило терпіння терпіти їхнє 

нерозуміння, то вистачить його і для того, щоб дочекатися моменту, коли запалає їхня віра. Щоб 

досягти цього, вам доведеться докласти великих зусиль справами, словами, молитвами і добрими 

помислами. Але врешті-решт ви побачите, як диво стає реальністю. 

34 Вам Я довіряю місію проголошення Моєго Другого Пришестя вашим співвітчизникам. 

Довіряю вам послання або радісну звістку про моє духовне спілкування з людством. Радійте від 

думки, що ви є носіями такого дорогоцінного послання, і нехай ця радість буде бальзамом на рани, 

які ви отримуєте на шляху боротьби. 

35 Деякі прийшли до явлення Мого Слова з невинністю тих вифлеємських пастушків, їхня 

проста віра була смиренним приношенням їхніх сердець. Інші прийшли, бажаючи отримати від 

Мене докази, щоб увірувати. Це були хворі, які довго шукали здоров'я, ходили від дверей до дверей 

і не знаходили його. Інші ж, як книжники і фарисеї, приходять шукати Мене, допитувати і 

випробовувати, завжди боячись, що правда викриє їхнє лицемірство і їхню брехню. Все, що Я 

отримував, за все, що Я мав, було ласкою, демонстрацією Моєї сили, доказом Моєї істини. 

36 Також повинен сказати вам, що з усіх тих, кого Я згадав, багато хто залишився слідувати за 

Мною, тому що їхнє серце було сповнене вдячності, а душа була просвітлена світлом Мого Слова в 

бажанні навчитися сіяти і вирощувати істину. 

37 З невеликого натовпу, який зібрався, щоб почути мої перші вчення, ви вже стали натовпами, 

які утворюють громаду. Але поки що не всі зможуть стати справжніми апостолами цього послання 

одухотворення. 

38 Серед цього натовпу є люди різної вдачі і статури, так само як і душі різного розвитку серед 

них. Але для того, щоб це Божественне одкровення, це послання, яке Я приніс у Своєму Слові, 

було остаточно прояснене і ясно усвідомлене людьми, які були присутні на Моїх проявах, їм 

доведеться пройти багато випробувань, пройти через багато внутрішньої боротьби і витримати 

багато "горнил", перш ніж вони вийдуть з них істинними учнями спіритизму. 

39 Це не перший випадок, коли люди намагаються витлумачити божественне одкровення або 

отримати ясність у питанні, яке постає перед їхніми очима як таємниця. Вже в "Другу Еру", після 

моєї проповідницької діяльності у світі, люди замислювалися над особистістю Ісуса і хотіли знати, 
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чи був він божественним, чи ні, чи був він єдиним з Отцем, чи відмінною від Нього особою. Вони 

всіляко судили і досліджували моє вчення. 

40 Тепер я знову буду предметом інтерпретацій, дискусій, суперечок і розслідувань. 

41 Буде досліджено, чи був Дух Христа, коли Він об'явив Себе, незалежним від Духа Отця. І 

будуть інші, які скажуть, що це говорив Дух Святий, а не Отець, і не Син. 

42 Але те, що ви називаєте Святим Духом, є Світло Боже, а те, що ви називаєте Сином, є Його 

Слово. Отже, коли ви чуєте це Слово, коли ви використовуєте моє вчення Другої Ери, або коли ви 

думаєте про Закон і одкровення Першої Ери, знайте, що ви перебуваєте в присутності Єдиного 

Бога, чуєте Його Слово і отримуєте світло Його Духа. 

43 Настав час, щоб ви вивчили це одкровення, щоб, коли вас запитають і піддадуть 

випробуванню, ви могли відповісти словами істинного світла, залишаючи мир і блаженство в 

кожному серці, в яке ви помістите суть Мого Слова і світло вашої інтерпретації. 

44 Я голодний і спраглий вашої любові, люди. Дозвольте Мені побути з вами кілька хвилин, бо 

Я маю вам щось сказати. 

45 Чому ви шукаєте Мене лише тоді, коли ваші страждання обтяжують вас? Чи не хотіли б ви 

принести Мені свої радощі, свої перемоги, свої задоволення? 

46 У Другу Епоху Я надихнув вас любов'ю і довірою, щоб ви без страху наближалися до Мене. 

Чому ж тоді ти іноді сумніваєшся в Моїй любові або в Моєму прощенні? О ви, "блудні сини", які 

бояться повернутися в дім Отця! Я знав: незважаючи на докази безмежної любові, які Я дарував 

тобі тоді, необхідно повернутися, щоб шукати тебе - не для того, щоб ти знову побачив Мене 

людиною, а для того, щоб ти відчув Мене всередині, у глибині своєї душі. 

47 Знову збирайтеся навколо Мене, як Мої давні учні, знову йдіть за Мною, як це робили 

великі натовпи, бо Я зроблю так, що ви почуєте Небесний концерт Мого Слова і в той же час 

будете творити ті справи любові, які ви називаєте чудесами. 

48 Я приходжу як Отець, щоб усі, кому не вистачало любові, ласки, ніжності у світі, знайшли 

зі Мною божественне тепло. 

49 Я приходжу як лікар, щоб ти передав Мені свої хвороби, свої турботи і всі таємні 

страждання, які зробили хворою твою душу, а разом з тим і тіло. 

50 Я приходжу як друг, щоб ви довірили Мені свої найглибші таємниці, боротьбу і прагнення і 

дозволили Мені йти поруч з вами. 

51 Я приходжу як Учитель, бо хочу відкрити перед вами книгу мудрості і життя. 

52 Я приходжу як Суддя, щоб судити - як ви кажете - живих і мертвих, як Я кажу: втілених і 

невтілених, щоб жодне з ваших діянь не уникло Моєї справедливості. 

53 Серед натовпів людей, які збираються в простих актових залах, щоб почути Мене, є багато 

тих, хто розуміє і відчуває це Слово. Це душі, виплекані на довгих шляхах боротьби, випробувань, 

переживань і очищені у важкі часи болю. Вони розуміють Мене і не просять у Мене земних благ. 

Вони знають, що в їхній душі є книга знань, і вони чекають від Вчителя лише тієї божественної 

настанови, за допомогою якої вони зможуть пізнати порядок передачі світла, яке несе в собі душа, 

тим, хто потребує досвіду і настанови. 

54 Тут є і ті, хто, не подолавши великих відстаней, скористаються Моїм Словом як 

дороговказом, щоб не заблукати, і їхня любов позбавить їх від нескінченних страждань для їхньої 

душі. 

55 Переважна більшість людей тут має в серці одну молитву - молитву про свій біль. Всі вони 

приходять сказати Мені, що тягар їхній дуже важкий, а чаша їхня надто гірка. Вони дають Мені 

знати про свою самотність, розчарування, труднощі, слабкості, нещастя, хвороби, печалі і багато 

інших негараздів. Але страждають не тільки вони, біль присутній у всьому людстві. Вони не 

знають, що зараз час очищення, коли душі і люди змивають свої плями, а потім роблять крок 

вперед до вершини гори. Коли ці плями зітруться, ви більше не відчуєте ні хвилини болю, бо 

цілющий бальзам оновлення поверне вам те здоров'я, яке Господь вклав у свої творіння, коли вони 

вийшли з його лона. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 217 
1 Прийдіть до Мене, улюблені учні, відпочиньте в Моєму домі і сядьте за Мій стіл - тепер, 

коли Я з вами. Бо ці часи більше не настануть. Для вас настане новий час, коли ви зробите крок 

вперед на своєму шляху еволюції. 

2 Ви ще діти, які живуть під опікою Отця, який не дозволяє вам далеко відходити від Отчого 

дому, щоб ви не спіткнулися і не впали у прірву. Але незабаром ви станете сильними і достатньо 

підготовленими, щоб покрити усі шляхи. 

3 Зробіть зі своїх сердець скриньку зі скарбами, в якій бережіть Мої слова, як коштовності. 

4 Я повернулася до вас, хоча знаю недовірливість людей. Я нагадую вам про Мою пристрасть 

і відроджую її. Сьогодні я нагадую вам про той момент, коли Учитель, який говорить з вами, 

вознісся на Божественний Престол, щоб вічно бути з Отцем. Саме після того, як Ісус завершив 

свою місію на землі, Він увійшов у присутність Вічності як лагідний Агнець. 

5 Бог відкривався людям з найдавніших часів, і Його вчення було почуте. Голос Господній 

олюднився і став зрозумілим для первісних створінь. Совість в них, яка є божественною мудрістю, 

навчила їх розпізнавати добро і зло. Коли вони робили добрі справи, то відчували спокій, а коли 

робили зло, то відчували біль. Це були перші уроки, перші прояви совісті. 

6 З часом, коли люди перестали прислухатися до цього голосу, Я посилав людей, сповнених 

чеснот і мудрості, які своїм словом і прикладом змушували їх іти добрим шляхом.  

7 Пам'ятайте, що в найдавніші часи Я послав праведника Авеля, чия цілопалення любові до 

Моєї Божественності було попередником молитви і досконалого поклоніння. 

8 Я послав вам Ноя, благочестивого, який не зважав на насмішки, а звертав увагу лише на 

виконання божественного наказу будувати ковчег спасіння для довірливого народу. 

9 Серед вас були Авраам, Ісаак і Яків, які утворили стовбур дерева, з якого виросли гілки, 

листя і плоди. Приклад цих патріархів зберігся в письмовому вигляді - з непохитною вірою 

Авраама, послухом Ісаака, вірністю і духовною силою Якова. Одним із плодів цього дерева був 

Мойсей, представник Мого Закону, втілення Мого правосуддя. У ньому можна було побачити 

образ моєї величності. 

10 З плином часу Я все більше і більше входив в емоційне життя людей, і тому Мені теж 

довелося стати людиною, щоб ще більше наблизитися до вашого серця. Але для того, щоб прийти у 

світ, потрібно було сповістити Мене через пророків. 

11 Я жив серед людей і зробив своє життя прикладом, підручником. Я пізнав усі страждання, 

спокуси і боротьбу, бідність, працю і переслідування. Я пережив відторгнення рідними, 

невдячність і зраду, довгий робочий день, голод і спрагу, насмішки, самотність і смерть. Я 

дозволив звалити на себе весь тягар людського гріха. Я дозволив людині досліджувати Мій дух у 

Моєму слові і в Моєму пронизаному тілі, де можна було побачити навіть останні ребра. Хоча, 

Боже, я був зроблений царем осміяним, викритим, та ще й повинен був нести хрест ганьби і йти з 

ним на гору, де загинули розбійники. Там закінчилося моє людське життя як доказ того, що Я не 

тільки Бог слів, але й Бог справ. 

12 У 1866 році Моє милосердя відкрило двері в нову епоху: епоху Святого Духа. Чи знає все 

людство, в якому часі воно живе? Це знають тільки люди-духовники, яких Я збираю "під тінню 

цих дерев". Моя Робота буде визнана у світі тільки після великих битв і подій, після "воєн" доктрин 

і світоглядів, щоб люди піднялися і ствердили, що настала нова епоха. 

13 Минув деякий час з тих пір, як покинув цю землю той, через кого Я вперше дав про Себе 

знати в цей час: Роке Рохас, Емісар, чиїми кроками керував дух Іллі, Провідника. Таким чином, я 

втратив Шосту Печатку і таким чином зробив нескінченно великий пролом для Спіритизму. 

14 І від Роке Рохаса і до цього дня ви боролися, о тринітарно-марійські спірити, і в цій боротьбі 

ви використовували свої сили, свою молодість, своє життя і все, чим ви володіли, щоб слідувати за 

Мною і вшановувати цю Справу. Тихо і смиренно ви намагалися сповістити людям про Другий 

прихід Господній. 

15 Моє "Слово" не стало знову людиною. Я перебуваю в цей час "на хмарі", символі 

потойбіччя, з якої виходить мій промінь, що висвітлює розум глашатая. 
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16 Мені було приємно спілкуватися через людину, і моє рішення є досконалим. Я знаю 

людину, бо Я створив її. Я вважаю його гідним, бо він моя дитина, бо він вийшов від мене. Я можу 

використовувати його, бо Я створив його для цієї мети, і Я можу виявити Свою славу через його 

посередництво, бо Я створив його, щоб прославити Себе в ньому. 

17 Чувак! Він - мій образ, бо він є розум, життя, свідомість, воля, бо він володіє чимось із усіх 

моїх якостей і його дух належить вічності. 

18 Часто ви більш незначні, ніж ви думали, а іноді ви більші, ніж можете собі уявити. 

19 Горді думають, що вони великі, не будучи такими. І нещасний той, хто задовольняється 

непотрібними багатствами цього життя, не відкриваючи для себе справжніх цінностей серця і духу. 

Як бідні його бажання, його жадібність, його ідеали! Як мало його влаштовує! 

20 Але жити вміє той, хто навчився віддавати Богові Боже, а світові - світове. Жити вміє той, 

хто вміє освіжатися на лоні природи, не стаючи рабом матерії. І навіть якщо він начебто нічого не 

має, він є господарем благ цього життя і знаходиться на шляху до володіння скарбами Царства 

Божого. 

21 Того, що Я говорю вам у цей час, Я не навчав вас у минулі часи. Це мій Новий Заповіт. Я - 

настирливий прочанин, який безперестанку стукає у ваші двері і не дає вам спати. Я - тінь, яка 

всюди слідує за тобою. Чого ви ще хочете? Моя любов безмежна. 

22 Час мого прощання вже наближається. Мій візит за цей час був тривалим: з 1866 по 1950 

рік. 

23 Істинно кажу вам: коли хто скаже, що Слово Моє не зробило вам добра, ані лиха не вчинило 

вам. Але пам'ятайте, що Я не хочу, щоб ви були подібні до рослин-паразитів; що Я не хочу, щоб ви 

задовольнялися тим, що не робите зла, але щоб ви отримували задоволення від того, що робите 

добро. Бо той, хто не робить цього, хоча міг би зробити, зробив більше зла, ніж той, хто через свою 

нездатність творити добро, робить тільки зло, бо це єдине, на що він здатний відповідно до ступеня 

свого духовного розвитку. 

24 Я покликав вас на цей шлях, бо бачив, що вам сумно в душі. Ви шукали Моє світло в різних 

формах поклоніння, ви жадали чудес, щоб засвідчити віру в Мене. Але коли я перетнув твій шлях, 

щоб запитати, чи задоволений ти, ти відповів: "Я скуштував її, але вона не зміцнила ні мого серця, 

ні моєї душі. 

25 Тим часом дерево життя чекало на подорожнього, щоб подарувати йому свої плоди, а 

джерело з кришталево чистою водою розлилося в очікуванні спраглого паломника, як обітниця 

миру. Я - божественний садівник, який сумно чекав і споглядав зміну пір року на полях. 

26 Зараз прийшли великі натовпи тих, хто жадає любові, миру, правди і праці. Ви скуштували 

плодів і, втамувавши голод і спрагу, взялися за знаряддя праці, щоб теж стати садівниками. 

27 Немає серед вас більше тлінних багатств. Куди поділися ваші товари? Ти більше не згадуєш 

про них, не нарікаєш, що втратив їх, бо сьогодні ти повернув собі духовний скарб Моєї істини, 

який знаходиться в Моєму Слові - в цьому Слові, яке Я дарую тобі через смиренну дитину. Бо якби 

Я говорив до вас через ученого чи філософа, ви не повірили б Мені. 

28 До Мене приходять люди всіх станів. Але ці класові відмінності не мають сенсу перед 

Вчителем. Не всі, хто прийшов слухати Мене, залишилися зі Мною. "Багато покликаних, але мало 

вибраних". Багато хто ще прийде, але не всі підуть за Мною. Але істинно кажу вам: Всюди Я 

посіяв Своє Слово, і насіння Христове ніколи не вмирає. Насіння Моє не марне, і серце людське, 

неплідне на короткий час, стане плідним і принесе плід. 

29 Ви, жінки, які своїми сльозами змочують дорогу цього світу і кров'ю позначають свій шлях 

у цьому житті: Спочивай зі Мною, щоб набратися нових сил і продовжувати бути притулком 

любові, вогнем домашнього вогнища, міцною основою дому, який Я довірив тобі на землі, щоб 

продовжувати бути жайворонком, чиїми крилами ти вкриваєш дружину і дітей. Благословляю тебе. 

30 Я звеличую чоловіка і місце жінки праворуч чоловіка. Я освячую шлюб і благословляю 

сім'ю. 

31 У цей час Я приходжу з мечем любові, щоб розставити все на свої місця, бо раніше вони 

були зміщені людиною. 
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32 Учні моєї Божественності: Я тут, серед вас, показую вам ще одну сторінку книги мого 

вчення. 

33 Це хліб без закваски, який ви зараз їсте. А вода, яку ви п'єте, - з тих, що ніколи більше не 

викликають спраги у того, хто її п'є. 

34 Ви як іноземці на цій землі, бо ваша справжня батьківщина - в іншому місці. Я показую вам 

шлях - саме той, що веде до "Землі Обітованої". Моє Слово ставить вас на шлях прогресу. Я - 

невтомний Учитель, який готує вас, щоб після Мого відходу ви досягли досконалого спілкування з 

Моєю Божественністю. 

35 Сьогодні долото Мого Слова любові формує і вирівнює ваші серця. 

36 Як і в Першу Еру, ви нині перетинаєте Пустелю Відвідин. Але ви не загинете від голоду і 

спраги в ваших мандрах. З твого власного серця, закам'янілого, як скеля, Я змушу бити кришталеві 

води покаяння і любові, що втамовують спрагу душі. І коли спрага справедливості і правди 

охопить народ, Моє Слово зійде на вас, як манна з пустелі, і ви будете харчуватися нею. 

37 Настане момент, коли ви всі повернетеся до Мене. А тепер залишайся між людьми, щоб 

навчити їх ходити дорогою правди. Ви розійдетеся різними шляхами, не взявши з собою другої 

дорожньої сумки, поклавшись на Мене. Але ви будете працювати в тиші, смиренно, без показухи, і 

Я буду допомагати вам у бою і зміцнювати вас у вашій молитві, чи будете ви закликати Мене в 

кутку вашого нічного табору або в тіні дерева. Настане день, коли ви знайдете визнання у Мене. 

38 Ви повинні зрозуміти, що Мій відхід близький, щоб ви відкрили свої серця і підняли свої 

душі, щоб побачити Мене. 

39 Через багатьох глашатаїв Я давав про Себе знати, щоб ви не сумнівалися в Мені. Я обрав їх, 

незважаючи на їхній соціальний клас, умови життя чи расову приналежність. Через їхні вуста Я 

передав вам вашу спадщину, щоб ви не відчували себе сиротами або покинутими за відсутності 

Мого Слова. 

40 Якщо ви по-справжньому підготуєтесь, то станете тим деревом, джерелом і столом для 

бенкету, який прийме всіх "блудних синів", що відійшли від Отчого Дому. Тоді народи не 

вклоняться перед тобою, але визнають тебе і стануть переді Мною на коліна. 

41 У всі часи Мій Закон здавався вам занадто непохитним, щоб ви могли його виконувати, і 

тому ви створювали секти і обряди, які були зрозумілі вам, вашим духовним можливостям. 

42 Якби ви дотримувалися Моїх заповідей Першої Ери, то впізнали б Ісуса і не принесли б 

Його в жертву. Якби людство жило згідно з Моїм вченням Другої Ери, воно не сумнівалося б у 

Моєму свідченні через людський розум. 

43 Не вам судити народи. Але Я буду, як написано, судити народи і релігійні громади 

всередині вас. Цей народ має бути прикладом палкості, чистоти і духовності. 

44 Плач людства піднявся до Мене. Це плач дітей, це молодь, яка вимагає справедливості, це 

старість, яка просить миру. 

45 Причина в тому, що люди втратили зерно любові, яке, самі того не підозрюючи, носять у 

найчистішій частині свого серця ─ так глибоко всередині, що самі не в змозі його виявити. 

46 Зерно любові заглушили ненависть, марнославство і ниці пристрасті. І ось чаша страждань 

наповнюється ще раз, щоб бути випитою до дна. 

47 Поки світ терпить корабельну аварію посеред шторму, ви спокійно спостерігаєте за 

катастрофою з рятувальної шлюпки. 

48 Ви спите на лоні Отця, не думаючи про тих, хто плаче. Але вони здійснюють присвячені 

Мені богослужіння серед ударів долі, які Я приймаю, хоча вони і огорнуті фанатизмом і 

ідолопоклонством, тому що Я - Отець. Але Я даю їм зрозуміти, що Моє Серце чекає досконалого 

поклоніння. 

49 Від вівтаря до вівтаря, від обряду до обряду і від секти до секти рухаються люди в пошуках 

хліба насущного, не знаходячи його. А від розчарування стають богохульниками, стають на шлях 

без мети і живуть без Бога і без Закону. Але пам'ятайте, люди, що серед них є великі духи, що 

серед них Я відкриваю пророків і учнів Духа Святого! 
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50 Духи світла, які працюють в духовному, зараз готують шляхи через рівнини, моря, гори і 

пустелі, щоб ті раси, ті народи могли вирушити караванами і великими натовпами до тієї нації, де 

звучало Моє слово і де бачили Мої чудеса. 

51 А коли ці люди постукають у ваші двері - що ви їм запропонуєте? Тоді не пропонуйте їм 

недосконалості, бо вони втомилися від них. Вони прийдуть, бажаючи правди, милосердя і любові. 

Вони приїдуть, щоб навчитися проводити службу, чисту, як пахощі квітів. 

52 Сьогодні Я кажу вам, щоб ви навчили останніх виконувати Мій Закон. У ній міститься 

вчення про Три Часи. 

53 Будьте натхненні до молитви. У молитві Гефсиманського саду Я показав вам, якою 

досконалою має бути молитва. 

54 Доки ви не будете готові, шляхи Мої залишатимуться заблокованими, і Я не дам заклику до 

великих натовпів. 

55 Я не хочу розлучатися з вами під час вашої незгоди, непослуху і нерозуміння. 

56 Я бачу, що ви вже готуєте мені хрест на час мого відходу - хрест невдячності. 

57 Ще є час подвоїти свої зусилля, щоб ця година не стала для вас несподіванкою і ви не 

сказали: "Батько пішов", бо більше не чуєте Мене через глашатая. Але я буду присутній, і провидці 

засвідчать це. Ви почуєте Мій голос через натхнення, і коли ви будете навчати в будинках і в 

провінціях, не ваші вуста будуть говорити, а Я. 

58 Діалог духу з духом досягне свого апогею в ті часи, і моя присутність буде відчуватися з 

плином часу і з покоління в покоління все більш виразно. 

59 З огляду на ці одкровення ніхто не зможе нарікати на відсутність Мого Слова, а той, хто все 

ж проллє сльози, зробить це тому, що його совість докоряє йому за те, що він не скористався часом 

Мого перебування тут, серед вас, і тому він відчуває себе занадто слабким і незграбним, щоб 

продовжувати йти шляхом. 

60 Я хочу, щоб ви залишилися свідками того, що ви були зі Мною - щоб ви показували людям 

"золоті книги", які Я дарував вам скласти. 

61 Серед цього народу не буде ні священиків, ні служителів. Будуть тільки слуги. Ці місця 

зустрічей стануть місцями збору та навчання, де церковні лідери будуть уважно ставитися до 

виконання місії людей. 

62 Царювання багатьох вчень буде дуже коротким. Бо кожна з них, яка не містить зерна 

правди, справедливості і любові, буде знищена. 

63 Моя робота любові, однак, буде визнана. Іноземець прийде і постукає у ваші двері. Впустіть 

його, приготуйте для нього табір, щоб він міг відпочити. Але якщо він хоче спочатку щось поїсти, 

дайте йому це. Коли він поїв і заснув, охороняй його сон. Коли він прокинеться і побачить світло 

дня, перед його думкою пройдуть діяння, які він зробив, і він змиє сльозами навіть останню пляму. 

Тоді Я дам йому білий одяг і посаджу його з тими, хто був зі Мною. 

64 Я перебуваю в Третій Ері, даючи Свої настанови людству. Бо ви не довіряли тим 

посланцям, яких Я посилав до вас. 

65 Поки людські створіння обговорюють мою божественність, моє існування і моє вчення, 

існують світи, де мене люблять в досконалості. 

66 В той самий час, коли деякі досягли найбільшої духовної чистоти, ваша планета переживає 

час великого морального і духовного розтління. 

67 А ви, що слухаєте Мене, знайте, що Я послав вас між людьми, щоб подати приклад 

смирення і послуху Моєму Закону. Я послав твою душу, одягнену в Мою благодать, огорнуту 

Моїм світлом і несучу Закон у своїй совісті. 

68 Коли на короткий час ви впали в руїну, увійшли в темряву і піддалися слабкостям, Я 

піднімаю вас Своїм голосом і тим самим доводжу людству, що можу Сам вибирати Своїх учнів з 

бруду. 

69 Я - Божественна доброта, яка проявляється на кожному кроці. Якщо ти не хочеш 

підніматися вище, шукаючи Мене духовно, а волієш затримуватися на спогляданні природи, то 
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знайдеш Мене і в ній: Царська зірка, промені світла якої дарують життя і тепло, говорить про 

Мене. Повітря, що дає вам життя, - це Мій власний подих. 

70 Але коли ви духовно піднімаєтеся до Мене у своїх справах або в молитві, ви відчуваєте 

благодать, яка існує в потойбічному світі, і шлях до світла, що обіцяє чудеса і одкровення в 

небесній скарбниці Отця Небесного. 

71 Ви знаєте про ці краси, які несе в собі життя потойбічне, і тому ревно трудитеся у 

винограднику Господньому. 

72 Я хочу, щоб між працівниками була любов, щоб було милосердя. 

73 Дерево, яке Я поклав на ваші плечі, не є важким, воно не є неможливим для вас, щоб 

виконати завдання, покладене на вашу душу. Якщо ви довіритеся Моїй силі, ви побачите, як 

неможливе стає можливим для ваших кроків, і ви побачите, що той, хто живе в послуху Моєму 

вченню, близький до Мене. 

74 Я пошлю кожного "працівника", який достатньо підготовлений, в країни землі, щоб нести 

Добру Новину. 

75 Ваша душа сьогодні веде велику битву з тілом. Він витягнув свій меч, щоб протистояти 

спокусі, яка переможе його в Моє ім'я. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 218 
1 Благословенні люди: Ви прийшли на зустріч з Учителем, який невпинно закликає вас 

збиратися разом, щоб живити вас Своєю любов'ю і зміцнювати в часи випробувань. Ви приходите, 

покинувши все, щоб почути Мене. Батьки залишають своїх дітей, матері - немовля в колисці, 

бажаючи затишку для себе і для вас. Молоді відмовляються від земних задоволень, старі забувають 

тягар своїх випробувань, і всі залишають позаду людські страждання, хвороби, страхи, щоб 

налаштуватися зі Мною і сказати Мені: "Учителю, ми помолилися в ранню годину і піднесли душі 

наші, і Ілля, Пастир наш, приготував нас до слухання Божественного Слова. Прийміть нас". 

2 Ви об'єднуєтеся в тіні цього дерева, що розкинуло свої гілки до кордонів обраного Мною 

народу, і чуєте під його численними гілками одне і те ж слово, один і той же сенс і отримуєте один 

і той же плід, який Я так довго давав вам. 

3 З усіх вас Я створив народ, який є первістком серед усіх народів землі, обраним у всі часи, 

але не єдиним улюбленим Мною. Бо Я люблю і любив усі народи світу в усі часи. Але цей, Мій 

обранець, полюбив Мене неповторно і показав себе гідним Моєї прихильності. 

Але ті милості, якими Я наділив його, перетворили його на багатого скнару, і тому воно 

сказало: "Я - найулюбленіший, обраний, той, хто вище за інших, той, хто ближче до Духа 

Господнього. Решта повинні вклонитися переді мною, бо на мене Отець вилив свій закон, свої 

блага". Але я кажу вам: Не ставайте самовдоволеними. Мені було приємно обдарувати вас у Три 

Віки. Протягом трьох довгих віків Я впливав на твою душу в різних тілах, якими ти володів, щоб 

ти брав Мене за приклад і ділився Моїми дарами, і був сповнений любові до ближніх, як дерево, 

тінь і плоди якого були б для всіх мандрівників. 

4 Але зараз, в цю Епоху, просвітлені Моїм Духом, ви починаєте розуміти те, що дав вам 

Отець в колишні часи, чому навчив вас Ісус в Другу Епоху, і Я кажу вам: не будьте знову багатими 

скнарами, будьте як той Учитель, який віддає себе учням з любові. Коли ви показуєте себе іншим 

братнім громадам, не відчувайте зверхності, не кажіть, що тільки ви володієте трьома Заповітами і 

що ви їхні власники, що ви заволоділи Ковчегом Заповіту, Скинією і Символами. Ні, люди! Я хочу, 

щоб ви сказали своїм братам і сестрам з різних рас, що ви всі можете належати до обраного 

Господом народу, до цієї благословенної родини, бо ви всі вийшли з одного Духа, одного Отця. 

5 Тоді ви зрозумієте свою місію і зможете стати спасінням світу. Ви більше не дозволите 

Отцю робити Себе чутним матеріально, щоб зробити Себе зрозумілим дітям, які не вміють 

підніматися духовно, і будете говорити Мені у своїй молитві від духу до духу: "Отче, залишайся на 

Твоєму престолі. Ви довго спускалися вниз, страждаючи через нашу матеріалізацію і гріх. Навіть у 

Третій Ері Тобі доводилося багато разів говорити з нами, щоб наставляти нас, і Ти виливав Свою 

силу і Свої чесноти на цей Твій народ, який є Твоїми учнями. Залиште нам відповідальність за 

людство". 

6 У всі часи вам здавалося занадто важким виконувати Мій Закон, тому що ви - люди, і тому з 

найдавніших часів ви створювали різні релігії і практикували їх у недосконалий спосіб. Якби в 

Першу Еру ви дотримувалися Моїх законів, переданих Мойсеєм, то не було б необхідності в тому, 

щоб Ісус, Слово Отця, прийшов до вас. За що постраждав цей Учитель? За те, що народ Юдеї 

неправильно оцінив Його, вигнав зі свого середовища і розіп'яв, не знаючи і не відчуваючи, ким 

Він був. 

7 Ці люди не підготувалися, не підкорилися Божественним законам, створили з них свої 

власні закони і заповіді, за допомогою яких, як їм здавалося, вони могли б їх виконувати. Але 

Божественний Учитель став людиною, і Своїм народженням, життям і стражданнями Він написав 

ще одну сторінку Книги Божественної Мудрості, в якій кожне слово було підтверджене потужними 

справами, словами і вчинками, скріпленими кров'ю. Так ви одержуєте Другий Заповіт, і якби ви 

слідували цим двом Заповітам - хіба Мені довелося б давати про Себе знати в цей час через 

людську передачу, через недосконалі і тлінні органи інтелекту? Якби ви виконували Мої заповіді і 

Моє вчення, яке Я дав вам з такою любов'ю, ви не критикували б Мене сьогодні і не сумнівалися б 

у Мені, бо Я проявляю Себе через людську здатність до розуміння. 
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8 Об'єднайте три заповіти і не фальсифікуйте Моє слово, не містифікуйте його. Це спадщина, 

яку я залишаю людству. Світло Мого Духа висвітлює вас і вашу душу, яка знає, хто вона, пам'ятає 

своє минуле, а також знає, навіщо Я прийшов у цей час, і може розуміти Моє вчення. 

9 Тільки так ви пізнаєте чистоту і досконалість Моєї Роботи, даної тричі, що стоїть вище 

людських релігій і уявлень. Це шлях, життя, початок і кінець кожної душі - те, що містить книга 

моєї мудрості. 

10 Чому секти і основні церкви не визнають Мене і виявляють таке велике нерозуміння? Ви, 

що слухаєте Мене, не судіть нікого. Я буду судити, як написано, всі народи і всі релігійні громади. 

11 Якщо ви будете виконувати свою місію зі смиренням, світ вам повірить. Цей світ, який 

втомився від слів і обрядів, потребує прикладів. Ти, Ізраїлю, в усі часи отримував чисте насіння - 

кого б ти міг взяти за приклад? Яка з релігійних громад, що виникли, звернула увагу на 

дотримання всіх Моїх заповідей? Жодна. Але я можу вам сказати: якщо ви зустрінете в них 

благочестивих людей, беріть з них приклад. Якщо ви зустрінете любов, беріть приклад з їхньої 

любові. Якщо ти бачиш у них благоговіння перед Мною, то наслідуй їх, щоб навчитися цінувати 

чесноти і віддавати кожному те, що йому належить по праву. Ніколи, однак, не беріть за взірець 

недосконалість, провину. Якщо ви не знаєте, що добре, а що погано, моліться, слухайте Моє слово і 

нехай ваша совість підкаже вам. 

12 Плач людства доходить до Мене; біль дітей, юнаків, чоловіків і жінок зрілого віку, людей 

похилого віку проникає вгору. Це крик, який вимагає справедливості, це благання про мир, про 

милосердя, яке походить від Духа. Бо насіння любові в цьому світі зіпсоване, і знаєте, де зараз 

любов? У найпотаємнішій частині людського серця, так глибоко всередині, що людина не в змозі 

відкрити його, бо ненависть, прагнення до влади, науки і марнославство розчавили зерно і там 

немає ні духовності, ні милосердя. Чаша страждань стає дедалі повнішою, і світ випиває її до дна. 

13 А ви, люди, споглядайте бурю, що вирвалася назовні, в спокої з рятувальної шлюпки, 

сповнені довіри до Отця. У той час як одні з тих воюючих народів хулять Мій Дух, а інші 

сповідують недосконалі релігійні культи, ви прославляєте Мене. Але ви всі прокинетеся в цей час 

випробувань і врешті-решт об'єднаєтеся через любов і духовні знання. 

14 Учні, Я приймаю вас і швидко прощаю вам. Я хочу відчувати, що ви мене любите, а ще я 

хочу, щоб ви жили в злагоді між собою. Відсутня дитина повернеться в Моє лоно, і якщо вона 

відвернулася від Мене через нерозуміння або незнання, нехай не боїться, що Я докорятиму їй за її 

поведінку. Я хочу приголубити вашу душу і повернути їй те, що вона втратила - спокій, радість і 

надію. Я бажаю, щоб ви відчули солодкість цього життя, щоб ви також уміли приймати його 

негаразди, щоб ви жили смиренно і терпляче, щоб ви прагнули до свого висхідного розвитку. Хто 

може віддалити Мене від вас, або яка сила може перешкодити Мені любити вас і захищати вас? 

15 Ви ж цілком здатні віддалятися від Мене і поводитися, як "блудний син", і тільки тоді, коли 

біль ранить ваше серце, ви згадуєте, що є Отець, Який любить вас і готовий стати поруч, врятувати 

вас від будь-якої небезпеки, що загрожує вам. 

16 Я завжди вселяв у вас довіру, щоб ви бачили в Мені люблячого Батька, вірного друга, 

довірену особу. 

17 Згадайте притчу про блудного сина - ви, що несете на собі тягар великого переступу, і 

пам'ятайте, що Я - понад усе любов і прощення. Ви повинні пам'ятати, що вам судилося прийти до 

Мене досконалими, вільними від недоліків, чистими. Оскільки сьогодні ви маєте можливість 

формувати своє серце і творити великі духовні справи, ви повинні скористатися цими часами і 

скоротити дні свого "вигнання". 

18 Оскільки ви вже маєте досвід минулих віків і знаєте, що існує закон відплати - чому ви 

хочете наступати на минулі помилки замість того, щоб зробити великий крок вперед на своєму 

шляху? 

19 Погляньте на людство, яке зараз спокутує свої гріхи і змиває свої плями. Вона переживає 

великі потрясіння, щоб очиститися і відновити все те, що вона заплямувала. 

20 Моє слово збувається. Ви бачили, як значна частина Моїх пророцтв збулася на ваших 

невіруючих очах. Багатьох інших ви незабаром побачите, і про них ви будете свідками. Мій суд 

відкритий, як я і оголосив для цього часу. 
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21 Хаос огортає народи. У той час як одні не сплять і знають причину своїх страждань, багато 

хто спить і задовольняється життям, не переймаючись тим, щоб побачити причину всіх цих 

випробувань. 

Ви знаєте причину, ви прочитали в книзі мудрості, і слово Моє приготувало вас. Тебе вже нічим 

не здивуєш. Але ви ще занадто незрілі, щоб пролунав сигнал тривоги для людства. Ви ще не 

зміцніли і ваші кроки ще невпевнені. Ви чули Моє слово, але не можете його зрозуміти або, якщо 

зрозуміли, то не застосовуєте. Ви роз'єднані, хоча знаєте, що ви - один народ, і завдання, які я вам 

дав, ви відчуваєте як непосильний тягар. 

Я прошу вас: Чому ви не проникли в суть цього вчення, хоча Я просвітив вас світлом істини? 

Чому ви не сильні, хоча Я нагодував вас цим хлібом життя вічного, крихти якого достатньо, щоб 

дати життя голодному? Причина в тому, що ви звикли до Мого Слова і прийняли його, не 

використовуючи. Пам'ятайте: поки ви ситі нею, є багато голодних, які прагнуть отримати її, щоб 

насититися нею. 

22 Наближається час, коли це слово закінчиться. Тоді це повинно залишитися в серцях Моїх 

учнів і буде записано в книгах, які стануть відомі людству. Я хочу, щоб ви, після 1950 року, 

зберігали найбільшу чистоту у ваших актах поклоніння і послуху Моїм вказівкам і заповідям. 

Таким чином ви засвідчите, що Я був з вами. 

23 Всі ваші доручення дані вам відповідно до ваших здібностей і сил, бо Я знаю вашу межу 

міцності. Працюйте з любові, а не зі страху. Подивіться на суть мого вчення. Моя Батьківська 

любов і всепрощення проявляються в усіх Моїх дітях. 

24 Яке щастя Я відкриваю у ваших серцях, коли ви чуєте Моє Слово! Я - безмежне терпіння, 

яке чекає того часу, коли ви повністю підніметеся до бою. Я відкрив вам ваше майбутнє. 

25 Яким великим буде ваш робочий день після мого від'їзду! Ви ще навіть не здогадуєтесь. На 

цей раз Я маю відкрити вам деякі таємниці, щоб ви могли переконати людей. 

26 Я здивував вас, як тих рибалок Другої Епохи, яких Я застав за виконанням своєї роботи і 

обов'язків, і яким Я сказав: "Ідіть за Мною, відтепер ви - рибалки людей". Я дарував їм здатність 

зцілювати хворих, наділив їх даром слова, просвітив їх Своїми одкровеннями і навчив звільняти 

одержимих. Після того, як вони були підготовлені і зміцнені, Я показав їм шлях і направив їх у 

різні області, щоб там вони застосовували Моє Вчення про Спасіння. 

27 За цей час ви не були дванадцятьма обраними. Ви - численна юрба, яку Я зібрав і навчав у 

затінку різних дерев. Саме ви будете тими, хто вселятиме в людей мужність під час великих 

випробувань, які загрожують світові. 

28 Скоро духовний світ перестане давати про себе знати, і Я хочу, щоб ви розкрили свої дари, 

щоб ви не здригнулися тоді. 

29 Я хочу, щоб ви жили недремно, щоб інтуїтивно або уві сні ви чули голос потойбіччя, коли 

воно скаже вам: "Встаньте!". Тоді ви спрямуєте свої кроки до домівок і земель, де хвороба або 

розгнуздана жорстокість сил природи залишили спустошення. Якщо ви повинні йти у далекі краї, 

слухайте вказівки Отця, який вкаже час і покаже вам дорогу. 

30 На вас прийдуть подивитися люди з церков і сект. Вони будуть випробовувати ваш 

авторитет. Деякі, переконавшись у ваших дарах, будуть спокушати вас грошима, щоб 

використовувати вас у матеріальних цілях. Не забувайте, що всі, хто перетворить Мою Роботу на 

бізнес, втратять Мою благодать. 

31 Незабаром я більше не буду говорити з вами через людську передачу, бо це було наказано в 

письмовій формі. Але я вас не покину. Я дам вам натхнення і зроблю так, щоб ви відчули мою 

присутність. Ваша чиста совість не дозволить часу залишити глибокі сліди у вашому тілі. 

32 Кожен дім молитви і зібрання, в якому Моє вчення не практикується щиро, зникне, і 

виживуть лише ті, які є притулком і рятувальною шлюпкою для тих, хто потрапив у біду. 

33 Після мого відходу настане очищення цього народу. Тоді час мирських битв і конфліктів 

буде в самому розпалі, після чого настане мир і підуть страждання. 

34 Будьте сильними, бо в час боротьби ви будете переслідувані і ворожі. Ви будете позбавлені 

роботи і хліба. Але тоді Я відкрию вам Свою милість і Свою силу. Бо ви не будете страждати від 

голоду, ваше обличчя ніколи не буде спотворено, і ви не будете потребувати. Тоді твоя душа згадає 
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шлях через пустелю до Землі Обітованої в Першу Еру, і згадає, що коли ти відчував спрагу, Скеля 

відкрилася, щоб запропонувати тобі свою прісну воду. Коли палюче сонце пустелі палило вас, 

хмари вкривали вас, як захисна мантія, а коли загрожували голод і нужда, манна падала на вас як 

послання любові вашого Отця. 

35 Насамперед попереджаю вас, щоб завтра ви не сказали, що я вас до цього не готував. 

36 Я пояснюю вам Своє вчення у зрозумілій формі, щоб ви не впали в спокусу і не 

здивувалися. 

37 Я завжди хочу бачити вас підготовленими, щоб ви розуміли і поважали Мою Волю. 

Оскільки ви - перші, хто прийняв Моє вчення, і ви випробували на собі ті докази, заради яких Я 

зійшов, щоб повідомити Себе людям, то ви повинні докласти зусиль, щоб залишити добрий 

приклад для тих, хто прийде після вас. Ви повинні знати своє духовне походження, свої обов'язки і 

місії, які Я вам доручив, щоб ви могли пильнувати свою душу і зберігати себе в чеснотах. 

38 У міру того, як ви еволюціонували, приходячи на Землю один за одним в різних втіленнях, 

ви бачите, що протягом усіх часів, що минули, Моя Справа залишалася незмінною, незмінною. Я 

завжди відкриваю вам одні й ті ж якості, даю відчути Мою Батьківську любов, Моє безмежне 

терпіння, Мої спасительні діла. Але, незважаючи на всі ці докази, ви не визнаєте Мене. Необхідно, 

щоб ви прокинулися і дали звіт про час, який Я вам дав, щоб в ньому ви могли отримати своє 

спасіння. 

Наближається момент, коли ви підете в потойбічний світ, але ви не поспішили прийти до Мене 

в той самий час, коли Я кличу вас принести свій урожай. Цей урожай буде складатися з насіння, 

яке було вирощене через молитву. Більше того, ваша душа буде в найкращому стані покаяння і 

піднесення. 

39 Пам'ятайте: оскільки ви є частиною Мого Духа, ви володієте життям і благодаттю так само, 

як і Я. Ти чистий за своїм походженням, і так само, повернувшись, ти повинен прийти до Мене. 

Тому в цей час ви повинні невпинно боротися, щоб повернутися до своєї первісної чистоти і 

досконалості. 

40 Змилосердьтеся над своїми братами і сестрами і над собою, бо всі ви - одна сім'я, одна 

душа. Над вами є істоти, які працюють на ваше спасіння, на ваше піднесення, перетинаючи простір 

як ваші захисники і працюючи благотворно. Без їхньої допомоги, що було б з вами? Бо ви не 

зрозуміли, як тлумачити Мою Волю, і щомиті впадаєте в помилку. 

41 Згадайте про боротьбу ваших духовних захисників і підтримайте їх, зробивши їхню працю 

менш болісною. Не закидайте їхню стежку будяками, не підслуховуйте їхній голос, який завжди 

попереджає про небезпеку, їхню пораду, яка скеровує ваші кроки, їхнє світло, яке веде за собою. 

Живіть у гармонії з ними, і ви будете в досконалому спілкуванні зі Мною. 

42 Ви не повинні відрізняти себе від своїх товаришів по службі значком або будь-якою 

матеріальною ознакою. Відрізняйтеся своїми справами, про які будуть свідчити ваші ж ближні. Так 

ви завоюєте довіру оточуючих і перетворите своїх ворогів на друзів. 

43 Ви не всі пробудилися. Але Я буду використовувати одне підготовлене серце в кожному 

місці збору, щоб пробудити решту. Щоб у годину заклику, у годину Господнього суду всі ви 

принесли Мені один плід, рівний у руках усіх Моїх робітників. Щоб Отець міг дати заклик 

людству, і всі народи землі мали доступ до вашого народу, щоб вони могли прийти і отримати не 

тільки Слово, яке Я залишаю в письмовому вигляді, але і ваш приклад. 

44 Таким чином, моє вчення проб'є собі дорогу серед усіх вчень. Бо врешті-решт вона 

переможе і візьме гору над усіма іншими. 

45 Будь-яке вчення, не підтверджене справами і прикладами, винесло собі смертний вирок. 

Але кожне вчення, яке підтверджується справами, переможе. Мої приклади, моя жертовна смерть у 

Другу Епоху говорять вам багато про що, і сьогодні я говорю вам: Той, хто скріплює своє слово 

кров'ю і життям, дає приклад правдивості і сили духу. 

46 У наш час ви не скріпите свої слова ні кров'ю, ні життям. Світ не жадає вашого життя і не 

жадає вашої крові. Людина жадає правди, любові і милосердя. Коли ви підготуєтесь і 

одухотворитеся, не впадаючи ні в який фанатизм, коли ви щиро підкоритеся Моїм Божественним 
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законам і законам людським, як навчив вас Отець, тоді ви дасте світу таємницю його спасіння, 

таємницю миру і спасіння в усіх відношеннях. 

47 Бо моя робота не спрямована ні проти науки, ні проти людських інституцій. Він не 

спрямований проти шлюбу та сім'ї. Вона не спрямована проти нічого, що передбачає 

справедливість і любов. 

48 Істинно кажу вам: Якщо в інші часи людина виступала проти науки як слуга Моєї 

Божественності, то цей слуга не шанував Мене, не розумів Мене і не йшов за Мною. Бо оскільки Я 

є джерелом усієї духовності, Я також є джерелом усієї науки. Але якщо ви часто чули, що Отець 

ненавидить людські науки, то це стосується не самих наук, а того призначення, яке людина їм 

надала. Я ненавиджу погані науки, які привели людство до його загибелі - науки, які людина 

поставила на службу злу, на знищення життя і основ життя. Це, в моїх очах, і є те, що огидно в 

науці. Але для кожного вченого, який став благодійником людства, у Мене є вибране місце на 

духовному плані, навіть якщо ви не оголосили його святим. 

49 Це те, що говорить вам Учитель в цей день, щоб ви не впали в фанатизм. Бо насправді ви 

також насолоджуєтеся плодами науки, бо Я надихнув людей Своїм світлом, щоб вони знаходили 

елементи життя на своєму шляху. Якби не було Моєї волі, щоб людина використовувала науку для 

свого блага, Я не створив би сили природи, не розмістив би в надрах землі і в сферах життя все те, 

що людина використовує для свого прогресу і розвитку. Але я робив все для освіження, користі і 

висхідного розвитку душі, а також тіла. 

50 Вже в найдавніші часи Я віддав землю першим її мешканцям, сказавши їм: "Я віддаю її під 

вашу опіку, вона є вашим скарбом, вашим садом, вашим житлом і вашим домом. Ростіть і 

множтеся!". Але цей вирок Я дав вам не тільки як людям для примноження роду людського, але і 

як душам, і як інтелекту. Бо Я розмножу вас на всіх шляхах і на всіх полях, у дусі та в правді. 

51 У цей час я звертаюся проти всього зайвого і непотрібного, проти всього поганого, гідного 

осуду, проти всякого поганого насіння. Своїм Духовним Ученням Я боровся з усіма, хто ставив 

науку на службу злу. Я буду боротися з усіма поганими науками до тих пір, поки людина не 

прокинеться до Моєї істини. Тоді, як денне світло, це вчення проникне всюди і пробудить усіх. 

Підготуйтеся до цього і визнайте своє завдання, свою місію і свою відповідальність серед людей. 

52 Усвідомте, чого вчить вас Моя Робота. Подивіться на горизонти, які відкривають перед 

вами Моє Вчення і Моє Слово, і подумайте, наскільки велика душа і наскільки короткі відстані. 

Той, хто молився з любов'ю, відчуваючи біль брата, звільнився і пішов звідси в далекі краї, 

залишивши свою любов, свій цілющий бальзам і свою ласку тим, хто страждає. 

53 Заради цієї молитви народу Мого Ізраїля, яка підноситься до Мене в усіх місцях зібрання, Я 

благословляю земний світ і дарую йому Своє світло і Свою батьківську ласку, бо він не 

причащається Мого слова. Я викликаю силу моєї любові, щоб вона досягла всіх сердець, щоб вони 

всі відчули мене, щоб вони вирушили на шлях до моєї істини, на пошук шляху. Бо Я тепер готую 

все, щоб вони могли дійти до Мене. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 219 
1 Я дарую вам свій цілющий бальзам, свою силу і свою ласку в цю мить. 

2 Я твій хрестоносець. Бо коли на землі тягар Мого хреста став непосильним, знайшлася 

людина, що мала співчуття в серці, і розділила зі Мною Мій тягар. 

3 Ось Я - готовий поспішити вам на допомогу, коли ви зламаєтеся на шляху, дати сили вашій 

душі і підняти її, щоб вона могла продовжити свій шлях. 

4 Крок за кроком ти наближаєшся до "Голгофи" свого земного життя, де твоя душа скаже 

Мені: "Отче, в руки Твої віддаю дух мій, бо все звершилося". 

5 Блаженні ті, хто, коли прийде та година і вони промовлять ці слова, виконають своє 

завдання, бо їхній мир і їхнє блаженство будуть великими. 

6 Я хочу, щоб ви всі дійшли до цього саміту, незважаючи на те, що ви приїдете обірвані і без 

матеріальних благ. Там ви відчуєте Мою присутність і Мою милість так, як ніколи раніше не 

відчували. 

7 Там Я чекаю чоловіка, там Я чекаю жінку, батьків, матерів - всіх, хто прийшов у світ із 

завданнями, які потрібно виконати. 

8 Ви хочете досягти вершини? Довіртеся Мені, що є вашою долею. Приймайте випробування 

з любов'ю, виконуйте Мою волю, якою б вона не була, з посмішкою на вустах, з вірою і покорою в 

серці. 

9 Не забувайте, що Я всесильний і всюдисущий, щоб сумнів або слабкість не ввели вас у 

спокусу. 

10 Іноді, коли ти плачеш у світі і думаєш, що Я живу на Небесах, де все - блаженство Духа, ти 

сумніваєшся в Моїй любові, бо не розумієш, що Отець має радість, а мільйони Його створінь на 

землі страждають до самої смерті. Причина в тому, що ви не хочете зрозуміти, що Моє щастя не 

буде повним, поки останній з Моїх дітей не досягне землі спасіння. 

11 Оскільки Я - ваш Батько, то обов'язково повинен співчувати тому, що відчувають діти. 

Тільки так ви зрозумієте, що - поки кожен з вас страждає і відчуває свій біль - Божественний Дух 

розділяє біль усіх своїх дітей. 

12 На доказ цієї істини Я прийшов у світ, щоб стати людиною і нести хрест, який уособлював 

увесь біль і гріх світу. Але якби Я, як людина, виніс на Своїх плечах тягар вашої недосконалості і 

відчув весь ваш біль - чи міг би Я тоді показати Себе Богом, нечутливим перед лицем скорботи 

Своїх дітей?  

13 У моєму дусі є пісня хвали, нот якої ще ніхто не чув, ніхто не знає її, ні на небі, ні на землі. 

Ця пісня лунатиме по всьому всесвіту, коли зникнуть біль, страждання, темрява і гріх. Ці 

божественні ноти відгукнуться в усіх душах, і Отець і діти об'єднаються в цьому хорі гармонії і 

блаженства. Істинно кажу вам, навіть каміння заговорить, коли ця гармонія осяє життя моїх 

улюблених дітей. 

14 Продовжуйте очищати свою душу, продовжуйте розвивати її і вдосконалювати, завжди 

несучи в собі віру, як незгасиме полум'я. 

15 Я повинен сказати вам, що поки ви живете на землі, ви можете намагатися зробити своє 

існування на ній якомога приємнішим. Не обов'язково безперервно плакати, страждати і "стікати 

кров'ю", щоб заслужити спокій у потойбічному житті. 

16 Якби ви могли перетворити цю землю з долини сліз у світ щастя, де ви любили б один 

одного, де ви прагнули б творити добро і жити за Моїм Законом, то, істинно кажу вам, таке життя 

було б ще більш гідним і піднесеним в Моїх очах, ніж існування, повне страждань, нещасть і сліз, 

яким би великим не було ваше бажання їх терпіти. Коли ви зможете поєднати духовне життя з 

життям людським так, що перестанете бачити межу між одним і другим? Коли ви зробите своє 

існування єдиним життям, відкинувши ідею смерті, щоб увійти у вічність? Це світло знань буде в 

людях тільки тоді, коли в світі розквітне одухотворення. 

17 Світло Мого Слова рятує вас в цей час від темряви матеріалізму, в якій поховані душі - 

темряви, яка не дозволяє їм розпізнати істину, хоча вона близько до них і вони несуть її в собі. 
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18 Третій Час з вами, і докази і знаки його будуть дані людям, і ще більші будуть слідувати, як 

коли б'ють у величезний дзвін, щоб розбудити живих і мертвих. 

19 Моліться, спостерігайте, медитуйте, нехай моє натхнення веде вас. Ви завжди будете 

впізнавати його, бо відчуєте поштовх до добра і піднесення, коли ваша душа привітає свого 

Творця. 

20 "Слава в вишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі". 

21 Благословенний народе, обраний Моїм милосердям: Я обрав вас у ці часи корупції, сум'яття 

і болю, щоб об'єднати вас в одну сім'ю і сформувати з вас народ миру серед народів землі. 

22 Ви живете в часи хаосу. Тільки той, хто здатен одухотворити себе в ці часи випробувань, 

може пережити біль, сум'яття, бурю, що наближається. Тільки той, хто підніметься над усією 

земною суєтою, людськими негараздами, зможе протистояти всесвітньому хаосу з незворушністю і 

спокоєм, і буде подібний до викинутих на берег посеред океану, які зуміли втриматися за шматок 

дерева, яким буде віра в Мою любов. 

23 Я готую вас до цього часу. Тому Я вчу вас брати з Мене приклад. Але Я не бажаю, щоб ви 

були єдиними, хто слідує Моєму вченню. Я хочу, щоб чесноти вашого серця, ваші слова і справи 

привернули всі серця, які повинні прийти до Мене, щоб прийняти Моє вчення в цей час, щоб народ 

примножувався числом, силою і піднесенням серед людства. 

24 Але з чого складається цей хаос, ця буря, це випробування, яке наближається? Це дріжджі 

чаші страждань, яку людство ще не випило. Треба, щоб людина, яка протягом століть своїми 

справами створювала цю чашу, спорожнила її до останньої краплі, щоб пізнати власну працю і її 

плоди. 

25 Благословенні люди: Ті люди, які піднімаються, сповнені власної значущості, і претендують 

на владу в націях, в народах землі, є великими душами, наділеними силою, і носіями великих місій. 

Однак вони не служать Моїй Божественності. Вони не поставили свої великі обдарування і 

здібності на службу любові і милосердя. Вони створили для себе свій світ, свій закон, свій трон, 

своїх васалів, свої сфери панування і все, на що вони можуть покласти свій погляд. 

Але коли вони відчувають, що їхній трон хитається під ударами, коли відчувають, що навала 

могутнього ворога неминуча, коли бачать свої скарби і своє ім'я в небезпеці, вони з усією своєю 

силою, наповнені манією величі, земною суєтою, ненавистю і недоброзичливістю, кидаються на 

ворога, не дивлячись на те, чи не залишає їхня праця, їхня ідея по собі тільки слід болю, руйнувань 

і зла. Вони мають на думці лише знищення ворога, встановлення ще більшого престолу, щоб мати 

якомога більше панування над народами, над багатствами, над хлібом насущним і навіть над 

життям людей. 

26 Я готую вас бути моїми воїнами, але не тими, що несуть руйнування і зло, не воїнами 

ненависті і розпусти, темряви і жадібності, а воїнами духовності, братерства, любові, лагідності і 

милосердя. Ви повинні йти, сповнені сили і довіри до Мене, до свого прикладу, сповнені довіри до 

своєї зброї, якою є правда і справедливість. Я готую вас для того, щоб ви вже могли боротися з тим 

ворогом, який теж сильний, але не більше, ніж ви. 

27 У той день, коли ви пробудитеся до духовності, ви прийдете до усвідомлення того, що 

темрява слабка в порівнянні зі світлом, що ненависть - лише атом перед обличчям непереборної 

сили любові, і що цей атом зникає при зіткненні зі справжнім милосердям, що матеріалізм 

зменшується перед обличчям дарів духу. Матеріальне минуще, а духовне має вічне життя. 

28 Ви формуєте одухотворених людей, здатних своїм прикладом, своїми добрими думками, 

словами і справами, які вже є вашими, розчинити сум'яття світу, звільнити його від матеріалізму і 

фанатизму. 

29 Коли люди будуть запитувати вас про вчення, якого ви не чули від Мене, або яке ви не 

змогли зрозуміти, Я буду говорити через вас, і Я здивую людей - вчених, богословів, могутніх, 

повноважних і суддів, уповноважених з питань вчення на землі. 

30 Я подбаю про те, щоб моє тринітарно-марійне духовне вчення проникало всюди, як повітря 

тече всюди, як світло знищує всю темряву, щоб освітити світ. Так само поширюватиметься Моя 

Робота, так само поширюватиметься Моє Вчення. Вона проникне в кожну релігійну громаду, в 

кожну установу, в кожну людську спільноту, в кожне серце і в кожну домівку. Вона подолає великі 
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відстані, перетне пустелі і моря, наповнить цей світ, бо для всього людства настала Третя Ера, Ера 

Світла. 

31 Я завжди олюднював Свої прояви. Пам'ятайте, що в Першу Епоху Я обрав Мойсея, щоб 

явити Себе вам. Він був моїм рупором і моїм посланцем. 

Я покликав його на гору і сказав йому: "Мойсей, опусти своє обличчя, бо ти не повинен дивитися 

на Мене. Іди і скажи своєму народові, що Я - їхній Господь і їхній Бог, що Я - Бог їхніх батьків, і 

Моя воля, щоб вони очистилися зсередини і ззовні, щоб вони були гідні прийняти Мої заповіді, 

Мій закон, Мої заповіді". Через Мойсея Я відкрив Себе як Отець, як Закон і як Праведність. Через 

нього Я відкрив Себе Своєму обраному народові. Через цю людину Я дозволив Моїм заповідям 

увійти в кожне серце. 

32 У Другу Епоху Я хотів бути ближче до вас. Не було моєю божественною волею, щоб люди 

бачили в мені лише невблаганного суддю. Мені хотілося відчути ласку Моїх дітей, створінь, 

створених за Моїм образом і подобою. В акті любові і лагідності Отець став людиною, щоб 

навчити смирення, яке є величчю душі, істинному виконанню законів, життю в любові ─ навчити 

людину боротися за справедливий, вічний і правдивий ідеал. 

33 Вчення Ісуса, дане як керівництво, як відкрита книга для вивчення людством, не схоже ні на 

що інше в жодному іншому народі землі, в жодному поколінні, в жодній расі. Бо ті, хто поставив 

собі за мету нести заповіді праведності або вчення милосердя, були послані Мною на землю як 

першовідкривачі, як посланці, але не як Божество. Тільки Христос прийшов до вас як Божество. 

Він приніс вам найяснішу і найвеличнішу настанову, яку тільки отримувало серце людини. 

34 Але зараз, у цей час, улюблені люди, Я не став людиною, як у ту Другу Еру, але Мені було 

приємно спілкуватися з усіма Своїми створіннями через людський інтелект. Навіть у "духовній 

долині" і в безмежних просторах відчувалася Моя Божественна Присутність. Бо на сходах до 

досконалості багато сходинок, а в "Духовній Долині" і в безмежних просторах - багато світів. Але 

істинно кажу вам: Я завжди відкривав Себе всім, і відповідно до духовного рівня світу, в якому 

вони перебувають, Моє одкровення було серед них. 

35 Хтось запитує Мене: "Чому Отець дає про Себе знати через розум людини, хоча людина 

грішна, нечиста і має в собі ниці пристрасті?". Але Учитель говорить вам: Мій благословенний 

промінь - це вся чистота і досконалість, і хоча Отець не обурюється гріхом людини, Він не може 

контактувати з нечистим. Тому Я приходжу до духу "підніжжя", і саме дух передає Моє світло, Моє 

слово і Мою настанову розуму голосоносця. Вже заздалегідь "підніжок" піднісся до Мене в акті 

любові, благоговіння, підготовки, щоб не змішувати нижчі пристрасті і нахили плоті з 

досконалістю Мого вчення. 

36 Але незабаром Я перестану давати про Себе знати через людський інтелект. Бо прийде час, 

коли ви зможете здійснювати це від духу до духу. Тоді Мій божественний промінь досягне і 

вашого духу, і там ви почуєте Мій голос, отримаєте Мої натхнення, Мої пророцтва і Мої 

настанови. Саме туди я веду вас зараз. 

37 Я продовжуватиму наставляти вас і прощати вас, щоб в останні миті Мого прояву через 

людський розум ви могли сказати Мені: "Господи, яким великим був наш гріх і беззаконня. Ми 

вчасно це усвідомили, ми очистилися зсередини і ззовні - в нашому духовному житті і в нашому 

людському житті. А тепер ввіряємо себе Твоєму безмежному милосердю, бо ми любимо один 

одного, любимо все створене, складаємо одне тіло і одну волю". 

38 Коли ви потрапите туди до 1950 року, очі грішника і благочестивого побачать Мене у всій 

Моїй славі, бо саме тоді ви почнете виконання Закону, який Отець довірив вам. 

39 Будьте сильні на шляху, люди, бо ваш дух виконує нелегку місію на цій планеті. Тільки той, 

хто очищає себе любов'ю, хто підкоряється Моїм законам, тому більше не потрібно 

перевтілюватися на цій планеті. Але той, хто залишив у своєму "останньому" перевтіленні слід 

крові або зла, повинен повернутися на цю землю, щоб виправити помилки, відбудувати 

зруйноване, дати життя тому, кого залишив без життя, пробачити тих, кого не пробачив. Одним 

словом, спокутувати провину. 
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Тому Моя безмежна любов говорить тобі: "О, невтомний паломнику землі, що давно пройшов 

твоїми стежками з гіркотою в серці! Дивіться на Того, Хто хоче вас утішити, укріпити, щоб ви 

пройшли життєвий шлях до кінця". 

40 Давно ви почали цей шлях, і Я вже не вперше проявляю Себе на вашому шляху. Моє 

милосердя воскресило полеглих, зцілило хворих і повернуло життя "мертвим". Голос Мого Отця 

розбудив сплячого. 

41 Ваша душа просвітлена світлом, яке випромінює на вас Мій Дух, і вона бачить своє минуле 

як довгий шлях духовної спокути і розвитку душі. Ви також розумієте відповідальність, яку ви 

взяли на себе перед вашим Учителем, щоб бути вірними свідками мого вчення. Я говорив вам, що 

настане день, коли представники церков і сект прийдуть вас допитувати і досліджувати, і я не хочу, 

щоб вони бачили вас незграбними. Вони знайдуть тебе смиренним, але в смиренності твоїй 

відкриється мудрість Моя. 

42 Ви будете потрібні людству, і ви, які духовно представляєте найстаріших людей на землі, не 

повинні приховувати дари, якими Я вас наділив. Зверніться до книги, яку Я відкрив перед вами. 

43 У всі часи, від початку творіння, Я уклав з вами завіт. Те, що я запропонував, я сумлінно 

виконав. Але істинно кажу вам: Народ Мій завжди порушував клятви свої! 

44 Шість разів Я поновлював з вами цей заповіт, бо люблю вас і хочу вашого спасіння. 

45 У Дванадцятьох, яких Я обрав у Другу Епоху, втілені людські чесноти і слабкості. Я 

використовував їхні чесноти як приклад і стимул для людства і використовував їхню 

недосконалість, щоб дати вам великі уроки. Недовірливість Фоми уособлює фактичну людину, яка 

вірить лише в те, до чого торкається і що бачить. 

46 Петро уособлює того, хто боїться суду людського, а Юда - того, хто продає блага душі. 

47 У цей час Я не даю вам земних багатств, Я вже давав їх вам в інші часи. Нині Я роблю вас 

багатими на мудрість. 

48 У всі часи вчені заперечували і боролися проти Моїх одкровень і духовних проявів. Я, 

однак, не борюся з наукою, бо я і є наука. Це Я вселяю її людині для її ж блага і освіження. Істинно 

кажу вам: хто використовує науку, щоб творити зло, той не був натхненний Мною. 

49 Знайте моє слово за його значенням. Я - виноградна лоза, з неї ви п'єте вино. 

50 Що потрібно для того, щоб мати можливість слідувати за Мною? Я дам тобі все. Зараз Я 

будую у твоєму серці святилище, в якому ти будеш жити вічно. Бо Моє Слово через людський 

голосоносець незабаром перестане бути чутним, і тільки ваша душа тоді відчує, як воно лунає в 

нескінченності. 

51 Блаженні одухотворені, бо вони відчуватимуть Мою присутність і будуть тими, хто, хоч і 

проходять свій шлях у стражданнях і сльозах, але принесуть розраду і спасіння цьому людству. 

52 Мій вселенський промінь висвітлює ваше сприйняття, і в цьому світлі, що тече крізь вас, ви 

відчуваєте наповненість Моєю Присутністю. Провидці споглядають і відчувають із захопленням це 

світло, яке оточує кожну душу. Вони побачили велику книгу, яка показує Ізраїль, в якій міститься 

настанова, і яка відкривається в шостому розділі. 

53 Ви відчули обіцяне вам Царство дуже близько, коли чуєте Моє Слово і вже відчуваєте 

блаженство, яке вас чекає. Всі ваші страхи зникають, бо ви починаєте визнавати Мене як Отця. І 

коли ви бачите виконання Моїх обітниць, даних народу Ізраїлю, обраному народу, в інший час, ви 

сповнюєтеся надією і починаєте приймати великі рішення про виправлення і підпорядкування 

Моєму Закону. 

54 У Моєму оновленому пришесті Мене супроводжують душі великого світла - істоти, які нині 

сповіщають вам про близькість Мого Царства і готують людське серце. 

55 Ваш світ осяяний Моєю Присутністю. Незабаром ви вступите в епоху духовного 

відродження, яка повинна привести вас до відродження усіх чеснот і поставити вас на вищі 

площини життя. Але так само, як Я прийшов до вас, Я прийшов в інші світи життя, де душа 

бореться, вдосконалюється і спокутує свій біль. Між цими життєвими світами і вашим Я хочу 

встановити союз і дружбу. Я хочу, щоб ви з'єднали свої думки з істотами, які їх населяють, 

присвятили їм молитви, які втішать і просвітять стражденну душу ваших братів і сестер. 
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56 Таким чином, ви прийдете до усвідомлення того, що ваша місія не обмежується допомогою 

вашим видимим братам і сестрам, але що існують істоти, яких ви не знаєте, яких ви не можете 

сприймати безпосередньо з вашого теперішнього життєвого світу, і які, тим не менш, потребують 

вас. 

57 Цей світ, який сьогодні є вашим домом, де вам дано Моє ясне проявлення, підходить для 

того, щоб ви могли заступатися за Мене і молитися за тих істот, про яких Я говорю з вами. 

58 У кожному віці Я виявляв Себе повним мудрості, сутності, любові. Ви були свідками Моїх 

одкровень. Хто не знає, що Я, Єгова, говорив зі світом з перших його днів? Хто не знає, що в Ісусі 

Я прийшов дати вам Моє вчення? Я хочу, щоб людство знало, що Я прийшов сьогодні, щоб 

пояснити і витлумачити кожне слово і кожну таємницю, яка може міститися в Книзі Вічної 

Мудрості. 

59 У вашій безперервній подорожі по життю ви перебуваєте під Моїм захистом. Ви вічні 

блукачі і не знаєте майбутнього, яке вас чекає. Не вгадаєш, коли наближається буря, а коли 

з'явиться веселка миру. Лише Я, що спостерігаю за вами, сповіщаю вам - коли ви будете готові - 

про те, що має статися. Ця долина землі, яка в деяких випадках була приємною і солодкою для вас, 

також була ворожою до вас і змушувала вас проливати потоки сліз, якими ви очищали і очищаєте 

свою душу. 

60 Прийдіть до Мене, ви втомилися від дороги. Заходьте в тінь цього дерева, яке показує вам 

себе повним милосердя і любові до всіх своїх дітей. Потім, коли ви відпочинете і всі ваші 

страждання полегшаться, подумайте про тих, хто страждає, і заступитеся за них. Я можу дати їм 

все і без вашого посередництва, але Мені приємно, коли в дитині проявляється любов, співчуття і 

милосердя, і вона розділяє біль або радість своїх братів і сестер. 

61 Ваше існування не має межі, кінець плоті - це не кінець душі. Бо, занурюючись у землю, 

вона переживає це і знаходить у своєму новому житті нескінченні стимули до боротьби і 

піднесення. Тоді душа звільняється, звільняється від тіла, яке її гнітило, і знаходить широке поле 

діяльності для реалізації здібностей і чеснот, якими вона володіє. 

62 Коли Ісус помер на хресті, ви стерли зі своєї уяви образ людини і уявили Мене безмежним - 

здатним проникати в усі світи, щоб охопити всесвіт Своєю любов'ю. 

63 Вважайте себе рівними, любіть один одного як брати. Бо після 1950 року "контори" серед 

вас зникнуть. Не буде більше ні вождів, ні глашатаїв, ні "стовпів", ні провидців, ні "дароносиць", ні 

"золотого пір'я", ні "наріжного каменю", не буде більше відмінностей. Для того, щоб бути 

значущим, Мені достатньо бачити вас підготовленими, навіть якщо ви не займали ніяких посад, 

щоб Я міг здійснювати Своє заступництво через ваше посередництво, а ви могли керуватися ним. 

64 Не лише ті, хто обіймав ці посади, є серед тих, хто наділений повноваженнями здійснювати 

великі місії. Я хочу, щоб ви всі служили цій справі і щоб кожен з вас мав у собі всі кабінети, щоб 

ви всі відчували відповідальність за мою роботу. 

65 Моє Слово більше не буде фізично чутним, і таким чином ви досягнете більшої 

одухотвореності. Бо тоді ви будете шукати Мене в нескінченному, піднявши свої думки. Ви будете 

прагнути догоджати Мені, виконуючи гідні справи, і це дасть вам більший духовний прогрес. 

66 Я хочу, щоб ви вважали себе справжніми братами і сестрами, щоб ви жили в єдності, щоб 

ви відчували себе ближче один до одного, щоб ви були ближче до Мене. Ви, що отримали більше 

розуміння Моєї Справи, - наставляйте своїх братів і сестер, усіх, хто робить перші кроки. 

Візьміться за руки, захистіть один одного. Це мій заповіт. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 220 
1 Ласкаво просимо до Мене, учні. 

2 Ось Учитель, який виконує свою обіцянку про Другу Еру і приходить як Дух Святий, щоб 

осяяти землю своїм світлом. 

3 Зі Мною ті, хто сумнівався, хто хулив Мене, але сьогодні приходять, каються, просять 

прощення і стають Моїми слугами. 

4 Перед тим, як я прийду, Ілля був з вами, щоб розвіяти ніч і принести вам світло, щоб 

наблизити вас до джерела благодаті і мудрості, яким є я. 

5 Я знайшов вас підготовленими і змусив вас сісти за мій стіл, щоб скуштувати мою їжу. 

6 Духовно Я проливав Свою Кров крапля за краплею, щоб прокласти вам шлях до спокути, 

щоб ви більше ніколи не могли зійти зі шляху. 

7 Моя любов виливається на вас, але не всі ви сприйнятливі до неї. Поки одні відчувають це 

серцем, інші залишаються байдужими. Але Я нікого не відлучаю від Свого столу, бо духовне 

воскресіння відбудеться в усіх Моїх дітях. 

8 Ті, хто справді відчув Мою присутність у цій прокламації, дякують Мені за розраду, яку 

Моє Слово дало їхнім серцям, що відчували себе самотніми і покинутими. 

9 Це місце зустрічі не є домом Отця, Мій жертовник - у вашому серці. Твоя віра - це свічка, 

запалена для Мене, а твоя совість - це те вище світло, яке світить на твоєму шляху, яке відвертає 

тебе від поганих шляхів, яке застерігає тебе від безодень, яке спонукає тебе творити добро. 

10 Ви знаєте, що Я створив світло, як і все створене, щоб те світло, яке ви назвали "днем", 

відкрило вам славу творіння, і ви пізнали Мою любов і Мою силу. 

11 Я створив вас "на Свій образ і подобу", а оскільки Я Триєдиний, то і в вас є ця Трійця. 

12 Твоє матеріальне тіло уособлює Творіння своєю формою і досконалою гармонією. Твоя 

втілена душа - це образ "Слова", яке стало людиною, щоб залишити любовний слід у людському 

світі, а твій дух - промениста іскра Божественного Світла Святого Духа. 

13 Кожного разу, коли людина відверталася від Мого Закону і не слухала голосу своєї совісті, 

вона вступала в ніч спокуси, темряви і гріха. Тоді Мені довелося судити його вчинки, і на Моєму 

суді він зазнав болю. Але я завжди давав йому можливість покаятися і давав час на те, щоб 

загладити свою провину: Перед Моїм судом грішник схилився. Але згодом, отримавши Моє 

прощення і Мої дари благодаті, він знову впав у свій гріх. Для того, щоб вказати вам шлях до 

вашого спокутування, ваш Бог став чоловіком серед вас, а Вселенська Мати повинна була стати 

жінкою, щоб спокутувати вас Своєю материнською любов'ю. 

14 Духовно ви вже пройшли довгий шлях, і зараз дивуєтеся тій інтуїції і тому розгортанню, яке 

виявляють нові покоління з найніжнішого дитинства. Бо вони - душі, які багато пережили і нині 

знову приходять для просування людства - одні на шляхах духу, а інші - на шляхах світу, 

відповідно до своїх можливостей і своєї місії. Але з ними всі люди знайдуть внутрішній спокій. Ці 

істоти, про яких я говорю з вами, будуть вашими дітьми. 

15 Немає більше часу ні на переходи через пустелі, ні на те, щоб ви займалися марними 

справами. Думайте про майбутнє і готуйте людство до завтрашнього дня. Бо коли ти будеш 

розповідати про моє вчення і виливати мій цілющий бальзам, люди здивовано запитають тебе: "Від 

кого ти отримав таке велике вчення і хто дав тобі таку надзвичайну силу зцілювати хвороби?". Тоді 

люди впізнають Мою силу в справах любові до Моїх "працівників". 

16 Душі дається сім етапів у різних перевтіленнях для її розвитку і вдосконалення, для її 

прогресу і її спокути. Але їй не дано пам'ятати попередні земні життя. Тілесна матерія, як щільна 

вуаль, що вкриває його. Тільки совість дає вам інтуїцію, що ви повинні йти вперед по шляху світла, 

тобто до досконалості. 

17 Цей шлях - драбина з сімома сходинками, яка приведе душу в Моє лоно, де вона залишиться 

і буде вічно випромінювати своє світло тим, хто знаходиться на нижніх сходинках. 

18 Це мій божественний і вічний план. Ви - Мої співробітники і врешті-решт будете царювати 

зі Мною, коли розірвете кайдани матеріалізму. 
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19 Швидше! Робіть все, що в ваших силах, вже сьогодні! Дотримуйтесь Моїх настанов, і ви 

відчуєте Мій мир навіть у найбільшому хаосі цього світу. 

20 Віра, надія і любов тоді будуть витати над вашою душею, як ангели. 

21 Я просвітлюю серце, душу і розум, щоб в цей час мого прояву ви змогли зрозуміти мудрість 

мого слова. Цей час залишить свій відбиток на прийдешніх поколіннях, щоб вони розуміли час, в 

якому живуть. 

22 Я прийшов як маяк, щоб просвітити вашу душу, зміцнити її, і Я був воскресінням для всіх 

тих, хто, почувши Мене, увірував. Бо коли вони пізнали спокій вищого життя, то взяли себе в руки, 

вирішили виправитися і відмовилися від зайвих благ. Якщо вони зможуть вистояти у 

випробуваннях, то складуть мою армію воїнів доброї волі. Вони протистоятимуть світові зла, 

населеному духовно збожеволілими людьми, які хоч і користуються тим, що Я створив, але все 

одно відрікаються від Мене - світові, перетвореному на пустелю, розпечений пісок якої обпікає 

підошви ніг мандрівника. У цій безжальній пустелі людей безжально бичуватимуть ідеологічні 

бурі. 

23 Слухайте Мене: готуйтеся і не бійтеся. Бо якщо ви будете мати віру в собі і як ідеал мою 

працю, то матимете мою силу, як посох, щоб підтримувати вас на життєвому шляху. 

24 Дозвольте любові та вірі утвердитися у ваших серцях, бо з них виросте прощення для того, 

хто вас образив. Істинно кажу вам, що зло завжди зупинялося біля цієї стіни. Проте вам доведеться 

випити дуже гіркі чаші, о улюблені учні. 

25 Битва почнеться після Мого відходу, коли Я більше не буду вашим радником через 

людський інтелект, і ви будете знаходити Моє Слово тільки в писаннях, які Я вам залишу. 

26 Моє Слово пояснило вам все, що раніше було для вас таємницею, щоб ніщо не було для вас 

невідомим і ви могли мужньо зустрічати випробування, не втрачаючи самовладання. 

27 Ви пережили час незгасної радості завдяки Моєму вченню. Ваша душа, яка жадала 

піднесених насолод, залишиться задоволеною, бо вона змогла споглядати, в сенсі моїх 

висловлювань, світло істини, життя душі, яке вас чекає, - те життя, де ніщо не обмежено, де все 

прекрасно і досконало, відображенням якого ви вже могли б очистити свою душу. 

28 У передчутті цього існування душа відчуває блаженство вічності, тіло оживає і 

випрямляється, бо людина тоді знає, що всі її болі, всі її зусилля, всі її зречення знайдуть свою 

справедливу нагороду для душі - спокій. 

29 Те, що ви набуваєте зараз, є одухотворенням, бо одухотворення - це також знання про вічне 

життя. Але коли ви досягнете гармонії з Творінням, ви знайдете іншу форму одухотворення, тому 

що ви будете жити за Моїми законами. 

Якщо раніше розпад тіла означав для вас кінець шляху, то сьогодні ви знаєте, що тільки тоді 

шлях починається. Тіло - це лише швидкоплинний одяг. 

Ви вже усвідомлюєте, що ви не тільки речовина, але і сутність, бо знаєте, що там, де 

закінчується людина, - це не кінець на шляху душі. 

30 Але ви запитуєте: "Учителю, чи можливо тоді, щоб те, що сутнісне, змішувалося з тим, що 

матеріальне?". І Я кажу вам: "Так, діти мої. Бо Отець, всемогутній і всюдисущий, перебуває в 

усьому, що створено, щоб воно мало життя". 

31 Завжди чути правду. Це як кришталево чиста вода, яка дозволяє побачити все, що 

знаходиться на її дні. Зрозумій, щоб відкрити Мене у власному натхненні. 

32 Простим є Моє Слово, навіть коли Я говорю про великі одкровення. Бо так само, як Я 

пояснив вам ясно і зрозуміло шлях, який веде до істинного Неба, так само Я кажу вам, що в цей час 

Я скасую Своїм словом пекло, яке люди створили за допомогою своїх релігій і помилкових 

тлумачень, щоб вселити страх і накинути на людину пов'язку невігластва. 

33 Моє Слово розкрило перед вами свої сторінки, як книгу, щоб дати вам просту картину 

майбутнього. Часи, коли люди сповідували свою релігію в церковних формах, забуваючи про 

закон, пройдуть, бо це означало діяти всупереч обов'язку. 

34 Я прийшов не для того, щоб лякати вас. Я прийшов, щоб прищепити вам любов. 
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35 Я вчив вас, що Я не караю вас, що Я лише дозволяю вам пожинати плоди вашого сіяння, 

які, якщо вони будуть солодкими, стануть вашим блаженством і спасінням, а якщо гіркими, 

пробудять вас до покаяння і бажання вдосконалюватися. 

36 Щоб допомогти вам у вашій боротьбі, Я приготував новий день, повний світла і благодаті, 

щоб ви могли освіжитися Моїм словом, народ Ізраїлю. 

37 З дитинства, в юності, в зрілому віці і в старості ви шукали Мене. Ви прийшли до Мене в 

різному віці. Я бачу в громадах, які складають народ Ізраїлю, людей різного віку - від щойно 

народженої дитини до людей похилого віку. 

38 Старець каже Мені: "Пізно я прийшов до Тебе, Отче мій! І дуже короткий час я буду 

насолоджуватися Твоїм словом, Твоїми благами і Твоєю милістю". Але Отець каже йому: 

"Старече, будь зі Мною, ніколи вже не розлучишся з Мною. Іди за Мною сьогодні, і тоді, коли твоя 

душа досягне порогів "Духовної долини", тобто в нове життя, ти вже не будеш старим. Ви завжди 

будете молодими і сильними. 

Не нарікайте, що ви прийшли тільки зараз, коли ваше тіло втомилося і захворіло, щоб пізнати 

світло Мого Вчення. Пам'ятайте, що Я скликав дітей, які виросли в лоні Моєї Справи, і які 

сьогодні, ставши чоловіками і жінками, відійшли, втомилися від Мого Слова і відправилися на 

пошуки нових шляхів, забувши Мої настанови і Мої ласки. Але Я знову притягну їх, і в останню 

годину вони всі будуть зі Мною, бо Я перебуваю на всіх площинах життя, де перебуває душа". 

39 Коли людина через упущення молитви і добрих справ відходить від шляху добра, вона 

втрачає свої моральні сили, свою духовність, піддається спокусам, і в своїй немочі допускає гріхи, 

а від них хворіє серце. Але Я прийшов як лікар до табору хворих і віддав йому всю Свою любов і 

турботу. Моє світло було як прісна вода на його розпечених лихоманкою губах, і коли він відчув 

мій бальзам на своєму чолі, то сказав Мені: "Господи, тільки Твоя милість може врятувати мене. Я 

дуже хворий душею, і смерть прийде до мене дуже скоро". Я ж сказав йому: "Ти не помреш, бо 

прийшов Я, що є Життя, і все, що ти втратив, повернеться тобі". 

40 Виконуйте свої обов'язки і перетворіть все зло, яке ви зробили, на добро. Даю вам силу духу 

для здійснення цієї великої справи оновлення. Бо маю для вас велике завдання. 

41 Ось так я зустрічаю вас втретє. Я знаю ваші страждання і ваш страх. Але ви всі зцілитесь, бо 

в вас закладено принцип вічного життя. 

42 Приготуйтеся, щоб, роблячи себе гідними Мене, ви могли подарувати Мені своє серце як 

посудину, чисту зсередини і зовні, в яку Я можу помістити Своє Слово. Зі світлом, яке Я дарую 

вам, ви можете осягнути його. 

Складайте з кожного мого "слова" речення і складайте з них чудові книги. Я треную ваше 

сприйняття, щоб ви могли говорити зі своїми ближніми і задовольнити голод правди і 

справедливості, який відчуває людство. 

43 Бережіть моє слово, щоб на прощання не сказати: "Який великий привілей я мав, а не 

зрозумів". 

44 Я не хочу, щоб ви були подібні до дітей, які, маючи доброго і люблячого батька, 

зневажають його і лише тоді, коли він закриє очі на цей світ і я дозволю йому зайняти місце в 

"духовній долині" серед дітей, до яких ставляться прихильно за їхні чесноти, плачуть над 

відсутністю любові і вдячності до цього батька і занадто пізно усвідомлюють те добро, яке вони 

мали, але не цінували його. 

45 Працюйте тепер, коли Я з вами, щоб ви могли сказати світові: "Господь говорить зараз і 

свідчить про Свою присутність". Приведи до Мене тих, хто шукає Мене, бо вони увірують. Завтра 

вам доведеться добре підготуватися, щоб переконати своїх співвітчизників. 

46 Щомиті на тебе обрушуються страждання, від яких ти плачеш і кажеш Мені: "Учителю, 

навіщо Ти випробовуєш мене, коли обіцяв мені мир?". Але я вам скажу: це відбувається тому, що 

завдяки цим випробуванням душа не спить. Посеред комфорту світло вашої віри гасне і ви 

залишаєтесь на шляху боротьби та досконалості. Якщо болить твоє тіло або якщо страждання 

вражають твоє серце, будь бадьорим. На сьогоднішній день в Моїй Справі ви повернули собі 

спокій і здоров'я душі. 



U 220 

71 

47 Настане день, коли ви підете до людей добре підготовленими, з відкритими очима і 

розвиненою інтуїцією, щоб з повагою проникнути в глибину їхніх сердець і відкрити їхній біль, 

їхню убогість душі. За допомогою мого вчення ви зможете полегшити їхні страждання і 

підбадьорити їхні душі. 

48 Кожного разу, коли ви будете застосовувати Моє слово, ви будете відчувати чудеса. Він 

ніколи вас не розчарує. Якщо ви достатньо підготуєтесь, то виконаєте своє завдання і Мою Волю. 

49 Я дав кожній громаді конкретне завдання: Одних Я приготував як рятівний ковчег для всіх 

тих, хто не знайшов розуміння з боку ближніх для розвитку своїх духовних дарів, інших - як 

джерело світла, в яке Я влив Свою мудрість. В інших Я виявляв Себе як любов, переповнюючи їх 

сердечністю і милосердям. Також з'являться нові церкви і нові "працівники", бо Я зараз збираю 

"останніх". Це буде щось на кшталт штабу для "перших". Сьогодні вони ще маленькі діти, але вони 

стануть Моїми учнями, а згодом - вчителями нових поколінь. 

50 Для того, щоб бути визнаним, ви повинні жити в доброчесності, у виконанні всіх моїх 

заповідей. У Моїй Справі ви всі рівні - і "перші", і "останні". Останні повинні були підготуватися в 

більш короткі терміни, щоб навчитися моєму викладанню. 

51 "Працівникам" кажу: тренуйтеся так, щоб духовний світ проявлявся досконало через ваш 

інтелект, а слово, що виходить з ваших вуст, було гучним і мало духовну суть. Не дозволяйте 

Моєму натхненню затьмарюватися, коли воно проходить через ваш розум. Оскільки ваша 

відповідальність велика, то й винагорода буде великою. Ви навіть не уявляєте, яку радість і мир ви 

отримаєте, коли виконаєте свою місію. Ваші дари мають велику цінність і вони принесуть вам 

справжнє блаженство. 

52 Безтілесні душі різної природи наближаються до "працівників" у бажанні милосердя, і коли 

вони знаходять двері ваших сердець зачиненими, а ви не даєте їм розради, ваш мозок стомлюється, 

і бідні душі залишають свій вплив болю і неспокою серед вас. 

53 На вас чекає виконання місії. Будь милосердним. "Ізраїль готовий нести світло і мир 

нужденним душам. Поки ви не виконаєте цього, ви будете відчувати на собі великий хрест 

зобов'язань, який не покине вас, поки ви не виконаєте свою роботу. 

54 Я обіцяю вам свій мир як дорогоцінну нагороду. 

55 Ви очистилися у своїх думках і готові Мене почути. Я невтомно дарую Себе вам, щоб 

повторювати Свої божественні прояви, щоб ви усунули сумніви, які, можливо, ще існують у ваших 

серцях. 

56 Я відкрив Свою присутність і Свою сутність, щоб ніхто не зміг заперечити, що Я був серед 

цього народу. 

57 Мудрість, яку я передаю через глашатая, не взята з книг, не є накопиченням знань, які 

людина могла б набути з плином часу. Я також не передаю вам знання історії, як це робить 

людство. 

58 Я відкриваю Своє світло через таку ж людину, як і ви, з такими ж знаннями, як і у вас. 

Єдине, що Я вимагаю, - чистоти розуму і щирості душі того, хто на короткий час стає знаряддям і 

рупором Божественності, а також духовної підготовки і збору тих, хто Мене почує. Коли 

відбувається це з'єднання мислення і бажання, світло мого духу приходить до вас. Бо в ці хвилини 

ваша душа звільнилася від матеріалізму, а серце осягає добро. Тоді все ваше єство відчуває потребу 

наблизитися до Отця, переконуючись, що без Моєї допомоги ви не здатні здійснювати великі 

справи, будь то в духовному чи матеріальному плані. 

59 Ти прийшов до Мене з серцем, розтерзаним сумнівами, бо довго шукав істину і не знаходив 

її, а коли почув Моє Слово, то спочатку засумнівався. Але потім прийшла віра, і ви захотіли 

пізнати те, що існує поза вашим тілом і матеріальним життям. Ви хотіли зрозуміти ці духовні дари 

і переконали себе в тому, що хоча тіло, яким ви зараз володієте, залишається мертвим у землі, ваша 

душа продовжує жити, бо голос говорить вам, що ви - не лише матерія. 

60 І ви запитайте себе: Що таке душа? Яким чином вона живе? Як ми повинні підготувати її до 

входження у світ, в якому їй належить жити вічно? Якого розвитку вона має досягти? І які 

стосунки вона матиме з іншими духами і навіть із самим Божеством? 
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61 Всі ці питання, які ви задавали собі, вас вабив інтерес - той інтерес, який згодом все більше і 

більше ставав потребою душі, завдяки якому ви усвідомлювали, що почуте з вуст носія голосу 

глибоко зворушило ваше серце. 

62 Ви прийшли, не будучи ніким примушеними, і не будучи обманутими. Не показуха і не 

хвастощі засліпили вас, бо ви знайшли ці місця убогими і смиренними. Це було сяюче світло Мого 

Слова. 

63 Не сумуйте, коли згадаєте, що Я говорив вам ще в Другу Епоху: "Багато покликаних, але 

мало обраних". Бо по правді не я вибираю. Я кличу всіх, і зі Мною перебувають ті, хто любить 

Мене і хоче йти за Мною. Якщо ви, покликані, хочете бути серед тих, хто йде за Мною, то 

витримуйте. 

64 Моє слово і Мої одкровення - для всіх. Хтось прийде до порозуміння раніше, хтось пізніше, 

але всі прийдуть до нього. 

65 Саме людина, завдяки свободі волі, якою вона користується, добровільно обирає той шлях, 

який їй зрозумілий або яким найлегше йти. Всім я посилаю заклик, але найкращий шлях обирає 

той, хто найкраще підготовлений. 

Так само і з тим, хто приходить слухати Моє слово, хто відгукнувся на заклик і затремтів, 

почувши Моє вчення. Він знайде в ній істину, яку шукає, і більше не відійде. Це будуть ті, хто не 

потребує показу і слави церков, побудованих людьми, тому що вони більше не надихають їх на 

відданість і віру. Вони знають, що ці церкви стануть зайвими, як тільки людина досягне 

одухотворення. Його підготовка буде закликом до досконалості, яка є Моєю Божественністю, що 

наблизиться до нього, щоб очистити його. Таким чином, Я оселюся в його серці і створю справжнє 

духовне спілкування між ним і Моїм Духом. 

66 Якби ви на мить змогли повністю позбутися своєї матеріальної частини, ваша душа 

наповнилася б блаженством, відчувши себе оточеною світлом потойбічного світу. Саме це світло 

приходить до вас в обмеженому вигляді через Мій Божественний Промінь. Я обмежую Себе, щоб 

зробити Свою Присутність відчутною для вас. Бо оскільки Я є вселенська сила, творіння, 

могутність, світло і життя, то не міг Я прийти до вас у всій Своїй могутності. 

67 Подібно до того, як вам для життя потрібні лише необхідні промені сонця, що світить на 

вас, так і Я кажу вам: якщо ви будете зловживати цією силою, то завдасте собі шкоди, бо вона 

занадто велика і сильна для таких створінь, як ви. 

68 Те ж саме відбувається і в духовному плані. Ви повинні використовувати ту частину 

Божественності, яка необхідна вашій душі, знаючи, що в тій іскрі, яку ви отримуєте, ви маєте всі 

сили, щоб відчути натхнення, яке зворушує струни вашого серця - світло, яке дає вам розум і 

сприйняття для виконання вашого завдання. У ній ви відкриєте для себе ту гармонію, яка повинна 

існувати між Богом і людиною. 

69 Я говорю вам це, щоб допомогти вам зрозуміти цей прояв, щоб ви могли підняти свою 

душевну частину буття і ваш розум отримав натхнення з Потойбіччя, вищу пораду, яка вчить вас, 

як ви повинні жити. Тоді ви зрозумієте, що найменша частина вас - це тіло, яке ви маєте як 

оболонку. 

70 Я - як сонце, ти - як його іскра. Ви були створені маленькими для того, щоб ви зростали 

завдяки своїм заслугам, розвиваючи свої здібності. Ви були спочатку чисті - чистотою, яку згодом 

заплямували у випробуваннях і гріхах. Бо ви були поставлені на шлях, на якому зусиллям своєї 

волі будете розвиватися вгору, щоб на ньому здобути заслуги і пожинати врожай. 

Яких зусиль ви докладали б, щоб розвиватися вгору, якби завжди перебували в небесних 

висотах? Яке бажання розвивати себе могло б існувати у вас, якби ви від початку були великими? 

За які заслуги Я міг би нагородити тебе, якби ти завжди був досконалим? Але ви прийшли на 

землю, і на землі ви відкрили для себе почуття, протилежне досконалості, добру. Ви пережили 

спокусу, яка веде до зла, слабкість плоті, спокуси світу. Потім почалася боротьба душі всередині 

своєї тілесної оболонки, природа якої відрізнялася від її власної. Душа - спочатку розгублена 

світом і природою, якою вона бачила себе оточеною - впала в летаргію і дозволила тілу рости і 

працювати відповідно до своїх земних умов, своїх тілесних пристрастей. 



U 220 

73 

71 Потім необхідно було, щоб душа приходила на землю, одна за одною, в різних тілах, одні з 

яких були б більш досконалі, ніж інші, з більш довгим життям, ніж інші, всі з різними нахилами, 

щоб душа сформувала уявлення про себе, щоб вона досягла знання і піднесення. Так поступово 

може настати час, коли вона не тільки зрозуміє, але й пізнає своє майбутнє серед людства, а також 

духовне життя, яке на неї чекає. Той, хто набуде глибоких знань у боротьбі за існування, вже не 

потребуватиме нових земних тіл для свого розвитку, бо він зможе перебувати в духовних світах 

життя. Так він поступово, крок за кроком, підніматиметься сходами досконалості, поки не прийде 

до Мене. 

72 Якщо твоє призначення таке велике і твоя духовна душа подібна до Мене, то як же ти 

можеш впасти в ідолопоклонство і створювати зображення своїми руками, щоб поклонятися Мені 

в ньому? Чому ж ви не милуєтеся Мною в природі - раз не вмієте проникнути в духовне - і не 

надихаєтеся в спогляданні її слави, в житті, що проростає і ворушиться на кожному вашому кроці? 

у безлічі красот і чудес, якими Я прикрасив твій світ, на небосхилі, де сяють тисячі невідомих тобі 

світів, які промовляють до тебе про життя, про закон і послух, щоб з них ти міг сформувати свою 

молитву любові, свою подяку і своє сповідання віри? 

73 Настав ваш час, душі! Прокинься, встань, прийди до Мене! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 221 
1 Люди, Я зараз торкаюся найчутливіших струн ваших сердець, щоб підготувати вас і зробити 

вас гідними прийняти Моє вчення. 

2 Я говорю з вами зараз через Божественну Матір, той Дух, який став людиною в Другу 

Епоху, щоб виконати високе призначення. 

3 Марія була послана, щоб показати свою чесноту, свій приклад і свою досконалу 

божественність. Вона не була такою жінкою, як усі інші серед чоловіків. Вона була жінкою іншої 

натури, і світ споглядав її життя, вчився її способу мислення і почуттів, знав чистоту і витонченість 

її душі і тіла. Вона є прикладом простоти, смирення, самовідданості та любові. І хоча її життя було 

відоме тодішньому світові і наступним поколінням, є багато тих, хто не визнає її чесноти, її 

дівицтва. Вони не можуть пояснити той факт, що вона була одночасно і незайманою, і матір'ю. 

Причиною цього є те, що людина за своєю природою невіруюча і не вміє судити про Божественні 

справи пробудженим духом. Якби він вивчав Священні Писання і осягав втілення Марії та життя Її 

предків, то врешті-решт знав би, хто Вона. 

4 Марія божественна за своєю природою, її дух єдиносущний з Отцем і Сином. Навіщо 

судити її по-людськи, коли вона була обраною дочкою, яка від початку часів була оголошена 

людству як чисте створіння, в якому втілиться "Божественне Слово"? 

5 Чому ж тоді людина богохульствує і сумнівається в Моїй могутності і досліджує Мої 

справи без поваги? Причина в тому, що він не занурився в Моє Божественне вчення, не замислився 

над тим, про що говорять Священні Писання, і не підкорив себе Моїй волі. 

6 Сьогодні, в Третю Еру, він також сумнівається в тому, що Марія об'являється чоловікам. 

Але кажу вам, що вона бере участь у всіх Моїх справах, бо вона є втіленням найніжнішої любові, 

яка живе в Моєму Божественному Дусі. 

7 Я дав вам свідчення цієї істини і дозволив пророкам усіх часів засвідчити Марію як 

Вселенську Матір. Сьогодні ті, хто володіє цим даром, також бачили, як вона проявляється в 

алегоріях чи притчах. Ви відчули її материнський вплив, що пестить вас, її підбадьорення і 

розраду, що полегшують ваші страждання, і ви також відчуваєте, що її заступництво врятувало вас 

від багатьох небезпек - у той час, коли світ йде різними шляхами із захоплюючою швидкістю, 

керований наукою, коли матеріалізація, марнославство і насолоди збили людей з істинного шляху. 

8 Тому Я закликаю серце Мого народу, щоб навчити їх, а потім послати їх як посланців цієї 

Доброї Новини. 

9 Моїх посланців завжди відкидали. Але не хвилюйтеся, бо Всевишній з рабами Своїми. Я 

сам помилявся, бо не всі були здатні розпізнати присутність Бога у Христі, а були готові бачити в 

Ньому лише пророка чи просвітленого. 

10 Я повинен був засвідчити Себе Своїм життям, Своїми надлюдськими справами і Своєю 

надлюдською смертю. І з огляду на цю істину, багато хто вирушав з гарячою вірою в серці, 

свідчачи про Моє вчення. 

11 Хоч Я і помер, але не покинув вас. Бо після жертовної смерті Я явив Себе духовно 

сповненим життям. Я прийшов до Свого народу в "Духовну Долину" і там підготував його, огорнув 

Своїм світлом, одягнув у білі шати чистоти і послав у світ, щоб він знову став людиною. Але 

прийшов час об'єднати племена Мого народу, і Я покликав їх у цей куточок землі. Бо ви воістину 

народ Ізраїля, але не по крові, а духовно. Моє Царство не від світу цього, як і ваш вічний дім на 

землі. 

12 Споглядайте вашого Царя і Господа, як Він спускається, сповнений смирення і любові до 

людської розбещеності, щоб донести Свої настанови до тих, хто помер, до світла Третьої Ери. 

13 Не шукайте Мене більше в ідольських культах. Вже не час фанатично любити Мене. З 

найдавніших часів Я боровся з цими злими нахилами серед вас і відкривав вам безпосереднє 

спілкування з Моїм Духом за допомогою молитви. 

14 Писання минулих часів могли б відкрити вам те, що Я повторюю для вас сьогодні; але 

людина наважилася фальсифікувати Мої істини, щоб поширювати їх у спотвореному вигляді. І 

тому ви зараз маєте психічно хворе, втомлене і самотнє людство. 
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15 Ось чому Мій заклик до пробудження лунає через глашатая, бо Я не хочу, щоб ви впали в 

оману. 

16 На шляху, який Я нині прокладаю перед вами, ви зможете відкрити те, чому Я навчав вас у 

минулі часи, бо все це - одне і те ж. 

17 Люди йдуть своїм шляхом з тугою, в прагненні до справедливості, до правди, до милосердя 

і любові. Вони спотикаються і падають через людську байдужість. Але ті, хто почув цей голос в 

Третю Епоху, відчули Мою присутність, і в Моїй духовній суті втамували голод, спрагу і біль. 

Проте, серед тих, хто був свідком Моїх проявів, є й такі, що заперечують це, бо вважають 

неможливим, щоб Бог зволив проявити Себе через грішну людину. 

Невіруючому кажу, що найчистіше світло Божества не затьмарюється людською гріховністю, 

бо світло Моє нескінченно вище добрих чи злих справ людських, і більше того, Я прийшов, щоб 

дати світло тому, хто живе в темряві. 

18 Це божественна радість - прийти до грішника, втішити його серце, дати йому відчути тепло 

Отця і дати йому відчути смак хліба вічного життя. 

19 Ви, що чуєте Мене і знаєте, що складаєте народ Господній, - зрозумійте, що досі ви не 

виконували місію, яку Отець поклав на вас від початку часів, що ви приховували Закон і засівали 

стежки болем. Але гіркота і удари долі змусили вас пізнати біль, щоб ви зрозуміли і полюбили 

свою сестру - людство. 

20 Моє слово універсальне. Але якщо його не чує весь світ, то це через свій матеріалізм, який 

темною пов'язкою застилає очі людей, і через те, що їхній духовний слух втратив чутливість чути 

Божественне Слово. 

21 Небезпечні часи настають на вашому шляху. Війна, з її безмірним болем, стражданнями і 

горем, знову сколихне людство. Думки і почуття будуть приведені в жах, і все це вкаже людству на 

його непідкорення Моїм законам любові і справедливості. Але Я, як люблячий Батько, 

протистоятиму хаосу і засяю Своїм світлом, як зоря миру і спокути на небосхилі. 

22 Я готую вас, щоб завтра ви були світлом для світу, щоб ви були життям і хлібом, 

милосердям і любов'ю для своїх ближніх. 

23 Проникни в Моє Слово, і ти знайдеш Мене в його значенні. 

24 Моє Слово, яке є світлом і миром для душі, сходить у ці хвилини до ваших сердець. Моє 

світло бажає цього народу, який отримав Мої божественні одкровення в "Тричі". 

25 Ізраїль спав, коли раптом ознаки Мого приходу почали пробуджувати і тривожити його. Я 

помістив Себе серед людей і відкрив для них нову епоху. 

26 Я приніс у своїх нових вченнях більш всеосяжне вчення, ніж вчення минулих часів, бо 

знайшов більшу сприйнятливість в умах і більший розвиток в душах. 

27 Не сприймайте те, що Я вибрав один народ землі серед інших, як перевагу: Я однаково 

люблю всіх Своїх дітей і народи, які вони утворили. 

28 Кожен народ приносить на землю свою місію, і доля, яку приніс "Ізраїль" - бути пророком 

Божим серед людей, світочем віри і шляхом до досконалості. 

29 Мої пророцтва і одкровення, які Я давав вам з перших часів, були витлумачені невірно, бо 

ще не настав час для розуміння їх людством. 

30 У минулому "Ізраїль" був народом землі; сьогодні - це люди, розсіяні по всьому світу; 

завтра народ Божий складатиметься з усіх душ, які разом зі своїм Отцем утворять Божественну 

Сім'ю в досконалій гармонії. 

31 Моє Слово - це Книга Мудрості, яка дозволить людині увійти в незвідане, вище і 

прекрасніше життя. Він пізнає її суть і через свій дух зрозуміє одкровення, які раніше здавалися 

йому незбагненними таємницями, але які Отець хотів відкрити їм, коли прийде час. 

32 Ви будете шукати і любити духовні вчення, і, прагнучи до цього ідеалу, ви відчуєте, що ваш 

шлях життя на землі стане легшим. Кожна година, що минає, кожен день і рік, що минають, 

наближають вас до кульмінації цього часу. 

33 Я роздаю Своє слово рясно, щоб, коли воно перестане лунати, ви не перебували в 

розгубленості. Я не хочу, щоб цей день застав зненацька "першого" і "останнього". З якою ж 
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упевненістю ви зможете потім присвятити себе виконанню своєї місії, якщо зумієте зрозуміти і 

виконати Мої настанови! 

34 Ви все ще повинні відкинути багато звичаїв, які все ще затьмарюють ваше життя і ваше 

поклоніння. Ви повинні прагнути підняти своє існування, щоб навчитися читати божественну 

книгу, яка існує в Мені. 

35 Я говорю більше до духу, ніж до серця, бо саме дух може осягнути, що таке піднесеність і 

вічність. Але тим, хто зробив цю землю своїм "вічним" домом і шукає на ній слави, почестей, 

насолод і влади, Я кажу: подивіться на свій світ, як він здригається від болю, сповнений страждань 

і убогості, опромінений облудними вогнями егоїстичної і марнославної науки! 

36 У ці моменти судять про все життя і всі справи людей. Навіть природа через свої стихії 

промовляє до душ і промовляє до сердець. 

37 Я запитаю кожне створіння, який плід його завдання. Якою буде його відповідь перед 

Вічним? А ви, натовпи людей, які чули Мій голос у цей час і знаєте, що з кожним Моїм словом ви 

отримали доручення, - що ви відповісте, коли прийде година? 

38 Істинно кажу вам: Я дарую одним і іншим необхідний час, щоб вони не постали переді 

Мною нагими, заплямованими або нещасними. Я хочу бачити вас сильними, щоб ви могли 

витримати нещастя, великі уроки життя, спокуси. 

39 Істинно кажу вам, ви сильніші, ніж ви думаєте, але ви повинні ще більше проникнути в Моє 

вчення, щоб ви могли відкрити в собі духовний скарб, яким наділене кожне людське створіння. 

40 Ви можете вирішувати конфлікти, розганяти темряву і створювати світло, відводити зло і 

притягувати добро. 

41 Воїнами Божими будуть називатися ті, хто вміє брати до рук зброю і перемагати нею будь-

який спротив. Більш розвинені душі мимоволі захищатимуть своїх слабших братів і сестер, а ті, у 

свою чергу, відчуватимуть, з яким серцем їм буде безпечніше. 

42 Велич людини більше не буде вимірюватися ні її земними володіннями, ні її титулами, ні її 

одягом. У бідній людині зможе виявитися душа, піднесена своїм розвитком і одухотворенням, і 

серед них буде багато тих, хто відкриє людству вічну істину. 

43 Ця година, в яку ви з'єднуєтеся зі Мною, є для вас моментом духовного блаженства, бо ви 

готуєтеся прийняти Моє словесне натхнення і Мої накази. Ваша душа очистилася, щоб прийняти і 

зрозуміти суть цієї настанови. 

44 Одні з вас хотіли і були готові Мене почути, інші - вперто відмовлялися визнати Мене. Але 

Я терпляче чекаю пробудження цих учнів. Я прийшов як боєць і кинувся в бій, щоб завойовувати 

душі, бо вони - Мої діти. Не суворість переможе їхню непокору, а Моя любов і Моє терпіння. Я 

хочу, щоб ви побачили Мене, щоб ви впізнали Мене, щоб ви любили Мене і знали, що ви живете у 

всесвіті, яким Я пильно керую, і що ви повинні слідувати шляхом праведності, який Я забезпечив 

для вас. 

45 Я дав вам Закон і чекаю від вас його дотримання, виходячи з того, що підказує вам ваша 

совість. Я не нав'язував вам Свою волю, бо дав вам волю власну, свободу волі, здібності, щоб 

зробити вас схожими на Мене. Але якщо ви хочете знати Моє бажання, то скажу вам, що нині Я 

хочу бачити вас, що йдуть розумно в рамках законів праведності, вільних від переступів, щоб ви 

залишили своїм нащадкам добре насіння, ясний приклад, світлий шлях. 

46 Настанова, яку Я залишаю вам сьогодні для вашої досконалості, є частиною Книги Мого 

Слова, в якій міститься Моя мудрість, щоб її можна було вивчати і відчувати ─ більше духом, ніж 

розумом або серцем. 

47 В душах людей багато злиднів внаслідок їхньої низької духовності. Звідси - смуток, 

відчуття покинутості, голод. Це людство, яке я так люблю, повинно живити себе мудрістю, чистою 

сутністю, і тільки Божественне Слово зміцнить його. Для того, щоб людство отримало свідчення 

людей, які чули Мене, воно повинно дочекатися вашої підготовки і відданості для виконання вашої 

місії. 

48 Я навчив вас працювати з духом, щоб ваша праця була багата на плоди. Я говорив вам, що 

там, куди ваші ноги не можуть пройти через занадто велику відстань, ваш дух може нести ваше 

послання і покращувати становище народів і націй, що знаходяться в небезпеці, будинків, в які 
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увійшли страждання, або хворих, які просять милосердя. Ви можете робити все це в Моє ім'я, Я 

дозволяю вам це робити, щоб ви могли проявити більшу заслугу переді Мною. 

49 Для духу немає такої відстані, яку б він не зміг подолати. Ви можете надіслати свою 

молитву чи добре побажання ближньому своєму, і ви не зустрінете жодної перешкоди, яка б 

зупинила вас у вашому бажанні донести своє послання доброї волі до інших. 

50 Ваш дух відчуває, що зараз близький час, коли він увійде в період більшого піднесення, 

коли він повинен досягти розуміння своїх дарів в їх повному значенні. 

51 Я не хочу залишати вас, не отримавши останнього з уроків, які маю вам дати. Протягом 

цього часу Я буду пропонувати Свою Роботу вашій увазі, від першої частини до останньої, щоб ви 

могли відчути себе в змозі продемонструвати людству свідчення Мого Слова своїми справами 

любові. 

52 Я навчив вас молитися, щоб ви навчилися бути в контакті зі Мною і отримувати Моє 

натхнення, яке просвічуватиме вас у хвилини випробувань. Бо люди будуть занурені в хаос, 

більший за той, який вони переживають зараз, і тому необхідно, щоб ви молилися за всіх своїх 

ближніх. 

53 Я записую історію людства. У цій книзі буде записано все, що ви зробили у світі. Чи хочете 

ви показати приклади послуху і терпіння, чи вважаєте за краще залишити у спадок непокору і 

бунт? 

54 У багатьох з вас не буде іншої можливості повернутися на Землю, щоб спокутувати свої 

гріхи. Ви більше не володітимете тим інструментом, який маєте сьогодні, - вашим тілом, на яке ви 

спираєтеся. Ви повинні зрозуміти, що прихід у світ - це привілей для душі, це ніколи не буває 

покаранням. Тому ви повинні скористатися цією благодаттю. 

55 Після цього життя ви підете в інші світи для отримання нових уроків, і там ви знайдете нові 

можливості для подальшого підйому і вдосконалення себе. Коли ви виконаєте свої людські 

обов'язки, ви підете з цього світу із задоволенням, тому що ви виконали своє завдання, і в вашій 

душі буде мир. 

56 Цього разу Я послав вас не тільки для того, щоб ви врятувалися, але й тому, що Я довірив 

вам легіон втілених і невтілених істот, для яких ви маєте бути провідниками і охоронцями. 

57 Всім ви повинні нести Моє Слово з тією ж чистотою, з якою Я дав його вам - просте за 

своєю зовнішньою формою, але глибоке за своєю суттю, повне змісту, повне одкровень для всіх, 

будь то освічені або неосвічені. Після великих суперечок, які спалахують у світі в пошуках істини, 

моє вчення восторжествує, переможе один світогляд. Форми поклоніння людей Богу будуть 

спрощуватися, ставати духовними. Ти будеш знати всі шляхи і вибереш найкоротший, щоб дійти 

до Мене. 

58 Моя праця увінчає зусилля всіх тих, хто жертовно жив в очікуванні мого повернення. Вона 

прояснить багато таємниць, які людина ще не змогла осягнути, вона стане могутньою зброєю в 

руках тих, хто любить добро і справедливість, і наповнить серця радістю. 

59 Ви побачите, як великі "князі" навертаються до мого вчення і відмовляються від свого 

панування, своєї тимчасової влади, щоб досягти влади Духа - того, що ніколи не минає. Так само 

ви побачите, як руйнуються церкви, які до цього сяяли у своїй зарозумілості та марнославстві, щоб 

потім піти Моїм шляхом смирення. Голодні, навіть в останніх Моїх словах, будуть жадібно шукати 

Духа Істини, Утішителя, Вчителя, який повертається переможцем, щоб відновити Своє Царство в 

душах людей. 

60 До того, як це станеться, всі фальсифікації і вся неправда будуть викриті. Ви більше не 

дозволите ніякого перелюбства. Книги, які не містять істини, зникнуть, і залишиться тільки одна 

книга, яку Я довірив людям, і яка написана в їхніх власних душах від початку часів. 

61 Щоразу, коли людство опинялося в небезпеці, я приходив, щоб його врятувати. Сьогодні Я 

готую Свій народ бути оплотом цього людства, яке заплуталося в стількох боротьбах, яке впало в 

хаос, з якого так і не змогло піднятися. Коли це випробування закінчиться, засяє веселка миру. 

62 Хто з вас буде в цей час на землі? Хто з вас доживе до цієї епохи миру? Істинно кажу вам, 

що недалекий той день, і тоді буде це 

Я хочу, щоб світ був відображенням землі обітованої, яка існує в майбутньому. 
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63 Любов, яка є початком і сенсом вашого існування, буде у всіх серцях, з якої виникне просте 

і чисте поклоніння Богу, яке дійде до Мене. 

64 Ви не думали про завтрашній день і спокійно чекаєте, як розгортатимуться події. Ви вірите, 

що Майстер захистить свою роботу. Але ви повинні пам'ятати, що саме людину Я хочу врятувати 

Своєю Справою. Я завжди виступав проти його ворогів, але це його марнославство, його егоїзм, 

його любов до світу, його матеріалізм, і я хочу, щоб ви були непереможними воїнами в цій битві, 

щоб ви зупинили і знищили зло, яке сьогодні живе всередині вас. 

65 Покаяння, як очищаюча вода, нині омиває душі, і світло, визнання Моїх заповідей, проникає 

в них. Добрі наміри почали проростати. 

66 Благословляю всі справи і добрі помисли моїх дітей. 

67 Я прийшов, щоб дати вам те, чого вам не вистачає. Що можуть дати тобі ті істоти, через 

яких Я проявляю Себе, щоб живити твою душу? Хоча вони, як і ви, є Моїм образом і мають Мої 

чесноти в собі, вони не здатні запропонувати вам Хліб Духа. Розглядайте їх лише як Мої 

інструменти для цієї форми прояву, яку Я уклав з людиною. 

68 Душа Ізраїлю еволюціонувала. Проте вона не досягла повного одухотворення, і Мені 

довелося дати вам Мої настанови в звукових словах через людську здатність розуміння, щоб 

зробити Себе зрозумілим для вас. 

69 Часи, коли Ісус, Моє втілене "Слово", відкривав себе людям, минули. Він зараз є прикладом 

для сьогоднішніх носіїв голосу, і якщо вони будуть наслідувати його, то отримають великі 

заперечення і за ними підуть великі натовпи. 

70 Не всі зрозуміли Мою Роботу, яка була написана буквами, що не стираються у віках. Тому 

Я наближаюся до вас, щоб допомогти вам зрозуміти Моє вчення минулих віків і вивчити теперішні 

одкровення. Звільняйтеся, люди, не буде більше ні рабства, ні неволі. Будьте вільні любити, вірити, 

думати і працювати для всесвітнього блага. 

71 Шукайте і розпізнавайте в собі подібність до Мене, щоб здійснювати могутні справи і щоб 

образ Мій розпізнавався у ваших справах любові до ближніх. Якщо ж ви зійдете з правильного 

шляху, ви віддаляєтеся від свого Творця і не дозволите Моєму Духу проявитися у ваших справах. 

Тоді ви обмежите ті сили, якими Я наділив вас, ви втратите напрямок і не будете знати, звідки 

прийшли, куди йдете і коли буде ваше повернення до Мене. 

72 Дух людини голодний, він шукає поживи, якої йому бракує в релігіях, світоглядах чи 

вченнях. Він відчуває поклик Отця і не знає, де Його знайти. Я говорив з його духом з гори, щоб 

він навчився еволюціонувати вгору і досягти прямого спілкування з моїм духом. 

73 Я запрошую всіх у Свій дім, і оскільки є багато тих, хто не знає, як шукати Мене, Я зробив 

Свої прояви безпосередньо відчутними. Як добрий Пастир, Я роблю відчутною перешкоду, яка є 

Моїм лоном, щоб дати душам спочивати в ньому. 

74 Я забезпечу вам все для зворотного шляху до Мене. Осягайте сенс Мого Слова, тоді ви 

будете мати необхідні знання і заохочення в ньому. 

75 Не виключайте нікого, на всіх шляхах зустрічаються люди доброї волі - душі, які люблять 

Мене і вміють приймати Мої дари. Завжди майте перед очима Мою заповідь, яка говорить вам: 

"Любіть один одного". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 222 
1 Ви бачите відхід Учителя вже зовсім близько, і тому плачете мовчки, бо звикли до Мого 

люблячого Слова. Але я кажу вам: Я не поїду, не давши Вам моєї останньої вказівки, і тому Ви не 

будете відчувати незручності при передачі моєї вказівки. 

2 Наближаються великі випробування, сповнені болю, і ваша молитва зможе багато зробити в 

ці години гіркоти. Згуртовуйтеся у своїй духовній праці, виконуйте мої накази, бо я не хочу, щоб 

ваші переступи і непослух були надруковані в Золотій книзі. 

3 За цей час кількість тих, хто зателефонував, була великою. Кожного разу, коли Я ставлю 

Себе серед вас, приходять нові серця, щоб поповнити ваші ряди. Вони нагадують гробниці, бо 

тримають у собі небіжчика, який є їхнім власним серцем. 

4 Але біль очищає душі. Тому багато хто більше не буде втілюватися. Вони підуть в інші 

життєві світи, щоб присвятити себе тим завданням, які Отець доручає їм виконувати. 

5 Я допомагаю вам у вашому оновленні, щоб, коли ви підете з цього світу, вам не довелося 

спокутувати свої гріхи, а стати перед Верховним Суддею чистими від усякої плями. 

6 Зрозумійте, що все, що ви робите своїм ближнім, ви робите Мені, тому що ви всі - частина 

Мене Самого. Не забувайте про це, щоб у кожному з ваших ближніх бачити свого Отця. 

7 Люди зрештою отримують задоволення від того, що завдають болю. Але рано чи пізно 

приходить і покаяння, як невблаганний суддя, щоб судити тебе і омити. 

8 Якщо в цей час ви виконаєте свою високу місію оновлення себе і порятунку своїх ближніх, 

то завтра ваше ім'я і ім'я мого народу будуть вимовляти з благоговінням і вдячністю навіть у 

найвіддаленіших куточках планети. 

9 Не втрачайте приємного відчуття того, що після мого відходу ви по праву називаєте себе 

моїми учнями. Але ви повинні бути готові показати себе в провінціях, містах і селах, нести Добру 

Новину Мого Третього Заповіту і свідчити про нього своїми добрими справами. 

10 У цей час, судячи з усього, перемогли якісь людські доктрини і існують різні ідеології. Але 

наближається час, коли візьме гору єдиний світогляд, коли людство об'єднається в єдиному вченні, 

і це буде Спіритизм. 

11 Сили природи подбають про те, щоб люди прокинулися, і щоразу, коли вони 

намагатимуться перекрутити Мою істину, ці сили говоритимуть про Мою справедливість. 

12 Моя робота досягне духовенства, царів і володарів землі, і ви побачите, як вони стануть на 

коліна перед Моєю Божественністю. Тоді багато книг зникнуть у вогні, а книга стане 

загальновідомою, яку мої "золоті пера" записали під мою диктовку для пізнання прийдешніх 

поколінь. 

13 Вони вивчатимуть цю книгу, і люди будуть вимагати її, прагнучи знати майбутнє. Бо 

великий хаос буде пророкувати людство. 

14 Тримайтеся непохитно за надію, бо після цього хаосу настане великий мир! Процвітання 

буде дуже великим. Навіть природу, яка часом здається вам ворожою, ви побачите прекрасною в 

різні пори року. Гори, долини і пагорби розквітнуть і засяють красою. Дерева будуть рясніти 

добрими плодами, а здоров'я, добробут і мир огорнуть людське життя. 

15 Сьогодні земля очищається від усякої скверни, поки не досягне нової цноти. 

16 Перед тим, як почнеться пошесть, Я дам вам провіщення про неї і буду говорити з вами уві 

сні, щоб ви були застережені і молилися за інших. 

17 Ви ще не стали свідками початку боротьби з моєю працею і повинні прокинутися, бо з нею 

боротимуться освічені люди. 

18 Перестаньте занадто багато думати про потреби тіла і подумайте про духовне майбутнє 

всього людства. 

19 Моє вчення пошириться по всій землі, але не забудьте, хто зробить його відомим. Вони 

будуть моїми новими апостолами смирення і духовності, які своїми справами будуть свідчити про 

милосердя і любов свого Творця. 
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20 Не дайте людству побачити, що ви слабкі і нічому не навчилися у Мене. Усвідомте, що 

людям є чому у вас повчитися. Не будьте подібні до тих, які кажуть: "Господи, зроби в мені волю 

Твою", але в момент випробування бунтують і навіть сміють приписувати Мені недоліки. 

21 Я говорю просто, вашою мовою, бо не хочу нічого залишати в таємниці. У ці останні роки 

Мого перебування серед вас Я доведу до вашого відома багато вчень. О благословенний народе 

Ізраїлів, що перетинаєш пустелю, як невтомний мандрівник: зупинись на мить, щоб почути Моє 

слово. Мій дім відчиняє свої ворота всім мандрівникам, які смиренно стукають у них. Вгамуйте 

свій голод і спрагу, і ви більше ніколи не будете відчувати голоду і спраги. 

22 Ви зараз переживаєте дні випробувань, часи очищення і відшкодування. Але я з вами, щоб 

допомогти вам не ослабнути у випробуванні. Зміцнюйте в собі впевненість, що ви такі ж люди, як і 

в минулі часи: сильний, мужній народ, рятівна шлюпка для тих, хто зазнав аварії, добрий 

попутник, друг, брат і взірець для наслідування. Завдання, яке Я поклав на вас сьогодні, - любити. 

Любов - це насіння, яке Я посіяв у вас, бо вона є початком і причиною всього сущого. 

23 Коли ви роздумуєте про те, що Я - мудрість, то мудрість виникає з любові. Коли ви визнаєте 

Мене Суддею - ця юрисдикція заснована на любові. Коли ви вважаєте Мене могутнім - Моя сила 

заснована на любові. Якщо ви знаєте, що Я вічний - Моя вічність походить від любові, бо вона є 

життя, а життя робить душі безсмертними. Любов - це світло, це життя і знання. І це насіння, яке Я 

дав вам від початку часів, - єдине, яке Я посіяв як досконалий землероб на полях, що є вашими 

серцями. 

24 Сьогодні, в Третю Епоху, ви знову вирушаєте на ниви Господні, щоб посіяти знайдене вами 

насіння. Але ви відчули, що не всі поля легко засіяти, ви також бачили, що одні плодоносять рано, 

а інші - пізно. Деякі з них ви знайшли твердими, як каміння, інші вкриті будяками та бур'янами, і 

лише деякі були чистими та підготовленими. Треба було багато працювати, щоб розчистити ці 

поля, а потім засіяти їх. Але якщо ви були терплячими і поливали їх водою своєї віри, то побачили 

на раніше безплідних полях, що насіння проросло і виросло, і ви раділи цьому. Ті поля, які, 

здавалося, постійно відкидали вас, тепер стали вашими друзями, вашою надією і принесли мир у 

вашу душу. Є ваша праця, ваше завзяття і ваша відданість, ви вже не можете відокремити себе від 

них. 

25 Продовжуйте пильнувати і молитися за ці поля, бо з плодів, які ви пожнете, ви зможете 

харчуватися вічно. Але для того, щоб цей плід став для вас смачним і приніс вам істинне життя, ви 

повинні старанно вирощувати його, щоб насіння перетворилося на рослину, а вона - на могутнє 

дерево з широким гіллям, що дарує подорожньому привітну тінь, і рясними плодами, що дають 

життя великому натовпу людей. А потім це насіння має повернутися в серце землі, щоб 

продовжувати проростати, рости і приносити плоди до кінця часів. 

26 Яка ж велика моя радість, коли я перебуваю серед моїх учнів, у ці хвилини справжнього 

духовного спілкування. Це щаслива мить, коли Батько відчуває любов своїх дітей і вони 

отримують батьківський поцілунок, який зміцнює їх. Це той момент, коли після приїзду ви скажете 

Мені: "Отче, ми працювали за Твоїми вказівками. Але оскільки ми не досконалі, то приходимо до 

Тебе, як малі діти, сповнені лагідності і смирення, щоб показати Тобі наше насіння, яким воно є 

зараз, і щоб Ти, Божественний Учителю, наставив нас Своєю любов'ю і мудрістю, виправив нас і 

підказав, як нам бути далі. Покажи нам, що ми зробили погано, щоб ми з Твоєю допомогою 

виправили це і, підготовлені Твоєю милістю, представили твір людству, не додаючи до нього і не 

віднімаючи від нього жодної заслуги". 

27 А Я відповідаю вам: Будьте благословенні, бо ви надієтесь на Мене. Ви знаєте, що прийшли 

не до ката чи несправедливого судді, а до Отця, який є любов'ю і настановою. 

28 Я даю вам подальші вказівки, щоб ви могли підготуватися і використовувати Мої слова до 

останнього моменту, щоб після 1950 року ви могли залишатися вчителями і лідерами людей. 

29 Світ піддається випробуванню, народи відчувають всю вагу мого правосуддя, що падає на 

них, і моє світло, мій голос, що кличе вас, дає про себе знати в усьому людстві. 

Люди відчувають Мою Присутність, відчувають Мій Вселенський Промінь, що сходить і 

спочиває на них; вони підозрюють Мене, не знаючи цієї роботи* , не чуючи Мого Слова, і 

піднімають до Мене свої душі, щоб запитати Мене: "Господи, в який час ми живемо? Ці нещастя і 
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страждання, які випали на долю людей, - що вони означають, Отче? Хіба Ти не чуєш плачу цього 

світу? Хіба Ти не казав, що прийдеш знову? Коли ж Ти прийдеш, Господи?" І в кожній конфесійній 

групі і релігійній громаді піднімається дух Моїх дітей, і вони шукають Мене, просять Мене, 

запитують Мене і чекають Мене. І коли вони не здатні відчути Мене через свою непідготовленість, 

їхня віра слабшає, вони плутаються і богохульствують. 

Але Я кажу вам, що вашим емісарам вже давно пора було б перетнути кордони вашого народу і 

прийти до них як першопрохідцям Мого вчення, несучи їм Добру Новину і допомагаючи їм 

зрозуміти сенс випробувань, причину хаосу, в якому живе людство. 
* 

Об'явлення Христа про Його Другий прихід у Слові, в духовній формі, яке почалося в 1866 році в 

Мексиці через першопрохідця Іллю. 

30 Ви спали, люди, і ви дозволили часу пройти без користі, і ви обмежилися лише тим, що 

насолоджувалися сердечністю Мого Слова, приймали Мої чудеса, чули Моє прощення, яке 

постійно пестило вас, не замислюючись про те, що в ті самі моменти, коли ви насолоджувалися 

спокоєм, були мільйони ваших ближніх, які збивалися з життєвого шляху і втрачали віру, які йшли 

своєю дорогою без Бога і без закону, які були позбавлені хліба насущного і духовної поживи. 

31 У той час, як ви збираєтеся за столом зі своїми братами і сестрами, з дітьми, дружинами чи 

чоловіками, щоб насолодитися трапезою, є тисячі розкиданих сімей, які бачать свої домівки 

зруйнованими війнами, що розпалили людські пристрасті і жагу до влади. Багато батьків втратили 

своїх дітей, багато матерів не мають чим годувати своїх малолітніх дітей. Є багато сиріт, які вже 

давно не бачать рідного обличчя своїх батьків, вдів, які збожеволіли від болю, безліч чоловіків, які 

потрапили в полон, які спустошують чашу страждань і їдять лише шматок хліба, якого не вистачає, 

щоб прогодувати своє тіло. 

32 Хоча фізичний біль, якого зазнають народи, є кривавим - подумайте, наскільки більшим є 

біль, якого зазнають зараз душі. Істинно кажу вам, що вони тепер п'ють дріжджі найгіркішої чаші. 

33 Вставай, народе, готуйся в молитві, щоб ти міг досягти тих народів своїми думками, як 

голуби миру, і відкрити тим народам браму світла, розуму і справедливості. Я готую вас зараз, але 

спочатку Я хотів вас очистити. Згадай: щоб дійти до Мене, - скільки випробувань довелося тобі 

пережити, і яка гіркота терзала твою душу і тіло! Для когось це була хвороба, для когось скрута, 

відторгнення близьких, їхня зневага або їхній від'їзд. Біль у всіх його проявах був випитий вами, як 

дуже гірка чаша, щоб остаточно очистити вас. Твоє серце відкрилося в найглибшому болю, який 

очистив тебе, щоб ти міг пізнати і полюбити Мене. 

34 Коли ви прийшли до Мене на чолі з Іллею, Добрим Пастирем, ви прийшли дуже смиренно, 

щоб запитати Мене, що Я буду робити з вами. Бо ти смиренно просив Мене виконати в тобі волю 

Мою. І Моєю волею було навчити вас любові, прощенню і милосердю у всіх їхніх проявах. За це Я 

наділив вас духовними дарами, здібностями і дарами благодаті. 

35 Я все ще перебуваю серед вас, бо ви ще не змогли осягнути Мою Божественну настанову у 

всій її величі. Ви ще не озброєні до бою, і тому я продовжуватиму розмову з вами до кінця 1950 

року. 

36 Це вчення врятує не тільки Мій обраний народ, але й усі народи землі. Я звільню своїх дітей 

від будь-якої неволі чи полону, щоб вони відчули себе самими собі господарями і не потрапили 

знову в полон невігластва чи фанатизму. Потім, коли вони досягнуть повного звільнення, вони 

зможуть приступити до звільнення своїх ближніх. Сьогодні ви ще очищаєте свої звичаї і обряди - і 

духовні, і людські. Потім ви будете проводити таку ж роботу серед людства. Однак мушу вам 

зауважити, що робити це ви повинні зі смиренням, не хизуючись духовним піднесенням - з 

лагідністю, яка виявляє щирість ваших намірів через істинну любов у ваших справах. 

37 Виконуйте свою місію зі стійкістю і довірою до Мене і зробіть все, що ви не зробили в 

минулі часи, щоб ви залишили свою роботу завершеною і ви могли нарешті досягти духовної 

досконалості, яка вас чекає. 

38 Якщо цей світ досі був долиною сліз, то це тому, що людина відійшла від Мого Закону. Я 

створив для нього рай і змусив багатьох перших духів втілитися в перші земні тіла, не перестаючи 

бути ангелами. Я хотів, щоб вони, прийшовши на землю, не втратили своєї благодаті і жили в мирі 
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та покорі. Але людина не захотіла цього, і її слабкість і невдячність, її бездуховність заклали 

фундамент для світу болю і боротьби. 

39 Чоловік страждав, заробляючи собі на хліб насущний, а жінка була поруч з ним на його 

шляху болю і нещасть. Але цей світ, який стільки століть був долиною сліз, стане долиною миру, 

коли ви, мої перші учні, станете цілісними і підете скрізь свідчити про Мене своїми добрими 

справами. 

40 Ця планета, яка прийняла душі різного ступеня розвитку, більшість з яких були розумово 

відсталими, прийме у своє лоно істот великої висоти розвитку, які зможуть спілкуватися зі Мною 

від духу до духу. Кожне наступне покоління буде жити з більшою чистотою, поки Царство 

Небесне не увійде в серця людей. 

41 Щоб досягти всього цього, вам доведеться поборотися у власному домі, щоб зробити з 

нього храм любові і навчання Моєму Закону, де батьки для своїх дітей - Мої представники на 

землі, а діти для своїх батьків - дорогоцінні коштовності - ніжні рослини, за якими треба доглядати 

з любов'ю. Людина у своєму обробітку поля, у дорученій їй справі повинна мужньо, як прапор, йти 

вперед до виконання свого завдання. Жінка повинна бути люблячою супутницею чоловіка і 

жертовною матір'ю, щоб обоє разом зі своїми дітьми благословляли хліб, який їх годує. 

42 Я хочу, щоб ви брали хліб мого вчення, куди б ви не пішли, і проповідували зі смиренням. 

Бо дехто, дивлячись на ваше життя, з цікавістю запитає: хто ж це такі, що вміють жити з такою 

любов'ю і простотою? Хто ж це такі, що задоволені шматком хліба, і які, незважаючи на свою 

бідність, показують себе здоровими і сильними, і не мають потреби звертатися до вчених у своєму 

бажанні отримати пораду і здоров'я? 

Але коли вас нарешті запитають, хто вас навчив, ви скажете їм: Божественний Учитель "в Дусі", 

який прийшов до нас у Третю Епоху, виконуючи обіцянку, яку Він дав у минулі часи. 

Я хочу, щоб ви свідчили про Мене своїми справами, бо людство втомилося від слів. Є багато 

ваших співвітчизників, які намагаються проповідувати Євангеліє і які, хоча це Слово, яке Я дав вам 

у Другій Ері, не змогли врятувати людство цієї Третьої Ери, оскільки їм не вистачало практики 

добрих справ, зразкової практики. Мої апостоли віддали своє життя саме за ці слова. Вони дуже 

добре розуміли, що треба брати з Мене приклад, і скріпили виконання своєї місії своєю кров'ю. 

43 Сьогодні я не вимагаю вашої крові, щоб ви жертвували своїм життям. Я прошу від вас 

любові, щирості, правдивості, безкорисливості. 

44 Так Я вчу вас, і так Я наставляю вас, і так Я виховую учнів Моєї Божественності в цю 

Третю Еру; бо Я бачу, як ви з байдужістю дивитеся на хід світу, і це тому, що ви не знаєте, як 

вкласти себе в серце людей, де стільки страждань і стільки болю. Існує велика нерівність, бо я бачу 

панів, яким не вистачає лише корони, щоб називати себе царями, і бачу підданих, які є справжніми 

рабами. Через це розгорілася боротьба. Серед тих панів, які розбагатіли у світі, є багато таких, що 

називають себе християнами, але кажу вам, що вони ледве знають Моє ім'я. 

45 Хто не бачить у ближньому свого ближнього, хто накопичує багатство і привласнює те, що 

належить іншим, той не є християнином, бо не знає співчуття. Настане боротьба між духовним і 

матеріальним, людство буде втягнуте в цю боротьбу. Але скільки страждань доведеться їй винести, 

щоб настала перемога справедливості! 

46 Посеред цієї суперечки доктрин і світоглядів моє вчення стане дійсним, як світло маяка, що 

з'являється посеред шторму. Виходячи з Моїх слів, зрозумійте ситуацію, яка буде гнітити людство. 

Тоді ви будете судити з більшою проникливістю і будете знати, що ви повинні робити, щоб не 

залишатися бездіяльними. 

47 Зрозумійте, що єдиний духовний скарб, за який ви повинні боротися, - це скарб Мого 

Закону. Ви пожертвували символами, за допомогою яких ви поклонялися Мені, щоб відкрити 

доступ до більш досконалого зачаття. Але подивіться, як і в цей час повстають народи і 

сперечаються про володіння тими землями і місцями, де Я явив Себе в минулі часи. Я змусив 

зникнути багато символів, але у людей не вичерпуються причини для ідолопоклонства і фанатизму. 

Я кажу вам: Перш ніж прийдешні покоління схиляться перед ідолами сьогоднішнього дня, моє 

правосуддя знищить їх, і єдиними стовпами, які витримають силу мого правосуддя, будуть ті, що 
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підтримують святині, побудовані на фундаменті вашого серця - святині віри, миру і братерства. Бо 

духовне незнищенне. 

48 Тоді, коли земля буде підготовлена, Моє духовне вчення м'яко увійде в серце людей Третьої 

Епохи, його перемога буде досягнута не кров'ю, не образами. Спіритизм увійде через 

взаєморозуміння. Той, хто намагається нав'язати моє вчення силою, не буде воїном істини, бо моє 

вчення не приходить шляхом матеріального завоювання. 

Бо якщо Я сказав вам у Другу Еру, коли готував вас до царювання у ваших серцях, що Царство 

Моє не від світу цього, - то як Я можу сказати вам інакше сьогодні, коли Я піднімаю вашу душу, 

щоб вона царювала в ньому? 

Моє Вчення спочиває на фундаменті любові. Але ви забули про це, і тому Я говорив вам, що 

Мені необхідно буде повернутися серед людей, щоб нагадати їм про забутий закон - той, який 

любили ваші попередники і за який, думаючи про вас, померло багато мучеників і апостолів. 

49 Моєї жертви того часу було недостатньо, і тому я знову тут, з вами. Потрібні нові апостоли, 

і незабаром Я пошлю їх з божественним насінням. Подібно вітрам, що йдуть від одного кінця землі 

до іншого, поширюватиметься Моє Вчення. Мої посланці підуть не одні, світ невидимих істот буде 

супроводжувати їх як носії світла, щоб зробити їх шлях ще більш чудесним, і вони будуть воістину 

почуті всіма. 

50 Учні, вчіться у Мене, доки не прийде час, коли ви повинні будете вийти і передати Мою 

науку своїм ближнім. Знайте вже зараз, що коли закінчиться 1950 рік, ви більше не будете в тому 

захопленні, щоб говорити, що тоді буде достатньо підняти свої думки до Мене з тією підготовкою, 

якої Я навчив вас, щоб слова світла виходили з ваших вуст. Розвивайте свої духовні дари, щоб ви 

могли отримувати Моє натхнення. 

51 Я даю тобі ці настанови, щоб ти ретельно вивчив їх і зрозумів їхній зміст, який стане тобі в 

пригоді завтра, коли ти повинен будеш навчати своїх ближніх Моєму вченню любові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 223 
1 Я зійшов до вас, щоб шукати вас, бо ви довго блукали, нічого не роблячи, щоб знайти 

істинний шлях. 

2 Ви скучили за Моєю присутністю як Учителя, і тому Я поселився з вами, щоб дати вам 

мужність, силу і віру боротися за своє спасіння. 

3 Велике духовне невігластво огортає людство, воно не усвідомлює свого призначення і своєї 

відповідальності на землі, і тому заблудилося. 

4 Людина не знає, хто вона є, а тому не знає, як багато вона тримає в своїй душі. Він 

задовольнявся розвитком своїх людських здібностей. Але він не помітив тих, що від душі, через 

відсутність інтересу до піднесеного і благородного. 

5 Як людині таким чином розкрити в собі здібності, які вона має? 

6 Необхідно було наблизити Мене до вашого серця, щоб струснути вас з глибокої духовної 

летаргії, в якій ви занурилися, і нагадати вам, що ви - не просто матерія, що ви - не нікчемні, а тим 

більше - не ізгої. 

7 Коли ви почули моє слово, ви сказали мені з радістю: "Господи, невже в нашому єстві 

стільки дарів?". Тоді ви почали дещо розуміти, що ви є і що ви значите у Всесвіті. 

8 Іноді ви сумніваєтеся в дарах, про які Я говорив вам, що ви є їхніми власниками. Але скажу 

вам, що ваш сумнів походить від того, що ви їх не розгорнули, і саме тому вони не можуть 

проявитися так, як вам хотілося б. 

9 Це правда, що є випадки, в яких можна здійснити дивовижні справи завдяки одній лише 

вірі. Але ви повинні знати, що саме Моя любов дарувала вам це диво, щоб зміцнити вашу віру, 

хоча ви самі ще не змогли б виконати цю роботу. 

10 Розвиток здібностей душі вимагає тривалого часу, і для цього недостатньо одного земного 

тіла, недостатньо одного земного існування. Але Моє провидіння, яке є в усьому, завжди надає 

кожній душі нові тіла, в яких вона може продовжувати свій розвиток, і допомагає їй у її 

вдосконаленні, щоб вона могла досягти того місця, яке їй призначене. Я говорю вам це тому, що 

заставав вас на думці, що те, чого ви досягли, дуже мало в порівнянні з тим, чим, як вам сказали, ви 

володієте, і тоді в вашому серці зароджується сумнів, і вас охоплює зневіра. 

11 Через те, що Я вам зараз сказав, ви тепер зможете зрозуміти, що вам не вдасться в повній 

мірі розвинути ті дари, якими наділена ваша душа. Бо оскільки вони належать істоті, яка належить 

вічності і є частиною нескінченності, то цілком природно, що за таке коротке життя, як життя 

людини на землі, ви не зайдете так далеко, щоб випробувати повний розвиток деяких своїх 

здібностей. 

12 Проте Я повинен пояснити вам, що, оскільки ви знаєте, що в теперішньому існуванні ви не 

можете досягти найбільшого розкриття своїх дарів, ви не повинні послаблювати свого завзяття, 

щоб досягти свого вищого розвитку. Навпаки, вважайте, що якби ви могли пережити повний 

розвиток своїх духовних дарів в одному існуванні, то вони були б дуже маленькими. 

13 Усе, що Я прошу від вас, - у кожному втіленні робити один крок вперед, але щоб це був 

твердий крок до досконалості. Тоді саме ваша душа сприйматиме свій прогрес, оскільки вона 

розкривається з дедалі більшою мудрістю через ті тіла, які кожному з вас довірені. 

14 Зараз ви перебуваєте в підготовчій фазі: вже через Моє Слово вам відкриті всі дари, якими 

ви володієте, і ви усвідомлюєте завдання, яке вам належить виконати на вашому шляху духовного 

розвитку. 

15 Ви вже пройшли випробування, яким повинна піддаватися душа, щоб отримати послання 

або божественне одкровення. Вам залишається тільки почати своє розгортання, довіряючи тому, 

що ваш шлях буде освітлений світлом совісті, яка завжди підкаже вам, що ви повинні робити. 

16 Вам би хотілося, щоб ваш діалог від духу до духу був досконалим, дар провидіння 

проявлявся в повній мірі, сила зцілення дозволяла творити диво в кожному випадку, а дар 

(внутрішнього) слова розквітав на ваших вустах і переливався в розрадах, в мудрості і в 

пророцтвах. Але коли ви переконуєте себе, що вам ще далеко до тих висот, вам стає сумно, ви 
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стаєте німими і похмурими. Чому так, учні? Невже ви не розумієте, що багато чого з того, чого ви 

хочете досягти, залежить від вашої підготовки? 

17 Ви знаєте, яку підготовку повинен мати учень, щоб мати можливість освіжитися плодами 

свого одухотворення, і в чому вона полягає, щоб жити чистим життям: бути готовим молитися, 

служити ближнім, протистояти спокусам, щоб у той момент, коли тобі знадобляться твої духовні 

сили і твої дари для здійснення якогось діла любові, ти виявив свою готовність і, отже, мав 

задоволення бачити, як чудо, про яке ти просив у молитві у Отця, стає реальністю. 

18 Тоді ви зможете побачити перші промені світла Великого Дня, про який здавна сповіщали 

пророки і посланці. Ви зможете відчути, як Я спускаюся в Дусі, щоб говорити з вами про Вічне 

Життя, яке чекає на вас усіх, бо ви всі призначені для цього. 

19 Я проникаю в найпотаємніші куточки твого єства, щоб довести тобі, що для Мене не існує 

бар'єрів і перешкод, які б завадили Моєму світлу досягти дна твоєї душі. 

20 Я кажу людям, що - оскільки вони пройшли земне життя, не дбаючи про обов'язки і 

завдання душі, - Я посилаю їм це послання мудрості, щоб вони підготували себе і змогли увійти в 

Життя Духовне, коли пролунає заклик до всіх. 

21 Я їм кажу: Якщо вже вони перегородили шлях душі тут, на землі, то нехай хоча б дадуть їй 

підготуватися до того часу, коли вона вже не потребуватиме земного тіла. 

22 Чи вважаєте ви, що життя обмежується вашим існуванням на землі? Ви думаєте, що Мій 

Закон і Моє Вчення висвітлюють тільки ваше життя на землі? Ні, ви, натовпи людей, що слухаєте 

Моє слово: Я не для тіла вашого прийняв Божественний Закон, Я просвітив ним душу вашу. 

23 Я знаю, чому звертаюся до вас саме так. Бо Мій погляд знаходить серед натовпу тих людей, 

які потребують, щоб Я говорив з ними саме так. 

24 Це матеріалісти бачать не далі, ніж здатні бачити їхні очі, не вірять, що за межами їхнього 

інтелекту і почуттів починається вічність, істина, мудрість. 

25 Ті, хто вже почав дозволяти духу-душі панувати у своїх справах, у своїх думках і у всьому 

своєму житті, ті, хто вже почав звільняти свою душу від усього, що прив'язує її до світу, - ті не 

потребують, щоб Я говорив з ними таким чином. Вони теж приходили на прояв Мого Слова в 

матеріалізованому стані, не розуміючи почутого, не вловлюючи його сенсу, і Я також відвідував їх 

у тому, що вони найбільше любили в житті. 

26 Царство Духа безмежне, але для того, щоб досягти висоти, яка дозволить вам 

насолоджуватися ним і жити в ньому, необхідно знати шлях і мати світло, щоб піднятися до нього. 

Але не подумайте, що Я принижую ваше земне життя: ні, учні. Чому я маю її принижувати, адже Я 

приготував її для вас! Зрозуміти, що життя в матеріальному світі - це також частина життя в 

духовному, нескінченному і вічному світі. 

27 Строго кажучи, мета, яку моє Слово має виконати серед вас, полягає в тому, щоб вказати 

вам вірний шлях, яким ви повинні йти, щоб досягти одухотворення. 

28 Коли Я говорю з вами про духовне життя, то маю на увазі не тільки існування безтілесних 

душ, але даю вам зрозуміти, що духовне життя скрізь, бо з нього все виходить. 

29 Тільки світло того життя зможе відкрити вам істину, тільки в ньому людина зможе осягнути 

все те, що вона бачить і що їй потрібно знати. 

30 Ті, хто наполягають на тому, що не хочуть знати життя душі, будуть лише нещасними 

істотами, які будуть жити на землі без мети, спотикаючись і падаючи, не усвідомлюючи, що на дні 

свого єства вони несуть з собою ключ від дверей вічності, а також світильник, який може 

висвітлити їм шлях, що веде до миру, мудрості і блаженства. 

31 Але Милість Моя пробуджує їх від глибокого сну, піднімає "останніх", щоб вони 

допомагали "першим" у їхній боротьбі цього часу з матеріалізмом - у всьому тому, що вони не 

змогли зробити. 

32 Світ підготовлений і очищений болем і чекає на учнів Божественного Вчителя. Людство 

переживає годину випробувань. 

33 Усвідомте масштаби своєї місії. 

34 Я освітлю твій шлях, коли світло твоє затьмариться на короткий час, щоб душа твоя не 

спіткнулася і не заблукала. Бо ви - вісники миру, володарі вічного одкровення. 
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35 Ваша форма поклоніння більше не буде заплямована іноземними впливами, і ви більше не 

потрапите в духовне рабство. 

36 Люди не повинні вивішувати образ свого Господа перед вашими очима, бо вони ще не 

змогли відкрити Мій істинний образ, хоча і носять його в собі. 

37 У кожній людині є потойбіччя, таємна скарбниця, щось нескінченне, таємне. Є святилище, 

де живе Отець, двері якого зачинені, бо ви не змогли проникнути всередину себе. Людина не 

зрозуміла, як відкрити істинну святиню, яку вона несе в собі. Він дивиться тільки назовні і відчуває 

тільки зовнішнє. Це тіло і фізичні органи чуття. 

38 Це час, коли все людство духовно спить. Немає жодної релігійної громади, яка пропонує 

справжнє поклоніння своєму Богу. Ви встанете, щоб нести Моє Слово і свідчити про Мене своїм 

прикладом. Без справ любові Моє вчення на ваших вустах не матиме сили переконання. 

39 Я пошлю вас до народів, коли побачу, що ви готові, коли в душі вашій і в плоті вашій буде 

правдивість. Тоді ви зможете вирішувати великі конфлікти, ви зможете проходити крізь великі 

вихори, не будучи зметеними, ви зможете протистояти бурям і проходити крізь густі тумани, бо ви 

вже відкриваєте очі на більш високе світло, ніж будь-яка людська наука. 

40 Будучи скромним, вам судилося зняти багато завіс перед обличчям філософів і вчених. Для 

всіх ви будете миром, утіхою і спасінням. 

41 У всіх народів землі Я зараз даю знаки свого нового прояву через інтуїцію і сни. Відлуння 

моїх кроків вже чути зовсім поруч. 

42 Зрозумій, як Я люблю тебе: чому ти боїшся Мене? Хто в Моєму законі, тому нема чого 

боятися Мене. 

43 Ти слухаєш Мене з благоговінням і відданістю, але боїшся Мене. Причина в тому, що ваша 

совість підказує вам, що ви ще не робите досконалих справ. 

44 Виконуйте свій обов'язок перед Богом і перед ближнім, віддавайте свій борг вдячності, і ви 

всі будете прийняті Господом. 

45 Якщо одні через незграбність, недостатню вивченість, бездуховність чи невігластво 

зупиняються на шляху, то нехай не зупиняються й інші. Але підтримайте того, хто впав, і розбудіть 

того, хто спить. 

46 Істинно кажу вам: "перші" не досягнуть істинної досконалості на цій землі, і ви також, 

навіть якщо просунетеся далі по шляху. За ними прийдуть інші, які зроблять ще один крок вперед, 

а за ними ще інші, які підуть ще далі, і так далі. Але поки вони просуватимуться у своєму розвитку, 

ви, як духовні істоти, вже підніметеся духовно. Саме тому я і кажу вам, що "перші" завжди повинні 

прокладати шлях "останнім". 

47 Незабаром ви покинете це земне тіло, і тоді, увійшовши в Духовний Світ, ви переконаєтеся 

в тому, що ваш шлях життя на землі не був марним, і що знання Спіритизму дозволили вам, 

покинувши тіло, розправити крила душі, щоб досягти близькості свого Отця. 

48 Плекайте надію на це нове життя, і ви будете втішені в тих нещастях, яких зазнаєте зараз у 

цій долині сліз, крові та смерті. 

49 Зробіть своїх ближніх Моїми учнями. Бачите, як "останній" відразу розуміє моє слово. 

Зрозумійте, що ви не повинні пропонувати йому погані плоди. 

50 Людство зараз досягає певної зрілості душі, щоб зрозуміти мою роботу. 

51 Після 1950 року це вчення не буде забуте, а навпаки - розквітне. Робота стане 

інтенсивнішою, і золоті книги будуть відкриті, щоб з них потекла мудрість, і ви прийдете до 

розуміння того, чого раніше не розуміли. Писання, які містять мої принципи і мої притчі, будуть 

передаватися з провінції в провінцію, з дому в дім, від серця до серця. 

52 Тоді ви відчуєте, як багато з них нададуть вам гарний прийом і зустрінуть вас з 

розпростертими обіймами, бо їхні душі прагнуть побачити Отця на Його істинному вівтарі. 

53 Ви будете передавати Моє вчення, використовуючи приклади вчення і заповіді Мойсея, 

пам'ятаючи слова Ісуса і те, що Я відкрив вам в цій "Третій Ері", об'єднуючи все в одну роботу. 

54 У світі розгориться "війна" світоглядів і вчень. Але Я подбаю про те, щоб цей рух привів вас 

до світла. 
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55 Світло Моє на всій землі. По всій ній Я підніму чоловіків і жінок, через яких Я дам про Себе 

знати. 

56 Ця нація, в якій ви живете, виконає велику місію в цей час і в прийдешні часи. У 

найбільших болях і випробуваннях вона буде оплотом, даруватиме світло і мир, буде опорою для 

інших народів. Її серце звільниться від егоїзму і мислення про вигоду і зміниться на милосердне і 

братерське. 

57 Всі релігійні громади будуть судимі, а найсильніші будуть найбільш постраждалими. Ви не 

знаєте, хто з них візьме свій трон слави на плечі, щоб перенести його в інші землі, тікаючи від мого 

правосуддя. 

58 Сьогодні я хочу сказати вам, щоб серед вас не зводилися ні матеріальні храми, ні вівтарі 

фанатизму. Обряд і традиція зникнуть. Ні священики, ні духовенство не повинні вивищуватися 

перед Тобою. 

59 Ви не матимете жодних повноважень і жодної влади, щоб присвоювати звання святого 

будь-якій людині. 

60 Ті, хто досягне міцного духовного зв'язку з Моєю божественністю, будуть 

найсмиреннішими. 

61 Настав час, коли від недосконалого культу не залишиться каменя на камені, коли єдина 

церква буде всередині людини, вівтарем у її серці, жертвоприношенням у її справах, свічником у її 

вірі, дзвоном у її заклику, що будить сплячі душі. 

62 Я говорю з любов'ю до вас, щоб ви впізнали Мене по цій любові. 

63 Ви - маленькі створіння, яких Я веду по шляху духовного зростання і яким прощаю їхні 

провини, щоб вони навчилися прощати своїх ближніх. 

64 Збагніть слово Моє слово по складах, щоб ви були духовно сильні і щоб були, як посох між 

людьми. 

65 Я дав вам Своє світло, яким ви зможете просвіщати своїх братів і сестер. З цією владою ви, 

як і Ісус, звільните душі темряви, які населяють землю в рабстві і сум'ятті. 

66 Моє світло оточує і огортає все, бо ви всі вийшли з Мого Духа. Ви належите Мені, і до 

Мене ви повинні повернутися. 

67 Не думайте, що Я приходжу тільки заради народу Ізраїлю. Істинно, з найдавніших часів Я 

дав вам закони, доручення і настанови, щоб зробити вас Моїми учнями, які повинні навчати 

людство, які повинні бути зором сліпих, посохом кульгавих, цілющим бальзамом для прокажених. 

Тому Я залишив вас тільки як старших братів і сестер. 

Але я також хочу, щоб ви зрозуміли, що коли я говорю про ці страждання, я говорю про сліпоту 

душі, про відсутність розумової спритності або свободи, і про проказу, яка є пороком і гріхом. 

Знай, що саме твою душу Я хочу спасти, хоча твоє тіло також гідне Моєї милості. Але до цього я 

даю всі ці речі на додачу. 

68 У вашій душі є велика цілюща сила, яка не проявилася в повній мірі через відсутність віри і 

довіри до цього дару. 

69 Душа одягнена в Мою благодать, але спотикається через неміч плоті. Прагніть до гармонії і 

єднання між душею і тілом, щоб виконувати Мою Волю. 

70 Моє Слово - це кришталево чиста вода, яка освіжає вас, щоб ви більше не відчували спраги 

в цьому світі. 

71 Людство шукає і любить Мене у своїх релігійних громадах і сектах, і отримує Мою ласку і 

Моє світло. 

72 Душі знаходяться на різних щаблях сходів, але Я люблю їх усіх однаково і даю їм засоби 

для досягнення вершини. Так само і ви повинні любити своїх ближніх, не зважаючи на ступінь 

їхнього душевного висхідного розвитку. 

73 Я хочу, щоб ви повністю відкрили своє серце, щоб приготувати в ньому Мою оселю і 

запалити там смолоскип віри. Я хочу навчити вас відчувати чужий біль, як свій власний. 

74 "Племена" цього "народу" духовно об'єднаються перед тим, як настануть оголошені великі 

випробування. 
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75 Ви повинні тепер заслужити, щоб світ отримав світло на своєму шляху і ви могли духовно 

боротися з егоїзмом і ненавистю, які знову заволоділи серцями людей. 

76 Блаженний, хто слухає Мене і відчиняє двері свого серця, бо він буде Моїм добрим учнем. 

77 Дайте місце у своєму серці вірі, надії та милосердю, щоб у ньому було абсолютне довір'я до 

Господа, щоб ви не відчували втоми в дорозі, не зупинялися і щоб ви могли творити справи 

милосердя серед стражденних. 

78 Це насіння Я завжди довіряв вам. Але якщо ви не досягли досконалих справ, як ваш Отець, 

то це тому, що ви лише на півдорозі, і ваша плоть все ще грішить. Я все це знаю, і тому шукаю вас 

з безмежним терпінням. 

79 Тому Я нині створюю - урок за уроком - Книгу Мудрості, яку залишу перед вашими очима, 

коли відійду від Свого Слова. У ній ви знайдете вчення, які заохотять вас продовжувати йти 

вузькою стежкою виконання вашої місії, сповненої надії, туги за землею, яку Я запропонував вам, 

яка є Моїм власним лоном. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 224 
1 Кожну вашу роботу Я записую в книгу висхідного розвитку душі. І для того, щоб ви знали 

своє завдання на землі, Я пробудив духовні дари, які довірив вам від початку часів. 

2 Ви вийшли з Мене, і з того моменту ви були підготовлені, і коли Я послав вас на землю, яка 

є місцем боротьби і досконалості, Я дав вам закон, який вчить вас любити свого Отця, а також 

говорить вам: Любіть один одного, щоб ви могли бути в гармонії з усіма істотами, яких Я створив. 

В моїх очах ви всі великі, достойні. Я створив усіх з однаковою любов'ю, і для Мене немає різниці 

між одними і іншими. 

3 Я вже давно чекаю на повернення дітей. Якщо ваше серце не зворушується, коли ви чуєте 

Моє слово, якщо ви не проливаєте сльози покаяння, то це тому, що ви не дивилися і не чекали 

виконання Моєї обіцянки, даної вам у Другу Епоху. Я прийшов, щоб принести духовну і 

матеріальну користь. Моє Слово, яке є плодом з дерева життя, втамує ваш голод. Я несу мир 

людям доброї волі, і це нагорода, яку Я даю вам за виконання Моїх заповідей на землі. 

4 Піднеси свою душу, очисти своє серце і увійди в духовне спілкування зі Мною в акті 

любові до Моєї Божественності. Я виллю на вас Свої блага. 

5 Моліться, і ваша молитва наверне грішників і переконає того, хто згрішив у невіданні і не 

знає, як сильно він прогрішився проти Мене. Я видаляю зародок зла і даю вам знати про переваги 

оновлення і виконання місії. 

6 На кожну вашу добру справу у мене є благословення, на ваші проблеми - рішення, на ваші 

болі - цілющий бальзам. А коли будете тоді здорові і сильні, то вчіть своїх ближніх, надихайте їх 

на добро і будьте прикладом, щоб не тільки слова говорили про Мене, але й справи ваші свідчили 

про те, що ви - Мої учні і що ви берете Мене за приклад. 

7 Я звертаюся до християнського світу і до того, який не увірував у Христа, до народу 

Ізраїлю, тобто до віруючих в Мойсея. Всім Я дарую Своє світло і Свою ласку. Це світло усуне 

помилки і невігластво, а віра в Мене об'єднає всі душі і зробить їх рівними між собою. 

8 Після великої боротьби мир повернеться до людей. Сьогодні ви зіткнулися з ворогами вашої 

віри, вашої духовності і ваших добрих справ, тому що панує нечиста атмосфера і ви не змогли 

зупинити наступ зла. Але насправді саме вам доручено перетворити цей світ, повернувши йому 

здоров'я, мир і віру, які він втратив. 

9 Ви не будете самотні у своїй боротьбі. До цього ваш Бог бореться, і Він бореться, як завжди. 

Сили зла будуть зв'язані, людина буде звільнена і її життя відновиться, а в її серце повернеться 

віра. 

10 Якщо ви переживаєте великі перемоги у здійсненні своїх дарів, не пишайтеся ними, не 

дозволяйте захоплюватися собою тільки тому, що ви були інструментом, за допомогою якого Я 

"розмовляв" з людьми. 

11 Пам'ятайте, що Я простив ваші гріхи і усунув ваші недоліки. Я використовував прості, 

неосвічені і неосвічені уми, які Я навчив виконувати Мої поради. 

12 Моє слово буде збережено в письмовому вигляді. Ця книга буде дороговказом і настановою 

для народу. Якщо ви недостатньо підготовлені для розуміння Моїх нових закликів, продовжуйте 

вивчати Моє Слово. Я готую серця учнів, які мають скласти цю книгу. У ній ви знайдете Мою 

сутність і Мою присутність. Це буде спадщина, яку я залишу людству. Натхненні Мною приймуть 

закони любові, залишать мудрі заповіді, думки і принципи, про які дізнається світ. Бо Моє Слово 

знайде сприйнятливі серця, готові його прийняти, в усіх народах землі. 

13 Ті народи, які пережили тяготи війни, чекають посланців, які підтвердять їхню віру в те, що 

Я знову прийшов, щоб встановити Моє Царство в дусі людини і укласти з нею завіт любові і 

справедливості, як написано. 

14 Я поставив праворуч тебе ангела-хранителя, який знає твоє життя. Він має завдання вести 

вас, оберігати від небезпеки. Саме "духовний світ" допомагає вам і тим самим виконує велику 

місію любові. У вас є Ілля, жертовний пастир, який веде вашу душу, втілену чи невтілену. 

15 Його ім'я не відоме всьому людству, як і його місія. Але незабаром воно дізнається, що він 

мій першопроходець на всі часи. 



U 224 

90 

Марія - це материнська любов і ваша розрада у всіх скорботах, яким піддається душа. Вона 

заступається за вас, і в ці важкі часи вона стоїть поруч з вами, щоб підбадьорити вас у 

випробуваннях. Вона є заступницею між Сином і Отцем. І Учитель, який говорить з вами, 

прийшов, щоб навчити вас і залишити вас підготовленими як Моїх послідовників, коли Я відійду. 

16 Людство, Я повертаюся до тебе за допомогою людського розуму, щоб помістити Мою 

настанову у твій дух і Мою сутність у твоє серце. Я повертаюся до вас як факел небесного світла, 

щоб вивести людей на шлях одухотворення, який є шляхом до життя вічного. 

17 Світло мого вчення осяює вас так, що ви сяєте в тінях цього світу. 

18 Прийміть це послання, яке Христос посилає вам, щоб ви могли подумки зв'язатися зі своїм 

Небесним Отцем, бо Він з любов'ю відповість вам так само. 

19 Ласкаво прошу вас, стражденні, втомлені від страждань: прийдіть і відпочиньте в Моїй 

любові. Я є мир і душевний спокій, і хочу залишити те ж саме у вашій душі. Я - ваш хрестоносець і 

ваша надія. Радійте і підбадьорюйтеся, Я з вами! 

20 У ті моменти, коли ви чуєте Моє Слово, ви відчуваєте себе щасливими. У Моєму 

Божественному Дусі настає спокій, коли Я відчуваю, що ви Мене слухаєте, і Я хочу передати вам 

це відчуття. Ви давно чекали мого повернення. 

21 Зберігайте моє слово, яке є золотою пшеницею, і не втрачайте його. Необхідно, щоб ви 

усвідомили величезну важливість любові до ближнього, бо тоді ви відчуєте чудеса, які творить 

любов. Як сумно, коли хтось із Моїх дітей не відчуває у своєму серці тієї радості, яку переживає 

їхня духовна душа! Я хочу бачити, як ви втішаєте, любите, зцілюєте, чи то тіло, чи то душу того, 

хто страждає. Хто любить, той не знає ненависті, яка озлоблює життя. Хто любить, той не знає 

образи, яка руйнує серце і засмучує душу. Хто любить, той має добро і в слові, і в погляді, і в ділах, 

його життя сповнене любові, і його фізична смерть буде лагідною. 

22 Мій Дух вічно втішає твій Дух Своїм Батьківським Словом. Але коли ви глибоко 

страждаєте і волаєте до Мене у своєму болю, ви вважаєте, що ваш поклик не був почутий Мною. 

Ти сумніваєшся, тому що не в змозі відчути Мене. Бо хоча ви й носите Мене в собі, але не знаєте 

цього і не вірите в це. Коли я не казав тобі, що люблю тебе? Якби ви Мене чули - як би ви були 

щасливі. Кожна людина буде сіячем на Моїх полях, садівником у Моїх садах, і насіння його любові 

буде полите Мною. 

23 Ви матеріалізувалися, і тому ви заблукали і відчуваєте себе далеко від Мене. Але Я дам вам 

одухотворення, яке наблизить вас до цього джерела мудрості і одкровення. Є багато тих, хто щодня 

читає сторінки мого Євангелія, але не слідує Моєму вченню і не живе ним. Який їм сенс 

повторювати мої слова? Ті ж, хто піде за Мною по шляху серця, по шляху почуттів, наблизяться до 

свого Вчителя. 

24 Істинно кажу вам: Прийдіть до Мене, люди, але сходами любові, щедрої думки. Почніть 

зараз, щоб ви могли припинити свої страждання, щоб ви могли перестати плакати і прокинутися 

від того сну, в який ви занурилися. 

25 Існує так багато способів служити Мені і бути корисним ближньому. Розсійте насіння Моє 

на втіху тим, хто страждає. Вірою витримуйте випробування болем, які випадають на вашу долю 

на життєвому шляху. Віра не знає "неможливого", бо це Божий дар. Поєднана з любов'ю, вона 

стане вашим захистом від буревіїв цього світу. Ким ви будете без добрих вчинків у житті? 

Користуйтеся цим існуванням, бо якщо цього не буде, то ви не пізнаєте здоров'я душі, бо вона 

черпає свою силу тільки з добра. Дбайте про те, щоб ваші помисли були чисті, як лілеї, щоб ваші 

справи мали пахощі квітів. 

26 Встаньте, люди, і прийдіть до Мене, бо Я чекаю на вас. Іди дорогою серця, і ти дійдеш нею 

до місця призначення, і навіть якщо пройдуть століття, Я продовжуватиму чекати на тебе. 

27 Не уподібнюйтеся молодим пташенятам, які гинуть у своїх гніздах, не навчившись літати. 

28 Я говорю з вами через думки, які приходять від Бога в момент внутрішньої готовності 

(голосоносців), навіть якщо вони висловлюються людськими вустами. Моя Присутність приходить 

до вас, пестить вас і пробуджує. Тож не чекайте завтрашнього дня, щоб приголубити тих, хто в 

свою чергу чекає на вас. Я не хочу чути, що ви говорите: "Завтра я вирушаю виконувати свою 

місію". Бо якщо ви не будете використовувати своє життя, ви будете продовжувати проливати 
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сльози, а я буду продовжувати чекати на вас. Ви - моє улюблене насіння, яке під моїм доглядом 

обіцяє дати гарний цвіт і добрі плоди. 

29 Там у вічності перебувають душі тих, хто своєю любов'ю, своїм милосердям був великим у 

світі. Там вони об'єднуються після того, як виконали своє завдання на землі, і звідти пропонують 

свою допомогу слабким людям і наляканим душам, які все ще блукають світом, і виливають свою 

любов на людство. Там немає поділів і відчуження, як у вашому світі, де люди не люблять і не 

розуміють один одного, тому що їх розділяють вірування і релігійні догми. Знайте, що релігії - це 

лише тимчасові шляхи, які ведуть душі до світла, де всі будуть сяяти однаково, об'єднані законом 

любові. 

30 Ось чому Я кажу вам, що любов повинна бути наріжним каменем кожної релігії, бо це 

світло непідвладне жодній теорії, жодній науці, жодній філософії, воно відчувається і визнається 

всіма людьми. 

31 Серед натовпів, які чують Моє слово в цей час, є люди з сильними і розвиненими душами, 

які приходять у прагненні до духовного і уникають церемоній, обрядів і форм поклоніння. Вони 

приходять, бажаючи Бога як любові і як мудрості, якого вони обожнюють більше, ніж матерію, і, 

ставши вільними, відчувають, що їм не потрібні ні священики, ні майстри, ні вчителі. Вони як 

смолоскипи, які освітлюють шлях іншим. 

32 Багато з тих, хто живе сьогодні в "Духовній долині", позначили для вас шлях розвитку своїм 

незгладимим слідом віри, милосердя, мудрості і любові. Це високі, променисті істоти, з якими ви 

зустрінетеся, коли повернетеся в потойбічний світ. Бо вони об'єднають усіх у безмежній любові 

Отця, в якій мають бути об'єднані всі релігійні спільноти на землі. Послання, послані істотами 

цього світу, прилітають білими птахами, щоб оселитися в умах тих, хто підготовлений любов'ю і 

натхненням. Скільки з тих думок, натхнень чи послань, які приходили до людей у вигляді ангелів, 

мусили повертатися у потойбіччя, бо люди не знали, як їх прийняти. Там, у моїх грудях, вони 

чекатимуть, поки людські серця підготуються, щоб знову послати їх, як подих любові. 

33 Готуйтеся, о люди! Не закривайте більше свої серця, коли звістка повертається до вас, як 

повертаються хвилі, як повертається пісня птахів зі світанком, як повертається надія до сердець, 

втомлених стражданнями і очікуванням. 

34 Кохання! Той, хто не любить, несе в собі глибокий смуток: смуток від того, що не володіє, 

не відчуває найпрекраснішого і найвищого, що є в житті. 

35 Цьому вчив вас Христос Своїм життям і Своєю смертю, і що заповідав вам у Своєму 

Божественному Слові, узагальненому в реченні: "Любіть один одного любов'ю, якої Я вас навчив". 

36 Настане день, коли ті, хто не любив, звільняться від своєї гіркоти і забобонів, прийдуть до 

Мене і відпочинуть зі Мною, де повернуться до життя і почують Моє любляче Слово, сповнене 

нескінченної ніжності. Істинно кажу вам: у Моїй любові - Моя сила, Моя мудрість і Моя правда. 

Це як нескінченна драбина сходинок, яка проявляє себе в різних формах - від найнижчих людських 

істот до найвищих душ, які досягли досконалості. Любити, нехай навіть по-своєму, але любити 

завжди. Не ненавидьте, бо ненависть тягне за собою шлейф смерті, а любов змушує прощати і 

забувати всі образи. 

37 Вивчи моє слово. Я хочу почути, як ви говорите про дари Духа, про любов, про милосердя. 

38 Знайте, що мудрість досягається також через почуття серця. Ці почуття стають словами, які 

містять глибокі вчення, піднесені ідеї, які вселяє любов. 

39 Я дарую вам це світло, щоб ваше життя піднеслося і перетворилося, щоб ви могли віддавати 

це світло хворим, дітям, нужденним, бо цей шлях не втомить вас. 

40 Станьте апостолами добра, і ваше духовне обличчя стане настільки прекрасним, що 

відобразиться у ваших справах. 

41 Якщо ви вважали, що досягли небес завдяки тому, що слухали мої повчальні бесіди, то ви 

помиляєтеся. Лише ті, хто слідує Моєму вченню, досягнуть небес. Якщо ви вважаєте, що душа 

матиме необхідний спокій, беручи участь в обрядах різних релігійних громад, то я вам з 

упевненістю скажу: ні! Душа має спокій лише тоді, коли совість не докоряє їй. 
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42 Моя любов завжди шукає того, хто її найбільше потребує. Так Я став тоді людиною, щоб 

присвятити Себе народу. Цей народ почув Моє слово. Але, хоча вони чули правду, вони не 

впізнали Мене, і їхня сліпота завершилася пролиттям невинної крові Агнця. 

43 Єрусалим! Єрусалим! Земля, де закінчилася моя проповідь і жертва. Ви не будете єдиними, 

хто зазнає болю та війни. Але ви будете тяжко страждати. Але війна буде і в інших місцях, бо люди 

створюють її своїм мисленням, і в ній їм доведеться знайти свій кінець. 

44 Якщо люди думають про війну в голові, то це тому, що вони не мають любові в серці. Але я 

прошу вас: Чому ви не вмієте ні любити, ні прощати? Невже ви думаєте, що Я люблю тих, хто 

приніс Мене в жертву, менше, ніж тих, хто плакав за Мною? Знайте, що ви все ще розпинаєте Мене 

через брак любові і розуміння. 

45 Єрусалим зараз є місцем болю, і я кажу вам: Остерігайтеся проливати невинну кров або 

зводити наклепи на Моїх посланців, бо тоді ваші діти проллють багато сліз через кожного, кого ви 

відкидаєте, і будуть страждати від великого болю заради того, кому ви завдаєте болю. Це буде не 

моя кара, а плід вашого посіву. 

46 Плачте, люди, якщо не вмієте любити, плачте, якщо не вмієте прощати, плачте гіркотою 

того, хто плаче над власною смертю. Бо хто не любить, той не може прийти до Мене. Тому я кажу 

вам: Плачте, розчулюйтеся, бо якщо ви відчуваєте, то це тому, що у вас ще є життя і ви можете 

омитися сльозами покаяння. 

47 У всі часи Я звертався до дітей Мого народу, щоб нагадати їм про договір, який вони уклали 

з Отцем, і сказати їм, що вони є посланцями Мого миру серед цього людства, яке заблукало на 

шляхах гріха. 

48 Моє світло завжди висвітлювало шлях "Ізраїлю", щоб творити в ньому справи, приємні 

очам Господнім. 

49 Світло Моєї божественності завжди осявало людей. Але коли вони подумали, що їх 

покинули, то втратили духовність, віру і впали в ідолопоклонство. 

50 Тому її духовний поступ був повільним. Якби цей народ з найдавніших часів звільнився від 

егоїзму і передав народам землі все те, що Я дав і відкрив йому, то Мій Закон і Моє Вчення 

поважало б усе людство. Але подивіться на світ, як він проходить без Мого Закону, п'є дуже гірку 

чашу і страждає від голоду і болю. 

51 Мій народ не зміг запобігти тому, щоб земля була залита людською кров'ю. Мир так і не 

настав, тому що його посланці тримали його в своїх серцях, тому що вони сумнівалися в тому, що 

здатні здійснити це диво. Ти подібний до Мого учня Фоми, який дав тобі болючий приклад і 

показав себе апостолом Моїм, який засумнівався в Моїй істині. Серед вас теж є ті, хто 

сумнівається. 

52 Є діти цього народу, серця яких стали марнославними до того, що вони вважали себе 

невибагливими господарями на землі. Це душі, в яких панує матеріалізм світу і потреба серця 

покрасуватися. 

53 Це ті, хто забули Мою справедливість і безсмертя душі, накрили їх темною пов'язкою, яка 

заважає їм бачити ясність Мого світла. Але моя справедливість і моя любов спускаються в цей час 

до членів цього народу, які, згідно з моєю волею, знову втілилися на землі, щоб сказати людям, як 

розподіляти мій мир і мої благословення серед людства. 

Серед цього народу є ті, кого Я послав у цей час, щоб вони підтвердили Моє нове одкровення 

серед вас, і щоб вони пізніше свідчили про нього вашим ближнім. 

Зараз ви відчуваєте глибокий біль, коли бачите, що, хоча ви близькі до свого Господа, ви не 

любите один одного, ви не визнаєте один одного, і у вас бувають моменти, коли ви відчуваєте себе 

неспокійно. 

54 Ви не побачите Мене в цей час як людину, але, хоча ви не побачите Мене своїми очима, ви 

повірите в Моє проявлення. Ви повинні будете визнати час, в якому ви перебуваєте духовно, і 

місію, яку Я поклав на вас. 

55 Цей час відповідальності лежить на вас. Для того, щоб просунутися в боротьбі, осягайте моє 

слово заздалегідь, з відчуттям, як якщо б ви слухали Вчителя на березі річки. За цей час, через 
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оновлення, ваша душа досягне великої чистоти і стане гідною ділитися своїми дарами з іншими і 

гідною перебувати в Моїй присутності. 

56 Коли світ дізнається, що ви мали Мене серед вас і чули Мене, він буде шукати в цьому 

народі чесноти, приклади і вчення, здатні переконати його. 

57 Не тільки ви будете робити добро іншим. Це Я готую серця, щоб вони робили вам ласку, 

коли ви її потребуєте. І ви, ясновидці, знатимете, кому ви зобов'язані цими благами. 

58 Бо не Моя воля буде ставити терня на вашому шляху, бо Я справді люблю вас. Ви 

зустрінете на шляху лише те, що самі посіяли, і якщо це буде біль, якщо це буде відраза, якщо це 

будуть сльози, то не нарікайте на свого Бога і не богохульствуйте, бо ви - діти світла. 

59 Зрозумійте, що ви всі є спадкоємцями мого Царства. Але для того, щоб її взяти, треба 

зробити великі заслуги. 

60 Дійте за Моїм Законом у своєму житті, і він приведе вас, як сяюча зірка, до воріт "Землі 

Обітованої". 

61 Будьте у світі світлом, шляхом, знанням. Запрошуйте своїх співвітчизників до мого столу, 

який чекає на вас. На ній ви будете насолоджуватися хлібом вічного життя. 

62 Їжте, багаті і бідні, бо цей бенкет нічого вам не коштуватиме. Але ви повинні спілкуватися 

один з одним, щоб на цьому святі панувала справжня радість. 

63 Підійдіть ближче, щоб почути це слово, бо скоро ви його більше не почуєте. 

64 Коли Я говорю про наближення кінця цього прояву, деякі з вас не можуть зрозуміти, чому Я 

не дозволяю йому тривати нескінченно довго серед людей. На це я відповідаю вам, що жоден з 

проявів, в яких Бог промовляв до людей протягом часу, не був вічним. Завжди вашому Батькові 

доводилося олюднювати Себе в цьому процесі, і наскільки це було необхідно для того, щоб бути 

почутим, побаченим і відчутим вами. Тому фізичний відчутний прояв ніколи не буде найвищим і 

найдосконалішим способом вашого спілкування з Господом. 

65 Коли ви досягнете піднесення свого життя через одухотворення, коли праведність, любов і 

світло, присутні в Моєму Вченні, стануть нормою ваших справ, і шанування, яке ви віддаєте Мені, 

буде абсолютно духовним, тоді настане час діалогу від духу до духу, досконалого спілкування - 

коли Отець більше не буде примушувати вас, коли Йому більше не потрібно робити Своє 

Божественне "Слово" людським, щоб говорити до людей людськими вустами, - коли Йому більше 

не потрібно використовувати незграбний інтелект глашатаїв, яким Я дарував Своє заступництво в 

цьому Третьому Часі. 

66 Мій закон, висічений на камені, вічний за своїм змістом, але його зовнішня форма минуща. 

Я зробив так, що зникли скрижалі, на яких були висічені заповіді. Ваш Батько хотів, щоб Закон 

залишався записаним у серцях. Кажу вам також, що навіть Ісус, Обіцяний, Помазаник, Син Божий, 

не був вічним на землі. Його слово, його вчення, його твори і його зразкове життя були справді 

нетлінними, мали вічну сутність. Але Його людське життя на землі було коротким. Бо після того, 

як Він пролив Себе в мудрості, в любові і в милосерді, не було жодної причини залишатися ще на 

мить після того, як Він завершив Свою зразкову роботу. Голос Христа - це Слово Отця, воно 

звучало і буде звучати вічно в усіх душах. 

67 Те ж саме відбудеться і в цей час, люди. Цей спосіб, яким Мій Дух дає вам знати про Себе 

через мозок носіїв голосу, скоро закінчиться, бо він не є найдосконалішим. Сенс же, що виходить зі 

слів, які виходять з вуст носіїв голосу, буде вічним, бо це та ж суть слів, що і та, яку Я приніс вам 

раніше, і та ж суть, що містить Закон, який Я дав вам в Першу Епоху. 

68 Подумайте серйозно, як добрі учні, і ви зрозумієте, що зовнішні форми, олюднена або 

матеріальна частина всіх проявів вашого Отця не може перебувати серед вас вічно. Бо якщо це 

станеться, то ви ніколи не вийдете зі свого застою, ніколи не будете розвиватися. Але ви повинні 

розуміти, що ваше духовне призначення - підніматися, досягати, завойовувати, пізнавати. 

69 Зовнішньою частиною того одкровення Отця на горі Синай був камінь, який послужив 

засобом для висікання на ньому Божественного Закону. 

70 Зовнішньою частиною об'явлення Бога людству через Ісуса було тіло, людська форма 

Христа. І в нинішній час зовнішньою частиною мого прояву був голосовий носій, і тому ця форма 

одкровення, як і в минулі часи, завершиться. 
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71 Зрозумійте, що ви - діти народу Духовного, які повинні живитися не формою, а сутністю. 

Якщо ви правильно зрозумієте Моє слово, то ніколи більше не впадете в ідолопоклонство, не 

будете чіплятися за зовнішні акти поклоніння, за форми, за минуще, бо завжди будете прагнути до 

сутнісного, до вічного. 

72 Усвідомте, що ви живете, прив'язані до матеріального в усьому. Я бачив, як, коли хтось із 

ваших близьких йде з цього світу, ви чіпляєтеся за його бездиханне тіло, бажаючи дати йому нове 

життя або утримати його, не замислюючись над тим, що це не те тіло, не та форма, з якою вам 

належить залишитися з'єднаними, а душа того, хто з цього моменту дивиться на вас зі світу, де 

більше світла, не відходячи від вас, не плутаючи і не забуваючи вас, не розриваючи вічних уз, 

якими ви всі пов'язані. 

73 Той, хто плаче над смертю плоті, бо думає, що при цьому він бачить кінець улюбленої 

істоти, є "небіжчиком", хто плаче над іншим небіжчиком, є людиною неосвіченою і без світла, яка 

закрила своє серце для того, що споглядає його від світла. 

74 Якби людина обмежилася вивченням і життям за вченням Мого Вчення, а не складними 

релігіями, то у вашому світі було б більше світла, був би мир в душах. 

75 Великий заповіт, який Бог вклав у ваші руки. Але ви ще не знаєте, чим володієте. Тому 

ваша планета все ще залишається долиною сліз. 

76 Якби замість того, щоб мріяти про віднайдення Ковчега Заповіту, в якому знаходяться 

Скрижалі Закону, і бажати увічнити фігуру Божественного Вчителя в різних образах, люди 

обмежилися б проникненням у сенс Божественного Закону і Вчення, вони б дійсно об'єдналися, і 

настав би мир. 

77 Я говорю вам все це тому, що вам, які отримали одне з великих одкровень, в цей час 

загрожує небезпека вчепитися за зовнішню частину, тобто за форму, щоб спробувати утримати її 

при собі назавжди. Ті, хто будуть діяти таким чином, будуть "мерцями", які охороняють своїх 

мерців, бо всі форми проходять, а з них залишається тільки сутнісне, духовне, вічне. 

78 Використовуйте свій інтелект, щоб зрозуміти, і використовуйте свою волю, щоб діяти. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 225 
1 Улюблені учні: Моя любов і мир з вами. Я вчу вас Своїм Божественним наставлянням 

забути земні блага, щоб душа ваша могла відокремитися і з'єднатися з Учителем у потойбічному 

світі. 

2 У кожному серці є печаль, скарга, яку ви намагаєтеся приховати від Мого погляду. Ти 

прийшов вчитися у Мене і не хочеш показувати Мені своєї печалі. Але ви - перед Моїм 

проникливим поглядом, який проникає до глибини вашого серця і співпереживає ваш біль. 

3 Перед тим, як дати тобі Свої настанови, Я покладу Свій бальзам на твої рани, наповню твою 

душу миром. Я хочу бачити вас сильними, відчувати вас поруч зі Мною. Узи, які існують між вами 

і Отцем, з кожним днем будуть ставати міцнішими, щоб ланцюги, які прив'язують ваше серце до 

землі, розірвалися і ваша душа стала вільною. Я навчив вас підкорятися духовним і людським 

законам, щоб ви не впали в матеріалізм або духовний фанатизм. 

4 Ви багато страждали, щоб досягти точки, де ви стали свідками Мого третього одкровення і 

знову почули Моє Слово. Серед вас є ті, хто хоч і почули Мене, але не звільнилися від страждань, 

бо їхня душа не змогла звільнитися від людських потреб. Але Я приходжу як терплячий і 

люблячий Учитель, щоб допомогти вам Моїми настановами, щоб новоприбулі могли просунутися 

у своїх мандрах. 

Випробування життя - це частина Мого вчення, вони формують і загартовують ваші душі, щоб 

витримати нові випробування, які прийдуть. Біль був засобом, за допомогою якого ви прийшли до 

Мене. 

Те ж саме відбувалося і в Другу Епоху. Про Мене свідчили сліпі, прокажені, паралізовані, 

одержимі, глухі - ті, хто мав гнійні рани не тільки на тілі, але й на "серці". 

5 Діла любові і милосердя, які Я творив серед вас, і які ви називали чудесами, запалювали 

віру цих сердець, і через них до Мене приходило багато інших. Це була Моя Воля - зробити ті 

справи, щоб змусити здригнутися найглибші струни серця і душі, щоб людина безпосередньо 

відчула силу Ісуса - тієї надприродної Людини, яка робила справи, неможливі для інших людей, - 

справи, що стоять вище науки і всього того, що робили посланці Господа в минулі часи. Це ще не 

було завершенням часів, і тому Отець, оскільки Він є Дух, зійшов до людей, сховавшись у плоті 

Ісуса, щоб усі Його діла були видимими, а слова - чутними. 

6 Саме тому Я спочатку неодноразово зцілював фізично хворих, щоб докази були дані перед 

очима найбільш невіруючих і матеріалізувалися. Бо якби Я творив ті чудеса тільки на душі, то їх не 

побачили б і не повірили б люди. 

7 Часи змінилися. Якби ви не були такими ж, Я повторив би ці чудеса серед вас, щоб 

засвідчити про Мене. Але ви були Моїми свідками в ті часи. Ви не тільки стали свідками Мого 

милосердя, але й отримали його. Скільки з вас відчували ласку Ісуса, ніжний тиск Його руки на 

вашу голову. Скільки з вас чули звучання цього слова, яке наповнювало ваше тіло і душу своєю 

цілющою силою і своєю любов'ю. 

8 Сьогодні Я приходжу безпосередньо до вашої душі, бо знайшов її в одних сліпою, в інших - 

позбавленою рухливості, в третіх - глухою до Божого голосу, а в четвертих - прокаженою гріхом і 

пороком. Тому Я закликав вас прийти до Мене добровільно і мирно. Але ви закам'яніли серцем. 

Лише коли біль був дуже сильним, ви вирушили до Мене. 

Раніше ви стукали в одні двері за іншими в пошуках душевного спокою, здоров'я чи комфорту. 

Але коли ви ніде не знайшли цих благ, ви покірно схилили шиї, щоб увійти в Мою Присутність. Ви 

всі пройшли цей шлях. Жодне серце, жодна душа не прийшла до Мене, яка не потребувала б Мого 

милосердя, і тому Я ще раз кажу вам, що ви знайшли цей шлях через біль. 

9 Деякі у своєму невір'ї вимагали від Мене дива, щоб увірувати. Тоді Я піддав їх 

випробуванню, не давши їм дива, якого вони вимагали. Бо той, хто вірує в Мене і любить Мене, 

ніколи не ставить умов Отцеві. Інші, незважаючи на відсутність віри, продовжували слухати Мої 

вчення, поки їхнє серце не схилялося, і тоді над ними відбувалося диво. Коли вони відкрили очі, 

сповнені віри в Господа, то з безмежною радістю зрозуміли, що до них повернулося здоров'я і мир. 

А ще інші, які так само наполегливо слухали Моє Слово, забували про свій фізичний біль і 
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підносили свої душі, аж поки самі не благословляли свої страждання, бо були серед тих, хто 

наблизився до Мене. 

10 Будьте благословенні, бо ви зрозуміли, що таким чином Я випробовував вашу віру і любов, 

і що через ваше прагнення до спасіння ви отримали Моє милосердя і Мої дари. 

11 Я був Учителем, Я був Батьком, Лікарем і Суддею. Я - найвища любов. Завжди шукайте 

Мене як Отця і як Учителя. Не хворійте, щоб не шукати Мене як Лікаря, і не оскаржуйте Мою 

справедливість, щоб Я не був з вами як Суддя. 

12 Практика моралі, чеснот і одухотворення звільнить вас від хвороб тіла і докорів сумління. 

13 Я ще раз кажу вам, що Я прийшов сьогодні до людства не для того, щоб повторити Свої 

чудеса Другої Епохи. Бо Я прийшов у бажанні душі вашої, але не забуваючи про тіло ваше, бо й 

воно - Моє творіння. Я наблизився, щоб наповнити ваше серце миром і викликати посмішку на 

вашому обличчі серед перипетій і болю цього часу. 

14 Я запалив ваше серце світлом ідеалу, який є реальністю, бо той ідеал - це Я, мета шляху, на 

якому ви завжди будете мати Мою присутність, Мою допомогу. На ньому я буду будильником, 

другом, лікарем і охоронцем, який оберігатиме ваш сон. 

15 Ваша душа зараз відкриває для себе свій світ, хоча вона все ще живе на землі. Вона зараз 

пізнає свою святиню, вона знайшла дорогу, і з неї вона бачить на горизонті свою справжню 

Батьківщину. 

Ви запитуєте Мене в серці, які з них дійдуть до нього, і Я відповідаю вам: Все. Але в 

майбутньому не біль буде вести вас, не випробування будуть змушувати вас. Це буде ваша любов, 

світло, що веде вас до Мене. Випробування на шляху служать лише для того, щоб струснути вас від 

вашого матеріалізму. 

16 Як тільки закінчаться бурі та урагани, у ваших серцях запанує спокій і мир. Тоді ви 

досягнете свого союзу і Отець скаже вам: Тепер ви готові. Подумайте про інших зараз, зараз ви 

маєте право наставляти своїх ближніх, бо зараз ви можете подати гарний приклад. 

17 "Новий Єрусалим" відкриє свої ворота. У ньому залишаться вартові, і з нього вирушать 

посланці до народів, щоб нести блаженство і свідоцтво. 

18 Твоє слово зіштовхне ідолів з їхніх п'єдесталів, а світло, що виходить від тебе, розвіє 

темряву. 

19 Хоча вам здається, що це занадто велика відповідальність, але я кажу вам, що ви можете 

виконати це завдання. Бо ваша душа давно почала свій шлях еволюції. 

20 У Першу епоху Ізраїль зберігав Ковчег Заповіту тільки для себе. Але коли Ісус 

проповідував на землі, Він перейшов кордони Юдеї і послав Своїх апостолів до інших народів, щоб 

вони несли насіння любові. 

21 Сьогодні Я приходжу як Святий Дух, і Моє Вселенське Вчення охоплює всіх, без 

розрізнення рас, вчених і невігласів, багатих і бідних. У ній об'єднаються всі жителі Всесвіту, що 

мешкають в нескінченній кількості світів. 

22 З цього "народу" виросте духовний храм, в якому Я буду вічно перебувати, - внутрішній 

храм, в якому підніметься вівтар любові до Моєї Божественності, - святилище, яке буде 

побудовано не камінням, а молитвами, справами милосердя і правдивими свідченнями. У цьому 

храмі буде Мій образ - не той, що зроблений рукою людини, а той, що Я створив "на образ і подобу 

Свою": людина, наділена душею і просвітлена світлом Духа. 

23 У вас є відображення Божественного в вас, Я воістину в вас. Розум, воля, здібності, почуття 

і чесноти, якими ви володієте, свідчать про вищу природу, до якої ви належите, і є живим 

свідченням про Отця, від якого ви походите. 

24 Часом, через непослух і гріх, ви плямуєте і оскверняєте образ Мене, який несете в своєму 

єстві. Тоді ви не схожі на Мене, бо для того, щоб бути образом Творця, недостатньо мати людське 

тіло і душу. Істинна подібність до Мене - у вашому світлі і у вашій любові до всіх ваших ближніх. 

25 "Ростіть і розмножуйтеся", - кажу Я вашій душі в цю Третю Еру, як Я говорив батькам роду 

людського, коли велів їм заселяти землю людськими істотами. Ростіть і множтеся, любі люди, але 

зростайте в духовності і примножуйтеся в чеснотах. 
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26 Будьте світлом серед такої великої темряви, яка панує в цей час. Будьте молитвою і 

манною, будьте бальзамом і ласкою, тоді ви будете гармоніювати з людьми, які люблять Мене, з 

душами, які обожнюють Мене. 

27 На землі ви маєте притулок, який є вашим домом - тією інституцією, яка є образом Всесвіту, 

щоб у її лоні ви могли набратися сил для життєвої боротьби. 

28 Подбайте про те, щоб у вашому домі було щось від святині, щоб він був маленьким 

королівством, оазисом у посушливій і ворожій пустелі вашого життя. Пильнуйте чесноти свого 

дому, але не впадайте в егоїзм через надлишок честолюбних устремлінь, бо тоді він перестане 

нагадувати всесвіт через брак гостинності, любові та милосердя. Нехай ваш дах буде гостинним, а 

стіл - братнім. 

29 Тільки на шляху любові ви дійдете до Мене і пізнаєте Мене. Ось чому Я навчив вас, як 

жити згідно з цим вченням. Бо вона надихає вас справжньою любов'ю. 

30 Моє Слово буде вашим провідником у цій Третій Ері і прорве вас крізь перешкоди, "прірви" 

і "темряви", бо в ньому містяться Мої настанови. 

31 Пам'ятайте, що тільки Я - ваше спасіння. У минулі часи, в теперішні часи і в прийдешні 

часи Мій Закон був, є і буде шляхом і дороговказом ваших душ. 

32 Блаженні ті, хто будує на Законі Моєму, бо вони ніколи не заблукають на роздоріжжі. Вони 

прийдуть на Землю Обітовану і заспівають пісню тріумфу. 

33 Улюблені люди: Кожен ваш крок вперед на шляху, який я благословляю і тим самим 

наповнюю вашу душу миром і впевненістю, як стимул для вас не зупинятися і не засинати, як ви 

робили в минулі часи. 

34 Не заспокоюйтеся і не задовольняйтеся своїми минулими справами. Знайте, що до мети ще 

далеко, і для того, щоб її досягти, треба ще багато "поблукати", набути нових заслуг і докласти 

зусиль, щоб досягти свого піднесення. 

35 Досконалість душі не можна виміряти земним часом, чи то століттями, чи то віками. 

Удосконалення і розвиток душі має своїм полем діяльності вічність. Але оскільки перед вами 

вічність, ви не повинні нехтувати днями або хвилинами свого земного життя, думаючи, що якщо ви 

залишите їх невикористаними, то у вас ще є багато можливостей їх замінити. 

Ви ще не усвідомили, що страждає ваша душа, коли вона пропустила хоч один крок на шляху 

свого розвитку, або коли вона відстала на "мить". Необхідно, щоб ви усвідомили цінність кожної 

миті вашого існування, щоб ви жили недремно і використовували її на благо вашого фізичного і 

духовного вдосконалення. 

36 Знаю, що не всі з вас можуть просуватися цим шляхом однаковим кроком. Тому кажу тим, 

хто вже зміг ходити впевненим і твердим кроком: Не забувайте про тих, хто прийде після вас. 

Визнайте, що одні втомлюються, інші зупиняються, а треті на короткий час втрачають віру. 

37 Я даю вам мандат піклуватися про тих, хто спіткнувся і впав на цьому шляху, щоб ви могли 

знайти можливість проявити своє братерство і довести те, чого ви навчилися з мого вчення. 

38 Якщо хтось має намір тримати свої знання, свою віру і свої дари при собі, побоюючись, що 

інші будуть користуватися і насолоджуватися тим, що він напрацював, то він прийде до Мене 

самотнім і з порожніми руками. Він принесе Мені своє насіння, але не свій урожай, бо він ніколи 

не сіяв, задовольняючись тим, що отримував насіння і використовував його для себе. 

39 Той, хто забуває про себе, щоб віддати ближнім те, що носить у своїй душі, і чия найбільша 

радість - допомогти ближньому піднятися на вершину гори, де знаходиться духовна мета, той 

прийде з великою кількістю людей у своєму сліді, благословенний своїми духовними братами і 

сестрами, з душею, сповненою світла у виконанні своєї місії. 

40 Прийдіть до Мене, учні, вихованці та відсталі. Учнями Я називаю тих з вас, хто вивчає Моє 

вчення з того моменту, як Я відкрив вам, що зараз Третій Час, коли душа людини повинна злетіти і 

досягти великої висоти, щоб бути в гармонії з Отцем. 

А вам, що відчуваєте себе учнями, кажу по правді, що це не перший урок, який ви отримуєте від 

Мене. Давним-давно, в інші віки, Я говорив з вами, і з тих пір ви знаєте Закон, і також з тих пір Я 

чекаю від вас його виконання. 
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Вам, яких Я назвав відсталими, кажу, що ви не повинні дивуватися, що Я даю про Себе знати 

серед вас, бо було передбачено, що Я повернуся до людей. 

41 Слухайте Мене, всі ви, і готуйте душу свою, бо Я даю вам їжу для душі, хліб без закваски, 

як Я говорив вам у Другу Епоху. Тільки від Мене ви можете отримати цей хліб, який є суттю і 

любов'ю Мого Духа до кожного творіння. Живіть нею з сьогоднішнього дня, щоб ніхто з Моїх 

дітей не відчував нестачі в цій їжі. Не вмирайте з голоду, бо Я, Отець, кажу вам зараз, що ви ніколи 

не мали Мене так близько до себе, як зараз. 

42 Я пообіцяв підтримувати вас і давати вам захист, бо ви - мої діти. Не сумнівайся більше, не 

відчувай себе голодним або покинутим цією любов'ю, а відчувай Мою Присутність на кожному 

рівні, на якому ти знаходишся. 

43 Я хочу, щоб ви знали смак плодів, які Я вам пропоную, щоб ви не були обмануті. Бо 

наближається кінець Мого прояву, і після цього часу будуть небезпеки і пастки для обраного 

народу. Ті, хто не буде уважно вивчати отримані настанови, можуть впасти у спокусу. Тільки учні, 

які залишаються пильними і молитовними, побачать себе вільними від помилок і принесуть чисте 

насіння і знатимуть, як передати його своїм ближнім. 

44 Я позначив часи Своїх одкровень у трьох епохах: Від першої людини до народження Ісуса - 

це час, який склав першу добу людства. Це був довгий період часу, сповнений випробувань, 

боротьби і переживань для вашої душі, яка перебувала в повному розвитку. Ісус ознаменував 

початок другого віку, і людина вивчила урок, який Він дав їй Своїм прикладом, і була вражена, 

коли відчула наближення "Слова", Посланця Отця. 

Його перебування в цьому світі було коротким, через короткий час Він повернувся до Отця, 

звідки прийшов, навчивши і підготувавши обраних, щоб Його Слово було донесено до кінців землі. 

З того часу і до 1866 року, коли з'явилися знаки, що сповіщали про початок нової епохи, 

відбувалося те, що містилося в другому періоді. 

Після цього часу для людства відкрився новий цикл, третій, і мій Дух у своїй повній дієвості 

доручив вам переходити від одного періоду до іншого і отримувати насіння, світло і благодать, які 

відповідають тому часу, щоб ви могли розпізнати ступінь еволюції, якого ви досягли, і крок за 

кроком ви могли наближатися до одухотворення. 

45 Період часу, в який Я даю вам Свою настанову через посередництво людини, визначений, і, 

як і кожне Моє розпорядження, воно повинно здійснитися. Потім ваша віра, інтуїція і довіра до 

Мене підкажуть вам, що Я поруч, і ви відчуєте, як Я глибоко в душі спрямовую ваші кроки, завжди 

вказуючи на вершину гори і допомагаючи Моїм дітям досягти досконалості, яка є метою, що чекає 

на душі. 

46 Благословенні жінки: Ви також належите до Мого апостольства. Немає ніякої різниці між 

духом людини і вашим, хоча ви фізично різні і завдання по обидва боки теж різні. 

47 Прийміть Ісуса як господаря вашого духу і йдіть за Ним по шляху, який намітила Його 

любов. Зробіть Його слово своїм і прийміть Його хрест. 

48 Я говорю до вашого духу тими ж словами, якими говорю до людей, бо ви духовно рівні. 

Проте, якщо ваше жіноче серце шукає приклад для наслідування, якщо ви потребуєте досконалих 

прикладів, щоб підтримати вас у вдосконаленні себе в житті, пам'ятайте про Марію, спостерігайте 

за нею протягом усього її земного життя. 

49 Це була воля Отця, щоб смиренне життя Марії було записане моїми учнями, які знали і 

радилися з нею протягом усього її служіння. 

50 Це життя - скромне для тих, хто його знає - було променистим від народження і до кінця у 

світі. Марія написала багато сторінок любовного повчання зі смиренням свого духу, зі своєю 

безмежною ніжністю, з чистотою серця, зі своєю любов'ю до людства, яку вона висловлювала 

більше мовчанням, ніж словами, знаючи, що Той, Хто повинен був говорити до людей, - Христос. 

51 Дух Марії був самою материнською любов'ю, що виходила від Отця, щоб дати людству 

досконалий приклад смирення, послуху і лагідності. Її шлях по світу був світлим слідом. Її життя 

було простим, величним і чистим. У ній збулися пророцтва, які сповіщали, що Месія народиться 

від Діви. 
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52 Тільки вона змогла виносити у своєму лоні насіння Боже, тільки вона була гідна залишитися 

Духовною Матір'ю людства, виконавши своє завдання перед Ісусом. 

53 Тому Марія є для вас, жінки, ідеальним прикладом. Але зверніться до неї і візьміть за 

взірець її мовчання, її діла смирення, її безмежне самозречення з любові до нужденних, її 

мовчазний біль, її милосердя, яке все прощає, і її любов, яка є заступництвом, розрадою і солодкою 

підтримкою. 

54 Діви, дружини, матері, дівчата без батьків або вдови, самотні жінки, ви, що маєте серце, 

пронизане болем, - покличте Марію своєю люблячою і турботливою матір'ю, покличте її у своїх 

думках, прийміть її своїм духом і відчуйте її у своєму серці. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 226 
1 Учитель благословляє вас, люди. Я готую вас до того, щоб ви освіжилися в моїй 

присутності і отримали сили витримати духовні, моральні та матеріальні випробування, які все ще 

існують серед вас. 

2 Я часто говорив з вами про випробування, які спіткають світ в цей час. Якщо ви відкриєте 

очі, то побачите, що вони вже прийшли. Завтра прийдуть ще більші. Вам, хто має протиотруту від 

них, буде надана можливість здобути повагу. Якщо ви будете слідувати моїм настановам, то 

зможете повелівати силами природи, які тоді призупиняться і не завдадуть шкоди вашим близьким, 

і вони будуть підкорятися вам, як слухняні слуги. Твоя сила буде поширюватися не тільки на 

невелику групу людей, але цілі регіони і народи отримають полегшення у своїй скорботі через 

молитву "народу Ізраїлю". Але горе вам, якщо ви не будете "пильнувати" і молитися, бо тоді ваша 

невиконаність місії буде тяжіти над вашою душею, і ви будете почувати себе занадто слабкими, 

щоб протистояти негараздам. 

3 У цей час роздумів і виконання місії ви повинні підготувати себе до завершення місії, яку 

ви розпочали в минулому. Виправляйте помилки, з любов'ю повертайте своїй душі чистоту. Ваш 

сумнів великий тому, що ви, як посланці від Мене, не передали всього того, що Я довірив вам на 

благо людства. 

4 Благословенний той, хто має віру, але Я також благословляю того, хто приходить до Мене і 

просить у Мене цього дорогоцінного дару. "Віра врятує вас", - завжди говорив я вам. У важких 

кризах, у великих випробуваннях кожен, хто молиться і вірить, врятується. Чому ви іноді падаєте в 

безодню відчаю і безнадії, хоча знаєте, що Я люблю вас і що ви перебуваєте під Моїм повним 

захистом? Якщо ви не маєте енергійної віри, шукайте її в собі, а коли знайдете, носіть її з собою, як 

світильник, щоб освітлювати свій шлях. Тоді ви будете сильними, терплячими і в згоді зі своєю 

долею. 

5 Я навчив тебе молитися, і в цій молитві ми були в ментальному єднанні. Ти кликав Мене у 

своїх стражданнях і в години спокою. Навіть коли ти грішив, ти шукав Моєї присутності, щоб 

плакати разом зі Мною над своїми проступками і таким чином заспокоювати свою душу. Моя 

любов і терпіння безмежні і відкриваються вам безперестанку. 

6 Наближається призначена дата мого від'їзду. Тоді закінчиться моє слово, але я залишуся 

духом у серцях моїх учнів. На той час ти, напевно, навчився шукати Мене у внутрішньому храмі 

свого єства. Слава його буде у вірі, любові та піднесенні вашої душі. Ніхто не зможе зруйнувати 

цю святиню, якщо ви будували її з непохитною вірою. Наполегливо слідуйте Моєму вченню, щоб 

ви завжди могли розпізнати завдання, яке Я поклав на вашу душу. 

7 Шукайте Мене в Нескінченному чутливістю своєї душі, але не просіть побачити Мене. Ваші 

очі не можуть бачити Мого Духа. Іоанн, Мій учень Другої Ери, у своєму великому видінні не 

побачив Мого Духа у всій Його славі. Я показував його духовним очам лише алегорії, які містили в 

собі велику таємницю, яку він при всій своїй екзальтованості не міг розгадати. Він дякував Мені за 

те, що Я дарував йому, і записував для майбутніх поколінь те, що бачив і чув на цьому великому 

обличчі. 

8 Пророки цього часу: Увійдіть з благоговінням у Нескінченність, і Я дам вам, заради вашої 

підготовки, прекрасні видіння, які підбадьорять людей і сповістять їм про події, що мають 

відбутися. Навіть діти будуть свідчити про те, що вони бачили; Я дам їм великі видіння. Світло 

Моєї мудрості осяє вас. 

9 Слово, яке Учитель передає в цей час, має ту перевагу, що розкриває невідомі людям вчення 

через підготовлену людину, яка виконує своє завдання глашатая зі справжнім розумінням. Ця 

благодать вчить вас одночасно осягати через Мої прояви ту еволюцію, якої досягла душа в Третій 

Ері. 

10 Моє світло дозволило вам ясно бачити цю істину, воно пронизує все ваше єство. Це 

кришталево чиста вода для втомленої душі, щоб втамувати спрагу. Для серця - це підбадьорення у 

боротьбі зі злигоднями та спокусами, яким доводиться протистояти день за днем. Це знання - сила, 

яка підбадьорює вас, це благодать, яка оновлює Моїх учнів. 
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11 Для того, щоб пізнати щось більше про душу і життя, яке вас оточує, вам довелося 

розкриватися впродовж різних земних життів. Ви вступили в епоху світла, яка дозволяє вам 

розпізнати вчення Мого Вчення в їхньому істинному значенні, а не так, як ви їх собі уявляли. І це 

дає можливість розпізнати шлях, який веде до життя вічного. Скільки одкровень відкриється 

людині завдяки цьому світлу, і скільки минулих помилок їй доведеться оплакувати, коли вона їх 

виявить! Бо настав час пробудження, час свободи духу і думки. 

12 Всі зайві звичаї, які людина тягне за собою, як ланцюги, відпадуть від неї, коли вона 

звільниться від матеріалізму через свою нову підготовку. 

13 Вам доведеться підняти свій голос, щоб світ почув. Ви будете рупорами цієї Доброї Новини, 

як справжні свідки, які вміють пояснити те, що почули їхні вуха і прийняв їхній розум, 

підтверджуючи це своїми справами любові і милосердя. 

14 Якщо досі у ваших діях не було досконалості, то це тому, що ви не бажали трансформувати 

себе через Моє вчення. Вам не вистачило волі, самозречення і зусиль. Але душа твоя хоче злетіти в 

бажанні наблизитися до Мене і виконати своє завдання. 

15 Якщо вчені люди сурмлять про велич своєї науки, то це тому, що вони в ній переконані. Для 

того, щоб мати можливість говорити про Мою роботу, ви теж повинні зануритися в неї до тих пір, 

поки не переконаєтеся в її істинності. 

16 Зрозумійте: не можна говорити або підтверджувати те, чого не знаєш, побоюючись впасти в 

неправду або помилку. Якщо ж ви готові, і в вас є знання і глибока віра, то ви будете володіти 

світлом істини. 

17 Пам'ятайте, що Моє вчення не обмежується вашими уявленнями і вашим розумінням. Моя 

божественна мудрість не має меж. Ніхто не може стверджувати, що знав або зрозумів будь-яке з 

Моїх одкровень ще до того, як Я відкрив їх йому. 

18 Поки вчені намагаються пояснити все своїми матеріальними знаннями, Я відкриваю 

смиренним Духовне Життя, справжнє життя, в якому є причина, підстава і пояснення всього 

сущого. 

19 З тих знань, які ви передаєте, буде формуватися уявлення про те, що люди формують з моєї 

роботи. Багато хто, через нерозуміння, будуть судити про Моє Вчення по вашій непомітності, 

подібно до того, як в "Другій Ері" Ісуса, Христа, судили по Його смиренному вигляду і простому 

одязі, і тому, що ті дванадцять, які пішли за Ним, теж були просто одягнені. Але Я кажу вам 

істинно, що вони не були покриті лахміттям, і що вони відкинули земну суєту лише тому, що 

завдяки Моїм настановам вони зрозуміли, в чому полягають істинні цінності душі. 

20 Кажу вам, учні: Коли люди почнуть вивчати Мою Справу і будуть шукати вас і розпитувати 

вас, не впадайте в спокусу, вважаючи себе вищими через знання, які ви отримали від Мене. Чим 

смиреннішим ти будеш, тим благороднішим і надійнішим тебе вважатимуть. 

21 Таким чином світло, яке розчиняє фанатизм і звільняє душу, буде поступово просуватися 

від людини до людини. І ті, хто називав себе християнами, не будучи ними, через це світло 

пізнають і витлумачать істинне вчення Христа. Бо це дасть їм піднесене уявлення про Духовне 

Життя, про яке Ісус говорив у Своїх вченнях. 

22 Учні, слухайте Мене, бо Той, Хто навчив вас смирення і назвав вас братами у Своїй любові, 

- Той самий, Хто промовляє до вас сьогодні в цей час. 

23 Моя таємна скарбниця відкривається перед учнями, щоб перетворити їх на майстрів. 

Слухайте Мене і вивчайте Моє Слово, щоб Я міг послати вас у провінції і народи для поширення 

Моїх вчень. 

24 У цей час Я говорю з вами зі Свого "Престолу" і Мій голос лунає на вашому світі через 

подаровану Мною людину. 

25 Подібно до того, як у Першу Еру було оголошено про прихід Месії, Я також оголосив про 

Своє повернення до вас. І ось я тут! 

26 У 1866 році Дух Іллі, пророка і першопрохідця, явив себе, щоб приготувати шляхи 

Господні, запалити світло в серцях "перших", сповістити їм про Мій швидкий прихід і підготувати 

глашатаїв, чоловіків і жінок без освіти, через яких виявиться Мій Святий Дух. 



U 226 

102 

27 Через ці рупори Я зробив Себе відомим, щоб Моє Слово було почуте і призначеними 

слугами Божими на землі, щоб всі ті, хто будь-яким чином порушує Мої закони, утрималися від 

подальшого їх осквернення, і щоб вони навчили людей істинному шляху, який веде до Мене. 

28 Знову повстануть книжники та фарисеї, щоб судити та випробовувати Мене - тепер у вас. А 

Я кажу вам: Будьте смиренні з тим смиренням, якого Я вас навчаю, щоб визнали вас за Моїх учнів. 

29 Народ Ізраїлю ще не об'єднаний. Бо поки одні перебувають "в дусі", інші ще мають земне 

тіло. Поки одні рятуються, інші опиняються на краю прірви. Серед них є й ті, які думають, що 

люблять Отця, а насправді поклоняються Золотому тельцю. Але наближається час, коли цей народ 

буде об'єднаний і підготовлений. 

30 Ви, що чуєте Мене і є частиною цього народу, - серед тих, хто пішов на звук Мого заклику, 

який подібний до мелодійного дзвону. Ви отримаєте нагороду за свій послух і добру волю, коли 

почуєте "Божественне Слово" - те саме, що промовляло в Ісусі, рабині з Галілеї. 

31 Я вчу вас не піддавати цензурі переконання і акти поклоніння ваших співвітчизників у їхніх 

різних релігійних громадах. Моє Вчення, яке є всеосяжним, вчить вас поважати будь-яку віру. Ви 

знаєте, що Я в усіх: і в чистому, і в заплямованому гріхом. 

32 Я люблю всіх і нікого не караю. Це Моя справедливість виправляє і вдосконалює душі. 

33 Божественний Дух сповнений любові, в Ньому немає гніву. Повірте: Якби Отець на мить 

відчув гнів перед обличчям ваших образ і проступків, то цієї миті було б достатньо, щоб знищити 

вас. 

34 Тому Я прийшов "на білій хмарі", щоб дати вам почути Моє Слово, усунути ваше зло, 

відкрити ваші духовні очі на істину і явити Себе в пустелі вашого життя, як пальму, під тінню якої 

ви відпочили. 

35 Я не дав вам матеріальних багатств, бо якби ви отримали все, то відвернулися б від Мене. 

Що б Ви зробили, якби стали багатим? Поправді ж кажу вам: Те, що я даю вам зараз, - це більше, 

ніж коштовність, - це скарб. 

36 Куди потрапляють душі після фізичної смерті? Ваше серце не знає, воно не знає тих світів. 

Але ви повинні піднятися по вузькій стежині свого духовного розвитку, щоб ваша душа не 

потрапила в долину темряви. 

37 Вставайте, щоб жити новим життям, життям миру. Я хочу, щоб ви "дивилися" і молилися 

зараз, бо людству загрожує знищення. 

38 Дехто не вірить у Мою присутність, бо заперечує проти бідності і скромності цих місць 

зустрічей і непомітності носіїв голосу, через яких Я даю про Себе знати. Але якби такі сумніви 

вивчили життя Христа, то зрозуміли б, що Він ніколи не шукав понтів, почестей чи багатства. 

39 Ці місця можуть бути такими ж бідними і низькими, як хлів і солома, на якій я тоді 

народився. 

40 Учні, ви були за Моїм небесним столом, і за ним ви їли і пили хліб і вино Моєї любові. 

41 Зі Свого "Престолу" Я посилаю Свій промінь, щоб радувати вас концертами Свого Слова. 

42 Я чекав на Ваш приїзд, як і в минулі часи. 

43 Сідайте за Мій стіл і оточуйте Мене. Якщо ви голодні і хочете пити, ось вам їжа: 

Пригощайтеся і їжте. Коли вам сумно або ви хворі, тут є Моя Присутність, щоб дати вам здоров'я і 

розраду. 

44 Завжди плекайте надію, що ви будете вічно жити зі Мною. Як Я виконав Свої обіцянки 

щодо світу, так само Я виконаю Свої обіцянки щодо духовного життя. 

45 Творіть заслуги на землі, і ви ніколи не зійдете зі шляху, що веде до Мене. 

46 У цей час ви проходите через нову пустелю, в якій ви не загинули від голоду, тому що в ній 

відбулося диво Мого Слова, яке наситило вашу душу, подібно до того, як ви живилися манною в 

пустелі, а потім їли хліби і рибу з чуда Ісуса - теж у пустелі. 

47 Сьогодні ви переходите не розпечену піщану пустелю, і не хліб земний я вам пропоную. 

Зараз ви піднімаєтеся на вершину гори, і хліб життя вічного живить вас. Ваша душа прекрасно 

розуміє той образний сенс, в якому Я говорю з вами, бо ваш духовний розвиток дозволяє вам 

проникати в суть Мого вчення. 
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48 Ви зараз піднімаєтеся на гору крок за кроком під вагою свого хреста. Коли втомишся, 

покличеш Мене, і тут же Учитель, як твій товариш-хрестоносець, допоможе тобі з твоїм тягарем, 

щоб ти зміг продовжити свій шлях спокути до кінця. Ви всі маєте місії та обов'язки, тому я з усіма - 

і з дитиною, і з молоддю, і з дорослими. Але якщо Я визначив твою долю і довірив тобі хрест, то 

тільки тому, що знаю, що ти можеш віддати належне своєму Отцеві. 

49 Ніхто не зможе визначити ні свій рівень духовного розвитку, ні рівень існування, на якому 

перебуває його ближній. Про це можу судити тільки я. 

50 Я прийшов розірвати ланцюги, що зв'язують вас зі світом, дати вам духовну свободу, щоб 

ви піднялися в прагненні до Світла, яке є Істина. 

51 Ніхто не хоче бути останнім, ви всі хочете бути першими. Тому здобувайте заслуги, 

працюйте. Поливайте поля любов'ю, робіть їх плодоносними і сійте на них насіння Вчителя. Тоді 

покоління, які прийдуть після вас, за вашим знаком впізнають, що вас навчив Отець. 

52 Захищайте свої ниви мечем світла, який Я дав вам, щоб спокуса не зіпсувала ваше насіння. 

53 Я запропонував вам Царство Небесне як нагороду за вашу духовну працю. У ній ви будете з 

вашим Творцем, який в цю Епоху приходить до вас як Отець і Учитель, щоб втішити і просвітити 

вас. Ось Моє вчення, в якому ви побачите виявлену Мою любов, Мою щирість, Мою 

справедливість, а також Мою пораду, за допомогою якої Я хочу вести вас до мудрості. 

54 Я завжди відкривав Себе людині простим способом, щоб вона могла зрозуміти Мене, 

завжди робив це доступним для вашого розуму і вашого серця. Я зійшов до вас, щоб дати вам 

приклад смирення, коли опустився до вашого жалюгідного життя, щоб підняти вас до кращого 

життя. 

55 Я запитав тебе, яким чином ти вважаєш за краще, щоб Я говорив з тобою, і ти відповів 

Мені, що ти впізнаєш Мене в будь-якій формі, в якій би Я не зробив це. Не випробовуйте Мене на 

міцність. Ви повинні намагатися одухотворити себе, щоб ви могли краще інтерпретувати Мої 

прояви і, таким чином, давати повне свідчення Моєму Вченню справами істинної любові. 

56 Я завжди ніс вам світло і вказував вам шлях вгору. Сьогодні Я готую вас, щоб ви своєю 

молитвою увійшли в ще більше піднесення і побачили Духовне Життя зблизька і побачили свого 

Отця у всій Його славі над Своїм творінням. 

57 Мій Дух зараз закликає кожну душу, розум і серце харчуватися Мною, бо ви голодні. Ви не 

знали, як живитися Моїми словами, ви не використовували вчення, яке Я дав вам у минулі часи. 

Книга Життя, в якій є Закон і Заповіді, зберігається, забута нинішнім світом. 

58 Я прийшов духом, і Моя Присутність сколихнула вас. Моє світло дійшло до вас, і ваша 

совість нагадала вам про всі ваші справи. 

59 Я запрошую вас увійти в нове життя і досягти більшого піднесення душі. Я допустив вашу 

духовну еволюцію крізь віки, щоб сьогодні ви зрозуміли Мої одкровення і, почувши Мене, 

прийняли душею кожну відповідальність, що приходить до вас, і з любов'ю прийняли свою місію. 

60 Як Ви спонукатимете людство до духовності в епоху такої великої матеріалізації і сум'яття 

розуму? Знайте, що ваша робота нелегка, що ви повинні бути сильними і терплячими у боротьбі за 

її виконання. Ви повинні докласти великих зусиль, щоб виправити неправильне тлумачення, яке 

було дано Моєму Закону, а також недосконалий спосіб, в який ви пропонуєте Мені своє 

поклоніння. Але ви повинні пам'ятати, що ідеї та форми богослужіння не можна змінити в одну 

мить, а для цього потрібно озброїтися терпінням і доброю волею, а також показувати приклад 

любові своїми справами. 

61 У перший раз ваші підношення були матеріальними. Ваші жертви були невинними 

істотами: Ягнята або птахи, а також насіння і врожай, яким ви думали, що догоджаєте Мені. Ви 

були ще дуже незрілі і не могли бачити далі свого світу. Я дарував вам один період часу за іншим, 

завжди чекаючи вашого пробудження. 

62 У Другій Ері ви прийняли Моє Слово через Ісуса, і Він навчив вас найдосконалішій любові, 

яку тільки може проявити дитина до свого Батька. Він відкрив душі людини новий світ, 

залишивши вам скарб мудрості, який ви досі не осягнули. 
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Сьогодні, в Третю Еру, Я відкриваю для вас Книгу Життя і в ній показую вам нові уроки, які 

говорять вам про близькість Мого Духа, про Еру Миру, яка чекає людину після її очищення і 

духовного піднесення. 

63 Всі ці уроки живуть у глибинах вашої душі. Сьогодні Я навчаю вас для того, щоб завтра ви 

були лідерами і вчителями нових поколінь і дбали про їхні душі, щоб у них не вкоренилися ніякі 

непотрібні традиції, ніякі хибні знання. Несіть у своїй душі Закон і Моє Слово. Навчайте нею і 

виводьте людство, яке починає відроджуватися, на безпечний шлях. 

64 Я не посилав ні Мойсея, ні пророків, щоб принести вам цю звістку. Я прийшов Сам, щоб 

підготувати вас до рішучого кроку на духовному шляху. 

65 Спостерігайте і моліться, завжди будьте розсудливими і дійте згідно з Моїми вказівками, 

щоб ви могли усвідомити велич цього одкровення Третьої Ери. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 227 
1 Улюблений народе, Я знову чую твою молитву, в якій ти просиш Мене потішити тебе, бо ти 

проходиш через важкі випробування, які змушують тебе проливати сльози. 

2 Я бачу передчасно зігнуті тіла, передчасно посивілі скроні, постарілі обличчя дітей та 

молоді. Я не бачу ні радості в серцях, ні миру в душах людей. 

3 Навіть ви, обраний народ, не насолоджуєтеся досконалим щастям, бо більше за інших 

знаєте, що живете у світі боротьби, спокути і випробувань, що мир панує в інших, вищих світах, 

ніж цей, і що для того, щоб піднятися вгору, треба здобути заслуги. 

4 Я дав цьому людству невеликий перепочинок посеред його боротьби, щоб воно могло 

набратися нових сил і на мить перепочити на своєму шляху. 

5 Даремно людина шукає благополуччя, миру, панування і земної слави. У всі часи він 

переживав лише спотикання, розчарування, біль. 

6 О, якби він прийняв свою долю зі смиренням і зрозумів свою природу душі-духа, наділеної 

силою і владою. Його життєва боротьба була б іншою, а здобутки - справжніми, прагнення - 

щедрими, а перемоги - справжніми. 

7 Однак не вважайте, через те, що я вам кажу, що це людство, частиною якого ви є, перебуває 

у прірві. Я крок за кроком веду їх до світла, до спасіння, бо всім судилося жити праворуч від Мене, 

і Я - їхній провідник. 

8 Це людство - голодний і спраглий до знань і одухотворення край. Істинно кажу вам, що гріх 

не переможе, а запанує добро і встановиться мир на землі. 

9 Душа людини очистилася в болях, у випробуваннях, і тепер готова чути, бачити і розуміти 

Мене. 

10 Багатьом з вас здається, що Моє вчення неможливо слідувати, і це тому, що ви 

матеріалізувалися і впали в помилку. Але ті з вас, хто смиренні, хто дозволив болю виснажити 

себе, і хто схилив шию переді Мною, і хто не має нічого, крім свого бажання піднятися до Мене, 

знайшли можливим дотримання Мого Слова і з радістю побачили перші плоди свого посіву. 

11 Ви прийшли з різних країн. Але я не роблю різниці між вами за класом, званням чи расою. 

Ви всі об'єднані як учні і утворюєте одну спільноту. Я відкриваю серед вас великі душі, приховані 

під бідною і непомітною оболонкою, і якщо їх не впізнають, то тільки тому, що вони смиренні і не 

мають освіти. Але вони люблять Мене, свідчать і розуміють Мене. Я сформую Своє нове 

апостольство з усіх тих, хто повірив у Моє Слово в цей час, і Я доведу цьому людству, що Моє 

вчення - на всі часи, що Мої настанови - вічні. 

12 У "Другу епоху" мене не всі визнавали. Коли Я з'явився в лоні єврейського народу, який 

вже очікував Мене, бо бачив, як збуваються передвістя, дані пророками, Моя присутність привела 

в замішання багатьох, хто не розумів, як правильно тлумачити пророцтва, і очікував побачити 

свого Месію могутнім князем, який скине ворогів, упокорить царів, гнобителів і дарує володіння і 

земні блага тим, хто чекає Його. 

13 Коли ці люди побачили Ісуса - убогого, без одягу на ногах, тіло якого було вкрите лише 

простим одягом, який народився у стайні, а згодом працював простим ремісником, - вони не могли 

повірити, що це Той, кого послав Отець, Обіцяний. Вчитель повинен був би творити видимі чудеса 

і справи, щоб вони повірили йому і зрозуміли його божественне послання. 

14 Істинно кажу вам, що Я зійшов не тільки для того, щоб сліпим прозріти, і не для того, щоб 

очистити прокажених, і не для того, щоб оживити померлих. Моя робота була роботою Бога, 

сповненого мудрості і вічності, який прийшов у бажанні до сплячої душі людини, щоб підняти її до 

істинного Духовного Життя. 

15 Ті чудеса були лише доказом того, що те, що зробив Я, не змогли зробити інші, і таким 

чином пробудити і закликати душі, які занурилися в глибокий сон. 

16 Хто впізнав Мене в ті дні? Грішників, яких Я простив; тих, хто голодував і жадав 

праведності, тих, хто прагнув істини, духовності і вічності. 

17 Хто не впізнав Мене? Для сильних світу цього, для богословів, фарисеїв і для багатьох, хто 

не вірив, Моє Слово було причиною збентеження. 
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18 Багато хто говорив: "Те, що проповідує цей чоловік, не може здійснитися". Але ви знаєте, 

що дванадцять чоловік ішли за Мною безпосередньо і вчилися у Мене, і Я сказав їм: "Зберігайте 

Моє вчення, дійте і навчайте". Я скоро піду з життя, але Я не буду далеко, ви будете мати Мене у 

своїх серцях, і Я буду продовжувати свідчити про Мене. Те, що Я зробив вам, робіть і ви своїм 

ближнім. 

19 Ті люди, яких готували пророки, не змогли зрозуміти Мене. Але Моє насіння тепер було 

посіяне і рознесено до народів і провінцій через тих дванадцятьох учнів. У той час як Обраний 

Народ відкидав їх, переслідував і засуджував у своїх судах, люди язичницьких народів прийняли 

Моє насіння, і воно принесло плід. 

20 Язичницький Рим прийняв моїх учнів, а з ними і насіння мого вчення. Той народ, 

плодоносний від болю і втомлений від насолод, з радістю прийняв Моє вчення і став духовно 

сильним. З нього виросли нові апостоли, які несли моє вчення іншим народам. 

21 Ті люди, які не змогли піти за Мною, які вважали неможливим слідувати Моєму вченню, де 

вони зараз? Кажу вам, що, розділившись на багато частин, вони знову на землі: одні стали 

могутніми завдяки земній владі, рухаючи долі цього світу; інші - зі Мною як свідки Мого нового 

прояву; а решта, втілившись знову, чекають Мене. 

22 Ви представляєте той народ, який пішов за Мною, що складається з хворих, грішних, 

спраглих справедливості. 

23 Сьогодні Я прийшов не просто повторити Своє вчення Другої Епохи, але дати вам ще один 

урок, змусити вас зробити крок вперед. Насіння, яке Я посіяв у вас, Я плекаю, щоб потім пожинати 

плід. 

24 Наповнюйте себе одухотворенням і продовжуйте отримувати мої блага, щоб ви могли 

принести плід мого вчення людству. Відчуй мою присутність. Я приходжу до вас як промінь 

світла, який стає хлібом, розрадою і ласкою, коли потрапляє у ваше серце. 

25 Я не є суддею, щоб викривати ваші гріхи перед очима ваших братів і сестер. Моє Слово 

любові є там, щоб виправити і згладити серця. 

26 Немає нікого на землі, хто б навчав Моєму Вченню з тією правдивістю, з якою Я відкрив 

його. Але є й ті, хто це приховує. Тому Я спустився в цей світ у такій формі прояву, щоб людство 

ще раз побачило сяючу зірку, щоб потерпілі корабельну аварію виявили рятувальну шлюпку. 

27 Я давав вигнанцям спадок, Я зцілював хворих і робив їх потім цілителями, щоб вони 

демонстрували світові Мою силу. Бо перед лицем таких діянь навіть вченому доведеться 

прокинутися і усвідомити час, в якому він живе. 

28 Я вчу вас керувати своїм тілом і робити його слухняним співробітником у вашій духовній 

місії. Але Я також вчу вашу душу звільнятися від тілесної оболонки, коли вона усвідомлює, що 

втомилася, щоб розправити крила і, звільнившись від кайданів, працювати, сповнена любові, в 

"духовній долині" і, повернувшись, принести в серце послання надії і підбадьорення. 

29 Ось чому я кажу вам, що ви будете світлом для світу, тому що ви є апостолами спіритизму. 

Але скористайтеся моїм перебуванням серед вас, бо наближається 1950 рік. Я припиняю з вами 

розмовляти в такій формі, і я поки що не бачу, що ви готові. 

30 Мій Закон і Моє Слово цієї Третьої Епохи з її одкровеннями, її пророцтвами і дарами 

благодаті утворюють Ковчег Нового Завіту, в якому душі людей зіллються і об'єднаються. Але 

перед цим її треба буде відкинути і з нею треба буде боротися. 

31 Ви будете тими, хто захищатиме Нову Скинію, новими воїнами Моєї Справи, які не будуть 

переможені в битві, бо Моя Присутність і Моє Слово зробили вас сильними. 

32 Не ховайтеся в дні випробувань, бо було б несправедливо, якби ви - хоча Я прийшов дати 

вам мудрість і владу - приховували свої дари від тих, кому бракує вашого милосердя. 

33 Подивіться на Вчителя, знову оточеного учнями. Я відкриваю Себе в мудрості, і затремтять 

душі ваші, бо, переживши випробування, яким Я піддав їх, вони відчувають потребу насититися 

світлом і зміцнитися. Це промінь Мого світла, що досягає мозку того, через кого Я проявляю Себе, 

- це натхнення, через яке Я посилаю вам Своє послання. Таким чином, Я відкриваю вам духовне 

життя, висвітлюючи ще раз шлях, який Ісус позначив у Своєму Вченні. 
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34 У міру того, як ви будете поступово чути Моє Слово, ваше єство буде ставати світлішим, а 

спрага справедливості - меншою. Тоді твоя совість освітить твій шлях, і ти будеш достатньо 

підготовлений, щоб запропонувати Мені вчинки, які відповідають Моєму закону. 

35 Наближаючись до Мене, ви прагнете не тільки спасіння душі, але й тіла, і коли Отець 

бачить ваші зусилля, Він дарує блага тому чи іншому, як на те Його воля. 

36 Душа - це частина вашого єства, життя якої не має меж. Воно існувало ще до вашого 

земного тіла. Я говорю з вашою душею, бо вона належить іншому світу. Проте я також розмовляю 

з тілом і пещу його. Бо якщо в її серці буде мир і спокій, то людина зможе краще приймати Мене. 

37 Якщо ви занадто зайняті фізичними потребами, ви відволікаєте свою душу і усуваєте її від 

виконання своїх обов'язків. 

38 Є ще ті, хто, почувши Мене, запитують себе: "А чи правда, що Учитель дає про Себе знати 

через людину? Що Бог, хоч Він і Всемогутній, Творець, але спілкується через мозок, не гідний 

передати Свою славу в скромному місці зібрання?". Я кажу вам: Не сподівайтеся, що багата 

обстановка або бідність цих місць зібрання дасть вам уявлення про вашого Бога. Невже для того, 

щоб повірити в Мою присутність, необхідно завжди бажати фальшивої пишноти обрядів? Не 

забувайте приклад смирення і матеріальної бідності, який показав вам Ісус, від місця, де народився 

Месія, до місця, де Він помер. У смиренності - велич вашого Вчителя. Царство Боже ґрунтується 

на істинно вічному, а не на пишноті влади. Зрозумій Мою істинну велич, смиренність і милосердя, 

щоб ти більше не дивувався, що Я даю про Себе знати через здатність розуміння, яку ти вважаєш 

негідною, - у місці зібрання, яке не має матеріального значення. Не судіть про важливість цієї 

роботи по малій кількості тих, хто оточує Мене сьогодні, бо те, що Я відкрив вам, буде дійсним у 

свій час і здивує світ. 

39 Істинно кажу вам: ваше життя і ваші вчинки будуть свідченням того, що ви Мої учні. 

40 Любіть Мене в усьому, що створено Мною, і відкиньте думку про те, що Бог може бути 

чимось обмежений. Людство різними способами виготовило образ Мене, щоб відчувати, що Я з 

ним. Чому ви не шукаєте Мене в Моїх справах? Я дозволив тобі споглядати всі чудеса, що 

оточують тебе, щоб ти розпізнавав у них Мою творчу силу - від ледь помітних істот до величної 

царственої зірки. Але Я не кажу вам, що Я - природа, і не кажу, що вона - Бог. І не скажу вам, що 

сонце - це Мій Божественний Дух, бо всі вони ледве-ледве атоми у творінні Творця. 

41 Якби ви обмежили свій розум цими віруваннями, то наслідували б своїх предків - тих, хто 

поклонявся Мені на сонці. Але не треба судити своїх предків погано, бо людина того часу навряд 

чи була здатна розпізнати в тій силі природи творчу силу Божу. Бо в ній він знаходив тепло, світло 

і життя. Пам'ятайте, що вони були не дуже далекі від істини. 

42 Коли Я проявляю Себе через людську передачу, Я не кажу вам, що ця людина - ваш Бог. 

Але Я повинен обмежити Себе лише для того, щоб ви могли прийняти Мене і почути суть Мого 

Слова, яка однакова для всіх носіїв голосу, навіть якщо змінюється форма вираження. Одного 

розуму недостатньо, щоб донести до всіх те, що Я маю відкрити вам. 

43 У такий простий спосіб Я дав вам Своє вчення, щоб ви могли знайти шлях, який приведе 

вашу душу до миру і досконалості, яких вона прагне. Для цього раджу вам відмовитися від суєти і 

поганих нахилів. Я вчу вас любити і творити добро своїм ближнім по справжньому по-братськи і з 

усвідомленням своїх обов'язків по відношенню до них. 

44 Я вчив вас, що тіло ваше розкладається, і тільки душа ваша залишається живою. Вона 

підніметься після цього життя туди, куди приведуть її заслуги. Звідти вона буде продовжувати 

боротися за те, щоб все більше і більше підніматися і наближатися до досконалості, а значить, 

наближатися до Бога. 

45 Для того, щоб досягти цього, Я зараз вчу вас молитися і шукати Мене. І я хочу, щоб ви 

навчали своїх ближніх справжньої любові до ближнього, як я навчаю вас. 

46 Так само, як я не засуджував ваші недоліки, я не хочу, щоб ви засуджували недоліки ваших 

співвітчизників. 

47 Показуй їм тільки те, чого Я навчив тебе. Хто готовий, той зрозуміє вас. 

48 Сійте, навіть якщо ви тут не пожнете врожаю. 
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49 Осягніть Моє Слово, діти Мої. Бо в ці останні три роки, в які ви ще будете чути Мене, ви 

перейдете від учнів до того, щоб стати учнями. 

50 Ви прийшли на досконалий шлях, який веде вас до вашого Спасителя. І знову, як і в минулі 

часи, Ізраїль стоїть на чолі людства. Ви володієте знаннями Духовного Життя і несете 

відповідальність за Закон. 

51 Відпочинок та інерція закінчилися: Ви піднялися, щоб виконати свою місію, і закрили своє 

серце від спокус світу. 

52 Ти знаходишся в новому перевтіленні, тобто в новій тілесній оболонці, для того, щоб твоя 

душа могла завершити своє призначення на землі і прийти до Мене очищеною, щоб отримати те, 

що Я приготував для неї в потойбічному світі. 

53 Ви - нові учні і подібні до тих дванадцяти учнів Другої Епохи, які іноді відходили від 

Учителя, щоб довести отримані дари і вчення, а потім поверталися сумні, бо не творили чудес 

через брак віри і милосердя. 

54 Тоді я розповів їм притчу про гірчичне зерно і сказав, що віра може перевернути гори. Вони 

бачили, як Я воскрешав мертвих, звільняв одержимих від бісівських духів, зцілював невиліковних і 

спасав грішників. Але після смерті Вчителя вони пробудилися до істинної віри в свої дари, щоб 

досконало продовжувати вчення, яке вони засвоїли, і з любов'ю передавати його своїм ближнім. 

55 Ви теж зараз чекаєте мого від'їзду, щоб потім вирушити і ділитися Доброю Новиною. 

56 Осягайте Моє Слово, вчіться від Мене, щоб незабаром стати добрими апостолами, які 

свідчитимуть про Святого Духа своїми ділами любові. 

57 Я на вершині гори. Звідти Я промовляю до вас і закарбовую Мої слова у ваших серцях - в 

очікуванні, що ви знатимете, як правильно скористатися своєю свободою волі, щоб відкинути 

суєту світу і свідомо виконувати Мою Волю, яка є досконалою. 

58 Не намагайтеся зрозуміти Моє слово тільки розумом, підслуховуючи голос свого духу, в 

якому відкривається мудрість таємної скарбниці. 

59 Я покликав грішників, щоб зробити їх людьми чеснот. Моє завдання як Учителя - невпинно 

наставляти, доки душі не будуть досконалі. Багато ваших співвітчизників готуються йти за вами, 

брати з вас приклад, бо знають, що ви - мої учні. Ви вже готові прийняти Мене? Ви вже навчилися 

у Мене? Кажу вам, що тільки виконання своїх духовних і земних обов'язків дасть вам право 

називати себе учнями Мене. 

60 Якщо ви будете працювати на оновлення людства, то врешті-решт побачите світанок 

"нового дня" і відчуєте мій мир. 

61 Моє Слово вчить вас, але воно не примушує вас. Я дав вам свободу волі, щоб ви відчували 

себе господарями своїх вчинків і виконували закон з переконанням, щоб ваші заслуги були 

справжніми. 

62 Знову земля забарвлена в криваво-червоний колір, війна затьмарила душі людей. Атмосфера 

наповнена горем, стражданням і страхом. І все ж серед цього хаосу Я з'явився і зробив Себе 

видимим для одних і чутним для інших. Від болю, який переживає світ, Моя чаша переповнена. Це 

те, що ви пропонуєте Мені в цей час, і Я приймаю це. 

63 Моє вчення несе світло в кожну душу. Я вкладаю в ваше серце мир, злагоду, гармонію. Не 

слухайте мого голосу, який є голосом Отця, що любить вас. 

64 Дотримуйтесь мого слова, бо вже наближається 1950 рік, і моя воля, щоб в цей час мої 

вчення були надруковані, щоб вони були їжею для вашої душі. Потім ви підготуєтесь до того, щоб 

дати ці записи людям для читання, і згадаєте ті хвилини щастя, які ви переживали, коли слухали 

Вчителя. 

65 Бійці Третьої Епохи, ви, хто поширює моє слово: Будьте невтомними. Ви поспішаєте 

підготуватися, чим ближче час, коли Я залишу вас без Свого Слова. Мало-помалу ви насичували 

себе силою, яку містить Моє Вчення. 

66 Не всі, хто чув Мене в Другу Епоху, увірували в Мене. Мені довелося повернутися у світ, 

щоб надати вам нові докази. У нинішній час також не всі, хто слухав Мене, увірували Мені. Тіло, 

як щільна завіса, заважає душі приймати Божественне Світло. Але ця завіса зникає, коли осягаєш 
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Моє вчення, щоб звільнити місце для поривів душі звільнитися від матеріалізму і наблизитися до 

свого Творця. 

Якщо деякі з тих, хто слухає Мене, не відчули цього піднесення у своєму єстві, то кажу вам, що 

прийде час, коли вони побачать це світло. Інші ж, хто слухає Мене з вірою, не досягли знання 

духовних одкровень, бо не мали необхідної підготовки для розуміння настанов. 

67 Якщо багато людей у світі зупинилися у своєму розвитку, то це тому, що вони помиляються 

в ідолопоклонстві своїх вірувань. Вони не можуть осягнути високих ідей, бо дозволили 

атрофуватися своєму духовному сприйняттю. 

У моїй роботі ви відчули, що Вище наближається до вас, щоб оточити вас атмосферою миру. 

Навіть ваше тіло взяло участь у цьому мирі, бо воно теж є творінням Господнім, створеним у 

досконалості. 

Досконалим є як духовне, так і матеріальне. Таким чином, ви можете розпізнати Божественну 

всемогутність навіть в атомі і в клітині. І якщо ви вивчите дух, то відкриєте в ньому його просту 

природу, як атом вищого життя. Тоді ви зрозумієте, що немає нічого відокремленого від 

Божественного. 

68 Усе в моєму творінні - це рух, гармонія і порядок, що ведуть до досконалості. Для того, щоб 

людина пробудилася і щоб голос її духу вів її до реальності, вона не повинна дивитися на творіння 

лише в його зовнішньому вигляді і тим самим не помічати його суті. Людина без віри в духовне 

життя впаде в матеріалізм, бо буде вважати єдиним життям життя цього світу. Але коли він 

остаточно втомиться від своїх насолод або зневіриться у своїх стражданнях - що з ним станеться? 

Хтось втратить душевну рівновагу, хтось образиться на життя. 

69 Не всі люди знаходяться на одному рівні розуміння. Поки одні відкривають для себе дива на 

кожному кроці, інші бачать в усьому недосконалість. Одні мріють про мир як вершину 

одухотворення та моральності світу, інші проголошують, що саме війни є рушійною силою 

розвитку людства. 

70 На це я кажу вам: Війни не потрібні для розвитку світу. Якщо люди використовують їх у 

своїх амбітних і егоїстичних цілях, то це відбувається через матеріалізацію, в якій опиняються ті, 

хто надає їм перевагу. Серед них є такі, що вірять лише в існування на цьому світі, не знаючи або 

заперечуючи духовне життя, а серед людей їх вважають за вчених. Тому необхідно, щоб всі 

дізналися про це одкровення. 

71 Доки ті, хто у своєму релігійному фанатизмі очікує в потойбічному житті лише пекельних 

мук, дотримуватимуться цієї думки, доти вони створюватимуть своє власне пекло, бо сум'яття душі 

подібне до сум'яття людського розуму, хоча й набагато сильніше. Ви зараз запитуєте: "Учителю, чи 

є для них порятунок?". Кажу вам, порятунок є для всіх, але мир і світло прийдуть в ті душі лише 

тоді, коли розсіється темрява омани. Вам коли-небудь було шкода людину, чий затьмарений розум 

змушує її бачити те, чого не існує? Наскільки більшим був би ваш біль, якби ви побачили в 

майбутньому житті тих ошуканих істот, які споглядають своє уявне пекло! 

72 Яка людина, що знає, що таке тілесна смерть і істинна спокута, може впасти в розгубленість 

в годину смерті? 

73 Моє вчення про досконалу любов і мудрість - це не тільки справа цього часу або Другої 

Епохи. Я завжди говорив вам про це вчення. Але неправильне тлумачення одкровень призвело до 

того, що людина впала у фанатизм і розгубленість. 

74 Коли біль самого матеріалізму стане нестерпним для заплутаної душі, цей біль пробудить її 

до світла. Тоді вона глибоко пошкодує про свою помилку. 

75 Проповідуйте це вчення серед своїх ближніх, щоб зростало в людях прагнення до світу 

досконалості, в якому душі, через свою досконалість, досягають лона Отця. 

76 Я - світло, що об'єднує вас усіх у Собі. Щоб дати вам це слово, я використовую одного з вас, 

який має так само мало заслуг, як і всі ви. Побачте в ній Мою любов і Моє милосердя. 

77 Наближається 1950 рік, і наприкінці його я попрощаюся з вами. Буде боляче, і ви будете 

сумувати за Моїм Словом. Але вона буде збережена в письмовому вигляді, і там всі знайдуть 

вчення Вчителя. Тоді ти скажеш: "З якою любов'ю Він наставляв! 
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На той час Я підготую уми і вуста, які будуть говорити з вами по натхненню. Інші прочитають 

Моє вчення, і тоді ви знову відчуєте ту силу, яку отримали, коли Я давав про Себе знати. Таким 

чином Я буду серед вас, у вашій душі і в ваших думках, серед злагоди і братерства. 

78 Я дав вам усім більше світла для ваших життів. Якщо на кожному кроці ви зустрічаєте 

колючки, то це тому, що шлях людини тернистий. Моліться, і ваша віра підтримає вас у прагненні 

до Вічного Життя. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 228 
1 На вершині гори, де перебуває Учитель, перебуває і Марія, Вселенська Мати - та, що стала 

жінкою в "Другій Ері", щоб диво втілення "Божественного Слова" стало реальністю. 

2 Людина часто судила і шукала Марію, а також спосіб, в який Ісус прийшов у світ, і ці 

судження розірвали одежу чистоти Материнського Духа, з Серця якої пролилася Його Кров на світ. 

3 Я за цей час розсунув завіси невідомого, щоб усунути сумніви невіруючого і дати йому 

знання духовного вчення. 

4 Люди зробили з Моєї істини, яка подібна до шляху, багато манівців, на яких вони 

здебільшого збиваються з дороги. Поки одні шукають заступництва Небесної Матері, а інші її 

недооцінюють, її покров любові і ніжності вічно огортає всіх. 

5 Від початку часів Я відкривав існування Духовної Матері, про яку говорили пророки, ще до 

того, як Вона прийшла у світ. 

6 Іноді Я докоряю вам у Своїх словах, але в Моєму докорі є світло, люди. Я не був би 

досконалим Вчителем, якби не дав вам знати все, що вам потрібно знати. Я не був би Батьком, якби 

не давав вам знати, коли ви заблукали. 

7 Я не хочу, щоб ваша душа була осквернена, і щоб ви загинули в повазі до істинного життя. 

Тому Я шукаю вас Своїм правосуддям, коли бачу, що ви віддалися згубним насолодам і розвагам. 

Твоя душа повинна прийти в Моє лоно чистою, такою, якою вона з нього вийшла. 

8 Всі, хто залишають свої тіла в землі і відриваються від цього світу в стані відволікання, 

пробуджуються - коли бачать Мою Присутність, явлену у світлі вічності, що осяює дух, - від 

глибокого сну в гірких сльозах і в розпачі самозвинувачень. Поки триває біль дитини, яка 

намагається звільнитися від своїх страждань, страждає і Отець. 

9 Не сумнівайся, що Я даю про Себе знати через людський інтелект, щоб "останні", почувши 

звук дзвону і заклик Господа, побачили світло Святого Духа, який дарує їм спасіння. 

10 Я не шукав тоді ні церков, ні синагог. Оскільки Я народився в притулку стайні в Другу 

Епоху, то і сьогодні проявляю Себе через людину, навіть якщо вона грішна. Засоби, в яких Я являю 

Себе, характеризуються бідністю і смиренністю. Але не дивуйтеся, зважаючи на те, що в той час Я 

жив з убогими і виявляв Своє смирення навіть в одязі. 

11 У Своїй любові до людей, які не знають, як шукати Мене, до загублених і до всіх тих, хто 

потребує Мене, - у Своєму божественному завданні любити вас, Я шукав шлях, щоб наблизитися 

до вас, щоб ви могли бачити Мене, чути Мене і відчувати Мене. 

12 Сьогодні Я даю вам Своє слово під скромним дахом цих будинків, які є аналогом тих місць, 

де Я колись збирав вас: на березі річки, в горах чи пустелі. 

13 Але якщо події повторяться - невже знову розпинати Мене і боляче пронизати серце Марії 

сімома кинджальними ударами? 

14 Коли Ісус помирав на хресті, Його на мить оточила темрява і безмежне відчуття 

покинутості. Тієї ж години Марія відчула незмірну покинутість у материнському серці. Причиною 

цього було те, що Син відчував себе в той момент незрозумілим людьми. 

15 Іди до Мене, людство, Я - Шлях, Істина і Життя, Я - Учитель Любові, що перетворює душу 

людини. Ви, зболене і втомлене людство, Я приймаю вас і благословляю, і, благословляючи вас, Я 

заспокоюю ваш біль. 

16 Приходьте з дитячою довірою відпочити зі Мною і отримати потрібну вам настанову. Я - 

Той, Хто вітає вас, щоб звеселити ваше серце. Простір наповнений плачем, криками болю, старими 

і новими стражданнями. 

17 Ви, хто почує це слово або повторить його завтра, - коли приймете його сенс, - залиште всі 

свої проблеми, слабкості і бажання позаду, щоб присвятити себе роздумам про те Божественне, що 

Я несу вам. 

18 Душа теж має проблеми і ви повинні докласти зусиль, щоб їх вирішити. Яким чином? 

Дозволивши мудрості проникнути в вас - тому зерну, яке з моєю турботою і вашими зусиллями 

проросте і розвинеться, поки не стане деревом вічного життя. Тоді ви дасте світові добрі плоди, 

яких він так потребує. Це і буде реалізацією Моєї Роботи серед вас. 
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19 Я сказав вам: "Встаньте і ходіть". Але сьогодні Я сказав це вашій душі простими словами, 

показавши їй шлях, який веде до істинного раю, до вічності. 

20 Я хочу вивести вас із сумної летаргії, щоб ви пізнали все, що призначено душі, і більш того, 

навчити вас володіти цим. Роки, епохи і віки пройшли над цією планетою, але людство продовжує 

не знати істини, продовжує відрікатися від Христа. Бо для людей існує тільки видиме життя 

матеріальних тіл і форм, тільки їм вони надають значення, нехтуючи здібностями душі і не 

сприймаючи їх. 

21 Людина, створена з душі і тіла, забуває про важливість життя душі, яка повинна бути для 

неї першочерговою, і звертає увагу тільки на людську частину, шукає в матеріальному своє щастя, 

свої насолоди, свої задоволення і пристрасті, і коли я говорю з нею про душу, вона закінчує тим, 

що ці вчення є лише одним з багатьох. Саме тому він залишається апатичним на своєму шляху. 

22 Натомість та людина, яка прагне одухотворення, очищає своє серце і розум, омивається у 

воді покаяння, відмовляється від амбітних матеріальних цілей і відчуває, що кроки її життя осяяні 

світлом Божим. Та людина знає, що ті, хто досягли величі в душі, трансформувалися в горнилі 

своїх страждань, завдяки чому стали лідерами людства на землі, а згодом - просвітленими істотами 

в духовному просторі, захисниками людей, натхненниками і опікунами. Ті душі з'єднані з 

людством любов'ю, і тому вони сяють на небосхилі за межами видимого, в прекрасному духовному 

житті, і просвічують це людство своїм світлом, ніколи не покидаючи його. 

23 Необхідно, щоб ви пробудилися, щоб ваша душа усвідомила бажання проявити себе через 

матеріальне тіло. Знайте, що через свої твори ви можете виразити ступінь розвитку своєї душі. 

Почніть з терпимості до слабкостей інших. Пам'ятайте, що якщо ви вже пройшли важкі дороги і 

виправили свої помилки, то є інші, які ще не пройшли їх, і тому ви повинні з розумінням ставитися 

до свого ближнього і допомагати йому піднятися після падінь, даруючи йому світло свого досвіду. 

24 Істинно кажу вам, що старші ваші брати і сестри, які пройшли шлях, яким ви сьогодні 

йдете, піднялися на духовні висоти, бо жили любов'ю до ближнього, коли були благодійниками, 

лікарями і вчителями на землі. Тому я кажу вам: Якби ви слухалися поривів своєї душі, ви були б у 

кращому світі. І якщо ви не скористаєтеся тим, що Я пропоную вам у цьому вченні, Я пізніше, в 

духовному світі, докорятиму вам за відсутність слухняності. Тому не втрачайте цієї можливості, 

працюйте з любов'ю і довірою до Мого Слова. 

25 Хто відмовляє в любові до ближнього, той відмовляє в ній Христу. Коли ти бачиш, що твій 

ближній страждає, плаче і потребує тебе - чому ти не служиш йому? Причина в тому, що ви 

матеріалізували навіть найблагородніші і найніжніші свої почуття. 

26 Перетворіть своє буття і своє життя, дематеріалізуйте те, що ви матеріалізували. 

Одухотворяйте свої почуття, думки і справи. Все більше усвідомлюйте місію духу-душі, тоді через 

це перетворення ви перестанете бути марними, а станете корисними, і ваше життя буде свідчити 

про мою істину. 

27 Для всіх настане момент, коли душа відчує пекуче бажання восторжествувати над тілом, 

знищити егоїзм, виявити ту любов, яку вона отримала від Отця, і ту мудрість і силу, яку вона 

отримала у спадок. Коли душа займе своє справжнє місце в людині, вона матиме подобу Христа. 

Слово "Христос" означає любов, силу і мудрість, істину і життя. 

28 Але ще кілька поколінь пройде в цьому світі, а людство так і не осягне великого значення 

Христа. Христос зник як людина і з'явився як тріумфуючий дух без тіла, цілком як любов. Він є 

постійним об'явленням Божого милосердя до людства. 

29 Знайте, що Мені приємно бачити вас корисними і готовими служити своїм ближнім. Мені 

приємно бачити вас у таборі хворих. Я радію, коли бачу, як ви сієте зерно Мого вчення, пестячи, 

втішаючи і допомагаючи тим, хто цього потребує. Пам'ятайте: Коли Я був у світі, Я залишив Своє 

Вчення, засноване на фундаменті цієї божественної вищої заповіді: "Любіть один одного". Але 

минули століття, а я все ще чекаю, коли ви відчуєте цю заповідь у своєму серці. 

30 Приготуйте своє серце, свій розум і свою душу, бо ви слухаєте Моє небесне слово. 

31 Ви не повинні стати жертвою помилки, бо Я говорю з вами в повній ясності і через різних 

носіїв голосу. 
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32 Я також прийшов, щоб дослідити ваші серця, щоб поміркувати над тим, як ви зрозуміли 

Моє вчення. Я шукаю світла вашої віри. 

33 Прислухайтеся до голосу свого духу. Медитуйте, щоб ви могли виконати все, що ви 

пообіцяли вашому Батькові. 

34 Мій Закон був осквернений на цій землі, але Я завжди доручав вам охороняти і захищати 

його. 

35 Не плямуйте закон, не спите, не матеріалізуйте свої душі. До роботи! 

36 Вважайте, що ваша душа така ж, як і та, що в інші часи не слухалася заповідей Отця, і що 

сьогодні вона має нову можливість для спасіння, яку Господь дарує їй з любові. 

37 Я знаю, Ізраїлю, що, незважаючи на Мою велику любов до тебе, натовпи піднімуться, як і в 

Другу Еру, щоб завдати Мені болю і висміяти Мене. Я знаю, що серед вас є шкура Іскаріота. Але 

Мій прояв через людський інтелект не буде марним, не даремно Я зняла Шосту Печатку. 

38 Я прийшов до вас, щоб спасти вас через оновлення та виправлення, відвернути вас від 

скверни та гріха і запропонувати вам натомість шлях до миру та добробуту. 

39 Блаженний, хто очищає і готує себе, бо він переможе у випробуваннях. 

40 Стихія війни і руйнування розв'язана. Вам загрожують голод і мор з його невідомими і 

невиліковними хворобами. Тому пильнуйте і моліться. Працюйте у своїй місії і випробування 

пройде. 

41 Я - Христос, той самий, що явив Себе в Ісусі в Другій Ері. Мені до вподоби було дарувати 

Себе вам у такому вигляді. 

42 У цей час усі народи Землі повинні відчути Мене. 

43 Моє Слово - це Книга Настанов, яку Я вклав у ваші руки, щоб ви її вивчали. Будуть секти 

проти сект, релігії воювати з іншими релігіями, вчення проти вчень. Перед обличчям цього хаосу 

душ я хочу, щоб ви були прикладом і захистом. 

44 Не пишайтеся, бо ви - Мої обранці. Після того, як ви взяли на себе цю відповідальність, ви 

не повинні "заснути", бо тоді ви знову впадете в безодні, які залишили за собою, і тоді, коли на 

вашому шляху зустрінуться страждання і біль, ви запитаєте себе: "Як же так сталося, що нам, які 

були серед тих, хто слухав вчення Вчителя, довелося випити таку гірку чашу?". 

45 Пам'ятайте мої зразкові справи і вчіться любити духовне більше, ніж матеріальне, і по-

справжньому дбати про благополуччя своєї душі після її земного життя. Відтепер влаштуйте для 

нього життя, сповнене світла і миру. Бо досі благополуччя вашого тіла, його марнославство і його 

одяг були для вас важливіші, ніж душа, яка гине від голоду і спраги, і одяг якої розірваний. 

46 Не помиліться. Тіло - це одяг душі, і саме душа повинна піднятися до Мене. Тіло - це прах, і 

воно повернеться в прах разом зі своїм земним майном. Дозвольте своїй душі осягнути духовні 

скарби, бо саме їх вона дуже добре візьме з собою у вічність. 

47 Для тих, хто багатий земними благами, Мене не існує, для них їхнє багатство - все. Вони 

забули Мене. Яке їм діло до страждань і болю світу? Яке їм діло до чужого горя? Вони закрили 

вуха до голосу совісті, який судить їх у кожній справі і на кожному кроці говорить їм про Мою 

силу. 

48 Поправді кажу вам: Таким чином вони кидають виклик моєму правосуддю. 

49 Але все зміниться, пристосуванство закінчиться, і та влада, яку Я дарував певним людям 

для того, щоб нести добро або зло людству, буде піддана суду. 

50 Скільки б уже дізналися про Мою роботу, якби ви вийшли і запросили нужденних 

скуштувати хліба з мого столу! 

51 Пам'ятайте, що те, що Я дав вам, - для ваших ближніх. 

52 "Любіть один одного", - вчив я вас ще в ті дні. Пройшли століття, Я продовжую говорити 

вам те ж саме вчення, але ви все ще не відчуваєте у своїх серцях тієї піднесеної заповіді. 

53 Я запитую вас для того, щоб ви могли відповісти собі внутрішньо: Хто може любити 

егоїста? Зрозумійте, що Я говорю вам про тих, хто думає тільки про себе, хто не робить служіння, 

не роздає буханця хліба, нікому не дає розради. Я один розумію їхні вади характеру і тому можу їх 

любити і розуміти. 
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54 Як тільки ти розумієш, що прийшов у цей світ для того, щоб набути досвіду і реалізувати 

божественний закон любові і милосердя до ближнього, ти проникнув у гармонію цього життя. Ви 

вже знаєте через Мої одкровення, що той, хто не підкоряється Моєму закону, повинен повернутися 

в цей світ до тих пір, поки душа не виконає покладену на неї задачу. 

55 Ви подібні до тисячолітніх дерев, на яких видно безліч тріщин, як слід їхньої боротьби з 

часом і бурями, хоча в людині світло її душі ще не повністю засяяло. Я дуже люблю вас; але 

насильство сил природи продовжуватиме бити людство, бо воно кинуло йому виклик, і його 

наслідки будуть руйнівними. Це війна, яку розв'яже матеріалістична людина, і це принесе 

спустошення серед народів, які будуть гірко плакати. Але хто зможе їх втішити? 

Слухай: Людство буде отримувати один тривожний дзвінок за іншим, розгнуздана стихія 

обрушиться на планету і спустошить цілі ділянки суші. Тоді ви зрозумієте, що ви не дожили до 

Духовної Роботи, що ви нічого не зробили. Я звертаюся до всього християнського світу. 

56 Люди будуть плакати над вашим душевним станом, бо він твердий, як граніт, і холодний, як 

надгробний камінь. Як ви будете їх втішати? 

57 Якби ви були родючою землею, то насіння вже проросло б у вас. Але ви - безплідна земля, 

яка не приносить плодів. Людство зверне свій погляд на вас. Але як ви дасте їй любовне 

заохочення, якого вона потребує, якщо ваші серця випромінюють лише презирство, докір і 

суворість? Хто почує плач людей з неспокійними серцями? Хто стане щитом тих, хто страждає? Я 

повинен буду через своїх глашатаїв втішати тих, хто страждає. 

Тим не менше, я звертаюся до християнського світу: відкрийте своє серце, щоб ви хоча б 

сприйняли плач народу. Докладати зусиль для протидії наслідкам воєн і нещасть. Бо насправді те, 

що вже відбулося, - це дрібниці у порівнянні з тим, що ще попереду. Людський біль ще не досяг 

свого найвищого градусу, і ви, як християни, якими ви себе називаєте, повинні довести, що ви є 

такими. Якщо ви не спробуєте стати ним зараз - коли ж ви візьметеся за виконання своєї місії? 

58 Зал відлунює відчайдушними криками болю твоїх співвітчизників. Якби ви побачили, що 

дійшло до цього, ви б покаялися у своїй бездіяльності, а потім зробили б щось для блага свого 

ближнього. У духовному світі є істоти, які проливають сльози заради цих людей і благають за тих, 

хто осліп через свій егоїзм, а також заради них, щоб буря, яка назріває над цим світом, була 

ослаблена. Як і вони, я хочу, щоб ви перетворилися на цілющий бальзам, на ласку, на світло, на 

співчуття. Видаліть зі своїх сердець байдужість, яка віддаляє вас від людської сім'ї, і врахуйте, що 

смерть пройде над цим світом, змітаючи більшу частину його мешканців. Є хвороба душі і тіла. Є 

тіла, які добре лікуються матеріальними ліками, а є такі, що не можуть одужати, бо хворіє душа. 

59 Учні, чи не бажаєте ви зцілювати хвороби душі так само, як і хвороби тіла? Істинно кажу 

вам: ви можете це зробити. Але коли ви почнете свою діяльність? Коли ви покінчите зі своїм 

матеріалізмом? Коли ви почнете нове життя одухотворення? 

60 Перетворіть себе через моє вчення, відчуйте себе новими людьми, практикуйте мої чесноти, 

і світло з'явиться у вашому дусі, і Христос проявиться на вашому шляху. 

61 Мої послання - це сила, яка оживляє землю, це сонце, яке дарує тепло і життя, це вода, яка 

зрошує. Я говорю про ґрунт вашого серця, який залишається безплідним, незважаючи на мої 

безперервні проголошення. 

62 Люди, люди, прокидайтеся, час не терпить, і якщо ви не зробите цього в цей "день", ви не 

прокинетеся в цьому земному житті. Ви хочете продовжувати спати, незважаючи на моє 

повідомлення? Ви хочете, щоб смерть плоті розбудила вас - всепоглинаючим вогнем каяття душі 

вашої без матерії? 

63 Будьте щирі, поставте себе в позицію перебування в Духовному Житті, перед обличчям 

Істини, де ніщо не зможе виправдати ваш матеріалізм, де ви дійсно побачите себе в лахмітті - 

заплямованому, брудному і подертому, - яке ваша душа буде носити як одяг. Істинно кажу вам, 

там, побачивши свої страждання і відчувши такий великий сором, ви відчуєте величезне бажання 

омитися в водах найглибшого покаяння, знаючи, що тільки чистими ви можете піти на свято Духа. 

Зазирніть за межі людського егоїзму з усіма його немочами, які нині є вашою гордістю, вашим 

задоволенням, і скажіть Мені, чи співчували ви болю чоловіків, чи відлунювали у ваших серцях 
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ридання жінок або плач дітей. Тож скажи Мені: ким ти був для людей? Хіба ви були для них 

життям?". 

64 Після того, як ви зробили самоаналіз у світлі своєї совісті, - невже ви не готові до того, щоб 

з'явився Мій Божественний Дух і звільнив вас від кайданів, які ви створили своїми помилками? 

Вирішіть досягти одухотворення, щоб лахміття впало з вашої душі. Я допоможу вам пізнати себе 

внутрішньо такими, якими ви є. 

65 Але той, хто з великим інтересом прочитає записи, які будуть поширювати суть Мого 

Слова, - той буде внутрішньо зворушений, бо буде знати, що Я люблю тебе, як і всіх тих, хто 

слухає Мене зараз. 

66 Давно вже Вчитель чекає вас на життєвому шляху, і навіть якщо пройдуть віки, я буду 

чекати вас і надалі. Знайте, що ніхто не приходить до Отця інакше, як шляхом, який вказав 

Христос. А тепер, однак, приходьте, навіть якщо ви заплямовані, обірвані і брудні. Я очищу твій 

розум і твоє серце, Я оновлю твою "одежу" і приведу тебе в "маєток", де Я святкую духовний 

бенкет. Там ти знайдеш вишукану їжу мудрості і любові, там ти почуєш гармонійну пісню 

славослів'я, яку посилає Мені весь Всесвіт. 

67 Я хочу, щоб ви навчилися любити, щоб ваша любов, перетворена на співчуття, привела вас 

до хворих і змусила шукати тих, хто втратив віру. Я хочу, щоб ви благословляли все, щоб не було 

нічого, що ви не могли б благословити, щоб через ваше одухотворення і вдосконалення ви 

поступово наближалися до розуміння піднесеного. 

68 Саме матеріалістичний егоїзм заволодів більшою частиною людства, а душа століттями 

чекала можливості проявити себе. Істинно кажу вам: Якби це було дозволено, камені, потрясені 

сутністю Мого Слова, зрушили б з місця, щоб продемонструвати вашу недостатню 

одухотвореність, і ви побачили б, як вони піднялися і вигукнули: "Христос має рацію". Але Я 

врешті-решт завоюю вас любов'ю. Навіть якщо світу буде соромно за вас, я не залишу вас. Коли 

вас будуть нещадно засуджувати, Я буду захищати вас і відновлювати вас у ваших падіннях. 

69 У вас є матеріальна частина, яка належить землі, і духовна частина, яка належить небу. Є 

час, коли людина відчуває себе матерією, а є час, коли вона відчуває себе духовною. Коли ви 

покинете земне тіло і перейдете в духовний стан, ви зрозумієте те, що не зрозуміли зараз. Ваше 

тіло залишиться тут, бо воно належить землі. Але душа ваша злетить у високі регіони, де ви і 

надалі будете жити, щоб продовжувати свій духовний розвиток. 

70 "Блаженні плачучі, бо їхнє Царство Небесне". "Блаженні плачучі, бо вони втішаться". А 

тепер додам: "Блаженні ті, що розуміють приховане і невидиме в довгих реченнях, бо вони 

матимуть мудрість". 

71 Кожен, хто любить, буде багатим, бо буде відчувати, що його люблять. Любити, навіть 

якщо тебе не люблять. Будьте як Ісус. Любов вища за дрібниці. 

72 Я не повинен був прийти, щоб страждати серед вас. Але Я кажу вам, що Моя любов 

пов'язана з вашою долею. Я знав, що Я вам потрібен, і Я прийшов до вас. Але Я ніколи не говорив 

вам: "Полюбіть Мене, щоб Я полюбив вас". 

73 Чи знаєте ви, що декого люблять, не заслуговуючи на це? Ось так я тебе люблю. Віддай 

Мені свій хрест, віддай Мені свої скорботи, віддай Мені свої несправджені надії, віддай Мені 

важкий тягар, який ти несеш: Я візьму на себе весь біль. Звільнися від свого тягаря, щоб бути 

щасливим; увійди у святилище Моєї любові і замовкни перед вівтарем всесвіту, щоб твій дух міг 

розмовляти з Отцем найпрекраснішою мовою: мовою любові. 

Мир вам! 
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Інструкція 229 
1 Улюблені учні, Я з'являюся у вашому святилищі, в житлі Учителя, яке відкрилося у вашій 

душі через ваше піднесення. 

2 Хтось із вас слухав Мене багато разів, хтось чує Моє Слово вперше і дивується. Але істинно 

кажу вам, що деякі, як і інші, чули цей голос в інший час. 

3 Я - Слово любові, що приносить утіху стражденному, засмученому, плачучому, грішному і 

тому, хто шукає Мене. Моє Слово - це ріка життя в тих серцях, де вони втамовують свою спрагу і 

змивають свою скверну. Це також шлях, який веде до вічного дому спокою і миру. 

4 Як можна думати, що боротьба життя - його жертви, негаразди і випробування - 

закінчується смертю без справедливої винагороди у вічності? Тому Мій Закон і Моє вчення, з їх 

одкровеннями і обітницями, є у ваших серцях стимулом, пестощами і бальзамом у вашій щоденній 

праці. Тільки тоді, коли ви відвертаєтеся від Мого вчення, ви відчуваєте голод і слабкість. 

5 Я живлю вас любов'ю, щоб ви наситилися нею і принесли її як досконале насіння в серця, 

що сплять, і в ті, що жадають її. 

6 Мир буде між вами, якщо ви будете любити один одного. Пам'ятайте, що Я є Дух миру. 

7 Духовно ви є народом, обраним в усі часи, щоб вказати людству шлях. Тепер Я прийшов 

сказати вам: ви маєте стати порятунком для ваших ближніх. Важкий тягар твого хреста, о народе. 

Якщо раніше ви складалися з племен, то тепер ви утворюєте духовну родину. Як чужинець, я 

невпинно стукаю у ваші двері, щоб підбадьорити вас, щоб ви могли виконати своє призначення і 

бути прикладом для людства, яке я люблю так само сильно, як люблю вас. 

8 Ви - первісток серед народів землі - той, хто першим прокинувся до світла Духа. Тому ви 

тепер є учнями Святого Духа. 

9 Не відчувайте ні страху, ні сумнівів перед обличчям своєї відповідальності. Бо хоч ти й 

багатий духом, але відчуєш себе нужденним, якщо почнеш сумніватися. 

10 В цей час, як і в минулому, людство має контакт з моєю Божественністю через ваше 

посередництво. Через вас Я зробив шлях видимим для інших, і завтра всі секти і релігійні громади 

одна за одною вийдуть на нього. Люди об'єднаються духовно, бо є тільки один Бог, і ви всі будете в 

Ньому об'єднані. 

11 Люди знаходяться на різних духовних рівнях. Але тільки Я можу знати ступінь розвитку 

кожного з них. 

12 Всі вони прийшли, щоб спокутувати свої гріхи і здобути своє піднесення завдяки своїм 

заслугам. Для всіх маю світло, бо всіх люблю. 

13 Сьогодні ви перебуваєте в оазисі. Однак ви не знаєте, які шляхи ви пройшли. 

14 Не діліть себе знову. Пам'ятайте, що Я змусив ваш "народ" вийти з однієї людини, і цією 

людиною, в якій Я знайшов благочестя, був Яків, названий Мною "сильним Ізраїлем". У його серці 

було святилище для Моєї Божественності, і Я винагородив його, давши йому дванадцять синів, які 

стануть родоначальниками народу Господнього - кореня того народу, що йде за Мною в усі віки. 

15 Я не хочу, щоб ви продовжували блукати. Усвідомте, що ви несете Моє світло, як печатку, у 

своїй душі. Заповіт, який ви уклали зі Мною, - завжди йти за Моїм світлом, бути вірними Мені. 

16 Ось Мій стіл, за яким Я дозволяю сісти всім, не розрізняючи родоводів і рас. Всім 

пропоную один і той же хліб. 

17 Таким чином Я пробуджую вас, як пробудив Лазаря, коли сказав йому: "Вставай, не спи 

більше". 

18 Це шлях прогресу, на якому ніколи не можна зупинятися. Бо коли тягар твого хреста 

обтяжує тебе, Божественний Хрестоносець приходить тобі на допомогу і каже: "Не зупиняйся". 

19 Так само, як Я відкриваю Себе твоїй душі, так само Я даю твоєму тілу відчути Мою 

присутність у природі, щоб обидва, утворюючи єдину істоту, могли піднятися на вершину гори. 

20 Від Мене ви вийшли, і в Моє лоно ви повинні повернутися. Я є початок і кінець, Альфа і 

Омега. 

21 Скромність ваших людських обставин не буде для вас важливою, знаючи, що ви можете 

досягти величі душі, як коштовності неоціненної цінності. 
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22 Не закривай руки своєї перед нужденним і не вважай його недостойним свого милосердя 

через те, що він може бути нечестивим. Погляньте на мій стіл у цей час: навколо мене багато тих, 

хто раніше потопав у бруді. Сьогодні вони є моїми учнями. 

23 Так говорив з вами сьогодні Учитель. Прощаю і благословляю вас. 

24 Світло мудрості Моєї з вами. Я втамовую спрагу твоєї душі кришталево чистою водою 

Своєї любові, яка є втіхою і бальзамом. Я є прощення. Той, хто прийме тверде рішення 

виправитися, відчує солодкість Мого прощення в момент примирення з власною совістю. Світ 

спраглий духовних знань. Доказом цього є те, що людство прагне дослідити таємницю творення. 

Однак душа все ще недосконала. Тому вона шукає присутності Бога, щоб очиститися Ним. 

25 Пробуджена душа шукає світло і шлях, часто не усвідомлюючи цього людською частиною 

свого єства. Тоді матеріальна природа душі працює проти неї, протидіє її шляху духовного 

розвитку. Тому Я пояснюю вам таємниці через Свої одкровення і роблю їх зрозумілими для 

людини, роблячи Себе безпомилково відомим і звертаючись до її почуттів Самим Собою. І все ж 

людина часто чинить опір прийняттю того, що є ясним, як світло. 

26 Скільки душі доводилося боротися проти опору тіла! Людина часто досягає великого 

розвитку і великого прогресу в науках і в людському житті, але не показує ніякого прогресу в душі. 

Релігії не пробуджують його від цієї розумової летаргії, в якій він знаходить лише містифікації і 

фанатизм. 

27 Тоді розум відмовляється проникати в духовне, боячись розкрити таємницю, яка відкриває 

йому причину його розумової відсталості і 

Людина створює для себе спосіб заглушити крик своєї совісті, пристосовуючи закон до своїх 

зручностей, до своїх переконань, до свого життя. Таким чином він відчуває себе спокійним і 

виправданим у своїх діях. Таким чином він може вдавати милосердя, співчуття і милосердя, хоча 

сам далекий від того, щоб їх відчувати. Він може стати перед величними вівтарями, які створила 

людина, і прикидатися любов'ю і вірою, яких він навіть не знає. 

28 Я приходжу в Третю Епоху, щоб нести світло у світ. А вам, учні, кажу істинно: не ставайте 

фанатиками в Моєму вченні. Зрозумійте, що Я підготував вас, звільнивши вашу душу від старих 

традицій, щоб дозволити їй розвиватися. Візьміть на себе відповідальність виправляти помилки 

своїх ближніх. Заборонити своєму серцю і своїм устам будь-яку критику, щоб ти міг без обурення 

судити про все, що зустрічається перед тобою на твоєму шляху. 

29 Ви побачите, що люди все ще вірять у священність місць, де вони збираються для 

здійснення своїх обрядів, і що вони вважають священними навіть ті предмети, які там існують, а 

їхні представники вважають себе вищими і справедливішими. 

30 А вам кажу: ви дуже близькі до Мене, бо почули Мене живим голосом і тому, що Я наділив 

вас дарами? Чи відчуваєте Ви свою перевагу над ближніми? Досі ви лише дозволяли своєму 

інтелекту прояснитися настільки, щоб зрозуміти Моє Слово. Зрозумівши це, можна працювати над 

прогресом своєї душі, знаючи, що все, що ти робиш на благо і для блага ближнього, заслуговує на 

похвалу для тебе і буде сприяти розвитку твоєї душі. 

31 Моє Вчення навчає вас, щоб ви могли вічно розкривати ту істоту світла, що є всередині вас, 

створену з досконалістю і мудрістю, - душу, щоб ви могли очищати і змивати плями, залишені на 

ній земними пристрастями, одну за одною, поки не досягнете первісної чистоти. 

32 Істинно кажу вам: перед тим, як Я піду, у ваших умах буде стільки світла, що ви ясно 

побачите те, що раніше вам було важко зрозуміти. Тоді ваші знання і віра стануть більшими, і ви 

навчитеся виявляти силу вашого Отця через духовне піднесення в молитві. Ви більше не будете 

сумніватися або виявляти незадоволення, як ви іноді робите, кажучи Мені: "Учителю, я 

приготувався, я молився, я наклав цілющий бальзам на нужденного, а все одно не отримав того, 

про що просив". 

На це я можу сказати вам: чому ви сумніваєтеся? Хіба не ваша віра повинна вас врятувати? Хіба 

Я не вчив вас, що не все, про що ви просите, є благом для вас? Ви навіть не знаєте матеріальної 

природи своїх ближніх. Що ви знаєте про їхню духовну природу? Що ви знаєте про те, що потрібно 

тій душі для її розкриття, для її очищення і вдосконалення? 
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33 Я навчаю вас і спрощую вчення: Любіть, будьте милосердні, моліться і просіть за своїх 

ближніх, і тоді дозвольте Мені творити Мою Волю, і ви вже виконаєте свій обов'язок. Таким чином 

ви навчитеся приймати все як благо, навіть те, що раніше вважали протилежним вашому здоров'ю 

або вашій вірі. 

34 Твоїм супутником має бути не тільки покора, але й усвідомлення того, що все, що ти 

отримуєш від Мене, - на твоє благо. Але якщо Я задовольняю твоє прохання, тому що це так добре 

для тебе, радій і ще більше розпалюй свою віру. 

35 Я - Учитель з давніх-давен, який навчає вас наново: Христос прийшов як досконала душа, 

щоб об'явити Себе серед людей. Його милосердя було безмежним, коли Він став людиною і 

прийняв на Себе жертовну смерть з любові до людства. Ісус є взірцем милосердя. Беріть з Нього 

приклад. Не забувайте, що кожне створіння має завдання, через яке воно пройде випробування, яке 

ви повинні прийняти зі смиренням, з яким Ісус прийняв Свої страждання. 

36 Улюблені учні: Зрозумійте навіть зараз, коли ви вступили в час підготовки, що 

наближається знаменний момент закінчення Мого Слова в цій формі. 

37 Учитель не спить, не спите і ви, бо Я готую кінець Свого прояву через людський мозок. Мій 

Дух не відійде від вас, навпаки, ви будете відчувати Мене ще ближче через своє одухотворення. 

38 Хто не підготується і пропустить Моє вчення повз себе, не осягнувши його, той після мого 

відходу відчує себе сиротою, і він буде відчувати мою відсутність. 

39 Добрі учні не будуть ні сумувати, ні журитися, бо вони матимуть глибоке розуміння Моїх 

настанов і тоді побачать горизонт, що відкриється перед їхнім духом у нескінченності, звідки вони 

отримають великі натхнення від Отця, які більше не будуть обмежені, як при передачі голосом, бо 

вони будуть виходити безпосередньо від Святого Духа. 

40 Після дня, призначеного Моєю Божественністю, ви більше не почуєте Моє слово. Але вона 

залишиться закарбованою у вашому розумі, у вашому серці і в книгах. 

41 Той, хто потім з'являється як носій голосу і посилається на Мій промінь, не знає, який вирок 

він виносить самому собі. Доводжу це до вашого відома, щоб ви не слухали лжепророків, 

лжеголосих і лжехристів. Я струшую вас, щоб ви могли уникнути часів сум'яття і запобігти 

вторгненню душ темряви серед вас. Дивіться, бо вам доведеться відповідати переді Мною за ці 

вчення, якщо ви не будете готові. 

42 Той, хто вже налаштував себе на це, буде насолоджуватися великими натхненнями, буде 

розмовляти зі Мною і буде радіти, слухаючи Мене через читання Моїх доктринальних бесід, які Я 

залишу вам у спадок. Його шлях не буде непевним, виконання його місії буде легким для нього, він 

буде відчувати Мою присутність у випробуваннях. 

43 Цим я буду знати, що ви зробили крок вперед. 

44 Це станеться тоді, коли ви почнете доводити чистоту і піднесеність Мого вчення, бо не 

допустите серед себе ніяких зовнішніх культів, фанатизму і ідолопоклонства. 

45 Своїми думками, словами і справами ви будете свідчити про Мою Духовну Роботу. 

46 До тих пір, поки ви не зрозумієте Моє вчення і не підготуєте свої серця і душі, Я не зможу 

використовувати вас як посланців Доброї Новини, і ви будете бачити перешкоди, що з'являються 

перед вашими кроками, які будуть стояти на вашому шляху. Але якщо учень живе Моєю працею і 

відчуває її душею, Я відкрию шляхи і приведу до нього потрібних душі земних паломників, щоб 

він познайомив їх з Моїм вченням. 

47 Радійте, бо голос, що будить вас, - це Моє слово любові. Але дивіться, щоб це не був інший 

голос, який розбудить вас, і цей голос завтра буде судом землі. 

48 Людям доведеться мати з вами справу. Там будуть служителі Феміди і права, богослови і 

теософи, науковці. Вони прийдуть з різними намірами, але вони будуть шукати вас і 

випробовувати на міцність. Не приховуйте своє життя і свої справи, показуючи їм тільки Мій 

закон. Не прикривайте свої недосконалості досконалістю Мого Слова, записаного в ваших книгах. 

49 Якщо в історії людства є погані приклади, то не можна брати їх за взірець. 

50 У минулі часи я не говорив з вами таким чином. У Першу Епоху Закон просвітлював 

людський дух. У Другій Ері Христос просвітив серце людини світлом любові. Сьогодні світло 

Святого Духа осяює ваш дух, щоб підняти його над усім людським. 



U 229 

119 

51 Від одного і того ж Бога ви отримали ці три послання, і між ними пройшов вік - час, 

необхідний для розвитку духу, щоб він міг прийняти нове послання або нову настанову. 

52 Тепер ви можете зрозуміти, чому Я назвав вас учнями Святого Духа. 

53 Мені віддає шану все створене - від атома до зірки найбільших розмірів, від найвідсталішої 

людської істоти до найвищою мірою розвиненої душі. Ви, які знайомі з усім, що існує у вашому 

світі, бачите, як кожна істота і кожне тіло несе своє завдання і виконує своє призначення. У цьому 

виконанні вони віддають Мені шану. Це данина їхньої гармонії з цілим. Істинно кажу вам, що все 

створене радіє саме в собі, навіть скеля, яка здається вам занімілою або мертвою через свою 

твердість і нерухомість. Бо Дух Божий, що перебуває в усьому створеному Ним, є життя. 

54 Подивіться, як царська зірка посилає своє світло, яке є енергією, життям і теплом, наскільки 

сягає її сила. Саме її тепло змушує води морів підніматися і, перетворюючись на хмари, 

підхоплюватися вітром і падати благодатним дощем на сухі поля, які потім покриваються зеленню, 

квітами, деревами, повними плодів і листя, гілки яких служать домівкою для птахів, які своєю 

мовою посилають у безмежність свої пісні. Поки все проростає, все росте і множиться, все 

прикрашається в постійній данині Отцю, Творець радіє Своїм творінням і дозволяє всім створінням 

захоплюватися Ним. 

55 А ви - хто ви посеред творіння? Ви теж істоти, які виконують завдання. Але ви належите не 

тільки до матеріальної природи, ви також наділені душею, яка має совість, інтуїцію, інтелект, 

одкровення, волю, свободу, розум і почуття. З цієї причини серед усіх істот цієї планети ви є 

вищими істотами, які мають все у своєму розпорядженні як інструмент, як слугу, як їжу, освіження 

і елемент для вашого духовного і людського прогресу. 

56 Оскільки ваша душа робить вас вищими у своєму розвитку, пам'ятайте, що ваша релігійна 

практика також повинна бути вищою, і це - практика душі. Я завжди відкривав вам це. 

57 Людство від початку свого існування шукало шлях, щоб принести Мені духовне 

поклоніння. Інтуїтивне знання про Моє існування спонукало їх шукати Мене і проникати в 

потойбіччя. І коли Я побачив у людині цей неспокій, Я відкрився їй. Те, що Я відкрив йому, - це 

духовний шлях, який веде душу до досконалості. Але для того, щоб це людство досягло 

одухотворення, якого воно ще не досягло, Я повинен був змусити вас пройти через тяжкі гріхи і 

через великі здивування, через величезні шляхи страждань і випробувань, через часи світла і часи 

темряви, поки ви не прийшли до воріт часу духу, який є тим, в якому ви зараз живете. 

58 Шанування, яке твоя душа повинна була виявляти Мені високим і чистим чином, 

матеріалізувалося в твоєму серці, коли твоє тіло виявляло його Мені, формулюючи молитву в 

розумі, а губи вимовляли її; коли ти приносив Мені плоди природи, як свої твори; коли ти освіжав 

свої почуття пишнотою церемоній, тоді як твоя душа поставала переді Мною голою, голодною, 

брудною і дурною, тому що завдання, яке належало їй, було узурповане тілом. 

59 У Третій Час Моє духовне вчення дасть духу свободу розправити крила. І піднятися до 

Отця, щоб принести Йому істинне поклоніння. 

60 Але людина, як людина, також має принести данину Творцеві. І ця данина полягає у 

виконанні своїх обов'язків на землі, підкоряючись людським законам, проявляючи моральність і 

розсудливість у своїх вчинках, виконуючи обов'язки батька, дитини, брата, друга, господаря і 

слуги. 

61 Хто так живе, той буде шанувати Мене на землі і дасть можливість своєму духу злетіти, 

щоб прославляти Мене. 

62 Любов душі не повинна обмежуватися вашими дітьми і земними братами і сестрами. 

Духовна любов має бути універсальною, такою, що любить без розрізнення соціальних класів і 

ступенів розвитку душі. 

63 Душа повинна бути сильною перед слабкостями матеріальної природи, яка спокушає її до 

фанатизму та ідолопоклонства. Вона повинна звільнитися від забобонів і пристрастей, щоб дати 

розум тому, хто нею володіє, і прийняти істину, в якій він живе. 

64 Тоді ви будете людьми миру, які всім своїм життям слідують Моїм словам: "Віддавайте 

Богові Боже, а кесарю кесареве", і не віддавайте Отцеві те, що належить світові, а світові - те, що 
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належить Богові, але які здатні узгодити всі закони, щоб виконувати їх правильно, тому що вони 

визнають, що кожен божественний закон любові і справедливості вийшов від Мене. 

65 У Другій Ері Ісус говорив з вами з найбільшою досконалістю. Зараз я говорю з вами з 

найбільшою ясністю і простотою. Але багато чого з того, що Я відкрив вам в той час, Я не дав вам 

в той час, тому що ви ще не були здатні зрозуміти це. 

66 Для кожного, хто був покликаний до Моєї навчальної адреси і кому було призначено 

завдання, це відбулося тому, що він був готовий зрозуміти це вчення. Я ще раз кажу вам, що ваша 

душа не вперше відвідує цю планету, і не вперше отримує світло божественного одкровення. Але її 

минуле наразі приховане за завісою матерії. Душа ваша знає це, і коли вона чує Моє слово, то 

пробуджується і відчуває, що вона воістину прийшла здалеку, по довгому, дуже довгому шляху, на 

якому вона багато бачила і пережила. 

67 Для того, щоб почути ці вчення, треба було довго "мандрувати". Але душа ваша не занепала 

духом, не постаріла, бо вік, тління і смерть не зачіпають душу, а навпаки - розвиток, досвід і 

розгортання, які означають боротьбу, а випробування надають їй зрілості і наближають до повноти 

Вічного Життя. 

68 У вас були існування благополуччя і насолоди, пишноти і захоплення; інші - нещастя і 

невдачі. Одні - для спокути, інші - для досвіду, треті - для розвитку розуму, четверті - для розвитку 

емоцій, а те існування, яке ви маєте зараз, - для піднесення душі. 

69 Ви все знали і всім володіли. Тому, якщо сьогодні ви бачите, що у вас немає ні багатства, ні 

гламурних умов життя, ні титулів, не нарікайте на це і пам'ятайте, що для того, щоб твердо йти в 

цьому часі і досягти одухотворення, вам довелося позбутися всього зайвого і непотрібного для 

того, щоб досягти свого духовного вдосконалення. 

70 Оскільки ви є носіями глибоко духовного вчення, ви не зможете піднести його світу під 

зовнішніми культовими формами. Бо своєю суперечливістю ви тільки викличете підозри і 

насмішки. 

71 Царство миру наближається, і хоча ви не знаєте, скільки до нього залишилося часу, Я почав 

Свою роботу по моральному і духовному відновленню. Коли цей час настане, цей світ, який досі 

був долиною спокути і сліз, стане домом для просунутих душ. 

72 Будьте веселі, бо Я все ще з вами. Довіртеся Мені, оскільки ви ще не можете довіряти собі 

занадто сильно. Але наполегливо продовжуйте, поки не досягнете тієї духовної підготовки, якої Я 

вимагаю від вас, щоб ви могли мати впевненість у собі. 

73 Незабаром ви побачите людей, які цікавляться духовними дарами, одні ставлять запитання, 

інші обговорюють їх. 

74 Я дарую тобі свою ласку і свій цілющий бальзам. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 230 
1 Я бачу, що ви приїжджаєте з різних місць, приїжджаєте, щоб освіжитися в тіні Отчого даху. 

Ви зібралися разом, і тому в серці Отця є радість. Бо коли навіть два серця примиряються, я 

святкую свято. 

2 Ви переживаєте час випробувань, сенс яких ви ще не зрозуміли, хоча маєте світло Мого 

Слова. Але оскільки час - це скарб, який ви не повинні витрачати даремно, я приходжу як Учитель, 

щоб навчити вас, як ним користуватися, відкривши вам ваше призначення і вашу задачу. 

3 Скористайтеся цими моментами, бо незабаром Я відійду від вас. Моє божественне Слово, 

яке Я передавав вам стільки років через людський розум, закінчиться тоді назавжди. 

4 Залишилося ще небагато часу, за який Я дам вам всі свої настанови і напишу всю свою 

книгу. 

5 Тому Я поспішаю до дверей ваших сердець, щоб сказати дитині, що вона занадто звикла до 

Мого Слова, що вона повинна прокинутися від глибокого сну, що вона повинна взяти мотику і 

лопату і копати, і обробляти поля, і любити їх, як своє власне життя; щоб він ділився з ближніми 

своїми нивами і водою, щоб очі його дивилися доброзичливо, щоб він простягав праву руку на знак 

дружби, а серце його було вільне від егоїзму, щоб він був справжнім працівником на ниві 

Господній. 

6 Не сподівайтеся, що серця людей зворушаться, щоб встановити мир на землі. Вставай і 

працюй! Не бажайте поразки одних і перемоги інших, щоб мати мир і свободу. Має перемогти 

справедливість, братерство, любов. 

7 Не люди створять справжній мир на землі. Мир прийде в цей світ з Мого Царства, коли ви 

досягнете справжньої духовної підготовки. 

8 Світло, яке осяює вас в цей час, - це світло Шостої Печатки, і якщо хтось буде 

стверджувати, що це інша печатка, яка знята, то він помиляється. Шостий Свічник нині горить 

незгасним світлом, просвічуючи живих і мертвих своїми одкровеннями і пробуджуючи душі 

своїми новими пророцтвами. Але не думайте, що це світло просвічує тільки того, хто чує це Слово. 

Бо істинно кажу вам, що навіть вчені та богослови перебувають під цим світлом. 

9 Чому ви не докладаєте зусиль для вивчення Мого вчення, щоб Учителеві не доводилося 

робити себе фізично чутним, щоб пояснювати вам через тлумачення те, що ви повинні розуміти? 

10 З'єднайте плоди науки з плодами любові душі, і ви матимете приємний смак у роті. 

11 Відпочивайте, мандрівники, насолоджуйтеся прохолодною тінню цього дерева і смакуйте 

його плодами. 

12 З вами Отець, який завжди давав про себе знати на вашому шляху. 

13 Я приймаю вас як представників усього людства і бачу, що ви готові прийняти і відчути 

Мою духовну присутність. 

14 Ти завжди прагнув до Моєї Божественності. Коли ви відчули, що не знайшли Мене, ви 

кинулися до образів, створених вашими руками, щоб відчути Мене поруч. Так живе зараз значна 

частина людства. Воно шукає і поклоняється Мені в образах, поки Я говорю зі світом на піку часу 

цього прояву. 

15 Нині Я пробуджую людей через сни - символічні і пророчі сни, на які люди через брак віри і 

підготовки не звертають уваги, не дають їм ніякого тлумачення, і тому забувають той сон-обличчя, 

не знаючи, що це - божественне послання. 

16 Як далеко від істинного шляху знаходиться людство! Світ живе під владою своєї вільної 

волі і біжить за задоволеннями та земними пристрастями. 

17 Душа спить, інтелект ще не прокинувся до світла, яке є істиною, і не бачить істинного 

життя. 

18 Досі людина не дала своїй совісті можливості говорити і судити. Є ще такі, що вважають 

себе непогрішними і вільними від помилок, хоча в серці своєму несуть темряву. 

19 Але нині люди втомилися від цього, і тому Я наближаюся до них, щоб вказати їм шлях, щоб 

наповнити їхні душі світлом, щоб змусити їх зрозуміти свої помилки і втрачений час і розгорнути 

битву між світлом і темрявою всередині людини. 
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20 Багато в чому Я відкриваю Себе Своїм дітям, завжди з безмежною любов'ю, щоб їхня душа 

не загинула. 

21 Якщо ви увійшли в ці непримітні молитовні будинки, то не з власної волі. Це Моє 

милосердя покликало вас сюди, щоб дати вам духовну поживу і вказати вам шлях до спасіння, 

яким ви можете увійти в Мою Присутність. Ви повинні прийти не зневіреними і не зарозумілими, а 

гідними і смиренними. 

22 Я пропоную вам вічний мир, подібно до того, як Я запропонував вам землю Ханаанську в 

Першу Еру. Ви не можете зійти зі шляху, бо він позначений Моєю Кров'ю. Моя кров є істина, є 

любов і вічність. Дивіться, бо Моя істина, відкрита в Моєму Вченні, була сфальсифікована 

людьми, і деякі одкровення були приховані. 

23 Мій приклад і приклад моїх апостолів не був взятий за приклад усіма, хто намагався 

наслідувати мене. Багато хто перетворився на панів замість того, щоб бути слугами. Вони 

наповнили свої серця почуттям зверхності та зарозумілості і прагнули лише багатства, помпезності 

та почестей. При цьому вони забули про потреби бідних, стали байдужими і черствими до біди і 

страждань інших. Тому люди переходять з однієї конфесії в іншу в пошуках істини. Звідси їхня 

духовна потреба створювати нові секти, щоб вільно шукати Мене. 

24 Ті, кого колись вважали святими і напівбогами, сьогодні відкинуті розчарованим людством. 

25 Люди більше не звертаються до сповідника, щоб той відпустив їм гріхи, бо вважають це 

недостойним. І загроза вічного пекельного вогню вже не вражає і не лякає серце грішника. 

26 Скориставшись цією психічною дезорієнтацією, вовк зачаївся за огорожею. 

27 Кожен служитель моєї божественності і кожен представник має завдання творити мир між 

людьми. Але зараз вони роблять все навпаки. Кожен думає, що він перший, кожен хоче бути 

найсильнішим і забуває, що єдиний сильний - це я, який є у всіх. 

28 Тепер ви можете пояснити собі, чому Я обіцяв вам прийти знову в Другу Еру. Тепер ви 

розумієте, чому Я вчу вас заново. Бо тільки Моє Слово може зняти темну пов'язку з духу, тільки 

Моя любов здатна відкупити вас від ваших гріхів. 

29 Ви були покликані і обрані, щоб дати приклад віри в Мій прихід, довіри і слухняності 

Моєму слову. Але не чекайте, поки ті, що прийшли останніми, дадуть вам приклад доброго 

виконання мого Закону, бо тоді ваш біль буде дуже великий. Але коли ви побачите, як вони 

вирушають у дорогу, перетинають кордони і входять в інші країни як посланці Мого Слова, ви 

зрозумієте свою недбалість і невдячність. 

30 Подумайте про це, і якщо ви хочете, щоб вам довіряли, почніть з того, що покажіть гарний 

приклад у себе вдома. Я хочу, щоб ви, хоча раніше ви відкидали один одного через племінні 

відмінності, сьогодні любили один одного як одна сім'я. 

31 Це - Моє ясне слово. Якби я говорив з вами іншою "мовою", це було б неправильно. 

32 Я готую ваші серця, щоб оселитися в них. Світ так само підготується, насіння миру 

проросте у свідомості людини, і ви, що розсіяли його по всіх куточках землі, будете радіти, коли 

побачите плоди своєї праці. Бо ти, наслідуючи Учителя, навчив жити в добрі і молився за всіх. 

33 В усіх народах будуть говорити про примирення, братерство і мир, і це буде початком до 

об'єднання. 

34 Я підготував вас і запитав, чи готові ви вже вирушити в дорогу до своїх ближніх, щоб 

показати їм мудрість, яку Я дав вам у вигляді натхнення Слова, і задовільно відповісти на їхні 

запитання. Нехай нікому не здається неможливим виконати цю місію. Вважайте, що знання, які я 

вам передав, дають вам можливість зрозуміти свою місію. 

35 Вам усім не потрібно буде відвідувати країни, які ви називаєте "іноземними", для того, щоб 

поширювати Моє Вчення. Достатньо піднести свої думки в молитві і очистити свої серця, щоб ваші 

душі здалеку проявилися до ваших ближніх і співпереживали їм, де б вони не знаходилися. І ті 

будуть пробуджені істотами світла. 

36 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 прагне отримати 

духовне панування силою. Ви будете здивовані, і світ буде здивований, коли люди зрозуміють, що 

насильство не перемогло розум, братерство і справедливість. 
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37 Остерігайтеся робити те, що здається благодійністю, хоча у вашому серці є егоїзм. Робіть 

якомога більше добра без будь-якої корисливості. Робіть це з любові, а це закон, якого Я навчив 

вас, тоді ви заслужите заслугу для своєї душі. Передавайте Моє вчення так, як Я вам його передав. 

Це те ж саме, чому Я навчав Моїх пророків і Моїх апостолів в інші часи. 

38 Людина у своєму матеріалізмі знайшла згоду змінити слово, яке Я дав вам у минулі часи. 

Але Робота Моя досконала і має коріння не в земних словах. Приготуйтеся, і ви завжди будете 

відкривати Мою істину. Тоді ви побачите, що Я давав вам Моє насіння рясно в усі часи, щоб і ви 

могли передавати його таким чином. 

39 Вам не потрібно буде нікого вражати використанням обрядів чи зовнішніх форм 

поклоніння. Храм твого серця стане видимим, і в ньому твої ближні побачать свій світильник і свій 

жертовник. 

40 Навчіться вже зараз відчувати Мене - і в ваших справах, і коли ви намагаєтеся залишити 

бруд позаду, коли ви впали. 

41 Я навчив вас шукати істину в простоті. Як бідний ще людський розум, коли він шукає 

істину в складних доктринах, які сам же і вигадав. 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? 

42 Я жив з людьми в Другу Еру, ділив з ними хліб і дах. Але велич Христа має своє коріння в 

Його смиренності. 

43 Тому Я навчаю вас, щоб ви знали, як відокремити себе від матеріального заради любові до 

ближнього. Але спочатку ви повинні очиститися, бо ви еволюціонуєте за законом, а оскільки все 

еволюціонує за законом, то події, які ще мають відбутися, не повинні вас засмучувати. Те, що 

побачать ваші очі, повинно наповнити вас лише радістю, коли ви зрозумієте, що все керується 

найдосконалішим законом, і що те, що відбувається сьогодні, не могло статися раніше, тому що все 

наближається до своєї досконалості. 

44 Не тільки на землі можна працювати для прогресу людства. Також з іншого світу моляться і 

працюють для його спасіння і прогресу: це світ духовний. Тому кажу вам, що духовне зерно дасть 

плід після великої боротьби в лоні всіх релігійних спільнот. 

Якщо люди скажуть, що це нова релігія, яка сіє розбрат, ви повинні відповісти, що спіритизм - 

це вчення, що воно таке ж, як і перше і єдине, яке керувало душами. Але цей голос має йти з 

вашого серця, звідки йдуть коріння ваших почуттів. Вони виявляться тоді, коли ти проллєш сльози 

через чужий біль, навіть тоді, коли ти плачеш від радості за ближнього свого. Бо саме цього Я 

завжди вас навчав. 

45 Я говорю з вами через людський інтелект, Моє світло і Моя благодать вливаються в нього і 

стають словами - тим Словом, яке вказує єдиний шлях до Мене: шлях досконалості і чистоти 

почуттів. 

46 Людство, улюблене Ісусом, ти потребуєш великих доказів духовності, щоб твоя віра 

пробудилася до нового життя, а твоя надія зміцніла. Вам потрібне ясне слово, яке підніме вас з тієї 

летаргії, в якій ви перебуваєте. Мій Божественний Дух повинен був проявитися в такій формі, щоб 

ви відчули, що Отець ніколи не залишає вас, що Він веде вас з царства істини. 

47 Хіба вас не переконує цей доказ любові? Мої думки - це світло, яке сяє вниз, щоб оживити 

згасаюче світло ваших світильників. Учитель говорить вам, що через одухотворену людину 

відкриється істина світобудови, бо вона знатиме, як гармонійно жити на цьому світі, в який вона 

приходить, щоб отримати уроки, корисні для її еволюції. Цей світ не вічний, та й не повинен бути 

вічним. Як тільки цей будинок перестане відповідати тому призначенню, заради якого він зараз 

існує, він зникне. Коли вашій душі вже не потрібні будуть уроки, які дає це життя тут, бо інші, 

вищі, чекають її на іншому світі, тоді вона скаже, виходячи зі світла, отриманого в цій земній 

боротьбі: "З якою ясністю я тепер розумію, що всі злети і падіння в цьому житті були лише 

досвідом і уроками, які були потрібні мені для того, щоб краще зрозуміти. Яким довгим здавався 

мені той життєвий шлях, настільки ж довгим обтяжували мене страждання. Тепер, однак, коли все 

це закінчилося - яким коротким і швидкоплинним здається мені перед обличчям вічності". 
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48 Людина покликана робити свою душу більшою, покликана одухотворювати своє існування 

тим більше, чим більше вона злітає в прагненні до досконалості. 

49 Тіло, яким ви володієте, також призначене для одухотворення. Коли це станеться, умови 

життя людей зміняться. Вони розвиватимуть духовні здібності, які сьогодні ще невідомі жителям 

світу. 

50 Вам потрібне це вчення, яке відроджує вашу надію, це джерело невичерпної істинної 

мудрості, щоб втамувати вашу спрагу. Моє світло сходить на затьмарений розум того, хто 

говорить, що не любить душу, бо не знає її, а любить матеріальні блага, фізичну красу, яка тішить 

його марнославство, розум, який викликає захоплення, імена і титули. Це те, що він любить, і це - 

любити недостойних. 

Людина - це не тіло і не його багатства. Людина має цінність і існує лише завдяки своїй душі. 

Ще раз кажу вам, що людина покликана бути тим, хто виражає істину всесвіту, небес і світів. 

Сьогодні він ще не досягає цього, бо його матеріалізація не дозволяє йому розкрити тонкі дари 

духу. 

Як тільки цей матеріалізм зникне, він стане провидцем, який буде радіти, споглядаючи чудеса 

Духовного Життя. Тоді він зрозуміє перетворення Савла на Павла, перетворення людини до такої 

міри, що зміна імені стала необхідною. З його колишнім ім'ям зникла пам'ять про його пристрасті, а 

його вдача і вчинені ним злодіяння перетворилися на попіл. 

Коли душа розуміє, що вона еволюціонує, що їй не вистачає піднесення, або що те, що вона 

повинна була пізнати і розкрити в матеріальному світі, зараз закінчиться, тоді вона готова 

з'єднатися зі світлом божественності, бо душа - це світло, що рухається до світла. 

51 Радійте, люди, думайте, що ви перелітні птахи в цьому світі, повному сліз, нещастя і 

страждань! Радійте, бо це не ваш дім на віки вічні, вас чекають кращі світи. 

Тому, коли ви будете йти з цієї землі, робіть це без жалю, тоді зітхання болю, труди, сльози 

залишаться тут. Ви попрощаєтеся з цим світом і злетите до тих, хто чекає на вас у небесних 

висотах. Звідти ви побачите Землю як точку в просторі, яку будете згадувати з любов'ю. 

52 Не сумуй, бо прийде день, коли ти підеш з цієї долини сліз, в якій ти стільки вистраждав, і 

яку завтра полюбиш, знаючи, що в ній ти знайшов світло, якого прагнула твоя душа. 

53 Будьте щасливі, люблячи свого ближнього, зцілюючи хворих, втішаючи засмучених, даючи 

нову відвагу бідним. Тоді до вас прийдуть небесні благословення. Хочете одухотворити себе? 

Христос допоможе вам отримати цю благодать. 

54 Істинно кажу вам: якщо сьогодні люди більше матерії, ніж духу, то завтра вони будуть 

більше духу, ніж матерії. Люди прагнули повністю матеріалізувати свій дух, але цієї повної 

матеріалізації вони не досягнуть. Бо дух подібний до блискучого, а блискуче ніколи не перестає 

бути таким, навіть коли воно впало в бруд. 

55 Людина не знає блаженства досконалої душі, бо не досягла висоти досконалості. Якщо він 

очистить своє серце і збереже Мою істину в своїй душі, щоб практикувати її, він відкриє для себе 

мир і блаженство, яких не знав раніше. Це буде життя, яке символізує дерево в першій притчі, 

відкритій людству, стиглі плоди якого втамують голод душі. Удосконалюйте себе, піднімайтеся 

над земним, і ви більше не будете страждати від невдячності або нерозуміння інших. 

56 Любов - це драбина, яка веде до Бога, який вас любить, і до Марії, Духовної Матері, яка 

також вас любить, і до ваших духовних братів і сестер, які також вас люблять. 

57 Потік послань виходить від Божественного Духа. Зберігайте їх стільки, скільки вважаєте за 

потрібне. 

58 Передайте Мені темряву ваших страждань. Я трансформую їх у ясність миру. Віддайте 

Мені свої ридання і сльози. Коли Я відвідаю твоє серце в тиші, Я проникну в нього, як промінь 

сонця, щоб освітити його. 

59 Я дав вам слово любові, щоб ви відчули цю силу у своїх серцях. Ось мій втішний бальзам, 

який виливається на всі ваші страждання і зміцнює ваші душі. 

60 Кажу вам: Блаженні, хто приходить до Мене з готовим серцем. Бо Моє Слово тоді стане 

цілющим бальзамом і ласкою, що оживляє полум'я вашої віри. 
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61 Царство Моє сходить на стражденне людство, і слово Моє лунає через обраних цього віку, 

щоб ті, хто чує Мене, стали розрадою для своїх братів. 

62 У всі часи у Мене були посередники між людьми і Моєю божественністю. Саме лагідним і 

смиренним серцем я і скористався. Зараз Я готую нових посланців Свого вчення, щоб ця Добра 

Новина стала пробудженням до духовного життя серед людей. 

63 Скільки тих, хто здатен виконати благородну духовну місію, ще спить, розкидані по світу! 

Вони прокинуться, і вони доведуть свій духовний поступ, коли у піднесеності своїх почуттів 

стануть корисними істотами для своїх ближніх. Вони будуть скромними і ніколи не будуть 

хизуватися своєю перевагою. 

64 З марнославством - слабкістю, яка проявилася вже в першій людині, - боротимуться через 

одухотворення. Це боротьба, яка завжди існувала між духом і матерією. Бо якщо дух, прагнучи 

сутності Отця, схиляється до Вічного і Високого, то плоть шукає лише того, що її задовольняє і 

лестить їй, навіть якщо це на шкоду духу. Ця боротьба, яка проявляється в кожній людині, є силою, 

яка виникає в самій людині в результаті впливу, який чинить на неї світ. Бо земне вимагає всього 

того, що відповідає його природі. Якщо дух здатний контролювати цю силу і спрямовувати її в 

правильному напрямку, він гармонізує обидві природи у своєму єстві і досягне свого прогресу і 

піднесення. Якщо ж вона дозволить, щоб над нею панувала сила матерії, вона опиниться 

спокушеною до поганого, вона буде човном без керма посеред бурі. 

65 Ви, хто Мене чує, відчуваєте бажання відвернутися від усього згубного, щоб звільнити свою 

душу. Ви перебуваєте в епіцентрі битви, і тому я кажу вам: продовжуйте пильнувати і молитися, 

щоб настав час, коли ваша душа стане єдиною зі своїм тілом і буде гармоніювати з ним. 

Сьогодні ви все ще страждаєте від привабливості світу і відчуваєте себе занадто слабкими, щоб 

протистояти спокусам. Інтуїтивно людина відчуває епоху досконалості, але не знає часу, коли це 

буде. 

66 Люди будуть йти до цієї мети різними шляхами. Але досягне її лише той, хто бореться за 

прогрес душі. Той, хто віддається релігійному фанатизму, не буде розвиватися, а той, хто 

присвячує свій час вивченню матеріалу, досягне лише матеріальних результатів. 

67 Одухотворення буде тим, що веде людину до досконалості. Але не плутайте практику 

істинної духовності, яка є єднанням з Творцем і наближенням до Нього через любов, милосердя і 

внутрішнє обожнювання, з практикою тих "наук", за допомогою яких люди оскверняють і роблять 

матеріально відчутними істот потойбічного світу. Ось Моє вчення, яке знімає завісу невігластва, 

що приховує від людей істину. 

68 Моя Доктрина Любові готувала вас протягом цього часу, щоб ви прийняли в своєму 

середовищі Присутність Мого Духовного Світу, щоб це допомогло вам зрозуміти Моє Слово ─ час, 

який зараз добігає кінця. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 231 
1 Мій проникливий погляд входить у вас, і Я бачу, що ви формуєте своїми серцями букет, 

щоб піднести його Моєму Божеству. 

2 Я бачу ваші страждання і заспокоюю їх своєю батьківською ласкою, щоб ви, підбадьорені 

моїм словом, стали народом, сильним у випробуваннях. 

3 Кожного разу, коли ви приходили до Мене, щоб представити свої слабкості або просити 

Мене про допомогу в муках, які ви переживаєте, - кожного разу, коли вам загрожувала небезпека 

впасти під вагою хреста, і ви зверталися до Мене, - Я звільняв вас від вашого тягаря і болю і робив 

вас сильними душами. Тоді Я сказав вам: Уперед, не повертайте обличчя свого назад, бо душа 

ваша сповниться страху, коли побачить своє минуле. 

4 Я врятував вас від загибелі, щоб привести в гавань спасіння, де ви зараз перебуваєте, 

насолоджуючись цим хлібом. Ти упокоївся на моїх мирних грудях. Я був променем світла в 

темряві вашого існування, щоб допомогти вам пройти свій шлях, не спотикаючись. 

5 Якби рупори або голосоносці, через яких Я проявляю Себе, говорили зсередини самих себе, 

вони не змогли б навчити вас шляху істини. Але вуста їхні говорять слова світла, бо Я проявляю 

Себе через їхній інтелект, і Я сказав вам, що Я - Шлях. 

6 Ви бачили, що багато хто дивується цим вченням і задається питанням, чи правда, що тут 

говорить Рабин ─ чи точно, що "Слово" повернулося в цей світ, який розіп'яв Ісуса? 

7 Ви тут знаєте, що Я обіцяв вам це, ви знаєте, що Я є прощення і що Я виконую свою 

божественну місію, воскрешаючи "мертвих", зцілюючи хворих і повертаючи зір сліпим. Ви знаєте 

причину Мого повернення і спосіб, яким Я прийшов. Але все це поставить під сумнів світ і багато 

хто засумнівається. 

8 Я сказав вам, чому замість того, щоб звертатися до вчених, богословів або вчених, Я 

звернувся до неосвічених і простодушних, щоб через них дати про Себе знати. Бо свідчення 

простих людей здивують світ. 

9 Якщо ви ретельно дослідите, то переконаєтеся, що Я в усі часи спілкувався з людством 

через людей, і що вони завжди були смиренними і простими. 

10 Я дарував вам різні існування на землі, щоб ви стали свідками цих проявів і виконали свою 

місію. 

11 Ви повинні використовувати Моє вчення, щоб ви могли проникнути в ті таємниці 

потойбічного світу, які Отець бажає відкрити вам. Моя таємна скарбниця не сховалася від вашого 

погляду, інакше ви ніколи не змогли б увійти у Вічне Життя. 

12 Вивчайте, думайте уважно, бо декого бентежить думка: як це можливо - якщо твій дух є 

часткою Моєї Божественності - щоб він страждав? І якщо світло духу - це іскра світла Духа 

Святого, то як воно може бачити себе тимчасово оповитим темрявою? Зрозумійте, що цей шлях 

розвитку полягає у набутті достатніх заслуг перед Богом, завдяки яким ви зможете перетворити 

свій дух з духу невігластва і нерозвиненості у великий дух світла, що сидить праворуч Отця. 

13 Прийдіть до Мене і почуйте ще раз Моє Слово, яке є поживою для вашої душі. Це Слово, 

яке Я передав вам в цю Третю Еру через людський інтелект, зробило чудо, об'єднавши вас, 

піднявши вас, сповнених ревності і віри в Мою Божественність, коли вона відкривається, повна 

істини і настанови. Бо душа твоя втомилася від земних вчень, ноги твої втомилися долати далекі 

відстані в пошуках миру, любові та істини. Ваші руки також були надто втомлені, щоб обробляти 

поля, не приносячи врожаю, який би приніс задоволення вашій душі. 

14 Була Моя воля, о люди, щоб ви пройшли цими дорогами і скуштували ці плоди; щоб ви 

стукали в різні двері і пізнавали серце людей різних рас і статей; щоб ви брали зі змісту книг різні 

філософії, доктрини і теорії; що ти пізнаєш життя бідних людей на землі з усіма його 

стражданнями і болем; що ти відчуєш фальшиве багатство цього світу з його насолодами і 

оманливою славою; що ти почуєш голос людей і пізнаєш їх натхнення; що ти приймеш добро і зло, 

яке вони принесуть тобі з часом. Щоб після цієї подорожі ви зустріли Мене останнім, хто прийде 

до дверей ваших сердець, - останнім, хто перетне ваш шлях, останнім із паломників землі, хто 

пройде поруч і запитає вас: "Куди ви йдете? Звідки ви прийшли і чого прагнете?". І щоб ви тоді, без 
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гордості і без власної значущості, зігнуті болем і загартовані досвідом, просвітлені і загартовані 

боротьбою, миттєво впізнали Мене, відкрили Мені своє серце, визнали свою жалюгідність і 

визнали, що тільки Я можу зрозуміти ваш біль, ваші невдачі, а також ваші прагнення. 

15 Ось чому більшість тих, хто приходить до Мене, коли чують Моє Слово, опиняються в 

полоні цієї сили. Вони відчувають, що Я бачу їх до глибини їхніх сердець і відчуваю Мою любов, 

яка їх оточує. І оскільки ви чекали Мене, ви знали, що після великих випробувань, великих битв 

буття, після тієї темної ночі, в якій ви жили, повинно було зійти світло нового дня. Ти знав, що 

після того, як спорожниш свою чашу гіркоти до дна, прийде хтось, хто наповнить її солодкістю. Бо 

надія, віра в Мої обітниці, які Я давав вам в інші часи, не згасла у вашій душі, полум'я залишилося 

у вашому серці. Навіть ті, хто заперечував, що це Я проявляю Себе в цей час, робили це не душею, 

а своєю плотською природою, що не знає духовних одкровень і несприйнятливою, яка нічого не 

знає про Мене. Але Я знаю все і дарував тим невіруючим, закам'янілим, інший час, бо знаю, що не 

їхня душа відрікається від Мене, і що вона повинна піднятися, сповнена світла, і звільнитися від 

кайданів власної тілесної оболонки, щоб побачити і відчути Мене і вигукнути, як Петро у Другий 

Час: "Воістину Ти Син Бога Живого!". 

16 З дітей зроблю вас учнями. Бо після того, як ви почуєте Мене, Я довірю вам книгу мудрості, 

щоб ви навчали нею своїх ближніх і несли Добру Новину мешканцям вашого народу, а потім і 

іншим народам. Коли ви навчитеся у Мене, ви станете лагідними і смиренними. Ви не будете 

задовольнятися лише розумінням Мого Слова, не будете говорити красномовними словами, щоб 

справити враження на натовп, але ваші натхнення і прозріння, ваші ясні і глибокі слова повинні 

бути підтверджені справами, які будуть плодом вашого розуміння. Я не хочу, щоб ці твори 

виходили тільки з вашого інтелекту, але щоб вони були продиктовані вашим сумлінням вашому 

серцю, де посіяне зерно любові. 

17 Тоді ви неодмінно зможете навертати людей. Бо після того, як вони втомляться від 

безглуздих слів, втомляться від збочень різних вчень і світоглядів, вони будуть прагнути 

настанови, яка говорить їм про справжню любов, милосердя і мир, яка несе світло в темряву і 

проливає цілющий бальзам там, де є біль, - яка перетворює тих, хто розумово або морально 

деградував за своєю природою. Тоді моє вчення неодмінно восторжествує і число тих, хто піде за 

мною і понесе вперед прапор миру, єдності і доброї волі, буде зростати. 

18 Я хочу, щоб ви використовували цей час слухняно, щоб душа наставляла і стимулювала 

тілесну оболонку, щоб вона згинала її і, нарешті, зробила її своїм знаряддям, своїм добровільним 

слугою; щоб не "плоть" приносила Мені те поклоніння, яке повинна була б приносити душа, щоб 

вона не ставила себе між вашим духом і Моїм. Бо тоді очищення буде тривалим, і те, що відчуває 

тіло, позначиться на душі, бо вона ще не в змозі взяти гору над болем і слабкістю. Одухотворяйте 

себе, не впадаючи у фанатизм, і ви відчуєте, скільки миру ви відчуєте, скільки підбадьорення ви 

дасте своєму серцю, і наскільки сильними ви будете перед викликами болю, старості і хвороб. 

19 Це моє вчення. Хто з вас не здатен цього зрозуміти? Воно ясне, як денне світло, і ви всі 

можете бачити це світло. Я даю вам це вчення, щоб ви закарбували його у своїй душі. Бо завтра це 

дасть вам силу, коли випробування загрожуватимуть вам. 

20 На цій землі завжди була боротьба між людьми, війни, чвари, розбрат, розбрат. З 

найдавніших часів ідеї одних завжди повставали проти ідей інших. І ось ви бачите, що проти 

чесноти повстав порок, проти справедливості несправедливість, проти голосу душі - голос "плоті", 

проти одного знання - інше. І ті, хто з найдавніших часів доносив Моє духовне вчення, мали 

опонентами вчених. Я і в цій Третій Ері бачу ці битви між людьми. Але настав день, коли я скажу 

останнє слово. 

21 Усяка мудрість, знання чи наука походить від Мене. Я готував цю планету для того, щоб на 

ній жили втілені душі, і перед тим, як послати вас, Я живив цей світ благодаттю, любов'ю і 

мудрістю. Я помістила в його інтер'єрі, на його поверхні, у всьому, необхідні елементи для вашого 

життя, для збереження, задоволення і задоволення моїх дітей. 

Щоб в лоні цієї природи ви відкрили для себе всі джерела життя - все, що було оповите 

таємницею або збережене в глибокій скарбниці, Я дарував вам дари, Я просвітив вас і наділив 
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даром науки, щоб за допомогою цієї здатності і відповідно до ваших потреб, вашого розвитку і 

ваших випробувань, ви знайшли невичерпне джерело життя і мудрості. 

22 Ви всі користувалися цим даром науки. Але Я вибрав деяких, щоб доручити їм великі місії, 

щоб вони відкрили для себе все, що є для блага душі, і щоб вони потім дарували вам з невичерпних 

вод того джерела і допомагали вам у вашому житті і земному щасті. Обраним Я довірив також 

інтуїтивне пізнання духовного життя - того життя, яке знаходиться за межами наук, над цією 

земною природою. Тому з найдавніших часів людина поклонялася Мені і збагнула існування 

вселенської Істоти, могутнього, всемогутнього Бога і Творця, який готує для вас піднесене життя, 

що знаходиться за межами цього світу, - життя, в якому сяятимуть дух, любов, світло і розум, бо 

все це є частиною вашої душі. 

Але хоча ви всі маєте це інтуїтивне знання, яке безперестанку говорить вам про ці здібності, 

Мені було необхідно послати до вас душі з великою владою, щоб вони відкрили вам найбільші 

таємниці; щоб вони зробили пролом для душ і привели їх до Мене найкоротшими і найвірнішими 

шляхами. Це пророки, патріархи і послані Богом люди всіх часів. 

23 Отже, хоча одні принесли місію дарувати світло душам, а інші - місію робити науку 

відомою, в усі часи одні повставали проти інших, не враховуючи, що це не протилежні місії, але 

що обидві вони доповнюють одна одну. Моє світло було вилито на всіх людей, щоб ви зрозуміли 

своє завдання і з повагою прийняли ту роль, яка належить вам. 

24 Якщо ви чули від Мене, що Я засуджую роботу вчених, що Я закликаю науку до 

відповідальності, то причина в тому, що деякі з них не використали те джерело життя, ті 

одкровення, які Я дав їм, на благо і прогрес людства, а поставили їх на службу злу і руйнуванню. 

Але на всіх тих, хто виконав свою місію, хто шукав зі смиренням, піднесенням і повагою, щоб 

відкрити те, що було Моєю Волею відкрити їм, Я вилив Своє світло, всі вони були приємні Мені; і 

подивіться, скільки благодійних справ вони зробили. 

25 Ваше земне життя еволюціонувало, воно вже не таке, як було в минулі часи, і в тій мірі, в 

якій ваші кроки поставили вас на шлях еволюції, ви зіткнулися з плодами науки, дарованими всім, 

хто виконав свою місію. Тих, хто фальсифікував Мою місію і проник в Мої скарбниці, щоб 

відкрити таємниці природи і використовувати сили природи тільки для того, щоб використовувати 

їх для справ руйнування і смерті, - тих Я докоряю і закликаю. Бо я прийшов закликати всіх людей і 

сили природи до порядку і направити їх на правильний шлях, і все повинно бути відновлено і 

повернуто на свої місця. 

26 Настане час, коли людство визнає Божественне Світло, мудрість, дозволену Мною, а також 

нарешті зрозуміє, що Я - Джерело, з якого вийшли всі істоти, - що в Мені насіння і плід, і що Я 

дозволив вам брати участь у всьому цьому, щоб ви могли жити життям, гідним вашої душі і Моєї 

Божественності. 

27 У той час одухотворення, який я зараз оголошую вам, люди поставлять свої сили розуміння 

на службу душі, і навіть наука схилиться перед її світлом. Коли ж цей день настане? Зараз ви 

готуєте шлях для досягнення людством цієї мети. Бо робота, яку я вам доручив, має світову місію. 

28 Люди присвятять свою науку, свої сили, свій талант і своє серце служінню Моїй 

Божественній Справі, не нехтуючи своїми обов'язками, своїми завданнями у світі. Вони звернуться 

до здорових задоволень, які корисні для їхнього духу і їхньої матерії. Вони будуть боротися за своє 

оновлення і свою свободу, не будуть заражатися, не будуть брати нічого, що їм не потрібно. Тоді 

зникне з землі корупція, безсоромність. Тоді дух досягне абсолютного панування над своєю 

тілесною оболонкою, і хоча він все ще перебуватиме в матерії, але вестиме духовне життя в 

любові, братерстві і мирі. 

29 Це буде час, коли зникнуть війни, коли буде взаємоповага і взаємодопомога, коли ви 

зрозумієте, що більше не можете розпоряджатися життям ближнього і своїм власним. Тоді ти 

дізнаєшся, що ти не є власником ні свого життя, ні життя своїх дітей і подружжя, ні цієї землі, але 

що Я є власником усього творіння. Але оскільки ви - Мої улюблені діти, то ви також є власниками 

всього, що належить Мені. Але хоча Я - Господь і володар усього створеного, Я не в змозі вбити 

Своїх створінь, заподіяти комусь шкоду або завдати болю. Чому ж тоді ті, хто не є господарем 

життя, захопили те, що їм не належить, щоб розпоряджатися ним? 
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30 Коли це вчення буде зрозуміле людям, вони зроблять крок уперед у своєму духовному 

розвитку, і цей світ стане домівкою для просунутих духів. Ви не знаєте, чи будете ви знову жити на 

цій планеті після цього часу. Я визначу тих, хто переживе ці часи благодаті, хто побачить це земне 

царство, яке в іншу епоху було долиною сліз, руйнувань і смерті. Ті моря, гори і поля, які бачили 

стільки болю, потім перетворяться на місце миру, на образ потойбічних світів. Я оголосив вам, що 

коли припиняться битви, Моє Царство вже буде близько до вас, і тоді ваш дух розквітне в 

чеснотах. Моє вчення буде присутнє у всіх духах, і Я дам про себе знати через чоловіків і жінок. 

31 Дари духу розкриються. Дари (внутрішнього) слова, зцілення та діалогу духу з духом 

стануть предметом захоплення серед людей тих часів. 

32 Наука не зупиниться на своєму шляху; але вчений проникне в Моє вчення, вивчить його і 

здивується Моїм одкровенням. І натхненний ними, він буде творити благодійні справи, які будуть 

розвивати не тільки людство, але й душі втілених і невтілених. 

33 Якщо мій дух тішився в минулому і теперішньому, споглядаючи твори моїх дітей, духовні 

чи матеріальні - прекрасні твори, що виходили з серця чуттєвості чи інтелекту, - то якою ж 

великою буде моя радість, коли не лише одиниці піднесуться душею, але коли людство в усій своїй 

повноті буде здійснювати любов. Тоді не буде більше сліз, смутку і сирітства в домівках в 

результаті воєн, а тільки віра, здоров'я, сила і злагода збережуться в житті людей тих часів, які 

призначені цій планеті. 

34 Ви є першими поколіннями, які отримали Добру Новину цієї Третьої Ери, і саме ви повинні 

підготувати шлях для всіх тих, хто прийде після вас. Приберіть прірви, приберіть каміння зі шляху, 

щоб ви могли залишити у спадок добру волю, мужність, добрі принципи. 

35 Не ви доведете мою роботу до кульмінації. Серед вас немає нікого, хто повинен об'єднати 

народ Ізраїлю. Ви більше не будете свідками втілення Моєї Доктрини по всьому світу у ваших 

тілах. Цю роботу я виконаю. Бо якби хтось піднявся серед вас, щоб зігнути вперту шию мого 

народу і домогтися його одухотворення, то ця людина або возвеличилася б, або не витримала б 

випробувань, які випадуть на її долю. 

36 Але Я, сильна, яка любить і прощає, об'єднаю вас разом. Я буду посилати вам одне 

випробування за іншим, щоб вони загартували вас і об'єднали в одному духовному ідеалі.  

37 Я не хочу, щоб Мій народ готував Мені новий хрест, кривавий ешафот або трибунал. Я хочу 

оселитися у вашому внутрішньому святилищі, Я хочу зайняти свій трон в душі мого народу, щоб 

щомиті спілкуватися з ним і чекати його в моєму вічному домі, на моєму вселенському троні 

смирення, на моєму місці пошани люблячого Батька, коли всі ви, сповнені заслуг через виконання 

своєї місії, зміцнілі через боротьбу і очищені через чесноти, прийдете до Мене з честю отримати 

свою високу нагороду. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 232 
1 Вибраний Народе: Ви чуєте Моє Слово через людський розум, ви були готові в усі часи 

передувати людству. Усе це дано вам Моєю милістю. Я зійшов до вас, бо люблю вас і довіряю вам 

третю частину книги, яка містить заповіді, закон для вас і для людства. 

2 Світ несеться в сильному штормі і втратив свій напрямок. Вона не ставила собі за мету 

шукати безпечний шлях. Людина задовольнилася тим, що живе, шукає те, що необхідно для 

збереження свого тіла, і забула про душу в основі свого єства, на яку Я поклав дуже високе 

завдання. Я з'явився серед вас і знайшов вас живими серед хаосу, і Моє Слово сказало вам: 

зупиніться, поверніться до виконання Закону, візьміть свій хрест, ідіть за Мною, і мир буде серед 

вас. 

3 Протягом цього часу Я готував вас, вливаючи Моє світло потоками у ваші уми. З перших 

своїх кроків ти був непохитним, і ця віра, ця любов до Моєї Справи надихає тебе промовляти до 

своїх ближніх в Моє ім'я. Багато хто почує вас і прийде до Мене, голодний і спраглий любові. Інші 

прийдуть, прагнучи полегшення своїх страждань. Інші прибіжать, спонукувані лише своєю 

цікавістю. Але я вам обіцяю, що все буде отримано. Усім Я дам докази, бо Мені подобається 

давати дитині знак, що Я почув її прохання. 

4 Після мого відходу ви будете продовжувати готувати серця, ви будете відводити їх від 

невігластва, від помилкових переконань, від фанатизму. Але як ви будете вчителями для своїх 

ближніх? Як ви досягнете смирення, справедливості і праведності? Молитвою і виконанням мого 

закону. Не видавайте себе за праведників, бо ви ще не праведні. Покажіть себе учнями Моїми, які 

щодня борються за своє вдосконалення. Коли Я побачу, що ти самовіддано виконуєш своє 

завдання, Я приведу до тебе безліч твоїх співвітчизників, призначених Мною для отримання знань 

Моїх останніх одкровень. 

5 Я вибираю з сект, створених людьми, які є відрубаними гілками дерева життя, тих, хто 

бажає одухотворення, - тих, хто шукає Мене недосконалим способом, але любить Мене, - тих, хто з 

відданістю вимовляє Моє ім'я і підносить Мені акти любові, смирення і вдячності. Я приходжу, як 

добрий рибалка за бажанням сердець, і якщо сьогодні число тих, хто йде за Мною, невелике, то 

завтра воно примножиться. Вже наближається година, коли докази переконають світ, що Я 

прийшов, щоб залишити вам Мої спадщини любові, і ви, як свідки цих одкровень, будете говорити 

про них правильно. 

6 Не робіть жодних відмінностей між своїми ближніми. У духовному ідеалі об'єднаються всі 

людські раси і класи. 

7 Покладіть потреби ваших ближніх до Мого серця. Чим більше вони грішні, тим більше 

любові і милосердя потребують. Зараз наближається час, коли моє вчення пошириться і 

"працівники" роз'їдуться по різних областях. Вони оселяться по Моїй волі в тих місцях, де Моє 

Слово буде литися у відкриті серця, які Я приготував, як родючу землю, готову прийняти в своє 

лоно божественне насіння. Є місце вашої діяльності. Покладаю на вас відповідальність за ряд 

людей, яких я довірю вашій опіці, як тільки побачу вас сильним і готовим. 

8 Добра Новина дійде до людей кожної доктрини чи секти. Всі дізнаються про Мій прихід у 

Третю Еру як Духа Святого. Прийде час, коли ці одкровення будуть повністю відомі і з вами 

будуть боротися з цієї причини. Але не хвилюйтеся, Моє світло не згасне. Саме тоді Моє слово 

цього часу засяє в найбільшій пишноті. 

9 Я готую вас як старанних робітників на полях. "Слово буде рясним на вустах ваших. Часто 

ви будете говорити про невідомі вам вчення. Вони будуть новими натхненнями, які прийдуть від 

Мого Духа до вашого сприйнятливого серця. Ваші дії завжди повинні відповідати вашим словам. 

Всі ваші дії повинні бути щирими, щоб вам повірили. Я подивлюся на ваші діла і розсуджу їх. 

10 Згадайте чисті звичаї народу Ізраїлю перших часів і поверніться до них. Її здоров'я і сила 

походили від їхнього послуху і шанування Моєму Закону. З цього народу вийшли взірцеві мужі, 

патріархи і пророки. Є Авраам, Ісаак та Яків, які є родоначальниками вашого роду. Вони пройшли 

випробування морально і фізично, але сили не покинули їх. Необхідно, щоб ті, кому довелося дати 
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життя народу Ізраїлю, показали приклад сили і любові всім своїм нащадкам. Ви тут пізнаєте свою 

силу і свою дієвість у годину великих випробувань. 

11 Зараз я готую душі, які будуть продовжувати надихати людей після мого відходу. Вони 

будуть стежити за фундаментальними вченнями Моєї Роботи, і ви будете слухати їх і поважати їх. 

12 У нинішній період виконайте своє завдання, а після цього вашу справу продовжать наступні 

покоління. Я завжди буду посилати на Землю істот високого піднесення, які стоятимуть на сторожі 

Закону, на сторожі суті Мого Вчення. 

13 Будьте згодні зі своїми випробуваннями. Тому, хто не отримав того, про що просить Мене і 

вважає, що це для його блага, Я кажу: Я знаю твою долю; але те, про що ти просиш Мене, не 

принесе тобі щастя, а принесе лише страждання. Подумайте про своє відшкодування. На землі ви 

не будете насолоджуватися досконалим спокоєм. Тільки виконання обов'язку дасть вам спокій 

сьогодні. Але завтра, коли ти будеш у духовному житті, ти скажеш Мені: "Отче, Ти знав, як 

направити Мене так, як було добре для моєї душі. Бо якби Ти дав Мені те, чого Я просив у Тебе, то 

Я заблукав би або відклав би свій прихід до Тебе". 

14 Я дав вам світло Свого Слова в цей час, щоб ви працювали для миру в усьому світі і щоб 

ваша душа зробила ще один крок на шляху до досконалості. Я дав вам зрозуміти, якими дарами 

володіє ваша душа, щоб вона могла подолати всі перешкоди і негаразди, які стоять на її шляху. Я 

дав вам зрозуміти, що цей час гіркоти, який ви переживаєте, є часом спокути, яку ви повинні 

спорожнити, як чашу, з покорою і вірою. 

15 Тому Я прийшов з безкінечності, щоб звільнити вас від кайданів, які вас сковують. 

16 У цьому Третьому Віці Я об'єднав усіх тих, хто в минулому отримав місію донести Мою 

істину до людства, щоб воно могло отримати Мої благословення.  

17  Для цього Я дав вам нові одкровення. 

18 Зробіть Моє вчення своїм власним, щоб ви могли практикувати його. Але коли ви покинете 

ці місця зборів, які подібні до дерев для мандрівників, у затінку яких ви чули трелі жайворонка, то 

замість того, щоб шукати споглядання, не вирушайте до шкідливих насолод, щоб роздумувати. Бо 

духовна сутність, яку ви отримали від Учителя, тоді вийде з вашого серця. 

19 Пристрасті, як вихори, вихоплюють з твоєї душі благодать, якою Я одягаю тебе, і коли ти 

позбавляєшся її, то дозволяєш немочі і хворобі заволодіти твоїм єством. 

20 Спрямуйте молитву своєї душі до Нескінченного, щоб створити атмосферу миру навколо 

людства. Коли ви бачите своїх ближніх під тягарем Моєї справедливості, робіть добро, і їхні муки 

припиняться. Моліться за світ, коли чуєте голос сил природи. Не шукайте притулку лише для себе. 

Якщо ви подбаєте про своїх ближніх у годину лиха і забудете про себе, Я захищу вас. Захисти 

людей своєю молитвою і милістю. 

21 Вірте в силу молитви. Але ви повинні знати, що для того, щоб достукатися до Мене, це 

треба, перш за все, відчути. 

22 Якби у вас вже була сильна і справжня віра, ви б творили чудеса. Поспішайте, бо прийде 

година, коли ви повинні будете відправитися нести знання про цю роботу шляхами світу. Тоді ви 

не повинні боятися правосуддя людей, і наклепи не повинні турбувати вас. 

23 Ви просунулися на цьому шляху. Поверніться назад і подивіться на своє минуле. Залишився 

матеріалізм, гординя, ниці пристрасті, ідолопоклонство, невігластво, гріх. 

24 Але все одно залишайтеся на шляху, щоб досягти ще більшого духовного прогресу. Тоді ви 

відчуєте мир Землі Обітованої у своєму серці. 

25 Це день, коли дух обраного народу отримає натхнення, а їхній розум буде просвітлений для 

розуміння вчень, які збереглися у Великій Книзі Життя і які Я повинен був викласти перед ними 

згідно з Моїм словом, даним у минулі часи. 

26 І ви, щоб прийти до Мене, пішли зі світу, очистилися, і коли ви були готові, ви молилися, 

щоб прийняти Мій Вселенський Промінь. Вона заполонила вашу душу, і під її впливом 

прокинулися ваші дари, і найтонші струни вашого єства були приведені у вібрацію. 

Ви побачили, як з глибини вашого серця піднялося багато почуттів, які досі були вам невідомі, 

які змусили вас по-іншому поглянути на це життя. І коли ви тоді змогли зробити любов і милосердя 

дієвими, ви відчули себе досить сильними, щоб творити великі справи і розуміти величезні маси 
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своїх ближніх. Ви хочете посилити свою турботу про нужденних і посилати послання світла своїми 

думками тим, хто знаходиться далеко від вас. Ви можете все це зробити, бо Я відкрив перед вашою 

душею широке поле, на якому ви можете працювати. 

27 Ваші духовні дари не мають меж, вони не вичерпаються, навіть якщо вам здається, що ви 

передали все своє багатство. Чим більше ви віддасте іншим, тим більше збільшиться ваш спадок. 

Ваша місія завжди полягала в тому, щоб працювати заради миру і стояти на сторожі миру. 

28 Я випробовував вас для того, щоб ви мали віру в себе, щоб ви знали, на що ви здатні. 

Скільки разів, коли ви були нерішучі, або вам не вистачало віри, або ви не довіряли своїй силі 

душі, Я посилав вам докази, яких ви потребували, і через них ви отримували відповідь. Через одне 

випробування за іншим Я відпускав тебе. Але я підготував вас заздалегідь, бо ніколи не хотів 

нікого дивувати. 

29 Я направляю ваші кроки, оточую вас атмосферою спокою, в якій ви можете вчитися і 

занурюватися в Моє вчення. Але потім, коли ви будете готові, ви підете вперед до людей, які 

повстануть у той час. Сьогодні ваші роботи ще не сяють. Але Мій народ повинен зміцнитися в 

доброчесності, повинен боротися з матеріалізмом, щоб допомогти людству знайти вірний шлях, 

який приведе його до Мене. 

30 Ви вже насолоджувалися миром Мого Духа, коли ви здіймалися в єднанні зі Мною. Але 

міцний мир ще не всередині вас. Ти на початку шляху, і тільки твої заслуги подарують тобі 

невимовну радість наближення до Мене. Я примножу ваші плоди і скорочу шлях, так що ви скоро 

досягнете Мене. 

31 Ви були одними з перших, хто отримав це божественне послання, і я хочу, щоб ви знали, як 

передати його іншим. Це людство, яке сьогодні сумнівається і не довіряє, повірить. Я дав їй 

достатньо доказів за цей час, і всі вони говорять їй про Мене. Вона залишиться глухою на короткий 

час. Потім вона почує заклик, який Я дам їй, її притягне Моє вчення, вона захоче дізнатися, що 

чекає душу після цього життя, і вона знайде відповідь у книзі, яку Я залишаю всім: "Книга життя". 

Всі з часом оволодіють світлом, бо це божественна спадщина. Це спадщина, яка є вашою і яка 

нікому не буде відібрана. Я навчу всіх - і тих, хто вміє правильно виконувати і тлумачити Мої 

вказівки, і тих, хто не слухається Мене. 

32 Коли ви вивчаєте свої справи і проливаєте сльози, побачивши малі плоди, яких ви досягли, 

ваша душа сумує, усвідомлюючи, на якій відстані ви ще перебуваєте від мети, яку Я визначив для 

вас, і ви згадуєте те пророцтво, дане вам, в якому вам було сказано: "Якщо "Ізраїль" не буде 

працювати над своїм об'єднанням, його чекає нова війна, і знову жінка буде лити сльози, а чоловік 

проливати свою кров, і в будинках буде траур, біда і голод, і душа буде страждати." 

33 Тому я кажу вам, щоб ви не зневажали один одного, не робили справ розбрату. Моє вчення 

має на меті об'єднати всі душі, зблизити їх, щоб ви стали єдиним цілим і всі визнали Мене своїм 

Отцем. 

34 А тепер залиште свій тягар турбот позаду, приходьте до Мене без сумнівів і страхів, з 

повною довірою і дозвольте Моїй Волі відбутися в вас. Я знаю, що відбувається у вас всередині, і 

даю вам сили, яких ви потребуєте. 

35 Я - початок і мета всього створеного. З моєї волі ви прийшли в цей світ, і з моєї волі ви його 

покинете. 

36 Я приходжу як люблячий Батько, щоб дати вам Своє прощення, бо ви ще слабкі. 

37 Це життя довірене вам як можливість для вашої душі набути заслуг. Тому всі ваші думки і 

людські вчинки повинні бути в рамках Мого Закону любові і справедливості. Але люди зійшли зі 

шляху, який вказує їм Мій Закон, і тому необхідно було повернутися до них, щоб нагадати їм. Саме 

з цим наміром я вийшов на зв'язок з вами в цей час. Ви прийшли послухати моє слово, щоб 

зануритися в моє вчення і підготувати себе до духовного життя. Не приходьте з цікавості, з почуття 

обов'язку або тому, що ви вважаєте, що виконуєте своє завдання. Приходьте з бажанням знайти в 

кожному новому уроці нове одкровення, нове вчення. Використовуйте мою присутність, і ви 

будете краще підготовлені до виконання своєї місії. 

38 Чи були ви фізично здорові, чи мали задоволення і втіхи, чи терпіли хвороби, негаразди і 

злидні - все це залишається тут, на землі, де закінчується людське життя і починається життя душі. 
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Ви прагнули до піднесення душі і повинні були страждати і перемагати своє тіло. Тому я кажу вам: 

Слухайте добре, інтерпретуйте ще краще і пізнавайте себе, щоб відкрити істину. 

39 Але коли ви зустрінетеся з тими, хто стверджує, що ви слідуєте новому вченню, ви повинні 

сказати їм, що ви лише відмовилися від церковних обрядів, які належать до зовнішнього культу, і 

що ви відвернулися від релігійного фанатизму. 

40 Моя робота буде визнана в усьому світі. Бо як в інші часи Я посилав пророків сповіщати 

про Мій прихід, так і в цей час Я пошлю Моїх нових пророків, щоб сповістити Моє вчення і 

оголосити про Царство, яке наближається для всіх людей доброї волі. 

41 Кожне одкровення було зроблено відповідно до духовних можливостей людства і часу, в 

якому воно жило. Сьогодні я прийшов таким чином, завтра буду говорити з вами більш піднесено. 

Ця акція скоро завершиться, вона закінчиться наприкінці 1950 року. Тоді Мої учні підуть як 

учителі, які не будуть відчувати себе самотніми. Бо у світлі їхнього духу, у тій частині Моєї 

Божественності, яка існує в кожному з вас, Я маю говорити, прощати, любити і навчати. 

42 Наскільки це дозволяє совість, настільки ваша душа буде вільною. Бо для того, щоб 

передавати Моє вчення, їй навіть не потрібні будуть місця збору. Ви будете говорити скрізь, де 

буде можливість, і ваше життя буде святилищем, в якому ви будете пропонувати Мені поклоніння 

з чистотою ваших справ. 

43 Хоча зараз вам здається неможливим створити мир у людстві, Я кажу вам, що мир прийде, і 

більше того: людина буде жити в одухотворенні. 

44 Багато лиха спіткає світ до того, як цей час настане. Але ці страждання будуть на благо 

людства, як земного, так і духовного. Це буде як "так далеко і не далі" для розгулу злих справ, 

егоїзму і пожадливості людей. Таким чином буде досягнутий баланс. Бо сили зла вже не зможуть 

здолати сили добра. Це очищення має вигляд покарання, не будучи ним, бо завжди зачіпає 

найчутливіших і найулюбленіших. Але насправді це засіб порятунку духів, які зійшли зі шляху або 

втратили його. Той, хто судить земне, не може відкрити в болю нічого корисного; але той, хто 

вважає, що володіє духом, який буде жити вічно, знаходить у тому ж болю світло, стійкість і 

оновлення. 

45 Якщо мислити духовно - як можна вважати, що біль є злом для людства, коли він походить 

від Бога, який є любов'ю? 

46 Проходить час, і настане час, коли почнуть проявлятися ті великі випробування, і зі світу 

піде навіть останній залишок спокою, який не повернеться до тих пір, поки людство не знайде 

шлях мого Закону і не прислухається до того внутрішнього голосу, який буде невпинно 

підказувати йому: Бог живе! Бог у вас! Пізнайте Його, відчуйте Його, примиріться з Ним! 

47 Тоді зміниться ваш спосіб життя. Егоїзм зникне і кожен буде корисним для інших. Моя 

справедливість надихне людей творити нові закони і керувати народами з любов'ю. 

48 Несіть моє послання якнайшвидше людству, щоб воно могло скористатися моїми вченнями 

і застереженнями. Людина зрозуміє, що це слово було справжнім пророцтвом і що воно все 

передбачило. 

49 Коли це неспокійне море вирівняє свої хвилі і вщухнуть вітри, коли не буде більше 

пошестей, що терзають народи, і будуть викорінені чуми, тоді настане мир для людства. 

50 Ви повинні молитися і благати за світ, якому доведеться пройти через найбільше зі своїх 

випробувань і випити найгіркішу чашу. 

51 Скільки з вас, хто сьогодні вважає, що має віру, здригнеться при вигляді тих жахливих 

подій! Скільки з вас, хто вважає себе хоробрими, будуть приховувати своє боягузтво! Я готую вас, 

щоб ви знали, як діяти, коли прийде ця година, і могли виконати місію, яку Я поклав на вас. 

52 Кожна таємниця була пояснена вам за цей час, навіть таємниця Трійці одкровень Моєї 

Божественності, яку Я повторю в декількох словах: 

53 Отець, Бог не має форми, не має межі, не має початку і кінця - доктрина, яку ви не можете 

осягнути. Отже, скажи: Бог є Творець усього світла, сили, що підтримує всесвіт, життя, яке пульсує 

в усіх істотах. 

54 А Син? Син є "Словом", Він - сила Божа, обмежена в досконалій людині: в Ісусі. Щоб в 

Ньому оселилася любов Отця. 
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55 Оскільки Божественний Дух перебував в Ісусі, Він був людиною і Він був Богом - людиною 

за Своєю матеріальною природою, Богом за Своєю духовною природою. Як людина, Він мав риси, 

притаманні людині: Він відчував і страждав по-людськи. Але знання власної місії та духовна сила 

допомагали Йому долати фізичні потреби та спокуси. Все, що не відповідало Його місії, Він 

відкидав. Таким чином, через цю праведну і чисту людину Бог міг об'явити Себе як людина. 

56 Коли Ісус завершив Свою місію, Він повернувся до Божественного Духа, несучи в Собі слід 

людського життя - тих випробувань, яким Він піддав Себе як людина. Тому Син, будучи любов'ю 

Отця, має щось від кожного з вас, і ви відчуваєте себе зрозумілими, бо знаєте, що Він жив на 

вашому світі і ходив по тій самій землі, по якій ходите ви. 

57 Але Отець і Учитель - це один і той же Бог. 

58 А Дух Святий - скажу вам - це вища форма, в якій ця сама Істота відкриває Себе всім 

людям, що мають у своєму дусі іскру природи Самого Творця. 

59 Дух Святий, Отець і Син - це одна і та ж Сила, одна Воля, не три Особи, а одна Божественна 

Істота, яка для того, щоб бути зрозумілою, повинна була відкритися Своїм дітям у різних формах. 

60 Усвідомте, скільки любові у вашому Богові, який, хоч і всемогутній, але не соромиться 

обмежити Себе, щоб ви могли відчути і побачити Його, який примножує Себе, щоб показати вам, 

що Він не тільки ваш Творець і Суддя, але й ваш Батько, ваш Друг, ваш Брат, ваш Учитель. 

61 Ви запитаєте: "Як це все можливо?". Ви ще малі створіння, з якими Я обмежую Свої 

пояснення, щоб пристосувати їх до можливостей вашого розуму. 

62 Я прощаю вас і дарую вам своє благословення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 233 
1 Світло Духа Мого нехай буде з вами. 

2 Учні, ви, які прийшли, борючись із собою, які прагнуть духовної вічності і не задоволені 

своїми справами, - готуйтеся. Бо хоча це правда, що ви не досягли того, чого прагне ваша душа, і 

не побачили плодів своєї праці, але Я кажу вам, що ви досягли піднесення і прогресу. Ви знайдете 

підтвердження цьому в тому житті, яке чекає на вас, в якому ви матимете повне знання про ваш 

духовний прогрес. Там ви відчуєте, що любов Учителя воістину проникла у ваше єство, і що 

почуття милосердя до тих, хто страждає, укоренилося у вашій душі. Це буде врожай, який ви 

принесете після різних перевтілень, які у вас були. 

3 "Духовна долина" буде населена духами світла, чиї чесноти будуть служити добру і 

прогресу людства. 

4 Ті, хто по-справжньому готують себе в цьому світі і виконують свою місію з істинним 

милосердям і любов'ю, не будуть прагнути побачити завершення своєї роботи, щоб почути крик 

тріумфу. Бо в тих, хто прагне цього, ще багато матеріального і мало духовного. 

5 Коли я говорив вам, щоб ви надали своєму тілу важливість і місце, яке воно має у вашій 

долі, я мав на увазі знання того, як керувати ним так, щоб воно було інструментом для вашої 

досконалості. Бо саме ваша душа повинна дійти до Мене. 

6 Бачите, наскільки просте в усіх відношеннях Моє вчення. Тому я вам кажу, щоб ви ніколи 

не намагалися це ускладнювати. Подивіться, як Я полегшую вам шлях до цього. Але в тій мірі, в 

якій Я бачу, що ви духовно осягаєте Мої настанови, Я даю вам відчути вашу відповідальність за це. 

Чим більше людина не знає Мого вчення, тим менша її відповідальність. 

7 Чому є ті, що були зі Мною і покинули Мене? Чому вони проміняють Мене на задоволення, 

які шкодять їхнім душам? І коли Я зустрічаю їх по дорозі і кличу, вони у своїй невдячності 

говорять Мені, що ніколи Мене не бачили і не відчували. Як могли вони так швидко подумати, що 

забули Того, Хто йде з ними крок за кроком - Того, Хто стояв поруч у годину випробувань і в 

життєвих перипетіях - Того, Хто в ті хвилини приносив у змучене серце небесну гармонію Моєї 

ласки і Мій божественний спокій, Хто говорив йому: "Прийди до Мене, спочинь зі Мною, йди за 

Мною, Я - Небо, Яке ти шукаєш". В ту мить це серце відчуло, як його охопив сплеск емоцій, бо 

воно побачило, що людина не самотня на своєму шляху, і з нього вичавилася молитва любові, яка 

була подякою Вчителю. Хіба може хтось забути ці докази Моєї любові? Хіба можливо, щоб хтось, 

отримавши їх, заперечував, що відчув Мене? 

8 Ви, що слухаєте Мене, запитуєте Мене: "Учителю, звідки мені знати, що добре, а що 

погано?". На це я вам відповідаю: Я - Божественна Справедливість, і як Справедливість Я 

проявляю Себе в кожному з вас через совість, яка є світлом Мого Божественного Духа. Це "голос" 

Бога в людині, а оскільки в людині є здібності, які дозволяють їй розуміти цей "голос", його 

"заклики" і судження, то ніхто не може виправдати себе тим, що не знає шляху добра, яким є закон 

любові і справедливості. Що ж це за здібності чи якості, які дозволяють людині чути голос 

власного поводиря і судді? Інтуїція, розум і почуття. 

9 Тому той, хто чинить погано, робить це не тому, що не має вух, щоб почути цей голос, а 

тому, що закрив їх, щоб не чути власного осуду. Не тому, що у нього немає очей, щоб розгледіти 

добрий шлях, а тому, що він свідомо засліпив себе від того, щоб йти по шляху, який він створив у 

своїй власній волі. 

10 Я кажу вам: навіщо замовчувати люблячий і гармонійний голос Бога, який промовляє до вас 

через вашу совість, хоча завжди благополучно виводить вас на шлях добра? 

11 Часто "плоть", як густа завіса, не дозволяє побачити світло істини. Тому я і кажу вам, що ви 

почуєте цей голос у всій його ясності, коли ви вже звільнитеся від тіла. Ця мить може бути миттю 

найвищого блаженства для душі, яка досягла виконання своєї місії на землі, або миттю 

нескінченного болю, коли вона усвідомлює свої помилки і бачить свої плями, які змушують її 

бажати нового тіла як можливості почати шлях заново. Тоді справедливість Отця, яка має своїм 

джерелом любов, виявляє себе як сила, даруючи душі нове людське тіло для виконання свого 

призначення. 
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12 Скільки таких можливостей Я дарував кожному з вас, щоб ви прийшли до Мене в кінці 

часів, адже ви належите Мені як діти. Але Я хочу, щоб ви приходили до Мене не тільки з 

милосердя і любові, але і на основі ваших заслуг, щоб ви виявилися гідними володіти і бачити всю 

славу Моїх Справедливостей. 

13 Істинно кажу вам, що на небі більше радості при приході одного наверненого грішника, ніж 

при входженні туди ста праведників. Це перемога добра над злом, коли душа, що впала в темряву, 

повертає собі велич. 

14 Я говорю з вами таким чином для того, щоб прибрати з вас всі ті надумані переконання, які 

заважають вашому духовному шляху розвитку. Бо Моє вчення не було чітко викладене вам його 

тлумачами. 

15 Люди, будьте сильними перед обличчям болю. Коли ти зрозумієш, ти будеш вдячний Мені 

за те, що Я випробовую тебе. 

16 Наблизьтеся до Мене і слухайте Мене, бо в Своєму Слові Я буду живити вас духовно. 

17 Моє вчення в цей час зробило диво, зробивши вас натовпами, які прагнуть до світла. 

18 У тиші свого серця ви почули Вчителя, і разом з Ним ви відпочили від довгих мандрівок, з 

яких ви приносите, як урожай, свою втому і свої болі. 

19 Світ спраглий любові, миру, правди. 

20 Несіть єдність там, де є розбрат, світло там, де є помилки, мораль там, де живе гріх, і 

бальзам там, де є біль. 

21 Тоді ти будеш чистим дзеркалом - дзеркалом, яке є твоїм духом, в якому відображаються 

Мої божественні настанови і в якому людство бачить свою недосконалість. 

22 Велике твоє призначення серед людства. Ось чому Я наставляв вас, щоб ви не спіткнулися, 

через що ваші ближні засудили б вас. 

23 Зроби зі свого тіла покірного слугу, який ніколи не ставить себе між твоїм духом і Моїм, 

який знає, як надати Мені належну йому службу і який дозволяє твоєму духу приносити Мені 

належне йому поклоніння. 

24 Правильно зрозуміла одухотворення дасть вам силу і здоров'я. 

25 Від початку часів посланці Закону і вчення Духа мали своїм супротивником вченого. Між 

ними розгорілися великі битви, і настав час Мені розповісти вам дещо про ці конфлікти. 

26 Я створив цей світ, щоб він служив тимчасовим домом для втілених душ. Але перш ніж 

вони заселили її, Я наділив їх здібностями духу, розуму і волі. Я заздалегідь знав долю і еволюцію 

Своїх творінь. Я помістив у землю, її надра, поверхню і атмосферу всі необхідні елементи для 

збереження, підтримання, розвитку, а також відродження людської істоти. Але для того, щоб 

людина могла відкрити таємниці природи як джерела життя, Я дозволив пробудитися її інтелекту. 

27 Так були відкриті людині початки науки, до якої ви всі здатні, хоча завжди були люди більш 

талановиті, чия місія полягала в тому, щоб вирвати у Природи таємницю її сил і стихій на благо і 

задоволення людства. 

28 Я також послав на землю великих духів, щоб вони відкрили вам надприродне життя - те, що 

вище за цю природу, за межами науки. Через ці одкровення було відкрито існування універсальної, 

сильної, творчої, всемогутньої і всюдисущої Істоти, яка приготувала людині життя після її смерті, 

вічне життя душі. 

29 Але оскільки одна принесла духовну місію, а інша - наукову, то одна і друга, релігія і наука, 

в усі часи протистояли одна одній, як вороги в бою. 

30 Сьогодні я говорю вам, що матерія і дух не є протилежними силами, між ними повинна 

панувати гармонія. Світло - це Мої духовні одкровення, і світло - це також одкровення і відкриття 

науки. Але якщо ви чули від Мене, що Я часто знаходжу недоліки в роботі вчених, то це тому, що 

багато хто з них неправильно використовували енергію, невідомі раніше стихії і сили природи в 

згубних цілях руйнування, ворожнечі, ненависті і помсти, земного панування і непомірного 

прагнення до влади. 
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31 Можу вам сказати, що для тих, хто виконував свою місію з любов'ю і добрими намірами - 

для тих, хто шанобливо і смиренно проник в Мої таємні скарбниці, Мені доставило задоволення 

відкрити їм великі таємниці на благо Моєї дочки - людства. 

32 Наука привела людство від початку світу на шлях матеріального прогресу, завдяки чому 

людина на кожному кроці знаходила плоди науки ─ солодкі і гіркі. 

33 Зараз настав час для вас зрозуміти, що все світло належить моєму Духу, що все, що є життя, 

походить від моєї Божественності, бо я - таємна скарбниця, першоджерело і початок усього 

творіння. 

34 Ті битви духовного проти наукового зникнуть з людського життя в тій мірі, в якій духовне 

об'єднається з наукою в єдиному світлі, що осяє шлях людини в нескінченність. 

35 Ви починаєте готуватися до цього часу. Бо спіритизм має всесвітню місію, яку потрібно 

виконати. Вона буде тією, яка відкриє всім людям істинне життя. 

36 Уявіть собі людство, яке ставить свою науку, свій талант на службу тому ж, яке пропонує 

приємне поклоніння Богу без захоплення і ідолопоклонства, в якому навіть задоволення є 

корисними, а задоволення - здоровими для душі і тіла, - тоді ви отримаєте новий, духовно 

піднесений світ, моральність і науковість. Ви будете поважати життя ближнього, а не 

розпоряджатися своїм. Бо ті люди зрозуміють, що вони не господарі собі і що єдиним господарем 

всього є Я. 

37 Визначені ті, хто буде жити у світі в ті благодатні часи. Те, що було долиною сліз, полем 

руйнувань і смерті, перетвориться на долину миру. 

38 Це буде сприятливий час для розкриття і розквіту духовних дарів. Тоді наука не буде 

перешкоджати висхідному розвитку душі, але Я дам їй можливість ще більше проникати в Мої 

таїнства, де Я відкрию їй великі таємниці на благо людства. 

39 Мій дух, як завжди, буде радіти добрим справам моїх дітей, чи то духовним, чи то 

науковим, чи то плодам їхньої сприйнятливості до прекрасного. 

40 Цей народ тут підготує шлях. Але ви не побачите той час очима свого земного тіла. 

41 Від вас не пролунає жодного спасительного заклику, жодного, який би об'єднав цей народ. 

Це буде Моє Слово, яке об'єднає і визволить вас. 

42 Коли Моє проголошення закінчиться в 1950 році, Я знайду Себе у вашому святилищі. Там, 

у вашому серці, буде для Мене престол любові, який Мій народ спорудить для Мене. Ви не хочете, 

щоб Я постав на хресті, на стовпі або в суді. 

43 Не дозвольте часу стерти ці слова, щоб ви могли скласти з них Велику Книгу Мудрості 

вашого Отця. 

44 Моліться, звертаючись до душі, бо голос вашого тіла не лунає на небі. 

45 Одні з'являються в дусі, бо не змогли прийти фізично, інші показують Мені лише свою 

фізичну оболонку, бо душа їхня перебуває далеко, зайнята матеріальними речами. Але Я говорив 

вам, що треба приготуватися до того, щоб Мене почути. Але Я хочу, щоб Моє світло лилося, як 

духовна манна, скрізь, де б не були Мої діти. 

46 Я приготую бенкет на той день, щоб усі, хто живе на землі, і ті великі сонми духів, які 

живуть у потойбічному світі, могли бенкетувати на ньому. 

47 Я приймаю вас у світлі Книги Семи Печаток. Ілля за цей час підготував людський розум до 

Мого прояву. Відтоді ви відкривали для себе все нові і нові одкровення в моїй творчості. Одні 

давали правильне тлумачення Моєму вченню, інші перекручували його зміст, і коли настала 

година, коли люди розділилися на громади або місця зустрічей, кожен діяв так, як його навчили ті, 

хто був попередником. 

48 Коли ви вперше почули моє слово, кількість моїх слухачів була невелика. Серед них були 

чоловіки і жінки, дорослі і діти. Це невелике зібрання виросло і стало народом, і тоді Я відкрив їм, 

що вони є духовним "Ізраїлем", який був прихований і розсіяний по всьому світу. 

Минав час, і народ множився. Тоді я покликав їх на зустріч, бо виявив, що їхні серця живуть 

окремо, що між ними немає єдності і злагоди. 



U 233 

138 

49 Моє слово було славно об'явлене, і моє серце відкрилося, як ковчег, з якого потекли закон і 

обітниці. Перед ним люди схиляли шиї і присягалися з піднятими правими руками йти за Отцем, 

присягалися об'єднатися. Моє слово того дня було незгладимим, тому що воно залишилося 

написаним у дусі народу, так само, як обітниця цього народу розумілася як Новий Заповіт з 

Божественним Духом. 

50 Відтоді ви боретеся за свою єдність, щоб у серцях було одне світло і одна форма 

поклоніння. Але не всі дотримувалися цього заповіту, не всі зробили ідеал єдності та 

одухотворення своїм, і це наганяло на цей народ вихори та урагани, а часом робило його слабким. 

Сьогодні я бачу, що поки одні борються за збереження чистоти, щирості і простоти цього вчення, 

інші, за браком духовності, не зрозуміли цієї щирості і тому заплямували його чужими обрядами і 

впливами різних релігій. 

51 Я приношу учням цього часу вчення, зміст якого є суттю того, чого навчав Мойсей - того, 

що Ісус випромінював у людство, і того, що мій Дух відкриває вам. 

Але Я бачив, що серед вас є ті, хто приховав Мою істину, щоб мати можливість вивищитися перед 

своїми громадами як пани і царі. Якби вони могли, то носили б корону на голові, мантію на плечах 

і скіпетр у правій руці. Натомість вони принижують своїх братів і сестер та насолоджуються 

данинами, лестощами і похвалами. 

52 Люди приходять на мої зустрічі день за днем. Нові натовпи і останні учні примножують цей 

народ. Коли вони приходять до громади, де мої діти прагнуть показати добро і чистоту моєї 

роботи, вони наповнюються світлом і прославляють мене. Але коли вони приходять туди, де 

гніздяться марнославство і пристрасті, то впадають в розгубленість, і так, розгублені, продовжують 

свій шлях. Як вони могли зупинити хаотичне просування тих "заробітчан", які випереджають 

натовп? Як вони змогли довести світові, що це не секта і не нова релігія, а вічний закон, світло 

Святого Духа, яке стало вченням, щоб вести людей до досконалості їхніх душ? 

53 Якби ви з самого початку розуміли суть Мого Вчення і його призначення, то не було б на 

шляху стільки заплутаних. Ви думали, що ваші дари - для ваших земних задоволень, і ви дозволили 

погасити світло Мого Слова, коли воно дійшло до сердець. Носії голосу передавали моє слово від 

першого до останнього місця зустрічі, поки не охрипли горла, щоб хоча б гучність їхнього голосу 

пробудила і вразила ваші закам'янілі серця. 

54 Ви бачили, як громади не визнавали одна одну через різницю в поглядах та ідеях, і 

залишалися незворушними, не роблячи нічого, щоб усунути цей розбрат. Іноді хочеться взяти себе 

в руки і закликати свої громади до відповідальності та наставляти їх. Але що ти можеш їм навчити, 

якщо сам нічого не знаєш? 

55 Я знаю, що ті, хто страждав і боровся, щоб показати Моє вчення у всій його чистоті, 

плачуть в ці хвилини, коли чують ці слова. Вони просять у Мене прощення і сили вистояти в 

проломі, і Я дарую всім прощення, силу і світло. 

Я благословляю смиренних. А тим, хто не смиренний, кажу: будьте смиренні, не забувайте, що 

Я порівняв вас із блудним сином з моєї притчі, який, розтративши спадок свій далеко від дому 

свого батька і побачивши руки свої порожніми, а тіло своє виснаженим і оголеним, повернувся 

додому, прагнучи обіймів батька свого. Він прийняв його і влаштував бенкет з радості, що він 

знову з ним. Тоді цей син став смиренним, слухняним і люблячим свого батька. Бо біль його гріхів 

приніс світло в його серце. 

А ти, якому Я сказав, що прийняв тебе в цей час, як блудного сина, - невже ти вважаєш 

правильним, що після того, як Я влаштував бенкет з нагоди твого прибуття, посадив тебе за Свій 

стіл і обсипав дарами благодаті, ти будеш сповнений марнославства і привласнюватимеш Мій дім? 

56 Моє слово змогло зворушити ваші серця, і одні беруть у ньому рішення облагородити свої 

справи, а інші - виправити. Після цього Учитель говорить вам: час очищення настав. Повертайтеся 

до своїх громад і розвивайте ті дари, якими я обдарував кожного з вас. Я бажаю, щоб припинилося 

так багато недосконалостей і профанацій, якщо ви не хочете бути позбавленими мого слова раніше 

часу, призначеного моєю Божественністю. 
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57 Вивчайте Мої слова, роздумуйте над ними, а потім вирушайте в дорогу з твердим наміром 

виправити свої помилки, виправити недосконалості і очистити форми поклоніння. Моліться і 

пильнуйте, ще є час знищити погане насіння, посіяти добре і пожинати його плоди. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 234 
1 Ти залишив світ на короткий час, щоб бути зі Мною. Ви пережили випробування за 

випробуванням, набуваючи світла в душі. Бо Моя любов була з вами у важкі години і нагадувала 

вам мої слова розради та підбадьорення. 

2 Спіритичне вчення - це новий Ковчег Завіту, в якому людство знайде світло і розраду в ці 

часи. 

3 Коли ви побачите, що цих залів недостатньо, щоб вмістити натовп, Я покличу вас на луки 

долини, на поля, на гори і там відкрию серед вас Свого Духа. 

4 Взагалі кажучи, людство поки що не почуло мого слова. Їх духовна інерція глибока і тому 

вони не знаходять спокою. 

5 Ви мали Святого Духа як свого вчителя. Саме тому я покладаю на вас відповідальність за 

мир. 

6 Це божественне вчення вимагає ретельного вивчення, щоб ви могли відкрити для себе всю 

істину, яка в ньому міститься. Це зірка, яка освітлює шлях до спасіння душі. 

7 Третя Ера здивувала світ безоднею ворожнечі, гріхів і фанатизму. Воно виявилося не 

готовим відчути прихід Нової Ери, появу нового світанку. Їй доведеться ще деякий час терпіти свої 

кайдани, поки оновлення і покаяння не розірвуть їх, а потім підніметься морально і духовно. 

8 Не думайте, що Я тільки з вами. У всьому світі існують релігійні громади, де люди 

знаходять притулок для своєї душі, і в кожній людині є місце, куди Я йду, щоб заявити про Себе в 

ній: дух. 

9 Моя любов стукає в усі двері з обіцянкою миру. Від можновладця, від того, хто став 

марнославним у своїй земній славі, і того, хто досяг мудрості, до вигнанця або найневідомішої 

людини - всіх їх відвідує їхній Господь. 

10 Я прийшов у цей час, щоб підняти народ, мелодійний голос якого буде чути по всій землі. Я 

довірив їй жменю пшениці, щоб вона стала її хліборобом. Перед тим Я посадив його за Своїм 

столом і дав йому пити сік виноградної лози, щоб він зміцнився і витримав свої поневіряння. 

Своїми мудрими порадами Я навчив її розпізнавати хибні шляхи, щоб вона могла відокремитися 

від них. Я показав їй істинну святиню, щоб вона увійшла в неї і відчула Мою присутність скрізь. Я 

звільнив її, бо не хотів, щоб її ноги чи руки в цей час відчували вагу кайданів. 

Але якщо Я наділив його великими здібностями і дорученнями, то не для того, щоб він 

заблудився і став марнославним і вважав себе царем, богом або суддею. Я лише наділяю його дух 

настільки, щоб він зодягнувся в смиренність і присвятив своє життя завданню бути корисним своїм 

ближнім і служити людству. 

11 Я хочу, щоб, коли мова йде про Мою Божественність, вона лише приносила Мені плоди 

свого посіву, а не просила у Мене прощення за свої проступки. Ви - люди-спіритуалісти, яких Я 

готую. Сьогодні ви, хоч і отримуєте Моє вчення, але все одно робите помилки, тому що ви - 

частина цього сумного людства, яке тягнеться по землі, тому що не навчилося еволюціонувати 

вгору. 

12 Я поставив перед вами пастиря Іллю, щоб він привів вас до перешкоди спасіння, коло якої 

ви не наміритеся перестрибнути. 

13 Моя Робота, яка частково покладається на вас, буде тяжіти над вами, як хрест 

відповідальності, зречень і жертв. Але на кожному кроці і при кожному падінні у вас буде опора, 

сповнена любові, яка відновить вас з усією своєю милістю. 

14 Досі ваша хода була незграбною, невпевненою, незграбною, і внаслідок своєї 

недосконалості ви пожинали гіркоту і проливали сльози. Причиною цього є те, що ви ще маленькі 

діти. В майбутньому, коли Я буду посилати вас на стежки, які ведуть в провінції, ви будете йти 

безпечно і з вірою по цьому шляху. 

15 У цей день Я говорю вам: Прийміть у своєму серці і душі рішення йти за Мною з миром, 

єдністю і доброю волею. Таким чином, вас чекає те, що призначено Вічним для 1950 року. 

16 Усвідомте, що в ці хвилини Я прощаю ваші провини, щоб ви могли йти своєю дорогою без 

цього тягаря. Але не навантажуйте зайвий раз свою душу важким тягарем гріха. 
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17 Ось: коли Я даю вам Моє слово прощення, воно стає світлом у темряві. 

18 Учні: Хоча ви всі прийшли сюди однаково, але ваша доля різна, і ваше завдання також 

різне. 

До приходу на землю душа заздалегідь бачила свій життєвий шлях, і це знання, втілившись, 

трансформувала в досвід і інтуїтивне знання, тим самим рятуючи себе від обривів і падінь. 

У цих навчаннях Я виливаю Свою мудрість. Бо ви - Мої учні, які готують дорогу Вчителям, 

яких Я пошлю людству. Цей шлях підготовки пов'язаний з небезпеками і спокусами. 

Спостерігайте, щоб виявити вовка в підліску. Тоді ви візьмете в руки меч любові, якого не встоїть 

ваш супротивник, і поля, вкриті будяками і терням, перетворяться на квітучі долини. 

19 Оскільки ви почули це слово світла, то не було б правильно, якби ви завтра впали на хибні 

шляхи. 

20 Практикуйте любов, проявляйте милосердя, яке є дочкою любові, і ви будете врятовані. Не 

ховайте хліб, який Я вам довірив. 

21 Не будьте байдужими до болю ваших ближніх, бо тоді ви не посієте віру в моє вчення. 

Проникніть в кожну душу, і ви зрозумієте, що всі прагнуть світла, яке є істиною. "Плоть" рідко 

покаже боротьбу душі. 

22 Приготуйтеся. Бо коли ви вивчаєте цей урок, нужденні волають про милосердя і ніжність. 

23 Учні, використовуйте цей дорогоцінний час. Ви станете працівниками на нивах Господніх, 

якими є серця людські. Ви повинні невтомно виходити в провінції і домівки, бо час для сну 

закінчився. 

24 Ви будете по-справжньому здивовані і захоплені, коли побачите, що серця ваших ближніх 

вже були готові прийняти вас. 

25 Духи світла, що сходять від духовного, спостерігають і працюють на шляхах людей - і 

важливих, і непомітних. 

26 Зараз момент благодаті для тих, хто живе на землі, і для тих, хто вже не живе на ній, бо 

вони чують мій голос, який вперше пролунав у цій формі в 1866 році. 

27 Перші, хто слухав Мене, ставилися до Моєї справи, як до дерева, відрізаючи перші гілки, 

щоб пересадити їх на інші ділянки. Хтось правильно зрозумів моє вчення, а хтось заблукав. 

28 Нечисленними були групи, які збиралися в тіні бідних конференц-залів. Але в міру того, як 

їх ставало все більше і натовп збільшувався, Я закликав їх об'єднатися, щоб усі визнали себе 

учнями одного Вчителя і практикували вчення однаково; щоб насіння сіялося не на розсуд 

"працівників "*, а згідно з Божественною Волею. 
*

 
 Посилання на притчу Ісуса про "робітників у винограднику". 

29 Перед Духовним Ковчегом Нового Заповіту народи присягали на покірність, послух і добру 

волю, але коли урагани і вихори увірвалися з силою і вдарили по гілках дерева, одні ослабли, а інші 

залишилися непохитними і навчили нових "робітників" обробляти "ниви". Деякі, усвідомивши 

велич цього одкровення, мали намір проникнути в мої таємниці далі, ніж на те є моя воля, щоб 

здобути знання і силу, які зробили б їх вищими за інших; але дуже скоро вони зіткнулися з моєю 

справедливістю. 

30 Інші, які не змогли відкрити велич цієї роботи в її чистоті, в її простоті, переймали обряди, 

символи і церемонії у сект і церков, думаючи, що вони додадуть урочистості Моїм проявам. 

31 Я назвав вас "сильним народом", бо ви живилися Моїм Божественним Словом, яке є 

істинною книгою мудрості, не написаною людськими руками. У ній кожне слово - сторінка, кожна 

сторінка - значуща. Зрозумійте це, не задовольняйтеся заучуванням моїх послань. Тоді ця книга 

збережеться у ваших серцях. 

32 Наближається час, коли я більше не буду з вами говорити, і я виправляю все те, що не вміли 

виправляти ваші попередники. Бо Я не хочу серед учнів ні новачків, які не розуміють Моїх 

настанов, ні "робітників", які не вміють сіяти. 

33 Вчення, якому я вас навчаю, не нове. Не кажіть, що з Моїм приходом на землі виникла нова 

релігія. Мій прояв в цю Епоху вказує вам той самий шлях, який Я намітив для вас з початку часів, і 

Моє Слово пояснює і розкриває вам таємниці Закону і Вчення, які ви отримали раніше. 



U 234 

142 

34 Ті, кого ви називаєте іноземцями, були серед вас, щоб тимчасово збільшити ваші ряди і 

стати учнями Моєї Божественності. Вважайте їх усіх справжніми братами. Не подавайте поганих 

прикладів, не приймайте призначень таємно, не беріть на себе обов'язків необдумано або того, що 

вам не належить, бо тоді ви побачите, що рослини, які ви повинні вирощувати, стануть 

безплідними. Це завдасть великого болю вашим серцям. 

35 Приготуйтеся. Бо я вже говорив вам, що ваші брати і сестри з різних релігійних спільнот 

будуть стукати у ваші двері: одні, щоб закликати вас до відповіді за те, що, на їхню думку, ви 

приховали від них, інші, щоб попросити вас пояснити багато таємниць, а ще інші, щоб шукати 

притулку і розради у ваших серцях. Приготуйтеся, щоб ви могли прихистити нужденного і дати 

задовільну відповідь тому, хто вас запитує. 

36 Нехай високі і низькі, вчені і невчені знайдуть до Вас дорогу. Але не допускайте в моїй 

роботі фальсифікацій або змішування з ними, не допускайте профанацій. 

37 Моє вчення повинно перетворити людей, переконуючи їх своєю любов'ю, своєю лагідністю 

і своєю справедливістю, і принесе їм оновлення і мир. "Царі" покірно зійдуть зі своїх "тронів". 

Братовбивчі війни поступляться місцем прощенню і злагоді. Погані пристрасті будуть приборкані і 

та жага крові, яку можна порівняти з жагою звірів, що вбивають один одного для задоволення своїх 

інстинктів, поступиться місцем почуттям людяності. 

38 Цей народ тут буде добрим духом землі, духом миру і благословення. 

39 Улюблені учні: Моє вчення з вами, і воно ще не складається з матеріальних книг. 

40 Я здивував вас тоді, коли змусив вас почути Моє Слово через прості і зрозумілі органи 

чуття. Але це не вперше Я використовую простих або необізнаних людей, щоб вразити вчених 

Своєю силою. 

41 Ви, хто Мене чує, не можете сказати, що з цієї причини ви всі перебуваєте на одному рівні. 

Бо душа, яка діє таким чином, розвивається швидше, ніж млява і ніж та, яка, насолоджуючись 

плодами, розслабляється у своєму егоїзмі. 

42 Хоча саме вашу душу Я шукаю і готую таким чином, щоб вона незабаром змогла 

безпосередньо і духовно спілкуватися зі Мною, людство також зверне свої погляди до живого і 

істинного Бога і забуде образи і подоби. Але Я кажу вам, що вам ніколи не бракувало Мого Закону 

як світла спасіння. Колись давно вона була навіяна Мойсею. 

У ній є дві заповіді, дотримання яких людьми призвело б до віри в усе Моє Вчення, виконання 

всього Закону і стало б кроком до досконалості. Це ті, які промовляють до вас про любов до Бога 

всім серцем і душею, і про любов до ближнього, як до самого себе. 

43 Мій закон не виконується серед людей; доказом цього є те, що існує несправедливість. 

Подивіться, як багатий принижує бідного, сильний панує над слабким, той, хто насолоджується 

життям, не дбає про того, хто страждає. Ось чому я хотів встановити справедливість у цей час, 

милуючи бідних, слабких і стражденних, щоб їхні серця стали радісними, а вуста промовляли 

слова любові і прощення для тих, ким вони були скривджені. Таким чином, Я показую вам шлях до 

здобуття скарбів Царства Небесного. 

44 Незабаром Я пошлю вас у провінції, села, міста і народи, щоб ви поширювали милосердя, 

щоб це людство очистило свої плями і досягло спасіння. Чи ви хочете, щоб цей світ назавжди 

залишився місцем спокути? Я хочу, щоб ви відчули мир Мого Духа на цій землі, передчуття миру, 

яким ви будете насолоджуватися в Моєму лоні. 

45 Зрозумійте, яким наполегливим і невтомним я був з тих пір, як почав говорити з вами в цій 

формі в 1866 році. Бо я хочу залишити вас підготовленими і об'єднаними після того, як закінчиться 

моє словесне натхнення і почнеться час безпосереднього прояву мого духу вашому серед вас, тобто 

прояву неба на землю. Але "слово моє" потім буде продовжувати проявлятися з "хмари" як 

інтуїція, духовний лик і натхнення. 

46 Богослови цього часу будуть шукати Моє Слово і нові Писання і запитають: "Хто ти такий, 

що так говорив?". Так само, як колись повстали книжники та фарисеї і сказали Мені: "Хто Ти 

такий, щоб не послухатися і замінити Закон Мойсея?" Тоді Я дам їм зрозуміти, що три одкровення 

- це єдиний закон, якому Я завжди навчав і якому слідував. 
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47 Багато з тих, хто засуджує Мене в цю Епоху, належать до тих, хто засумнівався в "Другій 

Епосі". Але Я зберіг їх і послав знову на землю, щоб вони стали свідками перемоги Мого Закону і 

відкрили очі до Світла. 

48 Учні, ви воістину пили молоко і мед Слова Мого. Підготуйте ваші серця до розмови з 

вашим Учителем. Ілля веде вас до Мене і запрошує вашу душу піднятися в області миру. Цей 

змушує вас забути про земну суєту, щоб ви могли бути праворуч Мене і радіти Моєму слову. 

49 Я покликав вас з різних областей і народів, щоб об'єднати вас в один народ. Я об'єдную вас 

у цих скромних будинках, щоб донести Моє вчення до ваших вух. Ви відчули мою присутність і 

пішли моїми слідами. Бо ви будете вірними свідками цієї роботи, про яку багато хто дізнається 

лише після 1950 року. Але блаженний, хто виконує Мої заповіді, бо він буде приготований на всі 

часи. 

50 Я дам вам знати в суті Мого Слова причину Мого приходу в Третю Еру і Моїх проявів, щоб 

ви ніколи не впали в оману. Бо кажу вам, що по відході Моєму повстануть фальшиві пророки, і не 

слухайте їх. Після цього часу не шукайте Мене в тій формі, в якій Я говорю з вами сьогодні, бо 

тоді ви вчинили б тяжкий гріх в Моїх очах після того, як Я попередив вас. 

51 Тоді ви повинні лише духовно шукати Мене, представляти Мені свою віру і прогрес, якого 

ви досягаєте у своїх діях, і працювати над об'єднанням. Ви будете залучати нових учнів на свої 

зібрання, бо цей народ буде розмножуватися в цьому та інших народах. 

52 Шлях, який я вам показую, - це шлях любові, зречення і самопожертви. Щоб досягти Мене, 

вам часто доведеться жертвувати тим, що вам найдорожче. Ваше серце, прив'язане до земних 

задоволень, повинне буде відвернутися від них, щоб присвятити себе вивченню і осягненню Мого 

Вчення. 

53 У Другу Епоху Моє Слово було почуте безліччю людей. З них Я вибрав дванадцятьох, яких 

зробив Своїми учнями. Вони були наставлені моїм словом. Моя любов обробляла їхні серця 

всілякими способами, як долото. Вони жили поруч зі мною, відчуваючи велич тих божественних 

проявів, читаючи в моїх зразкових вчинках моє призначення любові і спокути. Вони страждали 

заради Моєї Справи, і коли Я відійшов від вас, вони стали апостолами Моїми. 

Вони покинули все, щоб піти по моїх слідах. Наклеп чи неправдиві свідчення не змусили їх 

відступити. В них жила тільки любов і відданість. Те, що Я посіяв у їхніх душах, принесло свої 

плоди, і до і після Мого відходу вони дали Мені скуштувати свої плоди, які Я знайшов повними 

солодощів і покірності, і сказав їм: Слухайте Мене і відтепер, і згодом Я зроблю вашими устами 

великі одкровення, про які ви ще не знаєте. "Слово буде невичерпним, а натхнення плідним, яке 

буде виливатися багатьма способами через вашу передачу. Ви всі будете даром для людства - 

даром, який Я дарую їм як свідчення Моєї істини. 

54 Мої учні пообіцяли брати Мене за приклад у всіх своїх справах і робити з людством те, що 

Я робив з ними. Вони завершили свою справу, і їхній приклад є вічним. 

55 Так само з тією ж любов'ю Я готую вас до Третьої Ери і запитую вас: чи готові ви прийняти 

випробування, які, якщо на те буде Моя воля, Я посилаю вам, щоб удосконалити ваші душі? "Так", 

- говорите ви Мені від щирого серця. "Ми любимо Тебе і хочемо служити Тобі, але чекаємо від 

Тебе всілякої допомоги". 

Кажу вам: Моє заохочення ніколи не залишить вас. Я направлятиму вас так, щоб Моє світло 

завжди вказувало вам на ваші обов'язки, а ваші справи завжди були в межах Моїх законів. 

56 Ви піднялися, люди, і вже відчуваєте Духовне Життя. Ви відчули на короткий час спокій 

Царства, яке вас чекає, ви пізнали задоволення від виконання обов'язку, і ви говорите Мені: 

"Учителю, розглянь насіння, яке ми приносимо Тобі, і скажи нам, чи виконали ми свій обов'язок, 

чи порушили його". Але я кажу вам: Я отримав вашу любов і добрі наміри. Будьте спокійні, у вас є 

велика сила для перемоги у випробуваннях і протиотрута від усякого зла. Використовуйте всі свої 

дари, щоб побачити, наскільки ви сильні. Я виплекаю твої здібності, зроблю так, щоб вони 

зростали, і скористаюся ними. Бо ви повинні принести великий плід для людства, і тоді ви 

побачите себе повними Моїх дарів благодаті і благ. 
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57 Коли будете готові, не дивіться байдуже на тих, хто страждає, не зневажайте бідних. 

Проявляйте милосердя, нехай Моє світло осяє їхнє життя, нехай любов, яку Я вклав у вас, досягне 

їх і дасть їм тепло, підбадьорення і надію. 

58 Любіть духовно, любов'ю гучнішою і безкорисливішою. Любіть Мене, як Я люблю вас. 

Любіть своїх ближніх, бо Я в кожному з них. 

59 Будьте смиренними між смиренними, будьте слугами всіх, як і я ваш слуга. Я часто 

отримував твої вказівки і слухався тебе, щоб навчати тебе. Той, хто служить, не принижує себе, а 

шанує себе. Але не вимагайте оплати за свою послугу. Немає на землі людини, яка могла б оцінити 

Вашу працю по достоїнству. Я віддам вам по справедливості, згідно з вашими заслугами. 

60 Доручіть Мені всі ваші справи, і Я буду судити їх милостиво. Якщо Я побачу, що ви мали 

намір творити добро, що ви намагалися відстоювати принципи, які Я дав вам для вашого спасіння, 

що ви вміли слухати Мене і слухатися Мене, Я прийму ваші справи, і тим самим ви принесете 

спасіння не тільки собі, але й духовному сонму, з яким ви пов'язані братніми узами і який 

становить вашу сім'ю. Ваш добрий приклад відгукнеться не тільки на світі, в якому ви живете, а й 

на інших площинах життя, і це буде як зернятко, яке з часом примножиться. І ви будете пожинати 

плоди разом зі Мною і живитися ними вічно. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 235 
1 Я прийшов до вас, як новий день, з любов'ю усуваючи Своїм світлом ваше нерозуміння і 

ваші сумніви. 

2 Приходьте на приготований Мною бенкет, щоб наповнити свої уста доброю їжею, яка 

наповнить вас силою і благодаттю. 

3 Я запрошую вас насолодитися миром і порятунком з неспокійного моря, і ще раз позначаю 

для вас шлях братерства і любові, бо хочу, щоб ви стали прикладом чесноти і виконання обов'язку. 

4 Небезпеки обступають і загрожують вашій душі. Але Моє світло не дає вам заснути, а ваша 

молитва робить вас переможцями. Ви бачите цей світ, наповнений злом і егоїстичними вчинками. 

Чоловік та жінка поранилися і закидали свій шлях будяками та колючками. Коли бачиш, що діти 

заблукали, відчуваєш смуток. Саме тут потрібні посланці світла, затишку і миру. 

5 У той час як бурі шмагають людство, Я перегортаю Книгу Життя аркуш за аркушем перед 

вашим духом, щоб зробити вас воїнами миру. 

6 Мій Дух промовляє до вас через людський розум. За цей час "Слово" не стало людиною, і 

тому Я можу знову сказати вам: Блаженний, хто увірував, не бачивши Мене, бо він пізнає багато 

вчень з Моєї таємної скарбниці. 

7 Учні, думайте про найближче майбутнє, яке є кінцем цієї форми мого проголошення. 

Наближається 1950 рік, і після цього ви більше не почуєте мого слова. Якщо ви не будете 

пильнувати, спокуса наздожене вас, і лжехристос представить себе через "працівників", які 

сьогодні служать Мені, а завтра, через свою слабкість, будуть заперечувати, що Моє Слово 

закінчилося. Вони накладуть темну пов'язку на очі своїх братів і поведуть натовпи на шлях болю і 

темряви, накладуть на душі кайдани невігластва і розверзнуть перед ними прірви покинутості і 

гіркоти. Тоді ті, хто впав у цю плутанину, будуть хулити Мене і засуджувати, забувши, що Учитель 

вчасно попередив вас, щоб ви не впали в спокусу. 

8 Усвідомте шлях, усвідомте, що Дух Святий у Своїй мудрості кличе вас з вершини гори, щоб 

дати вам відпочинок, щоб ви почули небесний голос, який благословляє прихід вашої душі, яка 

вміла перемагати неміч тіла і пастки світу. 

9 Нехай твоя душа п'є вино, яке Я їй пропоную, нехай вона продовжує живитися Моєю 

любов'ю. Хворі одужають, а сліпі побачать Моє світло. Бо ці серця розкриються, як квітка, пахощі 

якої долетять до Отця. 

10 Нехай милість Мого Божественного Духа оживить ваше тіло і душу, улюблені учні. 

11 Я приймаю вас, як малих дітей, щоб дати вам урок через людську здатність розуміння. 

12 Наближайтеся до Мене, слухайте Мене і зберігайте кожне Моє речення, осягайте його, бо 

через його зміст ви зможете забути свої болі, скорботи і печалі. Забудьте на короткий час про 

минуле і живіть сьогоденням. Я є Шлях, Істина і Життя. 

13 Присвятіть свої чисті помисли цій піднесеній миті, бо Я хочу досягти найпотаємнішого 

куточка вашого серця. 

14 Як тільки ви зможете зрозуміти і жити Моїм вченням через Моє Слово, і ви розвинете 

здібності своєї душі, ви наповните свої серця водою цього божественного джерела, якою ви 

зможете втамувати спрагу нужденних. 

15 Мета мого вчення - моральне і духовне спасіння людства. Щоб допомогти вам у вашій 

висхідній еволюції, мій дух випромінює це світло. У цьому сенс мого послання. 

16 Істинно кажу вам, що оновлення людства повинно починатися з жінки, щоб її плоди, які 

будуть чоловіками завтрашнього дня, були вільні від вад, які довели вас до виродження. 

17 Після цього чоловік повинен буде зробити свій внесок у цю справу відновлення, бо той, хто 

розбестив жінку, повинен буде підняти її знову. 

18 Пам'ятайте, чоловіки, що часто саме ви заманювали доброчесних жінок у свої тенета, 

вишукуючи в них чутливі та слабкі сторони. Але ті дзеркала, які були чистими, а тепер потьмяніли, 

Ти змусиш знову відображати чистоту і красу їхніх душ. 

19 Чому ви сьогодні зневажаєте тих самих, яких колись спокушали до звироднілого життя? 

Чому ви нарікаєте на виродження жінок? Зрозумійте, що якби ви вели їх шляхом Мого закону, 
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який є законом серця і духу, поваги і милосердя, люблячи їх любов'ю, яка підносить, а не 

пристрастю, яка принижує, то у вас не було б причин плакати і скаржитися, і вони не впали б. 

20 Чоловік шукає і чекає від жінки чеснот і краси. Але чому ви вимагаєте того, на що не 

заслуговуєте? Я бачу, що ви все ще вважаєте, що маєте великі заслуги, хоча їх у вас небагато. 

Відновіть своїми справами, словами і думками те, що ви зруйнували, і поверніть честі, моралі і 

доброчесності ту цінність, яку вони мають. 

21 Якщо ви будете прагнути до цього, чоловіки, ви допоможете Ісусу в Його справі спасіння, і 

ваше серце наповниться радістю, коли ви побачите домівки, які шанують добрі дружини і чесні 

матері. Ваша радість буде великою, коли ви побачите, як чеснота повертається до тих, хто її 

втратив. 

22 Спасіння для всіх. Чому навіть найбільший грішник не може спастися? Тому Я кажу вам, 

люди: працюйте зі Мною, щоб врятувати тих, кого ви довели до загибелі, вселивши в них нову 

надію світлом Мого вчення. Нехай мої люблячі думки досягнуть їхнього розуму і серця. Донесіть 

мої послання до них також у в'язницях і лікарнях, навіть у місцях, де панує безвихідь. Бо там вони 

будуть плакати від докорів сумління і болю, бо не були достатньо сильними, коли світ зі своїми 

спокусами потягнув їх до загибелі. 

23 Кожна жінка колись була дитиною, кожна жінка колись була незайманою, тому можна було 

достукатися до її серця зі співчуттям. 

24 Я скористаюся тими людьми, які не заплямували себе цими чеснотами, і доручу їм це 

завдання. Пам'ятайте, що Я сказав вам: "По справах ваших пізнають вас". 

25 Дозвольте душі говорити через земний прояв. 

26 Але тим, хто не захотів поважати стимули любові, які Я вклав у ту істоту, Я кажу: "Чому ви 

говорите, що любите, коли ви відчуваєте не любов? Чому ви даєте привід падати іншим, а вас ніщо 

не зупиняє? Подумайте: що відчуло б ваше серце, якби те, що ви робите з цими зів'ялими квітами, 

було б зроблено з вашою матір'ю, сестрою або коханою і тому шанованою дружиною? Чи 

замислювалися ви коли-небудь над тим, які рани ви завдали батькам тих, хто з такою любов'ю їх 

виховував? 

27 Запитайте своє серце на справжньому іспиті у світлі совісті, чи можете ви пожинати те, що 

не сіяли. 

28 Що ви готуєте для свого майбутнього життя, якщо продовжуєте кривдити своїх ближніх? 

Скільки буде ваших жертв? Яким буде ваш кінець? Істинно кажу вам, що у вихорі ваших 

пристрастей ви багатьох зробили жертвами; одні належать до вашого теперішнього, а інші - до 

вашого минулого. 

29 Я хочу, щоб серце і уста, які були притулком невірності і брехні, стали притулком правди і 

цнотливої любові. 

30 Освітлюйте шлях своїх ближніх Словом і своїм прикладом, щоб ви могли бути спасителями 

занепалих жінок. О, якби кожен з вас врятував хоча б одного! Не ганьбіть цю жінку, бо болюче 

слово, яке ранить одного, ранить і всіх, хто його почує, - бо з цієї миті вони теж стануть злими 

суддями. Поважайте вчинки і таємниці інших, бо не вам їх судити. Я віддаю перевагу людям, які 

впали в гріх і яких Я воскрешу, ніж лицемірам, які демонструють чистоту, але грішать. Я віддаю 

перевагу великому грішникові, але щирому, ніж удаваній доброчесності. Якщо ви бажаєте 

прикрасити себе, то нехай це буде святкове вбрання щирості. 

31 Якщо ти знайдеш доброчесну жінку з високими почуттями і відчуєш себе негідним прийти 

до неї, хоча і любиш її, і якщо після цього принизиш і зневажиш її і, вистраждавши і визнавши свій 

проступок, звернешся до неї за розрадою, то даремно будеш стукати в її двері. 

32 Якби всі жінки, які зіграли свою роль в житті кожного чоловіка, отримали від нього слово і 

почуття любові, поваги і розуміння, ваш світ не перебував би на вершині гріха, на якій він 

знаходиться. 

33 Не ставтеся до своєї дружини погано, будьте милосердними, вона - частина вас самих. Я 

сказав вам: "Любіть один одного". Почніть з власної сім'ї, бо тоді ви будете любити і розуміти 

інших. 
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34 Учитель любові і миру потряс вас своїми словами, сповненими сердечності, але також і 

справедливості. Бо якби я завжди говорив з вами з лагідністю, моя робота не була б завершена. 

Іноді я весняний вітерець, який пестить, а іноді осінній буревій, який шмагає. Причина в тому, що 

часом ви відчуваєте себе занадто добре. Вам здається, що вас люблять і вами захоплюються, але 

насправді ви марнославні, егоїстичні і безсердечні. Ви не знаєте своїх страждань, які тільки Я 

відкрив вам, щоб ви усвідомили свою незрілість. 

35 Почати думати, працювати і жити, людству потрібні нові чоловіки і жінки, які прикладом 

своїх добрих справ вкажуть йому шлях до спасіння. 

36 Люди, люди, всі ви, хто стикається один з одним! Я побачив, що ви заперечуєте своє зло і 

хвалитеся тим, що вважаєте величчю, а плями ганьби ховаєте. А Я кажу вам, що людина, яка 

вважає себе похвальною у своїй видимій величі, є вбогою в душі. А тим, хто через брак чеснот 

паплюжить чужі провини і судить чужі гріхи, мушу сказати, що вони лицемірять і дуже далекі від 

справедливості та істини. 

37 Вбивають не тільки ті, хто забирає життя тіла, але й ті, хто розриває серце наклепом. Той, 

хто вбиває почуття серця, віру, ідеал, є вбивцею душі. А скільки з них живуть вільно, без тюрми і 

без кайданів. 

38 Не дивуйтеся, що я звертаюся до вас таким чином, бо бачу серед вас зруйновані домівки, бо, 

нехтуючи своїми обов'язками, ви взяли на себе нові зобов'язання поза ними, не дбаючи про біль і 

покинутість ваших близьких. Озирніться навколо, скільки зруйнованих домівок, скільки жінок у 

пороці, скільки дітей без батька. Звідки в тих серцях могла з'явитися ніжність і любов? Чи не 

вважаєте ви, що той, хто вбив щастя цих людей і зруйнував те, що було святим, є злочинцем? 

39 Ви настільки звикли до зла, що навіть людей, які винаходять цю нову зброю смерті, 

називаєте великими, бо вони здатні в одну мить знищити мільйони життів. І ви навіть називаєте їх 

науковцями. Де ви бачите в цьому підстави? Великим може бути лише той, хто сильний духом, а 

вченим - той, хто йде шляхом істини. 

40 Не плутайте паліїв війни з Великими Геніями, щоб не віддавати своє захоплення тим, хто 

несе в душі лише зло, хоча зовні демонструє гідність, якої у них немає. Якби ви хоч на мить почули 

голос розуму і совісті, це збило б їх з п'єдесталу. Але дегенерат не бажає визнати себе таким, яким 

він є, і коли він хоч на мить бачить жалюгідну людську істоту, яку він носить у собі, він вважає за 

краще звернути свої думки на щось інше. Йому неприємно визнавати і оцінювати свої помилки. 

41 О люди землі, коли ж ви нарешті почуєте послання того внутрішнього голосу совісті, який 

піднімається на кожному кроці, щоб докоряти вам за ваші негідні вчинки. 

42 Ви слухаєте Мене схвильовано, і це тому, що - коли говорить правда Христова - людина 

замовкає в усвідомленні свого боргу. 

43 Сьогодні Я надихнув вас врятувати жінку, яка спіткнулася на своєму шляху; а потім, коли 

ви представите Мені ту, яку ви врятували, Я дам їй квітку, благословення і дуже великий мир, щоб 

вона більше не падала. 

44 Якщо ви виконаєте це завдання таким чином, то ті істоти, які були зранені світом, відчують, 

як любов Ісуса увійде в їхні серця. 

45 Я почую це, коли вони скажуть Мені в молитві: "Отче мій, не дивись на мій гріх, дивись 

тільки на мій біль. Не судіть про мою корупцію, дивіться тільки на мою скорботу". Тоді на це 

змучене серце зійде Моя розрада, і воно очиститься сльозами. Якби ви знали, що молитва грішника 

відчувається гостріше, ніж молитва гордого, який вважає себе праведним і чистим. 

46 Серед натовпів, які слухають Моє слово, є й ті жінки, про яких Я говорив вам. Моя мантія 

захистила їх від вашого погляду і ваших суджень, бо Я також посадив їх за великим бенкетним 

столом Духа. 

47 Я покликав їх на це свято любові і прощення, щоб вони могли відчути в моїй присутності 

любов, яку вони шукали, але ніколи не відчували і не знаходили серед людей. 

48 На ті стражденні серця зійде Моя ніжність і заговорить до них, і вони відчують Мене і 

повірять Мені. 

49 Тоді ви побачите природу роботи, яка оскверняє, і тієї, яка спасає. Ви відчуєте чудеса, які 

творить справжня любов, і таким чином допоможете своєму Господу відновити те, що ви самі 
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зруйнували. Те, що ви осквернили, Я очищу. Тоді ті опалі квіти знову прикрасять вівтар Всесвіту 

своєю чеснотою і пахощами. 

50 Дивіться, як Я відпускаю грішники вустами тих, хто теж грішний! 

51 Але ви, жінки, які вважають себе приналежними до вищих суспільних верств і соромляться 

підійти до тих, хто згрішив, - горе вам, якщо ви відчуваєте себе ображеними через те, що не 

зрозуміли, що духовно ви всі рівні! Багато з вас не згрішили фізично, але згрішили думками, а 

скільки з вас зуміли приховати свої помилки! Так якщо ви згрішили - чого ж ви обурюєтеся? Кажу 

вам, що дівчата, а також дружини і матері повинні боротися за той благородний ідеал, яким я 

надихнув вас сьогодні. 

52 Це та настанова, яку дає вам Учитель Своїм словом, яке дає вам силу і любов. Працюйте і 

любіть, щоб ваше серце досягло миру і духовного блаженства, про які Я говорив вам у Нагірній 

проповіді. 

53 Не Я спускаюся до вас, а ви піднімаєтеся на "хмару", щоб почути Мій голос. 

54 У Третю Епоху Божественне Слово не стало людиною, воно прийшло до вас в духовній 

формі. Цій частині землі, на якій ви живете, судилося сьогодні отримати виконання Моїх обіцянок і 

Моїх порад. Саме тут Я пишу третій із Моїх заповітів, і саме тут Я зібрав вас, щоб ви чекали Мене. 

Бо ви такі ж самі, як і ті, що були в минулі часи. 

Подібно до того, як ви чекали Мене в той час, і ваше очікування було болісним, повним туги, 

підбадьорюваним лише світлом Моєї обіцянки повернутися, так і в Перший Час, коли брязнули 

ланцюги вашого рабства, ви переносили страждання бездомності, підтримувані надією на Мою 

обіцянку, дану вашим праотцям. Я випробовував вашу віру, ви заробили заслуги наполегливості, і, 

нарешті, ви отримали в нагороду володіння Землею Обітованою. 

55 Ви відкрили для себе нове життя. Народ забув своє колишнє рабство. Фальшиві боги 

трималися від них подалі. Гніт і неволя скінчилися, і кожен син Ізраїля відкрив свої очі і побачив, 

що сонце - його, діти - його, поля - його, що хліб смачний для нього, а плодів багато. 

Ви досягли великого прогресу, поки жили в межах мого закону. Але звістка про вашу велич 

дійшла до інших імперій і розпалила їхнє володарювання, і коли серед племен народу виник 

розбрат, на вас обрушилися інші народи, щоб знову зробити вас рабами і данниками імперій і 

царств. 

56 Моя справедливість відібрала у тебе цю землю, але водночас врятувала твою душу, щоб 

очистити її і відправити на пошуки того куточка землі, подібного до того, яким ти володів, чиє 

незаймане лоно дало тобі молоко і мед і було багате на благословення. 

57 До нього Я прийшов у бажанні до тебе. Тут знову Моя Присутність серед вас, просвіщаючи 

і підбадьорюючи вас, щоб ви знову не стали рабами ні світу, ні нижчих пристрастей. Ланцюги, які 

ви розірвали, не повинні змусити вас знову опуститися вниз, і навіть якщо ви відчуваєте, що ваше 

людське життя пригнічене, ваша душа буде звільнена від кайданів, щоб ви могли піднятися і 

побачити Мою істину. 

58 Всі свої страждання і нещастя сприймайте як горнило, що очищає вас, або ковадло, що 

загартовує вас, щоб ви були сильними на шляху сходження і очищення своєї душі. 

59 Я знаю, що ви страждаєте, бо Я куштую хліб ваш насущний і знаходжу його гірким. Я 

входжу у ваш дім і не відчуваю в ньому спокою. Я шукаю тебе в кутку твого нічного табору і 

знаходжу, що ти плачеш. Тоді Я даю вам відчути Свою присутність і даю вам Свою силу, щоб ви 

не впали під вагою болю. Ви живете серед страшних і всесвітніх болів і страждань, але з ваших 

вуст ніколи не злетить блюзнірство. 

60 Коли дні випробувань закінчаться, ви будете здивовані, що пройшли через них цілими і 

неушкодженими, і зрозумієте, що Я завжди був з вами. 

61 Я покликав вас у цей час, щоб дати вам нову можливість виконати вашу місію. Бо ви 

розділите свою спадщину з усіма своїми ближніми, бо Я люблю всіх однаково. 

62 Ви знайдете повний спокій для своєї душі, коли закінчиться ваша битва в Духовній Долині. 

Зараз ви є воїнами, які воюють за цю справу, і ви не повинні спати. 

63 Цей спіритуалістичний народ живе невідомо як. Світ не знає про ваше існування, сильні 

світу цього не помічають. Але наближається битва між спіритуалістами і християнами, між 
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спіритуалістами і юдеями. Ця битва необхідна для дійсності мого вчення в усьому людстві. Тоді 

Старий Заповіт об'єднається з Другим і Третім Заповітами в одну сутність. 

64 Багатьом з вас це може здатися неможливим, але для Мене це найприродніше, 

найправильніше і найдосконаліше. 

65 Коли Я жив серед вас як людина, Церква Мойсея була заснована і представлена князями, 

священиками і книжниками, які, хоча і володіли пророцтвами і знали про прихід Месії, не відкрили 

своїх очей, щоб побачити Мої знамення, і не відкрили своїх сердець, щоб відчути Мою 

присутність. Але, почувши слово Моє, вони опустили очі свої, бо дух їхній дав їм зрозуміти, що 

вони стоять перед Суддею. Але оскільки вони не були підготовлені, то не змогли пояснити Мою 

Присутність у такій формі, а оскільки вони сумнівалися в Мені, то змусили сумніватися і людей. 

66 Як мало хто відчував Мене! Як мало хто визнав, побачивши Мене, що Я Син Божий! 

67 Після моєї жертовної смерті почалася боротьба. Гоніння були великими для тих, хто йшов 

за Мною шляхом болю, наклепів і ув'язнень аж до смерті. Вони були вигнані з власної землі і 

поневірялися по чужих народах, сіючи Моє насіння, яке падало на родючі поля, де воно 

проростало, розквітало і приносило плоди. 

68 Коли учні Христового вчення зміцніли, вони шукали єднання з "першими", відкриваючи їм, 

що Бог, який дав закон через Мойсея, - це той самий Бог, який говорив устами Христа. 

69 Конфлікт був запеклим і скріплений кров'ю. Але в кінці його Моя воля була виконана, коли 

Заповіти Першого і Другого Одкровень були об'єднані в єдиний твір. 

70 Тому я кажу вам, що перш ніж Одкровення Третьої Ери буде об'єднано з попередніми 

Заповітами, ви повинні пережити велику духовну битву, яка оголошена. 

71 Не дивуйтеся, що об'єднання трьох Завітів не здійснилося в народі, який був призначений 

для цих одкровень у Третю Епоху. Не відбулося в Юдеї і об'єднання Першого Заповіту з Другим. 

Пам'ятайте, що навіть я не був пророком у себе на батьківщині. 

72 Не прагніть повторити чудеса минулих часів. Проникніть в суть Моїх вчень, щоб ви могли 

відкрити, що Я приходив у всі часи з єдиною метою - викупити вас. 

73 Ще раз кажу: не забувайте Закон через традиції. Я відкинув багато традицій, але навчив 

виконувати Закон. Але якщо в останні години, які Я провів з вами як людина, Я благословляв хліб і 

вино, перетворюючи їх (символічно!) на Моє Тіло і Мою Кров, щоб через них ви пам'ятали Мене і 

носили Мене в своїх серцях, то сьогодні ви повинні зрозуміти, що в цій Третій Ері вам більше не 

потрібні символи, бо Я пропоную вам Моє Тіло і Мою Кров духовно в Моєму вченні. 

74 Сьогодні я хочу, щоб ваше серце було хлібом і вином для вашого ближнього, щоб ви 

любили його, просвіщали його, підносили його до правди і любові. 

75 Я жодного разу не приходив як священнослужитель, жодного разу не відправляв з вами 

обрядів. Я був лише Учителем, який давав вам Своє вчення в притчах. 

76 Сьогодні людство поступово входить в духовну підготовку, великі землі потихеньку 

згинаються в міру розуміння своєї справи. Але ще не час забирати біль з цього світу. Бо люди 

знову повстануть проти Мене, використовуючи науку і сили природи як знаряддя помсти. Тому 

чаша страждань буде випита ще деякий час. 

77 Коли людство буде готове, мій голос зазвучить у кожному дусі, і люди зрозуміють, що 

немає іншої сили, немає іншої справедливості і немає іншої мудрості, крім моєї. 

78 Довга історія цього світу, довгий і шлях людства - з боротьбою його народів за досягнення 

кульмінації після того, як настав занепад і крах. Скільки крові пролито моїми дітьми, якою 

зачервоніла земля, скільки сліз чоловіків, жінок і дітей! Скільки гріхів і переступів! Але також: 

скільки доказів любові я отримав, скільки чеснот побачив! Проте, проживши так довго, ви все ще 

не досягли мети миру і спокути. 

79 "Останні бої" з їхньою гіркотою і "останніми вихорами" ще не настали. Всі сили ще мають 

бути кинуті в сум'яття, а атоми закрутитися в хаосі, щоб після всього цього настала млявість, 

виснаження, смуток і відраза, які дадуть видимість смерті. Але це буде година, коли вібруюче 

відлуння труби пролунає в чутливих духовних душах, сповіщаючи вам з потойбіччя, що серед 

людей доброї волі царство життя і миру наближається. На цей звук "мертві воскреснуть" і 
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проллють сльози покаяння, а Отець прийме їх, як "блудних синів", втомлених далекою дорогою і 

втомлених великою битвою, і запечатає їхні душі поцілунком любові. 

80 З того "дня" людина зненавидить війну. Він вижене зі свого серця ненависть і образу, 

переслідуватиме гріх і почне життя, пов'язане з відшкодуванням і відновленням. Багато хто відчує 

натхнення від світла, якого раніше не бачив, і візьметься за створення світу миру. 

81 Це буде лише початком часу благодаті, часу миру. 

82 Кам'яний вік вже далеко позаду. Пройде і вік науки, і тоді серед людей розквітне вік духу. 

83 Джерело життя відкриє великі таємниці, щоб люди могли побудувати світ, сильний наукою 

добра, справедливості та любові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 236 
1 Прийдіть до Мене втомлені, стражденні, скорботні, хворі, грішні. Бо Я вас утішаю, зціляю і 

прощаю вам. Я люблю і віруючих, і невіруючих. 

2 Втомленим кажу: "Ідіть сюди, бо Я звільню вас від важкого тягаря, який ви несете, щоб 

замість нього ви могли нести хрест, який вам належить нести на цьому шляху, позначеному Моєю 

любов'ю". 

3 Хвору людину, яка втратила будь-яку надію на зцілення, Я зцілю і підніму до істинного 

життя. 

4 Душі і тіла, Я зцілюю вас зараз, бо Моє милосердя сходить, щоб зцілити всі страждання. 

5 Я завжди шукав вас, і в моменти випробувань ясно виявляв Себе. Пам'ятайте, що в самотній 

пустелі, коли людям загрожував голод, Я послав вам манну як послання любові. Коли люди 

відчували спрагу, Я змушував скелю розверзтися, і з неї било джерело, яке запалювало віру в 

зачерствілих серцях. 

6 Чи не здається вам, що це прагнення до любові, до миру і до правди, яке ви підносите Мені 

в цей час, - це голод і спрага душі? Чи не здається вам, що Моє Слово в цей час - манна і 

кришталево чиста вода, які Я послав вам, щоб запалити вашу віру і підбадьорити ваші серця на 

цьому шляху, який нагадує вам пустелю Першої Ери? 

7 Навіть якщо вони безпосередньо відчувають Мої докази любові, серця багатьох 

залишаються закам'янілими, і тому блукання для них довше і важче. 

8 Розумію: Хто не вміє приймати Моє милосердя, той не зможе передати його на своєму 

шляху. Але Я послав вас на землю не тільки для того, щоб ви отримували Мої блага, але щоб ви 

несли Моє милосердя ближньому. 

9 Блаженний, хто, здійснюючи милосердя, буде здивований тілесною смертю, бо душа його 

знайде свій дім, бо ви пришельці на цій землі. 

10 Якщо, прийшовши в Мою Присутність, ти принесеш свій меч пошарпаний або зламаний, Я 

благословлю тебе, бо ти хоробро бився. Хтось прийде раніше, хтось пізніше, але прихід і відхід 

душ триватиме доти, доки остання, виконавши своє завдання, не прибуде до своєї оселі вічного 

спокою. 

11 Нині Я випробовую тих, хто вже не повернеться на цю землю. Тим часом світ 

продовжуватиме залишатися домом для чоловіків, жінок, людей похилого віку і дітей, які 

очищаються і очищають себе, щоб наблизитися на крок до досконалості, щоб бути готовими, коли 

їх покличуть. 

12 Відчуйте Мою милість - ви, що піднесли свою душу, щоб почути Мене в нескінченності. 

13 Ще раз, моя прокламація з вами. 

14 Я посилаю світу послання любові, послання прощення для цього людства, яке недооцінює 

себе. Я хочу, щоб люди любили один одного чистою любов'ю Отця. 

15 Вас, хто вчиться у Мене, Я назву послами цієї любові, бо ви залишаєте на своєму шляху 

слід милосердя і братерства серед своїх ближніх. 

16 Кожна духовна душа виникла з чистої думки про божественність. Тому душі-духи є 

досконалим витвором Творця. 

17 Після того, як матеріальна робота була завершена і земля дала вам притулок, Я послав 

перші душі, які втілилися в людей. Коли душа на короткий час потонула в пастках і безоднях 

матеріального світу, як тоне перлина в морських глибинах, Отець, який не відмовляє у Своїй 

милості жодному зі Своїх дітей, простягає їй руку допомоги, щоб врятувати її, надаючи необхідні 

засоби на її шляху для досягнення свого піднесення. 

18 Ви вже врятовані, і в цей час, коли людство занурюється в безодню, я буду посилати людям 

це послання надії і віри в порятунок через ваше посередництво. 

19 Ваше слово буде подібне до мого, яке було подібне до тонкого долота, що не змогло 

поранити ваші серця: Це була ласка. Тому, чим довше її слухаєш, тим більше відчуваєш, що вона 

повертає тобі втрачене сяйво, бо стаєш все більш розуміючим і одухотвореним. 
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20 Це вчення, яке називається спіритуалістичним, тому що воно розкриває духовне, є шляхом, 

вказаним людині, яким вона прийде до пізнання, служіння і любові до свого Творця. Це книга, яка 

вчить людей любити Отця у своєму ближньому. Духовність - це закон, який приписує добре, чисте, 

досконале. 

21 Обов'язок дотримуватися цього закону стосується кожного. Але це нікого не примушує його 

виконувати. Бо кожна душа користується свободою волі, щоб її боротьба і всі її вчинки були 

зараховані на суді як її власні заслуги. 

22 Отже, визнайте, що це вчення є покликом Божественної любові, яка просвітила і зігріла всіх 

Моїх дітей, від першого до останнього. 

23 Для того, щоб ви врешті-решт зрозуміли, відчули і прожили ці вчення, Я чекав, поки ваша 

душа, а також ваш інтелект матимуть всю ясність, необхідну для інтерпретації Моїх одкровень 

цього часу. 

24 Сьогодні ваш духовний розвиток великий, як і осягнення вашого інтелекту. Якби це було не 

так, я б вам не дзвонив. Бо якби ви Мене не зрозуміли, то заплуталися б. Бо якби ви Мене не 

зрозуміли, то заплуталися б. Я дав твоїм устам здатність і дар "слова", щоб вони могли виражати і 

передавати духовні знання і словесне натхнення. 

25 Велич Мого вчення ніколи не піддавалася впливу людського розуму. Так само, як і в цей 

час, коли Я говорю устами глашатая, значення слова, що виходить з його вуст, не приписується 

людині. 

26 Шлях душі починається і закінчується в Мені. Цьому знову вчить вас Учитель. 

27 Той, хто своєю наполегливістю, своїм розвитком і своєю любов'ю до вчення Отця досягнув 

певної духовності, буде спіритуалістом, навіть якщо його вуста не говорять про це. 

28 Той, хто має віру і проявляє щедрість у своїх вчинках, буде відображати те, чим володіє 

його дух. 

29 Цей світ, закручений вихором, досягне піку своєї аберації. Але після цього вона поступово 

увійде в еру досконалості. 

30 До того, як закінчиться 1950 рік, ви станете свідками багатьох подій: Народи починають 

війни, нові доктрини, конфлікти і лиха. Ви знаєте, що все це - знаки, які знаменують кінець Мого 

Слова - знаки, які згодом будуть розпізнані людством як вказівка на те, що Вчитель був з людьми в 

передвіщений час. Але це Слово, опікунами якого Я зробив вас, вистоїть, дійде до багатьох 

сердець, бо істина, досконала в ньому, не може пройти непоміченою. Це покладе початок часу 

духовного розвитку і відродження світу. 

31 Якщо людина виявиться занадто слабкою, щоб сповістити про цей час, Природа засвідчить 

його своїми "голосами" і розбудить тих, хто дрімає. Але з кожним, хто підготує себе, це буде голос 

Духа, який буде говорити про нову епоху, в яку людство незабаром увійде. 

32 Тоді ті, хто вважав себе сильними у світі, відчують себе слабкими. Сильний побачить, як він 

втрачає свою владу, а ті, хто вважав себе слабким через смирення, стануть сильними через міцність 

своєї душі, свою силу і своє розуміння. Бо тоді духовне буде панувати. 

33 Зрозумійте Моє слово, бо Я даю вам Своє світло, щоб ви досягли мети. 

34 Я приходжу до вас шляхом, підготовленим Іллею, щоб осяяти своїм світлом улюблене дитя, 

яким є людство. Я прийшов не для того, щоб судити ваші гріхи, і не для того, щоб споглядати ваші 

плями. Я приходжу лише для того, щоб перетворити невігласа в мого учня, а учня в мого учня, щоб 

завтра ви всі стали майстрами. 

35 Оскільки ви маєте таку складну місію серед людства, ви не повинні ходити, як сліпі, не 

повинні залишатися в невігластві, не повинні проявляти слабкість. Подумайте і ви зможете 

зрозуміти свою відповідальність. Приготуйтеся, бо ваш дух повинен буде показати Отцеві плід 

своєї місії. Але заспокойте свої серця і продовжуйте слухати Мене, поки Я говорю через людський 

розум. 

36 Я послав твою душу на землю, щоб виконати цю місію, незгладимо закарбувавши в її душі 

Мій Закон, а також звернувся до неї, щоб відкрити їй велике вчення і дати приклад любові і 

смирення, щоб вона знала, як зустрічати своїх ближніх, нести їм Добру Новину і дозволити їм 

брати участь у Моєму світлі. 
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37 Моє Слово подібне до бенкету, на який Я запрошую всіх їсти і пити. Бо зі Мною не тільки 

втілені душі - ні, божественним концертом Моїх навчань насолоджуються і жителі "духовної 

долини": Бо Моє вчення універсальне. 

38 Почувши мій голос, деякі, як і інші, відчувають полегшення від своїх гріхів, і вони 

вирушають слідувати моїми слідами, несучи свій хрест. Але після того, як ви відчули цей мир і 

освіження в Моїх грудях, ви повернули свій погляд назад до цього людства, щоб зрозуміти його 

трагедію. 

39 Споживаючи хліб вічного життя за Моїм столом, ви думаєте про духовний голод ваших 

ближніх. Відчуваючи прохолоду і тінь цього дерева, ви подумали про тих, хто перетинає пустелю, 

змучений сонцем, голодом і спрагою, іноді обманутий відблиском удаваного оазису. 

40 Благословляю вас, бо ви відчуваєте біль інших. Моліться і працюйте, бо у вас є все 

необхідне для полегшення страждань і зцілення хвороб. 

41 Вам не потрібно давати клятву, що ви підете за Мною. Обіцяйте собі бути вірними Мені, 

стійкими і слухняними, і залишатися вірними своїм рішенням. 

42 Моє слово стає ласкою, щоб учень зрозумів, що настав час викласти і застосувати те, чого 

він навчився. 

43 Слово Моє, як промінь світла, освітить ваше розуміння, о любі люди, і висвітлить ваш 

шлях. 

44 Зосередьтеся на найпотаємнішій частині свого серця, бо той, хто не підготує себе, не відчує 

Моєї Присутності. Він почує голос глашатая, але не отримає божественної суті, яку Я посилаю вам. 

45 Зробіть зі свого серця чисте джерело, з якого ви отримаєте струмінь найчистішої води, що є 

Моєю мудрістю. 

46 Це день пам'яті: в день, подібний до сьогоднішнього, Я освятив своїх перших носіїв голосу, 

щоб через них оголосити Мої нові директиви і Мої нові одкровення. Дух Іллі засяяв через Роке 

Рохаса *, щоб нагадати вам про шлях, який є законом Божим. 
*

 
 Ім'я цього першого носія голосу вимовляється як "Роке Рохас". 

47 Момент був урочистий, душа присутніх тремтіла від страху і захоплення, як тремтіло серце 

Ізраїлю на горі Синай, коли проголошувався Закон; як тремтіли учні, коли бачили преображення 

Ісуса на горі Фавор, коли Мойсей та Ілля духовно з'явилися праворуч і ліворуч від Учителя. 

48 Це 1 вересня 1866 року стало народженням нової епохи, світанком нового дня: "Третьої 

ери", що настала для людства. 

49 З того часу багато пророцтв і багато обітниць, які Бог давав людству протягом тисячоліть, 

невпинно здійснюються. Вони здійснилися у вас, чоловіки і жінки, які населяють світ у цей час. 

Хто з вас, можливо, був на землі, коли виголошувалися ці пророцтва і давалися ці обіцянки? Я 

один знаю; але головне, щоб ви знали, що Я обіцяв вам, і що Я зараз виконую це. 

50 Чи знаєте ви про ту "хмару", на якій учні бачили, як Я возносився, коли востаннє явив їм 

Себе? Бо воістину написано, що Я повернуся "на хмарі", і Я сповнив це. 1 вересня 1866 року Мій 

Дух прийшов на символічній хмарі, щоб підготувати вас до прийняття нового вчення. Після цього, 

в 1884 році, Я почав давати вам своє вчення. Я прийшов не як людина, а духовно, обмежений 

промінчиком світла, щоб він спочив на людському розумі. Це засіб, обраний Моєю Волею, щоб 

говорити з вами в цей час, і Я віддам вам належне за віру, яку ви маєте в це Слово. Бо не Мойсей 

веде вас через пустелю до Землі Обітованої, і не Христос як людина дає вам почути своє Слово 

життя як шлях до спасіння і свободи. Зараз до ваших вух доноситься людський голос цих істот, і 

необхідно одухотворити себе, щоб відкрити божественну сутність, в якій присутній Я. Тому кажу 

вам, що гідно того, щоб ви вірили в це слово, бо воно дається через недосконалі істоти. 

51 Заслуга буде більшою, ніж у тих, хто увірував у Мене в Другу Епоху, і ніж у тих, хто йшов 

за Мойсеєм по пустелі. Але ви ні на мить не будете відчувати брак керівництва, бо Моє Слово не 

було розпливчастим або неточним, але є чітко визначеним і досконалим вченням. Більш того, вас 

завжди буде охороняти дух Іллі, який прийшов в цей час, щоб пробудити світ і прокласти шлях 

душі людини для входження в мою духовну присутність. 
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52 Благословенний народе: Ця хвилина спогадів нехай буде сповнена радості для вашої душі, а 

також буде присвячена пам'яті про всі вчення, які Я даю вам. Тренуйте свій розум і відкривайте 

свої серця, щоб Я міг влити в них Свою благодать. Забудьте на мить про дрібниці світу і 

наблизьтеся до Мене духовно. 

53 Ви знову чуєте Моє Слово через людського носія голосу, який хоч і обраний Мною, але не 

стоїть над вами і не має в собі нічого божественного. Вони - рупори Мого Слова, ще недосконалі 

створіння, хоча піднесеність їхньої душі дозволяє їм вступати в спілкування з Отцем. Слухайте 

навчальну мову тонким вухом, щоб вона пройшла через ваш мозок незамутненою. І нехай вона, як 

промінь світла, засяє у вашому серці. Тоді божественний сенс дійде до вашої душі, як хліб вічного 

життя. 

54 Коли ви підготуєте себе таким чином, ви відчуєте, що Я дійсно був з вами. 

55 Я не хочу, щоб ви були традиціоналістами, але це Моя Воля, щоб ви пам'ятали всі ті події, 

через які Я давав вам Себе знати і давав вам приклади і вчення. Пам'яттю святкуйте свято у своїх 

серцях, тоді ваші кроки на шляху будуть твердішими. 

56 У 1866 році Я знову проголосив Закон серед мого народу і таким чином відкрив нову 

духовну епоху, виконавши свою обіцянку, яку Я дав вам у минулі часи. З тих пір мій Святий Дух 

сяє променем з небесної тверді, а голоси моїх ангелів чути і на землі. 

57 Нині - Третя Епоха, в якій Я об'єднав в один Закон Заповіді, що Я дав вам через Мойсея, - 

Вчення Любові, що Я дав вам як Ісус у Другій Епосі, яке було підтвердженням попередньої. Зараз, 

у цей час, Я даю вам це вчення як маяк, як рятувальну шлюпку, як драбину до досконалості, щоб 

ви могли досягти висхідної еволюції вашої душі. 

58 Я даю вам Своє вчення у великій простоті і ясності, щоб ви знали, як відповідати як добрі 

спіритуалісти тим, хто може запитати вас, хто ви - Мойсеї чи християни. 

59 До того, як вам був відкритий Закон Першої Епохи, ви жили за природним законом, 

заохочувані людьми, через яких Я рекомендував вам чесноти, через яких Я відкривав Свою істину і 

Свою справедливість - людьми, через яких Я відкривав Себе як Бог добра і любові. 

60 Народом, який зміг залишитися в страху перед істинним Богом і зберегти визнання Бога 

справедливого і доброго, був народ Ізраїлю. Але цей народ не знав конкретного і твердого закону, 

поки Отець, бачачи небезпеку впасти в язичництво та ідолопоклонство, не послав зі Свого лона 

сильного духом чоловіка, щоб передати через його посередництво Закон Божий для людей, 

написаний на живому камені. Цією людиною був Мойсей - визволитель і законодавець, який з 

непохитною вірою і великою любов'ю до Господа і до свого народу привів маси людей на 

відповідну землю, щоб побудувати святиню і принести поклоніння, угодне живому і невидимому 

Богу. 

61 Визнайте, що Я надихав вас з найдавніших часів до одухотворення. З даруванням Закону на 

Синаї Перша Ера для людства досягла свого апогею. Той перший Емісар був як зірка в пустелі, був 

вказівним пальцем, що вказував дорогу, був порадником і законодавцем, був хлібом, коли давав 

про себе знати голод, і водою, що втамовувала спрагу. Він був добрим супутником у самотності 

пустель і провідником народу до воріт омріяної землі. 

62 Коли Христос з'явився серед людства в лоні цього ж народу, минуло багато століть після 

Мойсея. 

63 Це був світанок нового дня для людей, які чекали приходу Божественного Вчителя, який 

народився серед людей і дожив до того, щоб навчити їх другій частині Книги Життя. 

64 Ви пізнали Бога справедливості. Але тепер Він прийшов, щоб показати Себе як Бога любові 

і Своїм словом і ділами приготувати новий час, нове життя для душі. Друга Ера і все, чому Я 

навчав вас Своїм Словом, Своїми чудесами і прикладами, аж до кульмінації в Моїх Страстях, - це 

був аркуш Закону Любові, який Я написав для вас. 

65 Тепер, у Третій Ері, Ілля відкриває свій дух як посланник і предтеча Святого Духа, кажучи 

через людський розум: "Ось Ілля, пророк Першої Ери, той самий, що згодом з'явився на горі Фавор 

з Мойсеєм та Ісусом при преображенні Христа перед учнями. 

66 У Іллі є ключ, яким він відкрив Третю Епоху, новий час. 
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67 Тепер ви можете зрозуміти те, що не змогли зрозуміти навіть самі апостоли з деяких Моїх 

одкровень. 

68 Ілля - це промінь Божий, світлом якого він розвіє вашу темряву і визволить вас від рабства 

цього часу, яке є рабством гріха, і який проведе вашу душу через пустелю, поки вона не досягне 

"Землі Обітованої" в лоні Божому. 

69 Знайте трьох посланців Божих, через яких ви отримали Закон і найбільші одкровення. 

70 Нинішній час був для вас часом світла, в якому вам були роз'яснені одкровення минулих 

часів і дані пророцтва про те, що має статися. 

71 Але цей час проголошення Мене за допомогою інтелекту глашатая скоро мине, і тоді 

настане час благодаті і одухотворення, коли той, хто підготує себе, зможе говорити зі Мною 

духовним чином. 

72 Коли в серцях людей утвердиться Моє Царство, коли спокуса буде повалена і людина 

полюбить Мене понад усе, цей світ стане обителлю великих душ, де люди будуть по-справжньому 

любити один одного і вмітимуть з милосердям приймати нужденні душі, щоб оновити їх і 

наповнити мудрістю. 

73 Ви не знаєте сьогодні, в якому вигляді Я відкрию Себе всій Землі після 1950 року. Але Я 

пробуджую вас, бо ви відчуєте, що дари і здібності духу візьмуть гору над почуттями тіла, і 

людство відчує, що живе в новому часі, часі діалогу духу з духом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 237 
1 Вітаю вас, учні та студенти. Ви наполегливо виконуєте мої вказівки. Ваш Учитель 

приходить до вас, бо настав оголошений час, в який я покликав вас, щоб допомогти вам зробити 

перші кроки на шляху одухотворення. Ви знаєте перші вогні цього періоду, який розпочався в 1866 

році і про який ви не знаєте, коли він закінчиться. 

2 У 1950 році Моє Слово через людський розум припиниться. Але Я продовжуватиму навчати 

вас вищою мовою: мовою духу. 

3 Якщо ви виконаєте свою місію, народ Ізраїлю, ви залишите приклад, і після вас прийдуть ті, 

хто повинен продовжити цю справу. Ви будете навчати істинної молитви, ви будете проповідувати 

любов і свідчити про неї своїми справами. Коли народи почують Ваші слова, вони будуть 

спонукатися до роздумів і глибокої молитви, щоб знайти рішення своїх серйозних конфліктів. І Я, 

Отець, зійду до всіх, щоб підбадьорити і наставити всіх Своїх дітей. 

4 О людство, ти голодуєш і жадаєш Мого Слова, тоді як народ Ізраїлю має його більш ніж 

достатньо! Ви не бачили, як Святий Дух зійшов на людство. Я прийшов просвітити ваші душі і 

закликаю вас втретє. Я хочу, щоб ви відкрили свої серця і впустили цього "Мандрівника", щоб він 

увійшов і вийшов з усім тим, чого вам не вистачає. Відкрийте ваші вуха, і Моє слово увійде у ваші 

серця, як цілющий бальзам. Ви відчуєте Мій мир, і Моє світло освітить ваш шлях, і ви зможете 

побачити те, що прийде. 

5 Я поруч з вами у великих і малих випробуваннях. 

6 Я готую долину, де зберу всіх Своїх дітей для Великого Вселенського Суду. Я буду судити 

з досконалістю, Моя любов і милосердя охоплять людство, і в той день ви знайдете спокуту і 

зцілення від усіх ваших зол. Сьогодні, коли ви спокутуєте свої гріхи, нехай очиститься ваша душа. 

Так ви будете готові прийняти від Мене спадщину, яку Я передбачив для кожного з вас. 

7 Якщо Я покликав народ Ізраїлю раніше і підготував його як Первістка, то це тому, що він 

завжди ніс послання Моєї Божественності для людства. Це Мій посланець, який несе на устах Мою 

суть, а в серці Мою істину. 

8 Ти поступово усвідомиш свої помилки, зрозумієш, чому ти спіткнувся, бо Моє світло осяє 

твоє єство, і твоє серце, яке закрилося від Мене, знову відкриється, і з нього вирветься потік 

кришталево чистої води. 

9 Я говорю з вами з потойбіччя. Коли ти піднімеш свою душу, ти зможеш побачити Мене. 

Вам ще треба пройти певний шлях еволюції, щоб настав день вашого повернення до Мене. Я, ваш 

Батько, підсолоджуватиму ваші дні, дам вам мир, щоб ви змогли подолати останнє велике 

випробування, яке на вас чекає. 

10 Пророцтва, що стосуються цього часу, зараз збуваються. Ті, хто спав, були вражені, 

побачивши те, що відбувалося. Причина в тому, що вони не читали в книзі пророків, у книзі 

вашого Бога. Але Я зроблю з вас учнів Моїх, які будуть знати, як тлумачити Моє слово на всі часи. 

11 Людство поступово пробуджується. Всі чекають світла нового дня, світанку, який повинен 

з'явитися, щоб принести мир, розуміння і світло, яке осяє все для них ─ силу, яка змусить все, що 

було спотворено в своєму фундаментальному принципі, повернутися до порядку. Вони також 

чекають на Провідника, який виправить недосконалості, який дасть здоров'я хворим і воскресіння 

"мертвим". 

12 Це світло вже було серед людей, говорить вам Учитель, але ви не впізнали його. 

13 Я допомагаю вам відновити все, що ви зруйнували. 

14 У прийдешній час поширення Мого Слова ви не повинні нічого фальсифікувати. Не робіть 

це вчення складним для розуміння. Якщо ви підготуєтесь у дусі та правді, то матимете добру 

відповідь для тих, хто вас запитуватиме. Ти покажеш нескінченний світ світла, ти скажеш про 

простоту мого вчення, яке відображає мою щирість, мою мудрість і мою правдивість. 

15 Ти скажеш їм, що з Моїм приходом в цей час, пророцтва і Мої обіцянки, дані в минулі часи, 

будуть виконані. 

16 Цей Ілля прийшов переді Мною, щоб приготувати шлях, яким прийде Моя Божественність. 

17 Що він закликав душі до молитви і зібрання та сповістив, що настав час Святого Духа. 
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18 Всі ці вчення, до яких ви звикли, стануть великим одкровенням для ваших ближніх і 

змусять зазвучати найчутливіші струни їхнього єства. 

19 Прояв Мого Духа через людину, прихід Іллі, присутність духовного світу в якості 

порадника - все це ви будете їм свідками, а вони, в свою чергу, будуть свідками інших духовних 

проявів, якими вони підтверджують Моє Слово. 

20 Не задовольняйтеся тим, чого ви досягли до цього часу. Наскільки більше ти можеш 

примножити свої знання про Моє вчення, якщо будеш практикувати чесноти. Я завжди буду 

відкривати вам нові вчення, щоб підбадьорювати вашу душу на шляху розвитку. 

21 Відпочиньте на кілька миттєвостей, любі люди, почуйте і осягніть слово Вчителя. 

22 Ви готуєте себе до досягнення мети. Готові ті, хто отримав у своєму розумінні благодать 

передавати Моє слово. Уважно слухають Моє вчення ті учні, які зрозуміли спіритизм, це вчення, 

що робить з того, хто його приймає, нову людину. 

23 Ви ще мої учні, яких я ще не можу назвати майстрами. Тому продовжуйте тлумачити Моє 

вчення, беручи за основу його зміст і простоту. Не ускладнюйте його своїм тлумаченням і 

працюйте над тим, щоб серед цього народу була єдність у тлумаченні, щоб між вами не виникало 

розбрату. 

24 Ви зустрінете на своєму шляху тих, хто, знаючи, що ви - учні Духа Істини, задасть цілком 

природне для того, хто хоче знати більше, ніж він знає, питання: "А що таке потойбічне?". Потім ти 

поясниш їм перетворення, якого зазнає душа, коли вона більше не живе в людському тілі, щоб 

оселитися в духовних областях. Ніхто ще не знає цього життя у всій його повноті. Це завжди була 

думка, яка займала людину, питання без відповіді, яке викликало її цікавість. Скільки людей 

скористалися цією духовною потребою в знаннях і розумінні, щоб нажитися на невігластві, 

посіявши насіння неправди в довірливих серцях. Ніхто не може з повною впевненістю сказати, 

яким буде потойбічне життя. Ніхто не може з точністю сказати, яка там душа, і яким чином живе 

людина в інших світах життя. 

25 Людський розум все ще занадто обмежений, щоб осягнути те, що тільки вищий дух може 

розпізнати і збагнути. Обмежтеся поки що розумінням і поясненням того, що відкрило вам Моє 

вчення, що містить в собі нескінченне світло і служить міцним фундаментом для вашого духовного 

майбутнього. Не давайте волю своїй уяві, даючи пояснення цим таємницям, бо вони здадуться 

людству дивними теоріями; але Моє вчення ґрунтується на істині. 

26 Я пояснюю вам кожне одкровення, щоб не залишилося нічого, що не було б вами правильно 

зрозуміло. Поки що вам не потрібно знати більше того, що Я відкрив вам. Бо якби ви розуміли 

більше духовного життя, ніж було відкрито вам Мною, то втратили б інтерес до цього життя, впали 

б у містицизм або в екзальтацію. Ви жили б у марному спогляданні і більше не виконували б тієї 

важливої місії, яку ви повинні виконувати у світі. 

27 Багато хто намагався дослідити оселю душі, не маючи змоги зазирнути за межі дозволеного. 

Але тим, хто запитує: "Як світ духів спілкується через людський розум?", Я відповідаю так: 

використовуючи ваші здібності розуму та інтуїції, як це робить ваша власна душа. 

28 Моє вчення в цей час, як і в "Другий Час", потрясе людство. Лицемірам доведеться 

зіткнутися з правдою. Брехня скине свою маску і засяє правда. Правда переможе брехню, яка 

огортає цей світ. 

29 Людина зможе осягнути і визнати все, що містить в собі розум і істину; але все, у що її 

примушували вірити, навіть якщо вона не розуміла цього, вона відкине сама. Тому моє вчення буде 

поширюватися, бо воно випромінює світло, якого потребують люди. Значна частина цієї роботи 

належить вам, відкриваючи її початок і мету вашим ближнім. 

30 Стережіться змінювати його, бо це скарб, який Я довірив вам і який ви повинні повернути 

Мені. Ваша відповідальність велика ─ менш велика відповідальність тих, хто не чув Моє Слово 

безпосередньо. Бо в той час, як вони діють у невігластві, ви робите це в повній впевненості, 

знаючи, що ви можете прийняти, а що повинні відкинути. Коли ви відчуваєте небезпеку і впадаєте 

в спокусу, ви робите це добровільно, з повним усвідомленням того, що робите. У вас більше немає 

ніяких виправдань для того, щоб діяти погано. 
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31 Там, де тіло хоче творити свою волю, доведіть силу і перевагу своєї душі. Яка користь від 

набутих знань, якщо їх не застосовувати? Ви маєте перед очима книгу мудрості, яка пояснює вам, 

що ви повинні робити в кожному кроці, який робить душа. Якщо ви егоїстично закриєте цю книгу і 

не будете користуватися її знаннями, щоб домінувати або керувати вами, - як ви тоді зможете 

проповідувати її істини, коли ваші справи доводять протилежне тому, чого ви хочете навчити? Як 

ти можеш служити своїм побратимам, коли сам стоїш на їхньому шляху? Як ви будете піднімати 

полеглих, коли у вас не вистачає сил навіть на те, щоб підняти самих себе? Пам'ятайте: якщо ви 

хочете зробити благотворний вплив на своїх ближніх, ви повинні подавати гарний приклад. 

32 Не забувайте, що правда завжди буде перемагати з вами. 

33 Щоб дійти до кінця цього шляху, вам доведеться подолати багато перешкод. Той, хто 

переміг спокусу, має найбільшу заслугу. 

34 Робота на моїх полях важка, але сповнена задоволення. 

35 Не закривайте вуха на голос совісті. Бо перед ногами може бути прірва, а ставши на слизьку 

стежку, важко повернутися назад. 

36 Збирайте духовну манну, яка сходить на вас, щоб вона живила вас протягом усього 

переходу через пустелю. 

37 Ось оазис, мандрівнику. Відпочиньте кілька хвилин під цією пальмою і відновите втрачені 

сили. Пам'ятайте, що попереду ще довгий шлях, і вам знадобляться сили, щоб дійти до його кінця. 

38 Що може зупинити вас на шляху? Які у вас є страхи? Моліться і ви усунете перешкоди. 

Вірте в молитву, і ви побачите, як неможливе стає можливим. 

39 Ви повинні бути сильним народом, щоб перемогти, і ніщо не дасть вам більшої сили, ніж 

виконання мого закону. 

40 Багато спокус, переслідувань і підступів прийде на вас. Будуть і ті, хто з задоволенням 

встелятиме ваш шлях терням. Але з усього цього ви вийдете переможцями, якщо будете довіряти 

Мені, якщо збережете єдність і якщо будете наполегливо слідувати Моїм настановам. 

41 Цей народ тут буде збільшуватися з кожним днем. І хоча натовпи, які поспішають слухати 

Моє слово, здаються вам сьогодні великими, істинно кажу вам, вони виявляться малими, коли ви 

порівняєте їх з тими, що зберуться після Мого відходу, в час вашого свідчення. 

42 Я повинен сказати вам, однак, що новина про Новий Народ Господа не пошириться до тих 

пір, поки ви не доведете, що ви гідні, через вашу єдність і братерство, великих чудес і доказів сили, 

які Я маю в запасі для Мого народу. 

43 Я не прошу вас приносити жертви, Я не прошу найвищої досконалості, Я прошу лише 

безповоротної рішучості виконувати Мої заповіді і трохи милосердя по відношенню до вас і ваших 

ближніх; все інше зроблю Я. Але коли ви сміливо зробите цей крок, Я попрошу вас зробити ще 

більший, щоб ви не затримувалися в пустелі, бо це не ваш дім. Ви знаєте, що в своєму розвитку 

ваша душа знайде благословенну землю обітовану, куди Я направляю ваші кроки. 

44 Ніколи не кажіть: "Я багато боровся, але ніхто не бачив моїх зусиль і моїх жертв". Не 

забувайте, що Я бачу кожен ваш крок і фіксую кожну вашу справу. Не чекайте нагород від світу, не 

чекайте розуміння чи повної справедливості від своїх сусідів. Довіртеся Мені, бо істинно кажу вам, 

що Я ніколи не залишу того, що справедливо належить вам у нагороду. 

45 І не думайте, що для того, щоб зібрати свій урожай, ви повинні обов'язково померти - ні, 

деякі плоди будуть дані вам вже в цьому житті, як нагорода за ваші заслуги за життя людського. З 

іншого боку, ті заслуги, які були духовними, залишаться невиплаченими до того часу, поки не 

прийде час, коли ви опинитеся в потойбічному світі. 

46 Нехай буде світло у вашому розумі, о люди, щоб ви могли розуміти, а потім практикувати 

божественне слово натхнення. 

47 Улюблені учні! Приходьте до Мене після того, як очистите своє серце, як посудину зовні і 

зсередини, щоб прийняти Моє Слово. Все, що виходить від Мене, - чисте. І якщо ви хочете пізнати 

Мене, то повинні підготувати себе чистим серцем, щоб ви могли прийняти духовний зміст Мого 

Слова, зрозуміти його значення і згодом застосувати його на практиці. 

48 Любіть і поважайте один одного, незалежно від вашої віри, ідеалів і духовного стану. 

Практикуйте одностайність, також прощайте. Не втручайтеся в справи інших, щоб судити їх. Але 
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якщо ви бажаєте заступатися, то робіть це, і настане день, коли ви об'єднаєтеся і будете прагнути 

до одного і того ж ідеалу. 

49 Я перевірив вашу благодійність на міцність. Я поставив вас на шлях хворих, стражденних і 

втомлених великими болями цього часу. Я послав незліченні випробування в лоно ваших сімей, 

щоб ви мали можливість застосувати моє вчення. Ви страждали серед своїх близьких і гаряче 

просите Мене за них. Але я кажу вам: Просіть Мене і про незнайомців, про всіх, хто перетинає ваш 

шлях, як ви робили це для своїх батьків або для своїх дітей, щоб ви могли проявляти справжнє 

милосердя. 

50 Біль зробив серця чутливими, і в бажанні знайти розраду вони шукають Мене. Я направляю 

їхні кроки і знаю потрібний час, коли вони приєднаються до Моєї Роботи. Є багато тих, хто ще не 

готовий почути Мене, і їхні кроки Я буду стримувати до тих пір, поки вони не будуть готові 

прийняти Мої одкровення. 

51 Щоб повірити в мою роботу, потрібна віра. У ньому все духовне. Я не давав вам 

матеріальних проявів. Я лише попросив вас піднятися, щоб увійти в Мою Присутність і відчути 

Мою любов і Моє милосердя, що огортають вас. 

52 Я приготував очі духу, очі віри, щоб ви могли бачити Мене, і Я зберіг почуття ваших 

сердець чистими, щоб Я міг ними користуватися. Ваші дари все ще приховані, але Моє Слово 

пробудить їх, щоб ви могли розпочати свою місію. 

53 Все, що Я помістив у твоє оточення, досконале і приємне, і все ж Я бачу, що ти нещасливий, 

що ти не задоволений своєю долею, і це тому, що ти не збагнув життя, не зрозумів свого істинного 

призначення. Не Я буду перераховувати блага, які Я дарую вам, але це ви з вдячності визнаєте 

любов, яку Я виявляю до кожного, і добро, яке Я дарую вам. 

54 Я послав тебе, щоб ти виправився, бо Я люблю тебе і хочу бачити тебе чистим і гідним 

Мене. Ви знайшли свій шлях, усіяний терням, як Ісус у Другій Ері, і це тому, що Я хочу, щоб ви 

брали Мене за приклад, вчилися боротися так, щоб після кожної перемоги, яку ви здобудете, ви 

ставали сильнішими. Я підготував все для вашого благополуччя. Все створено за Моєю любов'ю і 

Моєю справедливістю, бо Я - Отець і невблаганний Суддя, який не поступається у Своїх рішеннях. 

55 Улюблені, дозвольте Мені творити Мою Волю. Підкоряйтеся Моєму Закону, і Я поведу вас 

до миру і духовної слави. Така доля всіх Моїх створінь. Візьми свій хрест і йди за Мною. 

56 Ви сповнені обдарувань, у вас є розум, воля і розум, щоб робити свою справу. Ваш шлях 

розвитку довгий, бо ви постійно зупиняєтесь. Якби ви стали на прямий шлях, шлях самозречення і 

виконання місії, ви були б щасливі, ви цінували б життя, ви вміли б любити, ви усвідомлювали б 

цінність своїх духовних дарів і не жадали б того, що мають інші. 

57 В основі моєї роботи лежить свобода. Я просвітлюю твою душу, щоб ти міг пізнати Мене. 

Ти - привілейоване створіння, яке Я створив "на Свій образ і подобу", і в тебе Я вклав Свої дари 

благодаті. 

58 Драбина, по якій ви будете підніматися, велика, і ви не знаєте, на якому щаблі розвитку 

перебуваєте. Шлях, яким ви йдете сьогодні, визначений для вас відповідно до вашого розвитку. Бо 

все пов'язане і підпорядковане незмінним і вічним законам. 

59 Храм, про який Я говорю з вами в алегорії, - духовний. Це не будівля, побудована з каміння, 

а храм любові, віри людини, яка хоче парити, поки не досягне Мене. На закладеному вами доброму 

фундаменті будуватимуть наступні покоління. 

60 Великою буде радість останніх, коли Я подарую їм Свою роботу, Своє Слово. Як вони 

шукали Мене! Скільки вони вистраждали, щоб дійти до Мене! Мета у них одна: знайти духовний 

шлях, дійти до джерела, де можна живити і вдосконалювати свою душу. І якого прогресу вони 

досягнуть у своїх діях! Вони будуть свідками того, через що вони пройшли в прагненні до Мого 

Слова, а ви - того, що ви очікували їх; бо Я оголосив вам це як пророцтво. Я доручив вам частину 

Своєї Справи для її завершення, і, завершивши її, ви будете задоволено посміхатися від того, що 

співпрацювали з вашим Богом. 

61 Відпочиньте, дозвольте своїй душі насититися. Дозволь своєму серцю битися швидше, коли 

воно відчуває Мою присутність. 
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62 Я підбадьорюю вас на шляху, щоб ви не стояли на місці. Я - Той, Хто знає, хто використав 

час і можливості, хто змарнував час, а хто мляво йде по шляху духовного розвитку. 

63 Ви зможете дати звіт про свій прогрес або відставання тільки тоді, коли будете в духовному 

стані. 

64 Я підготую все, щоб в цей час, коли ви знову будете жити на землі, ви зустріли Вчителя, як 

Він проявляє Себе через людину, щоб нагадати вам про ваше завдання - залишити слід добрих 

прикладів, щоб через них ті, хто жив у невігластві, в ідолопоклонстві і в релігійному фанатизмі, 

вийшли на правильний шлях. 

65 Я підготую тебе так, щоб твої скромні вуста дивували людей світлом, глибиною і 

правдивістю твоїх слів. Ви - Мої свідки, Мої посланці, а також Мої предтечі. 

66 Якщо Я іноді виправляю вас і навіть докоряю, то лише тому, що пристрасті, вихори або 

нещастя затьмарюють на короткий час світло вашого розуміння і змушують вас впадати в аберації, 

в матеріалізм або в холодну нечутливість. 

67 Моє милосердя веде вас на шлях спасіння і зняло кожну пов'язку невігластва з ваших очей, 

щоб ви могли бачити світло на цій життєвій дорозі. Пам'ятайте, що кожне око - грішне чи ні - буде 

бачити Мене. 

68 Чи запитували ви себе, чи є у вашому серці справжня віра? Ви відчули тепло цього полум'я? 

69 Зараз я даю вам доказ того, що істинна віра існує: 

70 Коли серце не впадає у відчай в годину випробувань, коли мир пронизує душу в 

найкритичніші моменти. Хто має віру, той перебуває в гармонії зі Мною, бо Я є життя, здоров'я і 

спасіння. Хто в правді шукає цю гавань і цей маяк, той не загине. 

71 Той, хто володіє цією чеснотою, творить чудеса, що перевищують будь-яку людську науку, 

і свідчить про дух і вище життя. 

72 Невіруючий не змусить вас стати непостійними, якщо ви увірували в Мене, і наклеп не 

зможе зашкодити вам. 

73 Я заохочував віру в вас, Я зробив вас сильними через випробування, щоб ви продовжували 

закликати натовпи, які живитимуться вашою вірою. 

74 Я говорив вам у цей час: не шукайте Мене в тілах, через які Я говорю з вами, бо тоді ви 

образитеся на їхню недосконалість і приписали б ці недоліки Моїй роботі. Докопайтеся до суті 

слова, яке вимовляють ці вуста, і в його значенні, в його суті ви відкриєте для себе Вчителя. 

75 Не обожнюйте тих, через кого Я даю про Себе знати, бо тоді саме вони займуть у ваших 

серцях місце, яке раніше займали образи, написані на полотні або висічені в камені скульптури, і 

ви продовжуватимете перебувати в рабстві того матеріалізму і релігійного запалу, якому Отець не 

дозволив повністю заволодіти вашою душею. 

76 Зберігайте значення Слова, щоб, коли ви більше не будете чути це вчення, ви могли відчути, 

що в глибині вашого серця звучить небесне Слово, яке піднімає і запрошує вас вступити в прямий 

діалог з вашим Господом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 238 
1 Улюблені, до вас звертається Учитель: Я приходжу в бажанні для Свого народу, для 

святині, яка є у вашому серці. Настав час тим, хто закрив його для Мене, відкрити його для 

одухотворення. Ті, хто її зруйнував, нехай відбудують її і нададуть їй міцності. З ким він у темряві, 

нехай буде освітлений світлом віри. Але істинно кажу вам: не витрачайте час на будівництво 

матеріальних місць поклоніння, думаючи, що відданість, благодать і мистецтво, які ви витрачаєте 

на них, - це найкраще поклоніння, яке ви можете запропонувати Мені. 

Я дозволяю вам лише підготувати прості приміщення, в яких ви зможете захиститися від негоди 

або від сторонніх очей. Не називайте ці місця, призначені лише для ваших зборів, "храмами", бо 

може статися так, що невігласи почнуть поклонятися цим місцям, як святиням. 

2 Не вводьте обрядів чи церемоній у свої богослужіння. Цим ви могли б віддалитися від місії, 

яку Я поклав на вас, - поширювати милосердя і любов. 

3 Простота і невибагливість як зовні, так і внутрішньо - це те, чого я прошу від вас. Завдяки 

цьому ви матимете Мою присутність, сповнену слави, у вашій душі. 

4 Я в серці і живу у вашій душі. Навіщо тобі представляти Мене через матеріальні об'єкти, 

коли ти відчуваєш Мою Божественну Присутність у глибині свого єства? Чи не думаєте ви, що 

якби Я шукав мирської пишноти, то народився б чоловіком у Сіонському храмі, а не в хліві? Яка 

перешкода могла завадити Моєму народженню в тому місці, адже ви знаєте, що Марію знали в 

Храмі, і вона була відданою і слухняною всім Божественним вказівкам? 

5 Подумайте над Моїм Словом і пам'ятайте, що Я ніколи не шукав від людей зовнішнього 

поклоніння, що Я вимагав від них лише їхньої любові, їхнього піднесення, їхньої віри і всього того, 

що є плодом їхньої душі. 

6 Деякий час ви все ще матимете ці місця для святкування ваших зустрічей. Бо вони все ще 

необхідні для того, щоб у них ви могли почути Слово, яке Я залишаю вам, щоб ви осягнули його і 

спробували застосувати. Але час вашого навчання, час вашої підготовки пройде, і тоді вони вам 

більше не знадобляться. 

7 Полум'я віри все більше і більше розгорятиметься в душі мого учня, кожне серце буде моїм 

вівтарем, любов до ближнього - поклонінням йому, а в кожній оселі буде святиня. Ви дасте 

зрозуміти своїм ближнім, що своєю молитвою їхня душа піднімається над усім згубним і над усіма 

земними стражданнями, і вони зможуть усвідомити, що храм Господній вселенський, безмежний, 

що він скрізь - і в душі людини, і в її тілі, і в видимому, і в невидимому. Вони зрозуміють, що так 

само, як минув час, коли вони приносили Мені криваві жертви, так само має минути і поклоніння 

Богові за допомогою обрядів або зовнішніх церемоній. Одухотворення очистить ваше людське 

оточення, і Моє вчення буде зрозумілим. 

8 Прийде істинна молитва, високе духовне поклоніння Богу, приємне перед Моїм 

Божественним поглядом - правильно зрозуміле покаяння, яке є каяттям, виправленням і 

відшкодуванням за скоєні проступки. В людях з'явиться справжня любов, заснована на чистоті 

серця, і люди зрозуміють, що для молитви достатньо коротких миттєвостей, але для того, щоб 

виконувати своє завдання творити добро серед людей, їм потрібні всі миті їхнього життя. 

9 Роздумуйте над Моїми вченнями, о учні, осягайте їх, і ви відкриєте в їхній суті більше, 

набагато більше, ніж те, що виражають слова. Я допоможу вам і просвічу вас, щоб ви могли 

розпізнати все те, що залишилося прихованим у Моїх словах через те, що розум носія голосу не 

зміг донести це. 

10 Я вітаю вас сьогодні. Сідайте за мій стіл. Я вітаю і того, хто любить Мене, і того, хто 

відкидає Мене. Я пещу вас усіх однаково, бо ви всі - Мої діти. 

11 Я являю Себе серед грішників. Чи є на землі праведник? Я пропоную вам блага Мого 

Царства і надаю вам засоби для їх отримання. Якщо ви просите Мене про Моє Царство Небесне, Я 

дам вам його, бо воно було обіцяне вам від початку часів. Ви, діти Господні, є спадкоємцями 

Царства. Але скільки ж заслуг треба здійснити, щоб узяти Землю Обітовану! Одні досягнуть його 

через довгу і скорботну боротьбу, а інші зроблять великі кроки на цьому шляху і незабаром 
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наблизяться до Царства Світла. Пам'ятаєш, що я пообіцяв Дімасу, коли він мучився, коли побачив 

його покаяння, його віру і його смирення? Я запропонував йому в той же день бути зі Мною в Раю. 

12 Всі ви, люди, я прошу вас, вважаючи цих людей, які тут присутні, вашими представниками: 

Коли ж ви підніметеся всередині себе, полюбите один одного і пробачите один одному образи? 

Коли нарешті настане мир на вашій планеті? 

13 Тільки прощення, яке походить від любові, вчить моє вчення, і воно володіє могутньою 

силою змінювати зло на добро, навертати і перетворювати грішника на доброчесну людину. 

14 Навчіться прощати і ви отримаєте початок миру у вашому світі. Якби треба було пробачити 

тисячу разів, то треба було б це зробити тисячу разів. Хіба ви не знаєте, що примирення в 

потрібний момент вбереже вас від випитої чаші страждань? 

15 Я говорю з вами про біль, який ви заслужили, який ви примножуєте все більше і більше, і 

який, коли приходить час, переповнює. Я ніколи не вручив би таку чашу Моїм дітям; але в Моїй 

справедливості Я все ще можу дозволити вам пожинати плоди вашого зла, вашої гордості і вашої 

необачності, щоб ви могли повернутися до Мене покаянними. 

16 Люди кинули виклик моїй силі і моїй справедливості, коли осквернили своєю наукою храм 

природи, в якому все перебуває в гармонії, і тепер їхній суд буде невблаганним. 

17 Стихійні сили будуть вивільнені, космос потрясеться і земля здригнеться. Тоді в людях буде 

жах і вони захочуть втекти, але втечі не буде. Вони захочуть приборкати вивільнені сили і не 

зможуть. Бо вони відчують свою провину і, занадто пізно розкаявшись у своїй самовпевненості і 

нерозумності, будуть шукати смерті, щоб уникнути покарання.  

18 Ви, люди, знаєте ці пророцтва і несете відповідальність за все, що станеться, якщо не 

"виростете" і не будете прагнути зберегти той мир, який Я вам довірив. 

19 Приготуйте палицю свою та торбинку свою, бо Я пошлю вас пророками та вісниками, щоб 

попередити народи. 

20 Одні підуть на схід, інші - на захід, а треті - в інші точки і шляхи землі. 

21 Не марнославствуйте при думці, що ви - улюбленці, яким Я дав Свої накази в цьому часі, 

щоб зробити вас Моїми учнями. Але я вам ще скажу ось що: Не задовольняйтеся тим, що ви 

покликані. Заробляйте заслуги, щоб бути серед обраних. 

22 Відкиньте від себе всяку суєту, щоб не уподібнитися черв'якові, який роздувається від 

вологи землі, а потім розчиняється в ніщо. 

23 Не спите, вірячи в те, що Я вас дуже люблю, щоб ви не спіткнулися. Вас дуже люблять, але 

вас також дуже випробовують. 

24 Три чверті земної поверхні зникнуть, і лише частина залишиться, щоб стати притулком для 

тих, хто виживе в хаосі. Ви станете свідками виконання багатьох пророцтв. 

25 Ви, люди, виконуйте Мої настанови, і Я зроблю для вас обіцяне. 

26 Моліться, спостерігайте, сійте любов, несіть світло, залишайте слід милосердя, і ви будете в 

мирі зі своєю совістю і в гармонії з Творцем. 

27 Уважно прислухайтеся до цього слова, щоб ви могли його витлумачити і посіяти в серцях 

ваших ближніх. Не задовольняйтеся розумінням цього: говоріть про це, показуйте приклад і 

навчайте своїми справами. Будьте чутливими, щоб знати, коли настав час говорити, і коли настав 

час, щоб ваші вчинки свідчили про Моє вчення. 

28 Я даю вам одну мову для поширення Мого Слова, і ця мова - духовна любов, яка буде 

зрозуміла всім людям. Це мова, приємна для слуху і серця людей, яка зруйнує камінь за каменем 

вавилонську вежу, яку вони збудували в своїх серцях. Тоді закінчиться Мій суд, бо всі будуть 

вважати себе братами і сестрами. 

29 Поля сприйнятливі і родючі, люди. Підготуйте себе духовно і фізично, тоді ви виконаєте 

умови, щоб викласти і посіяти насіння цього одкровення і одночасно прокласти шлях для нових 

поколінь. 

30 Я обіцяв вам послати духів великого світла, щоб вони жили серед вас. Вони тільки чекають 

часу, щоб наблизитися до землі, втілитися і виконати велику місію відновлення. Коли ці духи потім 

будуть жити в цьому світі - чому ви будете їх вчити? Істинно кажу вам: Нічого! Бо вони прийдуть 
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навчати, а не вчитися. Ви будете вражені, коли почуєте, як вони з дитинства говорять про глибокі 

речі, як спілкуються з науковцями та богословами, як дивують дорослих своїм досвідом, а дітям та 

юнацтву радять правильний шлях. 

31 Благословенний дім, який прийме в своє лоно одного з цих духів. Яким же важким буде 

тягар спокути, що ляже на плечі тих, хто прагне перешкодити виконанню місії Моїх посланців! 

32 Зрозумійте тепер, чому Я хочу, щоб ви все більше і більше очищалися і оновлювалися, щоб 

ваші плоди ставали все чистішими і чистішими з покоління в покоління. 

33 Можливо, саме ваш дім стане тим, який прийме присутність тих Істот Світла? Якщо ви 

готові, Я виберу вас, якщо ні, Я буду шукати відповідні серця і пошлю їх туди. 

34 Ви тут вірите в мої пророцтва. Але буде багато тих, хто відкине Мої слова в цей час, так 

само, як вони відкидали попередні одкровення. Але не турбуйтеся, бо коли збудуться слова Мої, то 

вони першими опустять обличчя свої, засоромлені невір'ям своїм. 

35 Кожне божественне одкровення, яке заперечувалося людьми, буде визнано і повірено. Все, 

що було забуте або приховане церквами і сектами, вийде назовні. 

36 Ви повинні навчити світ своїм прикладом входити з духовністю і повагою у вчення того, що 

відкривається через Отця, і не намагатися вийти за межі того, що дається через Нього. Любов, 

смирення, повага - ось чого ви повинні навчити людство, яке завжди мало намір пізнавати таємниці 

Господні без духовної підготовки. 

37 Ви не поважаєте спальню своїх батьків? Тоді ще більше поважайте таємниці свого 

Небесного Отця. Я так багато відкрив і показав вам, що ви ще не все осягнули, а вже просите нових 

таємниць, щоб проникнути в них. 

38 Вам - учням вищої науки, мудрості, що належить до вищого життя, ніж життя людське, - 

кажу, щоб ви не бажали знати більше, знати більше, ніж те, що я вам відкриваю, бо тоді ви швидко 

впадете в оману. Я дав вам багато вчень і маю ще більше, щоб дати вам через посередництво 

людського інтелекту. Ви ще дізнаєтеся багато нових одкровень і зрозумієте більше, ніж ви собі 

уявляли. 

39 Моє Слово, яке є Божественним повчанням, завжди буде поєднуватися з випробуваннями і 

подіями у вашому житті, щоб це повчання знаходило все більше і більше підтвердження у ваших 

серцях і ви були не теоретичними учнями, а учнями, які свідчать про Мою істину своїми справами. 

40 Хіба не буває так, що ви часто розумієте тільки одне з моїх слів, коли проходите через 

випробування? 

41 Коли Я час від часу говорив вам про безсмертя душі, про помилкові ваші уявлення про 

життя і смерть, ви не розуміли Мене тоді, коли чули Моє вчення. Але потім у ваш дім прийшло 

випробування, ви побачили, як близька людина пішла з цього світу, і ваші очі відкрилися на 

реальність, на світло істини, і ви подякували Мені за те, що Я вклав стільки досконалості у всі Свої 

справи і вирвав вас з вашого невігластва і помилки. 

42 Проникайте в Моє Слово розумом і духом. Зосередьтеся на ядрі свого єства, щоб між духом 

і тілом була тільки одна воля. Так ви легше зрозумієте Моє вчення і з більшим піднесенням 

подолаєте випробування. 

43 Блаженні вбогі благами світу, які беруть хліб Мого Слова з бажанням бути великими, бо 

Моєю дорогою вони досягнуть цього. Блаженні ті, хто, хоч і багаті на світі, але покидають свої 

зручності, щоб пізнати Мене, бо вони пізнають істинне багатство. 

44 Сьогодні мій Дух сходить на людство променем світла, в той час, коли немає ні страху 

перед моєю справедливістю, ні любові один до одного. 

45 Ви - смиренний народ, свідки моєї присутності, а також мого слова. Але в цьому народі не 

вистачає любові і Я не бачу поваги до Мого прояву, тому що вони звикли до нього. Ось чому Я 

іноді закликаю вас до відповідальності, атакуючи байдужість ваших сердець Моїм словом, 

сповненим справедливості. 

46 Подумайте, о учні: якщо ви не будете поважати цю божественну справу зараз, то згодом не 

зможете бути тими, хто йде шляхом виконання обов'язку, як слухняні працівники у справі вашого 

Вчителя. 



U 238 

164 

47 Нинішній момент є випробуванням для людства. Великі нації світу готуються накинутися 

одна на одну, як кровожерливі звірі, засліплені ненавистю. Малі народи перебувають у страху 

перед ознаками війни, що означає горе і руйнування. Темніють домівки, серця б'ються від жаху, а 

тих, хто любить мир і справедливість, мучить думка про війну, яка загрожує миру людства. 

48 Скільки мрій про прогрес розбивається в ці моменти! Скільки ілюзій розбито і скільки 

життів вже приречено на смерть. Настала година, щоб почати свою роботу, щоб зробити свою 

присутність відчутною у світі, о люди. Це правильний час для молитви. 

49 Моліться, роблячи свою віру відчутною і об'єднуючи своє серце з серцем усіх тих, хто 

взиває до Мене в цю годину страждань, просячи про мир у світі. Моліться за всіх тих, хто 

відвернувся від будь-якого активного використання душі і живе тільки в гонитві за матеріальною 

метою, яку вони поставили перед собою через свої претензії на владу, свої ненависті. 

50 Наповніть кімнату гучнішими думками. Нехай кожна з них буде як меч, що б'ється в 

невидимому - там, де вібрують думки людей, - щоб нести знищення темним силам, які загрожують 

заволодіти світом. Однак, майте віру в силу молитви. Бо якщо ви вважаєте, що вона загубилася в 

нескінченному, то вона не матиме необхідної сили, щоб досягти умів ваших ближніх. 

51 Ваші думки завжди доходять до Мене, якими б недосконалими вони не були, і Я чую ваші 

молитви, навіть якщо їм не вистачає віри, яку ви завжди повинні в них вкладати. Причина цього в 

тому, що Мій дух уловлює вібрації і почуття всіх істот. Але люди, які через свій егоїзм тримаються 

на відстані один від одного, далекі від духовного життя в результаті матеріалізму, в якому вони 

дозволили собі заплутатися в наші дні, не готові до того, щоб спілкуватися один з одним за 

допомогою своїх думок. Тим не менш, я кажу вам, що необхідно, щоб ви почали тренувати свої 

уми. Для цього "розмовляйте" з душами, навіть якщо не отримуєте від них чітко відчутного 

відгуку. Завтра, коли всі навчаться віддавати, вони будуть отримувати все більше і більше ознак 

духовного розуміння, які і не снилися людям. 

52 Ще раз кажу вам, що я отримую кожну думку і кожне прохання. Світ, з іншого боку, не вміє 

приймати Моє натхнення, не підготувався до того, щоб дозволити Моїм божественним думкам 

засяяти в його розумі, і не чує Мого голосу, коли Я відповідаю на його заклик. Але Я вірю в вас, Я 

вірю в вас, бо Я створив вас і наділив душею світла, яка є іскрою Моєю, і духом, який є образом 

Моїм. 

53 Якби я сказав вам, що не очікую від вас вдосконалення, це було б все одно, що я оголосив 

би вам, що зазнав невдачі в найбільшій справі, яка вийшла з моєї Божественної Волі, а цього не 

може бути. 

54 Я знаю, що ви живете в той час, коли ваша душа переможно пройде всі спокуси, що 

зустрічаються їй на шляху, після чого підніметься сповнена світла до нового буття. 

55 У цьому прояві, який Я мав з вами сьогодні, Я лише дав вам інструкцію, яка послужить для 

того, щоб дати вам уявлення про те, яким буде ваше спілкування з Отцем, а також з вашими 

ближніми людьми за допомогою думки в майбутньому. Це та мета, якої ви повинні досягти. Але ви 

повинні остерігатися досягати її за допомогою засобів, які не підходять для такої гучної роботи, як 

ця. 

56 Вчіться, дійте, наполегливо працюйте, і непомітно для себе ви врешті-решт вийдете на 

діалог духу з духом. 

57 Сьогодні ви прийшли під тінь дерева, де чуєте голос, який промовляє до вас Третього Часу, 

голос Святого Духа. 

58 Ваше піднесення в цей день було великим, тому що ви пережили випробування на цьому 

шляху. 

59 Страх заволодів вашими серцями в останні дні і ви "прокинулися". Втомлені прокинулися, а 

слабкі піднялися в прагненні до "дерева", де можна знайти силу, щоб протистояти вихорам. 

60 Чому ви боїтеся, люди, хоча перебуваєте під захистом Мого милосердя? Щоб вам не 

забракло віри, виконуйте Мої настанови, пам'ятайте, що коли ви довіряєте Мені, Моє слово в 

ваших устах, Моє світло в вашому розумінні. Тоді ти здивував людей. Не забувайте, що кожного 

разу, коли ваша недовіра відокремлювала вас від Мене, ви бачили, як кожна сила відходила від вас. 
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61 Ваша душа дуже боїться неволі, тому що вона знає її, ви дуже боїтеся фараонового ярма. Ви 

любите свободу у світі, і через неї шукаєте миру. Ви не хочете війни, крові і болю, ви прагнете 

здобути заслуги, щоб ваші діти не впали в хаос, і ви молитеся про те, щоб мати ясність, оновитися і 

зберегти трохи чистоти. 

62 Я один можу дати вам мир, бо він існує тільки в Мені. 

63 У бажанні цього миру придивіться уважніше до релігійних громад, і ви його не знайдете. 

Послухайте призначених речників, і ви переконаєтеся, що в їхніх словах немає суті миру. Шукайте 

миру від царських осель до найжалюгідніших халуп, і ви не знайдете його, бо він пішов із землі в 

цей час. 

64 Чому серця віруючих і невіруючих наповнюються миром, коли вони чують Моє Слово в 

цих скромних конференц-залах? Невже одного цього факту недостатньо, щоб довести вам, що це 

Мій Божественний Дух відкриває вам Себе? 

65 Я вже втретє приходжу, щоб принести вам свій мир, наповнити вас мужністю, вірою і 

силою, і нагадати, що вам призначено нести благословення і мир в серця людей. Людство вже 

чекає і жадає тих, хто прийде і простягне до нього руку справжнього милосердя, і земля вже 

благодатна для того, щоб посіяти на ній зерно любові. 

Чума продовжує поширюватися з країни в країну, спалахують невідомі хвороби, з якими наука 

не в змозі боротися. Плутанина світоглядів і моральне виродження призвели світ до прірви. Але 

Мої посланці ще не прийшли, щоб полегшити ці страждання і принести світло в цю темряву, тому 

що вони дуже повільно готуються. 

66 Якщо хтось зволікає через те, що вважає себе нужденним, а свій одяг обшарпаним або 

бідним, то це тому, що він не має віри і, не усвідомлюючи цього, хулить Мою божественність. 

67 Ви все ще схиляєтеся перед сильними світу цього? Ви все ще вражені людським 

багатством? Ні, народе мій, єдине велике і справжнє в житті людини - це висхідний розвиток душі, 

і до цього веде тебе Слово Моє. 

68 Якими нужденними приходять до Моїх небесних дверей ті, хто був великим і могутнім на 

землі, бо забули духовні скарби і шлях до життя вічного! Смиренним відкривається істина Царства 

Мого, а від вчених і освічених вона прихована, бо з духовною мудрістю вони вчинили б так само, 

як і з наукою земною: У цьому світлі вони будуть шукати престоли для свого марнославства і 

зброю для своїх чвар. 

69 Хто ви, кому Я відкрив цю таємницю? Ви знаєте тільки те, що ви жили раніше, але не 

знаєте, ким ви були. Тому ви не знаєте, хто ви є, і ким ви будете, і звідки ви прийшли, і куди ви 

йдете. Тому Я і прийшов до вас як Учитель, щоб навчити вас усьому, чого ви не знаєте. 

70 Вперше Яків і його сім'я пізнали істинного Бога, і коли Отець побачив, що ці люди зберегли 

зерно віри в Його Божественність, Він послав їх жити в лоно язичницького та 

ідолопоклонницького народу, щоб там вони свідчили про Його існування і силу. 

71 Там розмножувався рід патріарха, його діти створювали нові сім'ї, які ставали племенами. 

Але цар тієї землі боявся людей, які виросли під його владою. Він відібрав у них свободу і зробив 

їх своїми рабами, закувавши в кайдани і наклавши на них рабство. 

72 Випробування було великим, тривалим і скорботним. Чоловіки працювали і ламалися під 

цим бичем, а в серцях жінок був плач і гіркота. Приниження і страждання обтяжували цей народ, 

щоб довести свою віру і силу перед язичниками. Але Отець, зворушений горем Свого народу і 

бажаючи відкрити фараонові Свою силу, покликав чоловіка на ім'я Мойсей, якого Він приготував і 

надихнув, щоб він визволив Свій народ. Він сказав йому наступне: "Іди і відкрий правду Мою і 

силу Мою перед фараоном і перед народом Моїм, бо навіть Мої власні ослабли, забули Мене і 

дозволили заразити свої серця звичаям і віруванням язичників. Вам, хто залишився вірним, я даю 

це доручення, щоб ви запалили в собі ідеал свободи і змусили фараона відпустити Ізраїль до 

Ханаану, Землі Обітованої, служити своєму Богові. Зробіть так, щоб народ молився, щоб він 

"дивився" і розумів, що зброєю вбивства свободу не здобудеш". 

73 Цей чоловік кілька разів з'являвся перед фараоном з вимогою звільнити народ, в чому йому 

щоразу відмовляли. Тоді Господь здійснив Свою справедливість, і на Єгипет обрушилися пошесті 
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та лиха, аж поки біль і руйнування не досягли такого ступеня, що цар покликав до себе Мойсея і 

дозволив йому та його народові покинути свою землю. 

74 Коли Ізраїль вийшов у прагненні до своєї свободи, фараон зрозумів, що ця людина дійсно 

має божественну владу. 

75 Мойсей зміцнював віру свого народу, щоб він витримав тяготи і страждання подорожі. 

Шлях був довгим і небезпечним, багато хто падав у дорозі, переможений виснаженням або 

старістю, так і не побачивши землі обітованої. Але їхні діти дійшли до землі, що тече молоком і 

медом, яка чекала на народ Ізраїлю. 

76 Як новий рай, відкрилася ця земля тим, хто її завоював. Там був мир, родючість і достаток, 

широкі долини, кришталево чисті води і безхмарне небо, і в ньому розмножувалися люди. Там 

розквітло його поклоніння істинному Богові. 

Але той мир і щастя не були вічними, бо той народ, навіть посеред тієї благословенної землі, 

впав у спокусу, ідолопоклонство і розбрат. Вона втратила свою життєздатність і знову опинилася 

під владою язичницьких і владолюбних народів. Поки вона молилася і шукала Мене, вона була 

сильною. Але коли воно забуло Мене за всіма своїми насолодами і суєтою, воно втратило Мою 

благодать. 

77 Згадайте мудрість Соломона і натхненність Давида. Великою була пишнота їхніх царств, 

але коли вони впали у спокусу, то втратили все. 

78 Цей народ знову став данником чужих держав, а згодом підданим імператора. Люди забули 

свій заповіт з Єговою, і Отцю необхідно було відновити його, щоб збулося слово пророків, через 

яке людям був обіцяний Спаситель, Месія. Месія став людиною, щоб врятувати все, що було 

втрачено, і навчити світ шляху, який веде до духовного дому, до Царства Небесного, до справжньої 

землі обітованої. 

79 Новим Визволителем став Христос, який навчив вас лагідності, і який, знайшовши Свій 

народ рабами, навчив їх "віддавати кесареве кесареві, а Боже Богові", і таким чином звільнив їхні 

душі. 

80 Як Мойсей не ввійшов у Землю Обітовану, а лише побачив її тіньовий образ з висоти гори, 

так і Христос побачив з хреста Царство Небесне, де Він чекатиме на всіх Своїх дітей. 

81 Скільки страждали ті, хто йшов за Мною! По країнах, провінціях та імперіях їх шукали і 

переслідували. Бич, мучеництво і кривавий ешафот вставали на шляху тих, і багато хто шукав у 

надрах землі, щоб без страху молитися і вимовляти Моє ім'я. Але як часто рука ката тремтіла перед 

християнином, коли він бачив його стійкість і віру! Як часто навіть правителі тремтіли в їх 

присутності, або коли чули натхненне слово своїх жертв, які вмирали з ім'ям свого Вчителя на 

вустах. 

82 Слід Ісуса був кривавий і цим шляхом йшли апостоли і мученики. Але битва закінчилася 

тоді, коли нарешті стало світло в душі народу, який був переможений і переможений стількома 

чудесами віри і стількома жертвами любові. 

83 Моє слово лунало в народах, моє вчення проникало в серця, і настав час, коли мир Царства 

Божого відчувався на землі. Христа любили як царі, так і бідняки, і Його присутність відчувалася в 

серцях. Народи зблизилися один за одним, і багато ворожнечі зникло. Моє ім'я тоді з любов'ю 

вимовляли всіма мовами. 

84 Але де ж той народ, який переміг фараона і витримав випробування пустелею? Де ті, хто 

згодом своєю жертовною смертю перемагав імперії та режими, маючи за зброю лише Слово Ісуса? 

Істинно кажу вам, що вони на землі. 

Але знову Мене забули, а Мій Закон і Моє Вчення сфальсифікували. Потім Я знову послав на 

землю душі, які були вірними, смиренними і самовідданими, щоб вони стали свідками Мого 

пришестя і Мого слова. Але цей народ Я не сформував за цей час ні з однієї раси, ні з однієї нації. 

Бо Я сказав вам, що Ізраїль, народ Божий, не на плоті заснований, але на Дусі. 

85 Я єдиний, хто може просвітити, хто ви є, і Я говорю вам. Я відкриваю вам те, для чого ви 

прийшли, і показую вам точку, до якої ви повинні рухатися. Ви є насінням цього сильного народу, і 

ви прийшли в це життя, щоб боротися за досягнення Царства миру Духа і нести світло у світ, 

подібно до того, як свого часу ви подолали труднощі пустелі, щоб досягти Землі Обітованої. 
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86 Тому Я показую вам вашу спадщину і відкриваю вам ваші дари, щоб вони були знаряддям, 

яким ви будете обробляти поля, і зброєю, якою ви будете воювати. 

87 Так чого ж ви боїтеся? Ви хочете і далі бути рабами? "Ні, - каже Мені твоє серце. 

88 Я оголосив вам через різних глашатаїв про великий хаос на землі. У той час як одні вірили, 

хоча вони були ще приспані, інші сумнівалися, і тому необхідно було, щоб звістка про війну 

дійшла до них, щоб вони прокинулися. Потрібно було, щоб їхні діти були покликані до зброї, щоб 

вони повірили в моє слово, коли побачать його виконання. 

89 Пильнуйте і моліться, і не турбуйтеся за синів ваших, бо Я зроблю їх воїнами миру між 

народами. 

90 Ілля йде перед вами і народами, прокладаючи шлях і звільняючи душі світлом істини. 

91 Навчіться судити Моє Слово і розуміти його, щоб відкрити його божественну сутність. 

92 Я роблю вас сильними і залишаю вам своє благословення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 239 
1 Відчуйте Мене, бо Я дуже близько до вас. Той, хто переконаний у Моїй присутності, 

відчуває Мене в глибині свого серця. 

2 Але ще раз кажу вам: ніхто не примушує вас ні вірити, ні йти за Мною. Світло віри 

запалиться саме собою, і воно висвітить вашу любов. 

3 Ти - привілейоване створіння в цій земній долині, яке Я наділив даром розуму, і яке Я 

помістив посеред величезного світу, повного справ, створінь і проявів Моєї сили, які є свідченням 

того, що Той, Хто дав їм життя, є всемогутнім. 

4 Я від початку дарував людині свободу думки, але вона завжди була рабом - то через 

фанатизм, то як раб фальшивих вірувань фараона та імператора. Це є причиною того, що в цей час 

він засліплений перед обличчям свободи, якої нині досягає дух, і тієї ясності, яка постає перед його 

очима, бо його розум не звик до цієї свободи. 

5 У людини зменшилася сила її осягнення духовного, і тому вона впала в фанатизм, вона 

ходила кривими стежками і була як тінь чужої волі. 

6 Він втратив свободу, не був більше господарем ні собі, ні своїм думкам. 

7 Але настав час світла ─ час, коли ви повинні розірвати ланцюги і розправити крила, щоб 

вільно летіти в нескінченність в прагненні до істини. 

8 Одухотворення - це свобода. Тому ті, хто чують Мене в цей час і зрозуміли сенс цього 

визвольного вчення, бачать перед собою широку долину, що відкривається, в якій вони будуть 

боротися і свідчити про те, що настав час, коли Бог, Всемогутній Творець, прийшов, щоб 

встановити діалог між Собою і людиною. 

9 Той прямий зв'язок, який люди вважали неможливим між Богом, що є всією силою, 

мудрістю і досконалістю, і людським створінням, повним злиднів, невігластва і гріха, я усвідомив. 

Це Я прийшов до вас. 

10 Хто б міг собі уявити, що людина може спілкуватися зі своїм Господом? Ви думали, що це - 

прерогатива тільки праведників і пророків - тих, хто, засліплений власними видіннями, падав ниць 

і потім сповіщав про прихід Месії - тих, чия молитва була настільки глибокою і гарячою, що вони 

впадали в захват і могли споглядати Божественне. 

11 Сьогодні в серцях багато черствості, багато невіри до духовного, і люди обмежуються тим, 

що вірять лише в те, що можуть осягнути і що не відкидають, хоча всередині себе не перестають 

відчувати життя, яке чекає їх за межами смерті. 

12 Я даю вам цю інструкцію, використовуючи людський інтелект, подібний до вашого, щоб ви 

могли відчути це Слово дуже близько до себе. Що означає, що Я даю про Себе знати через грішну 

людину, якщо вона знає, як підготувати себе до прийняття Мене? 

13 Що дивного в тому, що Я даю про Себе знати і тоді, коли промовляю до вас у ваших снах - 

коли торкаюся вашої душі Своєю любов'ю там, де ви ходите і стоїте, коли ви найбільше Мене 

потребуєте? У вас всередині є щось, що піднімає вас над світом, в якому ви живете. Що це може 

бути, як не душа-дух, яка є образом Божественного? 

14 Пробудіться, люди, зрозумійте Мене. Займіться Моїм вченням і своєю духовною душею. 

15 Я приходжу до вас як Учитель і як Батько. Кожна моя вказівка зміцнює вас для щоденної 

роботи, яка вас чекає. Бо на те Моя воля, щоб ви зберігали спокій серед хаосу світоглядів і доктрин 

і були тими, хто дає правильне тлумачення Моєму вченню. 

16 Дехто дивується, бо Я даю про Себе знати через людину, і вони не впевнені, чи це робиться 

з волі Отця, чи з людської волі. Але кажу вам: здивував людство саме Учитель - "цнотливий 

чоловік", який знайшов дівиць сплячими, а їхні світильники погаслими. 

17 Є релігійні громади, які прагнуть підготуватися до Мого повернення, не знаючи, що Я вже 

відходжу. 

18 Я кликав усіх, і воістину Мій заклик і чутка про те, що Я нині відкриваю Себе людям, 

досягли кожного куточка землі, разом зі свідченнями і доказами, які говорять про Мене: оновлені 

грішники, навернені невіруючі, "мертві", які воскресають, невиліковно хворі, які одужують, і 

одержимі, які звільняються від їхнього зла. 
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19 Але Я зустрічав багатьох глухих, інших - марнославних у своєму земному престижі, а третіх 

- занадто боязких, щоб зробити Моє проявлення відомим як Дух Істини. Я приймав і навчав усіх, 

хто приходив до Мене і довіряв Моїй любові. 

20 Коли ви прийшли до цього джерела, ви всі очистилися від пилу, який ви набрали в світі, 

щоб бути гідними брати хліб зі столу і щоб не осквернити листок мого Закону. 

21 Наближається година, коли суд повною мірою відчує на собі світ. Кожна справа, кожне 

слово і кожна думка будуть оцінені. Від сильних світу цього, які керують народами, до 

найменшого - всі вони будуть зважені на Моїх божественних терезах. 

22 Але не плутайте правосуддя з відплатою, а відшкодування з покаранням. Бо Я дозволяю вам 

лише пожинати плоди вашого насіння і їсти їх, щоб ви за їхнім смаком і дією пізнали, чи вони 

добрі, чи згубні, чи добре ви посіяли, чи погане. 

23 Невинна кров, пролита через людські злодіяння, траур і сльози вдів і сиріт, розбійника, який 

терпить злидні і голод - всі вони волають про справедливість, і моя досконала і любляча, але 

невблаганна справедливість спускається на всіх. 

24 Я забираю у людини трони, її зарозумілість, з якою вона кидає Мені виклик, її владу. Я 

переконую його, що він - Моя дитина і що Я хочу, щоб він був смиренним, бо Моє Царство 

належить смиренним, і Я хочу передати його йому у спадок. Пам'ятаєте, що Я сказав: "Легше 

верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому потрапити до раю". 

25 Будьте завжди зі Мною, і ви завжди будете мати Мій мир. 

26 "Працівники", подивіться, як Я спускаюся, щоб зібрати плоди, які ви зібрали в Моєму 

маєтку. 

27 Хоча одні дивляться на Мене холоднокровно, інші з цікавістю розпитують, а треті дякують 

Мені, бо радість виривається з їхніх сердець. 

28 Істинно кажу вам: зусилля, які ви докладаєте сьогодні, щоб обробляти поля, які раніше були 

безплідними, дадуть мир і радість вашій душі. 

29 Який спокій переживало твоє серце після того, як ти обіймав знесиленого, коли дарував 

світло розуму тому, чиї духовні здібності були порушені. 

30 Безумовно, вам знадобилося багато часу, щоб розвинути свої здібності і дарування, бо цей 

розвиток почався не у вашому теперішньому матеріальному житті. Не заважає вам йти з більшою 

впевненістю і страх або відсутність віри, хоча серед вас є багато душ, які можуть назвати себе 

первістками серед людства. 

31 Зараз ви живете в Третій Ері, в якій Я давав про Себе знати через людський інтелект - 

проголошення, яке зараз добігає кінця, але після якого ви Мене не втратите, бо Я близький до 

кожного, хто вміє шукати і чекати Мене. 

32 Коли Я колись пішов у пустелю, Я не залишив людство, навпаки, Я думав про нього і 

страждав за нього. Пізніше, коли земля стала гробницею Мого тіла, Я також не відокремлював 

Себе від Своїх дітей. Бо по смерті, яку Ти дав Мені, Дух Мій воскрес, щоб бути для всіх світлом 

спасіння. 

33 Коли я говорю вам, що моє слово закінчиться в кінці 1950 року і мій духовний світ більше 

не буде говорити з вами, розумійте, що і Отець і його духовні слуги продовжуватимуть 

спостерігати за вашими життями і заступатися за людство і кожну заблукалу душу, яка потребує 

світла. 

34 Ось, Я заповідаю вам новий заповіт, який не зазнає тління, бо Я залишаю його зберігатися в 

храмі вашого серця, де Я перебуваю. То як же ти міг Мене загубити, коли носиш Мене в собі? 

35 Ви будете вивчати Мої вчення, в одних з яких знайдете справедливість, в інших - мудрість і 

настанови, в третіх - розраду і бальзам, а в четвертих - пророцтво. Моє слово - це закон і заповідь, 

це шлях і мета, це любов. Пильнуйте, бо в часи боротьби спокуси будуть підстерігати ваші кроки, і 

чим більшою буде ваша рішучість до оновлення і ваша відданість Моєму вченню, тим сильнішими 

будуть голоси і заклики, які намагатимуться звести вас на манівці. Тому дайте твердість своїй 

душі, щоб ви могли досягти мужності і сили добрих воїнів. 

36 Відчуйте всі мої поцілунки любові і миру. 

37 Спочивайте з Учителем, улюблені учні. Відновіть свою душу і зміцніть своє тіло. 
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38 Я проливав Своє світло на всіх без розрізнення рас і класів, так само, як в усі часи і до всіх 

народів Я посилав для втілення великих Духів, через яких людство отримувало Мої божественні 

послання, Закон, пророцтва, одкровення. 

39 У Своїй любові до вас Я також став людиною, щоб ви відчували Мене дуже близько, і хоча 

багато хто не впізнавав Мене в Ісусі, але згодом в них загорялося світло, і вони розуміли свою 

помилку і любили Мене. 

40 Я знову даю вам Своє вчення. Але замість того, щоб стати людиною, Я тепер даю про Себе 

знати через неї. 

41 Я знаходжу вас духовно заблудлими, слабкими і хворими, втомленими і байдужими, у світі, 

наука якого дала вам фальшиву велич. Коли ви зрозуміли, що серед слави вашого століття ви не 

маєте миру в собі і ще не пізнали духовного, не знайшли поживи для серця, ви звернули свої очі до 

Вічного і запитали Його про те, коли ж прийдуть на землю нові апостоли миру і любові. 

42 Ось чому Я покладаю відповідальність за мир на тих, кого Я покликав почути Мене. Бо 

вони підготовлені Мною як сторожі. 

43 Як тільки людство підніме очі до Творця в бажанні прощення і розради, збудеться одне з 

пророцтв Другої Епохи. Тоді люди впізнають Моє світло як рятівну зірку, що спрямовує їхні кроки 

до Нового Єрусалиму, де вони знайдуть Хліб Життя. 

44 Вже тривалий час безперервно лунає мелодійний дзвін, запрошуючи людей зібратися разом. 

45 Я бачу смуток у ваших серцях, тому що ви зіткнулися з невірою, байдужістю і глузуванням, 

які, як ви відчуваєте, пронизали ваше серце терням і шипами, тому що ви отримали цей біль від 

своїх рідних, від своїх братів і сестер, а також від свого друга. 

46 Спокійно, каже вам Ісус, бо ви не самі. Я постукаю у двері тих сердець, а вони потім 

постукають у ваші. Я лише хочу, щоб ви не таїли в собі гіркоти чи образи, щоб ви були "на ногах" і 

були готові. 

47 Твоя душа запрошується до Мого столу, щоб спожити їжу вічного життя. Тут, за цим 

столом, немає ні перших, ні останніх на своїх місцях, всі місця, які ви можете зайняти, знаходяться 

близько до Вчителя. Пізніше, коли ви підете навчати людей, у ваших серцях залишиться лише одне 

місце - приймати і любити своїх ближніх. Настане ця година, і вам доведеться вийти на шляхи, які 

ведуть як до великих народів землі, так і до нікчемних регіонів і маленьких сіл. Ви побачите, як 

скрізь ви знайдете голод і спрагу душі, як придатну землю, щоб прийняти ваше насіння. 

48 Наближається 1950 рік, який призначений для мого відходу, і коли він закінчиться, серед 

вас почнеться час підготовки, щоб ви могли потім почати вирушати в дорогу. Я зроблю так, щоб ця 

година стала впізнаваною для всіх. Я хочу, щоб ви, розпочинаючи свою місію, досягли трохи 

зрілості душі, щоб ви були сильні у вірі і вміли тримати себе в чеснотах. У вашій щоденній роботі 

вам буде допомагати моє натхнення, яке ви будете отримувати від духу до духу. Тоді ви побачите, 

скільки їх чекало на вас! 

49 Безмірну милість Я виллю на людство в цю Третю Епоху через Свій прояв і прояв 

духовного світу за допомогою вашого інтелекту. Але вже в Перший раз Я говорив устами Своїх 

пророків, а в Другий раз - устами Своїх апостолів. 

50 Сьогодні я знову серед вас. Я прийшов, щоб зірвати забутий листок вчення, яке Я дав вам в 

інший час. 

51 Я нагадую вам Моє попереднє вчення і вчу вас тлумачити його. 

52 Я - Книга, яку Я відкрив у цьому часі в її шостому розділі, щоб розкрити людям ще один 

урок мудрості, якою вони повинні володіти, щоб по праву називати себе "дітьми світла". 

53 Тільки тоді, коли ви зрозумієте зміст цього послання, ви зможете з упевненістю сказати 

світу, що це був мій голос, який ви чули, що це моє Слово навчало вас, що світло, яке ви бачили, 

було тим, що випромінювала Шоста Печатка. 

54 Від одного періоду і етапу до іншого Я все більше і більше проявляв Себе перед вашим 

духом. Чи могли б діти любити Отця, якби не знали Його? Зрозумійте, чому Я показую вам Свою 

любов, чому Я даю вам відчути Мою присутність і чому Я даю вам почути Мій голос. 

55 Поки що ваше прагнення шукати Мене, знаходити істину, мир, піднесення не було 

спонтанним. 
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56 Треба було пройти велику духовну пустелю, щоб пізнати спрагу, самотність, труднощі, 

нещастя, голод, втому. Тільки тоді ви вирушили на пошуки води, яка дає життя, на пошуки оазису, 

на пошуки того сліду, який приведе вас до земель миру. 

57 Скільки уроків відкрила тобі пустеля твого життя! Як багато ви навчилися в життєвій 

боротьбі, і як сильно зміцніли в болю! Завтра, коли ви ввійдете в Обіцяну Землю Духа, і ворота 

Нового Єрусалиму відкриються, щоб прийняти вас у своє лоно миру, ви благословите час вашої 

відплати, який був часом вашого переходу через величезну пустелю випробувань і очищення. 

58 Мойсей духовно зміцнював свій народ під час блукань пустелею, а Ісус Навин привів народ 

до Обітованої Землі - землі, яка була лише символом або емблемою вічного та істинного дому, 

обіцяного вашому духу. 

59 Зараз саме Ілля незримо йде попереду у стократ більшого народу, щоб крок за кроком вести 

вас пустельним шляхом до мети вашого паломництва, яка стане домом праведників, душ, 

сповнених істинної любові та істинної мудрості. 

60 Чи знаєте ви, що наблизить вас до того обіцяного Царства? Ваші справи любові, милосердя і 

смирення. 

61 Сьогодні мій народ не знає ні хто він, ні де він, ні що йому робити. Але як тільки 

спіритуалісти з'являться по всьому світу, проповідуючи словом і свідчачи своїми справами про 

світло, яке надихає їх Моє Вчення, вони всі стануть одним цілим, впізнають один одного і, 

нарешті, об'єднаються, утворивши таким чином новий народ Ізраїлю, який буде оплотом 

одухотворення і істинним тлумачем Закону Отця. 

62 Своїм світлом Я позначаю всіх тих, хто піде за Мною в цей час. Моє світло буде текти від 

духу до духу. 

63 У Другу Епоху саме кров моєї жертовної смерті влилася в серця, щоб просвітити душі. 

64 У Першу Еру символічний акт позначення дверей житла кров'ю невинного ягняти був 

заповіддю Отця для того народу, який Я з цього моменту поставив на шлях божественних 

одкровень. 

65 Тричі Господь позначив вірним чином тих, хто повинен слідувати за Ним, хоча кажу вам, 

що печатка Моєї любові назавжди незнищенно закарбувалася на кожній душі. 

66 Слухайте Моє вчення і роздумуйте над ним, ви, учні, яким дана благодать чути Мене в цей 

час. Адже потім вам доведеться пояснювати Моє вчення людям. 

67 Не думайте, що Моє слово повинно бути почуте через людські рупори у всіх народів. Ні, 

учні, наближається час, коли Моє проголошення через ці рупори замовкне. Але свідком 

залишиться народ, через слова і справи якого людство почує Мене. Свідчення і пояснення Моєї 

Доктрини, які ви даєте, будуть підготовкою, яку отримають люди, щоб почати розмову духу з 

духом. 

68 Подивіться, скільки людей в цей час досліджують Писання минулих століть, роздумують 

над пророками і намагаються зрозуміти обітниці, які дав Христос про Свій Другий прихід. 

69 Послухайте, як вони говорять: "Учитель близько" ─ "Господь вже тут", або: "Він скоро 

прийде", додаючи: "Ознаки Його приходу ясні і очевидні". 

70 Одні шукають і кличуть Мене, інші відчувають Мою присутність, треті відчувають Мій 

прихід духом. 

71 О, якби в кожній людині була ця жага пізнання, якби в кожній людині було це прагнення до 

пізнання вищої істини! 

72 Багато хто не знає, що Я прийшов у світ, що Я відкриваю Себе людям через людський 

інтелект, а оскільки вони не знають, що Я був з вами, то ще менше вони можуть знати, що кінець 

Мого Слова вже близько. 

73 Але Я ще раз кажу вам, що цей народ вийде зі схованки на світло, щоб побачити Мій 

прихід. 

74 Я не хочу, щоб люди відкрили для себе цей народ вже сьогодні, бо їхні незначні і 

недосконалі справи були б в їхніх очах - замість пробудження людської віри - запереченням того 

одухотворення, яке проголошує моє вчення. 
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75 Як би судив вас світ, якби побачив вашу невдячність? Як би судили вас духовно голодні і 

спраглі, побачивши вашу недбалість і егоїзм? Але Я все одно вірю в вас і продовжую давати вам 

Свої настанови. 

76 Настануть дні, коли з цього народу вийдуть посланці, місіонери і апостоли і посіють це 

насіння в племенах, областях, селах, містах і народах, і в них Я відкрию доброго учня Ісуса. 

77 Люди з сильними душами будуть тими, хто принесе свідчення Моєї істини. Ніщо не зможе 

зупинити їх на шляху, і Я дам через них великі докази Своєї могутності. 

78 З огляду на свідчення любові одного з моїх працівників, люди віри вирушатимуть, 

поширюватимуть моє послання і йтимуть в інші країни, щоб нести світло. І вони теж будуть 

підкорювати серця і народи своєю вірою, любов'ю і одухотворенням. 

79 Боротьба буде великою, напруженою, але плідною, бо земля на той час буде родюча. 

Попередньо його струшуватимуть, щоб він був підготовлений, коли до нього потрапить насіння. 

80 Я кажу вам це, люди, тому що перед тим, як ви вирушите зі своїм свідченням, ви повинні 

стати свідками війни світоглядів, битви між релігійними громадами, битви між доктринами. Буде 

Моя справедливість, і тоді, серед такого великого сум'яття, ви почуєте тих, хто запитає: "Де істина? 

Де світло?". 

81 Ці страшні питання ознаменують правильний час для вашого приходу, о люди. 

82 Ви прийдете сповнені смирення і знання, щоб відповісти на кожне питання, сповнені 

впевненості в перемозі істини, думаючи не про те, щоб врятувати своє життя, не про те, щоб 

пережити критичні моменти цілими і неушкодженими, але про серця, які моє вчення завойовує 

через ваші слова і справи любові. 

83 Не бійтеся за своє життя, учні, бо мушу вам сказати, що в цей час не вашим життям і не 

вашою кров'ю ви будете нести найкраще свідчення Моєї істини людству. 

84 Минають часи, змінюються звички, еволюціонують люди: сьогодні вони вимагатимуть від 

вас любові, щирості і доброзичливості як доказу віри в істинність вчення, яке ви будете 

проповідувати. 

85 Часи, коли проголошеному Слову вірять лише через жертву життя або запечатування 

кров'ю, минули. Тому кажу вам, що замість того, щоб готуватися до смерті як жертви тих, хто вас 

переслідує, ви повинні готуватися до того, щоб свідчити істину своїм життям, справами, словами і 

прикладами. 

86 Довгий час цей народ ішов під Моїм Божественним Милосердям, одухотворений сутністю 

Мого Слова, крок за кроком просуваючись по шляху. Але Учитель, бачачи, що учні ще не можуть 

бути господарями, сховав їх від сторонніх очей Своїм покровом милосердя і сказав їм: "Зберіться 

навколо Мене, вивчіть Мій урок, щоб ви відкинули свої провини". Дозвольте вашим почуттям 

очиститися тут, біля Серця Мого Отця, і тоді ви зможете любити своїх ближніх чистим способом. 

87 Так, люди, не дозволяйте, щоб світ вас виправляв і будив. Бо коли люди стають суддями, 

вони стають жорстокими, нелюдськими і непоступливими. 

88 Співчуття і милосердя не існують серед людей. Якої справедливості ви можете очікувати 

від своїх ближніх? Вам не залишається нічого іншого, окрім як підготувати себе в істині і дусі і 

покластися на Мене, вашого Господа, з Яким є милосердя, а отже, і справедливість. 

89 Дивіться, як Я готую вас до часу після Мого прояву через інтелект людини, бо тоді ви 

будете рухатися своїми ногами до повної реалізації Третьої Ери. Тоді ви наблизитеся до 

досконалого діалогу між Моїм духом і вашим - діалогу, якого людство ніколи не досягало. Це не 

буде голос, який чув Мойсей на горі - матеріально чутний голос у громі. І це не буде людський 

голос, який люди чули через Ісуса, і не та форма, яку ви маєте сьогодні, чуючи Мене через людину 

в захопленні. Бо воно теж скоро зникне, так само, як зникли ті форми чи засоби, які Господь 

використовував в інші часи, щоб промовляти до Своїх дітей. 

90 Тепер пряма розмова з вашим Отцем настає тоді, коли ваша духовна душа навчилася 

звільнятися від свого тіла, коли вона знає і правильно тлумачить божественну мову, коли її серце є 

воістину святилищем, в якому існує чисте, просте і високе шанування Бога. 
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91 Люди: Ця благодать спілкування зі Мною від духу до духу не буде тільки вашою. Ви 

повинні розуміти, що це здатність, яка належить духу-душі, яка, розкриваючись, наближає людину 

до Бога, з'єднуючи її з духовним. 

Сьогодні цей зв'язок все ще здається вам складним або неможливим. Але істинно кажу вам, 

коли ви досягнете підготовки, яку дає спіритуалізація, ви відчуєте, що ця форма контакту з Отцем і 

духовним світом є найпростішою і найлегшою з усього, що ви практикували. 

92 Діалог від духу до духу має далекосяжне, нескінченне значення. Це фундамент для розвитку 

всіх ваших здібностей і всіх ваших обдарувань. 

93 У ній ви відкриєте для себе книгу вічної мудрості. У молитві ви відчуєте, як вас осяють 

великі натхнення. Інтуїція буде компасом у вашому житті, а цілющий бальзам прийде прямо до 

ваших рук з потойбічного світу. Всі дари, які досі дрімали, прокинуться від сну і розквітнуть в 

серці людини. І коли одухотворення стане тоді реальністю серед вас, ваша рука зможе бути 

подібною до руки Мого апостола Іоанна; і ви будете записувати в годину вашого натхнення все, що 

божественний голос диктує вам через Дух. У цьому посланні ви отримаєте все, що не зміг передати 

голосоносець у своїй малій здатності вираження, так само, як ви також відчуєте, як ясне і світле 

пророцтво досягне вашого інтелекту, щоб зробити шлях впізнаваним для поколінь, які підуть за 

тими, хто відкриває час одухотворення. 

94 Коли прийдуть ті часи, і ви будете говорити перед великим натовпом, ви не будете 

говорити, що ви говорите під натхненням Святого Духа. На ґрунті цього натхнення ви дозволите 

людям відкрити істину. 

95 Пам'ятайте: Коли Я промовляв до натовпу, знаходився і той, хто - вражений мудрістю Моїх 

слів або праведністю Моїх справ - підходив і запитував Мене: "Ти - Син Божий, Ти - Месія?". На 

що я лише відповів: "Ви це вже сказали". 

96 Якщо ви ретельно вивчите Моє проголошення, ви зрозумієте, що воно не припиниться в 

1950 році, але що воно буде продовжуватися, тому що Слово Боже вічне і ніколи не переставало 

просвіщати Його дітей. Але ця форма проголошення за допомогою людського голосу неодмінно 

припиниться в годину, призначену Моєю Волею, щоб поступитися місцем часу, коли Я дам про 

Себе знати через ваш дух. 

97 Нехай ніхто не говорить, що Я приберуся, і не вважає, що духовний світ, який заявив про 

себе серед цього народу, після цього заспокоїться, бо ви будете дуже далекі від істини. Знайте вже 

зараз і вірте тому, що я вам кажу, що саме в ті дні, коли ви більше не почуєте цього слова, ви 

почнете відчувати в собі присутність Вчителя, що ви зрозумієте підготовку, яку ви повинні вести, 

щоб зробити себе гідними будь-якої благодаті, і що ви будете шукати шлях, щоб не віддалятися від 

тих благословенних істот, які подібні до маяків або зірок, які висвітлюють ваш життєвий шлях. 

98 Я обіцяю вам, що кожного разу, коли ви будете давати Мені докази вашого піднесення, Я 

буду давати вам докази Моєї присутності на кожному вашому зібранні. 

99 Дивіться, люди, бо навіть серед вас, серед цього народу, піднімуться ті, хто не був 

підготовлений, як лжепророки - ті, хто не зміг проникнути в суть Мого Слова, і будуть говорити, 

що вони ведуть діалог від духу до духу, і що Отець наказує це або Учитель те, без того, щоб це 

було істиною. 

100  Прокиньтеся, учні. Ніхто з вас, хто чує ці слова, не впаде в такі відхилення, і не допустить, 

щоб серед вас виникла неправда, і щоб марнославство засліпило когось. Я навчив усіх відрізняти 

добрий плід від злого, правду від обману. 

101  Віддайте своїм братам і сестрам те, що ви здобули завдяки своєму розвитку і своїм 

заслугам. Але ніколи не намагайтеся дати те, чого ви ще не досягли. 

102  Кажу вам, що ті, хто пророкує неправдиво, хто бреше, щоб вивищитися серед своїх братів і 

сестер або відчути себе пророками, не будучи ними, згодом будуть викриті натовпом, і їм 

доведеться пролити багато сліз, щоб приєднатися до тих, хто стоїть за істину і любить її. 

103  Я кажу вам, люди, прокиньтеся, бо настають небезпечні часи для вас! 

104  Вас також будуть запитувати ваші співвітчизники, які вважатимуть ваше поклоніння 

дивним. Поспостерігавши за вами, вони засудять вас за те, що у вас немає вівтаря, що у вас немає 

зображень або символів, церемоній або обрядів. Але не турбуйтеся, любі люди. Ви будете говорити 
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і говорити, що ваше поклоніння духовне, що ви будуєте святиню або церкву в своєму серці, що 

приношення - це всі ті справи, які ви виконуєте в житті, і що ваша совість підказує вам, чи гідні 

вони бути принесеними в жертву Богу, і що ваша молитва - від духу до духу. 

105  Якщо ви будете говорити чітко, ви залишите своїх слідчих ошелешеними, і вони залишать 

вас у спокої, тому що зрозуміють, що ви говорите правду і що немає ніякої помилки, щоб нападати 

на вас. 

106  Тих, хто так захищає Моє вчення, назвуть "учнями спіритизму", бо вони підтвердять свої 

слова справами. Вони не будуть серед тих, хто стверджує щось і суперечить цьому своїми 

справами. 

Я бачу багатьох, хто називає себе спіритуалістами і проводить своє життя, поклоняючись 

предметам, які вони називають символами. Що про них подумають люди, які виявлять таке 

протиріччя? 

Я все ще даю їм час на роздуми, на очищення своїх культових діянь і на оновлення життя. Одні 

підуть за моїм закликом, інші будуть бунтувати, бо їх засліпив фанатизм. 

107  Я благословлятиму тих, хто відвернеться від своїх помилок і піде шляхом одухотворення. Я 

благословлю тих, хто відкине своїх ідолів і, натанцювавшись навколо Золотого тельця, відмовиться 

від своєї матеріалізації і візьме хрест одухотворення. 

108  О люди, говорить вам ваш Учитель: Бережіть невинність своїх дітей, моліться за малечу. Я 

не хочу, щоб ці покоління успадкували залишки вашого колишнього фанатизму. Будьте їхніми 

вчителями. Пам'ятайте, що їхній дух ще не відкрив тілу свого призначення, бо чекає, що ви 

виведете їх першими на шлях світла. 

Про що говорить Учитель? Що ви, батьки сім'ї, маєте обов'язок формувати серце своїх дітей 

так, щоб воно служило фундаментом для діл Духа. 

109  Ваша ніжність і розум, щоб направляти їх, ваша мудрість, щоб направляти і виправляти їх, 

ваша любов, щоб полегшувати їхні страждання, будуть тим зубилом, яке формує і вирівнює 

моральну та інтелектуальну сутність цих поколінь. 

110  Вашим найкращим і найціннішим спадком для ваших дітей буде те, що дасть їм 

можливість сформувати сильний народ, єдину, здорову, братерську і доброчинну сім'ю. Але для 

того, щоб це сталося, ви повинні прагнути залишити їм прекрасний приклад, люблячи один одного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 240 
1 Приготуйтеся, бо цього дня Я вам кажу: Хто вірить в Марію, той повинен вірити в її 

чистоту. Бо вона була обрана з-поміж усіх жінок символом бездоганної досконалості як жінки і як 

матері. Вона мала бути світовим взірцем делікатності, любові, лагідності та цнотливості. 

2 Вона - ідеальний взірець для кожної жінки, адже завдання їх усіх - нелегке, благородне і 

самозречене аж до самопожертви. Її лоно має прихистити найкращі почуття, в її утробі формується 

людина. Жінка пробуджує в серці дитини любов, спрямовує почуття дитини на шлях добра, 

витирає її сльози, коли вона плаче, і втішає, коли вона страждає. Саме Мати навчає людину першій 

молитві і відкриває їй існування Творця. Тінь Матері супроводжує людину до кінця її земного 

життя, так само як Марія була присутня біля підніжжя хреста при жертовній смерті 

найулюбленішого Сина і прийняла на свої груди тлінну оболонку Того, Хто віддав Своє життя з 

любові до людства. 

3 Велике духовне завдання жінки, чутливе її серце, її розум, її утроба, чутливі всі її нервові 

волокна. Тільки так вона зможе виконати свою місію так високо і випити свою чашу так гірко. 

4 Фізично чоловік і жінка різні, але духовно вони однакові. Всі вони - душі, що прагнуть до 

своєї досконалості. 

5 Я поставив жінку поруч із чоловіком, щоб підсолодити його існування, наповнити його 

насолодою. 

6 У житті жінки чоловік є щитом, охоронцем, її паном. Бо в ньому Я поклав світло Своє, 

закон Свій, силу Свою. 

7 Так Я об'єднав вас у цьому світі і вказав вам шлях, яким ви повинні йти. 

8 Пізнайте себе, тоді ви зможете давати приклади і вчення своїм ближнім. 

9 Ви стикаєтеся з людьми різних переконань і живете з ними в одному світі. Однак не 

беріться за навчання, якщо ви спочатку не будете слідувати Моєму вченню. Спочатку повністю 

переконайтеся в тому, чого ви навчилися, щоб ви могли бути вчителями. Не обманюйте себе і не 

створюйте собі труднощів. 

10 Несіть у своєму дусі мої фундаментальні одкровення, щоб вони служили вам стандартом у 

вашому житті. 

11 На основі цієї духовної настанови зберігайте необхідні знання для життя душі. Будьте 

пильні, бо на вашому шляху ви зустрінете багато різних поглядів на спіритизм і повинні бути 

готові, щоб не піти хибним шляхом. 

12 Тримайте необхідну підготовку, щоб в кожну мить свого життя ви були готові покинути цей 

світ. 

13 Знайте, що душа в своєму майбутньому перебуванні в духовному світі не зможе 

насолоджуватися тим вічним блаженством, про яке ви мрієте. Так само, як і не буде вічно 

страждати через свої борги. Бо ви знаєте основу Мого вчення - любов. Тому кожен отримає по 

справах своїх і покаянню, і це ще більшою мірою пробудить в душі ідеал досконалості. 

14 І не вірять, що саме в матеріальному житті душа насолоджується блаженством або отримує 

покарання. 

15 Душа очищається і вдосконалюється, бо її інтуїція і Моє одкровення підказують їй, що вона 

йде від Божественності і повинна повернутися до Неї. 

16 Тому Я дарую душі стільки можливостей, скільки їй потрібно для її розкриття і досягнення 

вічного блаженства в Мені. 

17 Спіритизм - це одкровення, яке розкриває і навчає вас всьому тому, чим ви володієте і 

носите в собі. Вона дає усвідомлення того, що ти є творіння Боже, що ти не просто матерія, що над 

твоєю "плоттю" є щось таке, що піднімає тебе над рівнем природи, яка тебе оточує, і над брудом 

твоїх пристрастей. 

18 Коли людина досягає духовності, кожна заповідь і кожне вчення стають частиною світла її 

душі. Навіть якщо його пам'ять не збереже жодного речення, жодного слова з мого вчення, він буде 

нести в собі його суть, тому що він зрозумів його, тому що він відчуває його і слідує йому. 
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19 Духівник повинен бути чистим християнином, який знає і слідує вченню Христа, 

Божественного Учителя, який відкупив людей у Своєму невтомному прагненні заповісти їм Своє 

Царство любові, зробити їх однією великою родиною. 

20 Зараз, в Третій Ері, просвітлені світлом Святого Духа, ви розумієте, що вчення, яке Я давав 

вам в три часи, мало ті ж самі принципи, і що лише зовнішня форма змінювалася від одного часу 

до іншого. 

21 Так, уперше в твоєму житті і в твоєму серці була така простота, ти був настільки близький 

до природи, що Я проявив Себе в гармонії з усім цим. У сяйві природи ти бачив і відчував Мою 

Присутність, і душа твоя захоплювалася, споглядаючи її чудеса, через які ти розумів Волю свого 

Господа. 

22 У Другу Епоху, коли егоїзм вже проріс у серцях людей, а розум людський пробудився до 

зла, Я народився серед вас, щоб ви зрозуміли, що те, що ви практикували як поклоніння Божеству, і 

є діла, що те, що ви робите один з одним, не є тим, що Я наказав вам робити, і тому не принесе вам 

спасіння, - що те, що ви робите, є лише видимим виконанням закону перед очима людей, але що ви 

ховаєте лицемірство і егоїзм у своїх серцях. 

23 Ісусу необхідно було показати вам принципи, якими ви повинні керуватися і від яких ви 

відійшли. 

24 Я засвідчив вам усім Свою лагідність, Свою любов, Свою мудрість і милосердя і випив з 

вами чашу страждань, щоб зворушилися ваші серця і пробудився ваш розум. Серця повинні були 

народитися для добра, і біль від того, що Мене розпинали з любові до них, був як жало, що 

нагадувало їм: ви всі повинні страждати заради любові, щоб досягти Отця. Я обіцяв кожному, хто 

захоче взяти свій хрест і йти за Мною, вічний мир, найвище блаженство, яке не має кінця в дусі. 

25 Моя обіцянка в цей час заснована на тому ж, вона та ж сама, але вам дійсно доведеться 

користуватися нею до тих пір, поки ви не очиститеся. 

26 З того часу, коли Я написав Свій Закон любові і справедливості у вашому дусі Своєю 

Кров'ю, і до теперішнього часу, в якому ви живете, Я знаходжу ваші душі більш розвиненими. Їх 

сили осягнення і розуміння більші, їх здібності і сили готові до прийняття Моїх нових одкровень. 

27 Сьогодні ви знаєте, як відрізнити від себе фальшиві доктрини віри від істинних. Проте, це 

час випробувань для душі, бо з усіх боків з'явилися світогляди, теорії, вчення, релігії та "науки", 

сила яких часом робить розум слабкого невпевненим, який не знає, яким шляхом йти. 

28 Цей час є визначальним, бо люди будуть робити остаточні кроки на духовному шляху. 

29 Спадуть багато темних пов'язок, зникнуть фанатизм і ідолопоклонство, згаснуть багато 

бачень перебігу подій, а традиції будуть викорчувані з коренем. Тоді все минуще буде відкинуто. 

30 Діти мої, будьте задоволені своїм життєвим становищем, не відчувайте заздрості до тих, хто 

живе краще за вас. Пам'ятайте, що в смиренності ви наближаєтеся до Мене і краще служите Мені. 

31 Будьте уважні до того, куди ви йдете, як ви сприймаєте життя, і що ви робите з тими 

благами, які Я даю вам. 

32 Я дарую тобі свою любов. Моя любов з вами. 

33 Хто сумнівається в Христі, як Він відкриває Себе в цій Третій Ері, той сумнівається в Ісусі 

як в людині в Другій Ері, бо Моя любов і Моя сутність однакові. Якщо ти хочеш мати краще 

уявлення про спадщину, яку залишив тобі в той час Божественний Учитель, ти повинен звернути 

увагу на те, як, в тій мірі, в якій поступово дозволяла еволюція твоєї душі, моя мудрість і мої 

одкровення виявляли себе у твоєму житті з усе більшою ясністю. 

34 Якщо ви захочете проникнути в таємницю настанови, яку Я хочу, щоб ви знали, усунути в 

собі страх перед невідомим, підготувати себе через одухотворення, яке є повагою і смиренням, то 

Я відкрию вам багато чого. Коли очі вашого духу відкриються, ви побачите там Христа, який 

ходить вулицями болю нужденних, все ще несе Свій хрест любові і поливає Своєю кров'ю так 

багато потреб цього людства. Ви побачите, як Учитель виливає на всіх Свою милість, ви відкриєте 

для себе, що навіть у духовному Він оточений учнями, які жадібно слухають Його слово, Його 

проповідь, натхненнями яких вони просвітлюються, щоб потім посилати своє світло тим, хто живе 

в темряві. 
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35 Так ви побачите Його, коли зможете проникнути в духовне. Так ти трохи краще пізнаєш 

свого Господа. Якщо ви спробуєте пізнати, що таке Святий Дух, ви відкриєте Його у світлі 

мудрості, яка виходить від Божественного Слова. Там ви пізнаєте Його як безмежний розум, як 

духовну благодать, що просвітлює вас і водночас втішає та зцілює. 

36 Тому, коли ви чуєте це слово через глашатая, ви повинні шукати його значення, бо в ньому 

полягає суть мого вчення. 

37 Коли ви проникнете в Слово, яке Христос дав вам як Людина і як Дух, ви будете мати 

знання про те, ким є ваш Бог, про Трійцю Його об'явлень, і тоді ви полюбите Його в істині, ви 

будете вірити в Нього у всіх формах, в яких Він прийшов до вас. 

38 Досягнувши такого піднесення, ви уподібнитеся тим високим духам, які невидимо 

приходять як учителі, щоб просвітити розум людей і направити їх на шлях добра. Ви не заявите 

про себе, використовуючи людські мізки. Але ви будете здійснювати добрий вплив на всіх, хто 

готується до життя у цьому світі. Ви будете їх просвіщати і надихати. Ваше спілкування буде від 

духу до духу, і коли ви виконаєте це завдання, перед вами відкриється ще одна сходинка для 

сходження. Так, таким чином, душі досягають лона Отця - очищаючись, удосконалюючись, поки 

не зможуть злитися з найчистішим світлом Божественного Духа. 

39 Я вже готую вас до наступного рівня, на який ви підніметеся. Я не говорю вам про інших, 

бо ви їх не зрозумієте. Вам достатньо знати, що є сім етапів або кроків, які ви повинні пройти. На 

кожному з них ти знайдеш благодать для своєї душі, яка послужить тобі допомогою для того, щоб 

зробити наступний крок, поки не досягнеш присутності Бога і виконання Моїх обіцянок для 

кожного, хто слідує за Мною до кінцевої мети. 

40 Ваш розум не здатний осягнути весь цей урок. Бо все одно, коли ти думаєш, що побачиш 

Мене, ти уявляєш Мене як істоту, подібну до тебе у фізичній формі. Але ніхто не сподівається 

з'єднатися зі своїм матеріальним тілом, щоб вічно жити в Моєму лоні. Це не "воскресіння плоті", 

про яке говорили вам апостоли. Тільки душа пізнає вічність після того, як вона з'явиться на землі в 

різних тілах одне за одним і пройде шлях до кінця як духовна істота. 

41 Страшний суд, як його трактує людство, є помилкою. Моє судження не є судженням однієї 

години чи одного дня. Це вже давно на вас чекає. Істинно ж кажу вам, що мертві тіла були 

призначені і виконували свою долю, щоб злитися з природним царством, яке їм відповідає; бо те, 

що з землі, повернеться в землю, так само як духовне буде прагнути до своєї домівки, яка є Моє 

лоно. А ще кажу вам, що у своєму суді ви будете самі собі суддями, бо ваша совість, самопізнання 

та інтуїція підкажуть вам, до якої межі ви гідні похвали і в якому духовному домі ви повинні 

перебувати. Ви ясно побачите шлях, яким ви повинні йти, бо коли ви приймете світло Моєї 

Божественності, ви пізнаєте свої вчинки і оціните свої заслуги. 

42 У "Духовній долині" багато розгублених і стривожених істот. Принесіть їм Моє послання і 

Моє світло, коли одного разу ввійдете в нього. 

43 Навіть зараз ви можете здійснювати цю форму милосердя через молитву, за допомогою якої 

ви можете з'єднатися з ними. Твій голос пролунає там, де вони живуть, і пробудить їх від 

глибокого сну. Вони заплачуть і очистяться своїми сльозами покаяння. Тоді вони отримають 

промінь світла, бо тоді вони зрозуміють свою минулу суєту, свої помилки, свої гріхи. 

44 Який же великий біль душі, коли її будить совість! Як смиренно воно потім принижується 

перед поглядом Верховного Судді! Як смиренно випливають із глибини її єства прохання про 

прощення, обітниці, благословення Моїм ім'ям! Тепер душа розуміє, що їй не наблизитися до 

досконалості Отця, і тому звертає свій погляд на землю, де вона не вміла скористатися часом і 

випробуваннями, які давали можливість наблизитися до мети, і просить іншого тіла, щоб 

спокутувати провини і виконати невиконані завдання. 

45 Так хто ж забезпечив правосуддя? Хіба не сам дух судив себе? 

46 Мій Дух - це дзеркало, в яке ви повинні подивитися на себе, і воно покаже вам ступінь 

вашої чистоти. 

47 Коли ви будете в духовному, ваш дух дасть вам просвітлення про себе. Ваша пам'ять 

проясниться і ви згадаєте те, що забули. Чому ж ви боїтеся Моєї справедливості, адже ви отримуєте 
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не більше того, на що заслуговуєте? Чому б зараз не боятися власних вчинків? Бачиш, з якою 

добротою Я дозволяю твоєму розумінню осягнути таємницю того, що є твоїм судженням. 

48 Відмовтеся від фанатизму, який дуже далекий від істини. 

Поміркуйте над моїм вченням, яке містить у собі вчення миру, світла і благословення. 

49 Навіть якщо ви забудете тих, хто перейшов у "духовну долину" - Учитель нікого не забуває. 

50 У духовному теж є ті, хто спить, хто закрив очі на світло істини, хто блукає, тягнучи за 

собою ланцюги самозвинувачень, розгубленості і болю. 

51 Я покликав вас, щоб сказати вам, що ви можете творити добро не тільки зцілюючи хворих і 

вказуючи шлях своїм ближнім, які живуть з вами на землі, але й істотам, які живуть у 

потойбічному світі. Серед них теж є хворі, загублені, ті, хто потребує любові та розради. Це ті, хто 

очищають себе болем, щоб чисто увійти в Мою присутність. Але ви можете допомогти їм своїми 

молитвами, своїм милосердям і щедрими помислами в їхній спокуті і скоротити час їхніх 

страждань. 

52 Моє вчення про вселенську любов об'єднає всі душі і наблизить їх один до одного, не 

проводячи розділової лінії між світами життя, і змусить істот любити один одного духовною 

любов'ю. 

53 Легіони породжень темряви спускаються на людство грозовими хмарами, викликаючи 

потрясіння, бентежачи уми і затьмарюючи серця. І хоча це людство має зброю, щоб захистити себе 

від цих підступних нападів, одні не вміють нею користуватися, а інші навіть не підозрюють, що 

володіють нею. 

54 У війнах, у вбивствах і в ницих пристрастях відчувається вплив цих сил. Ви, що відкрили 

очі до світла і знаєте духовну зброю любові і справедливості, яку Я довірив вам, - моліться за світ і 

за світ духовний, примиряйте тих, хто ненавидить один одного, вчіть любити, прощати і молитися. 

55 Але також пам'ятайте, що добрі справи, які ви робите на землі, будуть світлом, що 

просвічує заплутані душі, і що ваші молитви будуть для них бальзамом, який звільняє їх від їхньої 

розгубленості. Боріться зі спокусами і поганими натхненнями, щоб відчути перемогу світла. 

56 Приготуйтеся, бо послання, яке ви повинні будете донести до людей, змусить їх розпізнати 

свої якості і здібності, деякі з яких невідомі, деякі з яких нерозвинені. 

57 Ти будеш навчати добрими справами, повернеш здоров'я тому, кого покинула наука, і 

врятуєш душу, про яку люди сказали, що вона засуджена на вічну кару. І ті, і інші пізнають славу 

Моєї роботи, і темна пов'язка впаде з їхніх очей. 

58 Це час, коли Я дозволю Себе побачити, коли Я дам Себе відчути у всьому і коли Я заговорю 

зі світом. 

59 Кажу вам сьогодні: Блаженні ті, хто наслідує приклад Марії на своєму шляху, зберігаючи 

чистоту в душі. Марія - це чистота і лагідність. Хто її любить, повинен брати з неї приклад у цьому. 

Вам не допоможе повторювати її ім'я або говорити, що ви її любите, якщо ваші вчинки не 

відповідають цим словам. 

60 Знайте справжні людські та духовні цінності, не спокушайтеся фальшивим гламуром 

земних славет. Ваше світло вже може виявити вам усе, що неправдиве. Зрозумійте, що є багато 

творів, які демонструють чистоту, але містять лише темряву і ведуть вас темними стежками, які є 

гламурними на вигляд. 

61 Тож ви, через кого Я даю про Себе знати, розумієте відповідальність, яку ви взяли на себе, 

щоб показати у своєму житті, у своїй поведінці і у своїх випробуваннях гідне виконання слів, які 

злітають з ваших вуст у моменти Мого проголошення. Народ прикутий до вас очима в очікуванні, 

що ви проявите у своїх діях піднесеність душі. Ви повинні бути як чисте дзеркало. Бо якщо дії тих, 

хто не почув Мене в цей час і називає себе слугами Божими, не завжди допустимі, то світ 

спостерігає за ними без подиву. Але коли воно побачить у вас такі ж протизаконні дії, то ті, хто 

спостерігають за вами, неодмінно обуряться, бо не зрозуміють, що, маючи в собі цю благодать, ви 

все одно можете чинити дії, які суперечать отриманому вами вченню. 

Учитель говорить вам: Остерігайтеся скандалу з того моменту, як ви прийняли рішення 

слідувати за Мною. Пам'ятайте, що з цього дня ваша душа відкидає все, що може їй зашкодити. 

Тоді ви повинні підтримувати шлях добра і відчувати всю свою відповідальність. 
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Якщо ви служите Мені, якщо ви віддали себе Моїй волі, то це тому, що ви визнали Мене, тому 

що ви повністю впевнені в істинності Мого проголошення, і в вас немає сумнівів. 

62 Коли Я побачив, що ти так віддано служиш Мені, Я сказав тобі, що ти робиш велику справу 

милосердя до своїх ближніх. Я вже говорив вам, що духовне виконання місії не заважає вам 

виконувати будь-який з людських обов'язків. 

Нехай ніхто не намагається ускладнити простоту мого вчення. Передавайте суть мого вчення і 

нехай люди надихаються ним. 

63 Наскільки дивовижним здається тобі те, що Моя Божественна Воля з'єдналася з твоїм 

інтелектом! На це я вам скажу, що це найприродніша річ, оскільки стосується Бога, який є духом, і 

людини, яка за своїм духом подібна до свого Творця. Ви хотіли б проникнути в багато таємниць, 

які вам поки не дано знати, і я лише скажу вам, що не наука відкриє їх вам, а дух в силу своєї 

любові до свого Творця. 

64 Розкривайте Мою роботу в тій же простоті, в якій Я дав її вам, тоді ваші співвітчизники 

зрозуміють її завдяки тому розвитку, якого вони досягли. Якщо твої вчинки зможуть показати, що 

ти гідний слави, яку отримуєш, то твоя праця буде викликати захоплення, і людина повірить в 

Мене через тебе. 

65 Я приймаю твою душу до Себе, щоб вона залишила свою втому і турботи світу. 

66 З різних куточків землі ви приходите, бажаючи Моїх настанов і Мого миру. Коли чуєш моє 

слово, відчуваєш батьківське тепло і серце заспокоюється. 

67 Є ті, хто з радістю пішов би за вами до місця збору, де Я дам вам Своє слово, але страх 

перед світом утримує їх від цього. Інші ж дивляться на вас з презирством, навіть коли внутрішній 

голос підказує їм, що шлях, яким ви йдете, правильний, і що саме він веде до істини - навіть коли 

вони чують крики розбурханих стихій і надзвичайних подій, які сповіщають, що настав новий час: 

час суду, предтеча часу благодаті. 

Я проявив Себе в усіх місцях на землі і в усіх серцях. Я говорю з ними через натхнення, через 

інтуїцію і через сни або одкровення. 

68 Я зараз готую майбутні покоління, які не розриваються між сумнівом і вірою, і які 

передадуть розшифровки книг, які я залишу вам, їх справжню цінність і правильне тлумачення. 

69 Вони стануть провісниками виконання пророцтв попередніх часів. 

70 Стенограму нинішнього часу я залишаю у вашому розпорядженні, щоб ви могли довести її 

до відома всіх тих, хто не чув мого слова. Ваша справжня боротьба настане тільки після мого 

відходу. 

71 Моє вчення, ваше поклоніння і ваші дії будуть суддями для всіх тих, хто може прийти з сект 

і церков, щоб дослідити. Вам не потрібно буде вказувати їм на їхні помилки. Навпаки, ви повинні 

прийняти їх щиро і з любов'ю і показати їм мою роботу у всіх її частинах. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 241 
1 Я приймаю вас, люди, які прийшли насититися Божественним Словом, що є Хлібом душі. Я 

приходжу до вас з любові, яку маю до вас. О ви, люди, які рухаються лише до болю, крові та 

страху! Тіні матеріалізму затьмарили погляд людей, і тому вони не бачать шляху до свого 

відшкодування. 

2 Принаймні ви, що слухаєте Мене, радієте Моєму Слову і знаходите в Мені втіху. Через це 

людство ввело в оману свій розум і свої почуття, оскільки замість того, щоб прагнути до істини, 

воно прагне до плутанини. Великі людські інтелекти сьогодні процвітають у злочинності, і це вони 

роблять своїм ідеалом. 

Саме тому Я вже давно говорю тим, кого називаю Своїми учнями, що якщо вони виконають 

місію, яку Я на них поклав, то їхній приклад матиме такий вплив на життя, мислення і мовлення 

інших, що вони зможуть про це сказати: Сьогодні я використовую свій дух, який раніше вважав 

марним. 

3 Учні: Коли дух людський підніметься, звільниться і буде працювати на ниві, яка йому 

належить, тоді закінчиться чаша страждань, яку п'є цей світ. Як тільки одухотворення розквітне в 

розумі і серці людини, розквітне в усіх сферах вашого життя. Я говорю саме з тими, хто прагне 

бути Моїми учнями і в кому Я знаходжу чутливість, коли вони Мене чують. 

4 Народе мій, подбай про те, щоб жодна мить твого життя не була змарнована. Любіть один 

одного і відчувайте біль від того, що не робили цього раніше. Глибоко замисліться над істотними 

добрими і поганими вчинками свого минулого. Бо добрі плоди прийдуть до вас від цього роздуму, 

а потім подумайте про майбутнє. Запитайте себе: "Що я приготував для майбутніх часів?". 

Ви зрозумієте, що вам є що сказати людству, що ви повинні щось зробити, щоб пробудити його 

від того сну, який не дає йому побачити саван, яким смерть нині вкриває його і постійно загрожує 

йому ─ що ви повинні щось зробити, щоб воно прокинулося і почуло голос совісті. 

5 О, людська суєта! О ви, люди, що прагнете свого розквіту і слави на цій землі! 

6 Щоб говорити слова, які вбивають, ви спорудили собі трон, з якого лунають ваші команди 

на війну, накликати руйнування і смерть! 

7 Що таке інтелект людини, якщо він не поєднаний з духовністю, яка є совістю, 

справедливістю і милосердям? Якими словами ці люди хочуть відповісти Богу, який винайшов 

велику зброю знищення своїм світлом? За рахунок чого вони мають намір погашати борги, які 

вони зараз мають? Як вони хочуть впоратися зі збором врожаю свого великого посіву? 

8 І всіх, хто говорить про Мене і називає себе Моїми учнями і слугами, Я запитую: що ви 

робите в ці хвилини, і що ви зробили для захисту світу? 

9 О діти, які чують Мене в цей час! Працюйте в Моїй справі любові, поспішайте присвятити 

ту частину свого життя, про яку Я прошу вас, добру ближнього, що буде водночас і для вашого 

блага. 

10 Для моєї роботи потрібні солдати. Чому б не віддати своє життя на цьому духовному 

фронті, якщо ви віддаєте його без користі на полях битв? 

11 Використовуйте ту частину часу, про яку я прошу вас, навчаючи, читаючи лекції, сповнені 

любові і знань, пом'якшуючи і пробуджуючи серця. Погляньте на Мою Божественну Істоту, яка 

присвячує себе завданню любити вас, захищати вас і рятувати вас. Пам'ятайте, що ще будучи 

людиною, я все своє життя присвятив Вам. Не задовольняйтеся тим, що пожнете, але мало насіння. 

Який дар ви покладете в мої руки, коли ввійдете в те, що ви називаєте "потойбіччям"? Я дав вам 

воду з джерела Мого в достатку. Ти хочеш повернути Мені лише кілька крапель? Свідчіть про це 

своїми добрими справами. 

12 Духовні дари, які були відкриті вам у цей час, проявилися, щоб допомогти вам виливати ці 

кришталево чисті води на душі ваших ближніх. Вчіться у свого Вчителя, який завжди являв себе 

вам як джерело любові, як постійний дар, як палаючий світильник, що освітлює серце того, хто 

страждає. Чи не є кожне Моє слово факелом світла на шляху подорожнього, який прямує до мети 

своєї долі? Чи не є це послання новим одкровенням, яке наближає вас до Бога? 
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13 Тільки той, хто відчуває і живе моїм вченням і моїм законом, зможе називати себе 

"вчителем" в моїй роботі. Ось куди веде вас це слово, щоб ви могли розпізнати в ньому високе і 

низьке. Бо дух, який хоче бути великим, цікавиться тільки великими справами. Малий дух прагне 

тільки до малого; і щоб повірити, він повинен болісно відокремитися від зайвого і зміцнитися в 

любові свого Отця. 

14 Великий дух, з іншого боку, заради свого високого ідеалу або своєї місії любові жертвує 

навіть тим, що ви можете вважати найдорожчим. 

15 Тебе дивує, що Мої учні Другої Епохи залишили все, щоб піти за Мною, віддали тобі все з 

любові до тебе? 

16 Моє Слово закликає всіх повернутися на шлях любові. Там багатьом буде соромно за те, що 

вони відчували ненависть чи образу до своїх ближніх, за те, що не продовжували їх любити. Тоді 

вони знову обіймуть їх від щирого серця з болем і водночас з радістю покаяння. Тоді проявиться 

одухотворення, а земне-людське відійде на другий план. 

17 Скажу вам більше про великі душі: вони не чутливі до образ і не слабкі до ударів. Вони 

спокійно дивляться на такі нікчемності і з жалем на тих, хто їх виконує. Вони вище цих дрібниць і 

дивляться тільки на велике. 

18 Вам усім доведеться пройти через великі випробування. Треба бути дуже сильним, щоб не 

впасти у відчай і тим самим уникнути ганьби своєї слабкості. 

Ви, хто почув це слово і прийшов до цього столу, повного доброї їжі, і наситився моєю 

мудрістю, - будьте сильними і підбадьорюйте своєю любов'ю своїх ближніх. 

19 Хто творить добро, той є апостолом Христа. Але він не потребуватиме титулів, які б 

засвідчували його як такого, і йому не потрібно буде хизуватися. 

20 Що ви скажете Мені, коли Я відкрию вам скорботні події майбутнього? Що Ви могли б 

запропонувати непосвяченим, які приходять до Вас за розрадою? 

21 Я тільки кажу вам: Посійте насіння Моє. Це вчення - ваша спадщина. Якщо ви вмієте 

проникати в глибини своєї душі, ви знайдете там Месію, який невпинно повертається до вашого 

серця, щоб осяяти його своїм світлом. 

22 Тих, хто прийде завтра, щоб дізнатися про мій прихід, можна розділити на дві групи: Ті, які 

приходять із сумнівами, а йдуть з вірою і каяттям, тому що любов до мого слова торкнулася їх. А 

інші, які приходять невіруючими, так і залишаться такими ж незадоволеними, бо в них більше тіла, 

ніж душі, більше обмеженості, ніж вдумливості. А вам, що названі Моїми новими учнями і 

позначені Духом Святим, кажу: коли ви почнете просвіщати світ прикладом ваших діл любові? 

23 Послухай: Коли Я був з вами на землі, до Мене приходили люди натовпами - люди високі, 

повні марнославства, правителі, які шукали Мене таємно, щоб почути Мене. Одні захоплювалися 

Мною, але зі страху не визнавали цього відкрито, інші відкидали Мене. До Мене приходили 

натовпи чоловіків, жінок і дітей, які слухали Мене вранці, вдень і вночі, і завжди знаходили 

Учителя, готового дати їм Слово Боже. Вони бачили, що Учитель забувся і не міг пояснити, о 

котрій годині Він приймає їжу, щоб не ослабнути тілом і не затихнути голосом. Причиною було те, 

що вони не знали, що Ісус отримував силу від Свого власного духу і в Ньому самому знаходив 

поживу. 

24 Так само і ви одного разу дізнаєтеся, що той, хто, натхненний Божественною Любов'ю, 

присвячує своє існування справі втішання, підтримки і любові до ближніх, знайде у власній душі 

невідому силу і поживу, яка буде підтримувати його, не даючи ні на мить знесиліти в боротьбі. 

25 Так Я буду проявляти Себе в тому народі, який є сьогодні і який завтра буде складати єдину 

спільноту по всьому світу: народ Божий. 

26 Вчіться у Мене і використовуйте свої дари так, щоб сплатити великий борг, який ви 

заборгували собі і людству. Приймайте свою спокуту охоче і не бажайте сплачувати цей борг тим, 

що вам приємно і не важко. Бо часто вам доведеться йти на жертви або зречення. 

27 Я не прошу у вас життя, а лише кілька годин, лише частину вашого часу. 

28 Пам'ятайте, що Ісус, щоб бути з вами, покинув Свою Матір - ту найлюблячішу Матір, яка 

була єдиним, що Він мав на землі. Він відійшов від неї за життя і був на її руках лише тоді, коли 
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Його знімали бездиханного з хреста. Я прошу від вас не так багато, а лише малу частину того, що 

дав вам і чого навчив. 

29 Віддавайте своє життя, втішаючи стражденних, зцілюючи хворих і рятуючи загиблих, але 

не давайте себе вбити тільки для того, щоб показати, що ви готові померти за Мене. 

30 У Моєму вченні не буде ні обвинувачів, ні звинувачувачів, ні скривджених, ні ображених. У 

ньому будуть тільки ті, хто прагне розвиватися вгору через практику мого вчення. 

31 У тебе є все, щоб досягти Мене: Світ - це школа, життя - підручник, моє натхнення - світло. 

Учитель - Я, люди - Мої учні. Тому я безперестанку закликаю вас і кажу вам: Ви всі знаходите 

місце в Моїй любові. 

32 Не залишайте Мене одного в Моєму вченні, не будьте холодними перед обличчям тієї 

любові, яку Я вам показую. Пам'ятайте, що деякі людські вуста просвічують вас словом Мого 

Духа. 

33 Коли ви говорите на землі, що Я приніс вам релігії з Моїм вченням, з Моїм законом, Я кажу 

вам, що в Моїх очах є тільки одне поклоніння - це поклоніння любові, любові до Отця, до 

ближнього, до людини і до всього, що вийшло від Творця. 

34 Ця божественна найвища заповідь любові один до одного буде законом, який об'єднує всіх 

людей, який просвіщає їх відчувати себе братами і сестрами, захищати один одного, підтримувати 

один одного, захищати один одного від спокус і визнавати один одного, не ображаючись на 

відмінності раси чи віросповідання. 

35 Уявіть собі такий світ, і ви уявите його в мирі, як одну сім'ю, де панують закони любові, 

поваги і справедливості. 

36 Ці пророцтва збудуться, бо ваш світ не приречений бути вічно долиною темряви і гріхів. 

37 Чеснота засяє в серцях людей, як квіти в садах. Бо кажу вам: Квіти своєю красою нагадують 

ідеї та натхнення, які сходять від Бога для спасіння грішників. 

38 Підійдіть, це ваш шлях, тут хліб для вбогих і втіха для стражденних. Приходьте і нічого не 

бійтеся. 

39 Благословенний народе Ізраїлю, Отець говорить вам: Слухайте голос свого сумління, 

тренуйте свій розум, бо Я залишу Своє Слово, написане незгладимо в кожному з вас. Почуйте живе 

Слово, яким Я зараз переповнений, яке витікає з джерела мудрості, яким є Мій Дух. 

40 Я відкрив усі шляхи, щоб усі Мої діти прийшли до Мене. Зараз час пробудження, коли Я 

ясно покажу Своє Слово минулих часів і нові одкровення, які Я дам вам, які є завершенням, 

третьою частиною книги, власниками якої ви станете. 

41 Я зняв з вас завісу, яка приховувала велич мого вчення. Я дав вам насіння в Другу Епоху, 

щоб ви його посіяли, виростили і представили у відповідний час. 

42 Але Я зажадав плодів від доручених мені сіячів, і через довгий час зібрав урожай, але мало 

зерна. Я вже говорив вам: на землю прийдуть нові покоління, і вони отримають Моє останнє 

послання. Я їх готую в цей час і кажу вам: Прийшов час, коли я відкрив цю нову епоху. 

43 Предтеча відкрив перших працівників Моєї Справи, а потім Майстер розкрив Книгу, щоб 

показати весь її зміст, який є світлом, мудрістю, порятунком для людства. Так настала для вас та 

мить благодаті. Я об'єднав чоловіків і жінок різних віросповідань і світоглядів. Я входив у їхні 

серця і бачив лише гіркоту і розчарування. І коли вони почули Моє слово, то не відкинули його, не 

закрили свої серця, не поставили під сумнів, а прийняли його з любов'ю і з повагою. 

44 Я подбав про те, щоб вони присвятили себе вивченню всіх проявів Моєї Божественності, і 

вони знайшли їх достовірними, сповненими великого сенсу, і їхні серця були підбадьорені. Але 

настав момент, коли я сказав їм: "Я вас пестив, ви насолоджувалися моїми ласками, але тепер 

прийшов час воювати". І вуста, які до того були незграбними і мовчазними, заговорили 

Божественним Словом. Я Сам виливав через них Своє Слово, і вони стали Моїми глашатаями. 

Інших, з якими я зустрічався, сповнених віри, я робив лідерами церков і розповідав їм: Малюйте 

серця і формуйте з них церкви. Озбройтеся силою духу, бо вам доведеться зіткнутися з 

жорстокосердям людським. Ви будете боротися з невіруючими, бо насіння Фоми було полите і 

проросло в серцях. Але Я вирву це зерно з коренем і буду допомагати вам у вашій роботі. Кожен з 

вас буде як смолоскип, який освітлює шлях своїм ближнім. 
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Коли закінчиться час Мого прояву і ви будете спілкуватися зі Мною тільки від духу до духу, ви 

продовжите наставляти. І люди будуть дивуватися і питати, де ви навчилися. Тоді ти покажеш їм 

книгу свого серця, в якій викарбувано Моє вчення і з якої з'являться нові натхнення. 

45 Я намагатимусь зробити все можливе, щоб ви були готові до часу після мого від'їзду. Для 

цього Я відвів великий проміжок часу, щоб в ньому у вас було багато можливостей зрозуміти Мою 

Роботу. 

Але Я не був видимий для матеріальних очей. Я воістину говорив вам, що в цей час Мене 

побачить кожне око - і грішника, і негрішника, - але це не обов'язково повинні бути очі тіла, але 

саме духовний погляд, що споглядає Мене, осяяний духом, і душа, як святиня, що відчуває Мене. 

46 Я підготував "працівників" у багатьох сферах для розкриття Моєї Роботи. Скільки 

миттєвостей щастя пережила твоя душа, коли ти слухала Моє вчення! Як ви були захоплені 

чудесами, які Я дарував вам! Щоб ви визнали Мене, Я дав вам незліченні докази, бо Я хочу, щоб 

ви, як тільки будете готові, прийняли тих, кому призначено Мною пізнати це вчення. Ви повинні 

прагнути, як старші брати і сестри, до сердець, які страждають, допомагати їм і служити їм 

підтримкою. Поверніть заблудлу вівцю до загороди, полегшіть страждання, врятуйте своїх 

побратимів. 

47 Я допоможу тобі нести твій хрест, коли ти знесилишся, і навчу тебе підніматися на гору 

виконання місії. Чого можна було очікувати, якщо не виконати. Як би ви могли відчувати силу, як 

би ви могли жити, якби, почувши Мене, не засвідчили ці вчення? 

48 Будьте сильними, любіть один одного, і моє благословення зійде на вас, як роса, щоб 

підбадьорювати вас завжди. 

49 Коли ви відчуваєте насолоду від життя, ви приписуєте цю насолоду світу. Але я кажу вам: Я 

хочу бачити вас щасливими. Тому я посилаю вам ці миті щастя. Бо коли посміхається дитина, 

посміхається і Отець. Шукайте здорові радості, які не тривожать душу, і ви знайдете Мене в них. 

Але будьте щасливі, якщо ви можете посміхатися серед своїх страждань! 

50 Мій батьківський погляд спочиває на ваших серцях, улюблені діти, і я бачу вашу відданість. 

Ви забули, що належить вашому матеріальному життю, і живитеся Моїми словами, щоб 

наповнитися їхньою суттю і відчути Мою Присутність глибоко всередині себе. Я відкриваю Себе 

тобі, бо люблю тебе і хочу, щоб ти зрозумів Моє прагнення. 

Сповнені вдячності, ви смиренно показуєте Мені своє серце і говорите: "Учителю, читай у 

ньому, як у відкритій книзі, і твори в нас Свою волю. Ми погодимося з тим, що Ти вирішиш над 

нами". 

51 Я бачу вашу віру і довіру до Моєї Божественності. Ви знаєте, що Я люблю вас і дарую вам 

все, що справедливо і для вашого блага. Тому вірте і просіть Мене про допомогу. 

Це час відшкодування, в якому ви живете, в якому ви не матимете ні досконалих радощів, ні 

тривалого миру. Ця земля не є вашою батьківщиною. Ви - тимчасові її мешканці, і відповідно до 

своїх заслуг відпрацьовуєте краще, вище життя, ніж це. 

52 На землі, коли ви будете готові, ви відчуєте мир Мого Духа - той мир, яким ви 

насолоджувалися і якого не знає решта світу, - ту лагідність, яка випромінюється в Моєму Слові, - 

ту славу, яку ви відчули, коли ви були піднесені в спілкуванні зі Мною. 

Світ не має цього стимулу, але він потребує його, чекає його, бо знає, що він має прийти, а деякі 

готуються, бо підозрюють, що наближається час, коли Я прийду до них. 

Але я кажу вам: Всі ви будете володіти цим миром, всі ви пізнаєте світло істини. Моє Слово 

буде поширюватися і переходити з уст в уста, з дому в дім, від одного народу до іншого за 

допомогою Моїх "працівників". Але Я бачив в них і в народі їх повільне просування, їх боязкість, і 

тому Моя Справа не виходила за ті вузькі рамки, в які вони її замкнули, і це не є Моєю Волею. 

53 "Працівники, Я зажадав від вас об'єднання, щоб ви утворили один дух, один розум і одне 

серце, щоб, де б не були ваші ближні, вони чули від вас одне і те ж слово, одне і те ж свідчення у 

всіх, і бачили Мою Божественну Любов, відображену в вас. 

54 Я навчив вас любові, терпіння, смирення, щоб ви могли нести свою місію, як лагідний 

хрест. Робота з оновлення, очищення та одухотворення людства - це робота, яка потребує часу. 
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Одне покоління буде передавати наступному той самий бойовий дух і те саме духовне піднесення, 

поки з плином часу світ не вдосконалиться і не досягне виконання свого завдання. 

55 Не треба боятися завтрашнього дня. Не боятися зайти надто далеко і збитися зі шляху. 

Шлях настільки широкий, що ви не скоро досягнете його кінця. Я з вами на кожному кроці - і 

попереду, і позаду, і праворуч, і ліворуч. Сила Мого Духа одягає вас; та внутрішня сила, яка 

спонукає вас до невтомної боротьби, не покине вас. Деякі з вас трудилися рік за роком і бачили 

світанок кожного дня, як перший, в якому ви працювали для Моєї Роботи. 

56 Шукайте всю досконалість в Мені, але не вимагайте абсолютної праведності і досконалості 

від "працівників". Вони - люди, і їм загрожує небезпека стати слабкими. Вони теж борються за своє 

спасіння. 

Та досконалість, яку прагне побачити ваша душа - шукайте її у душ, які живуть у високих 

духовних планах, де все - любов, краса і світло. 

57 Ваше серце очищується у виконанні місії. Кожен просувається вперед відповідно до своєї 

любові, своєї відданості і свого бажання служити Мені. Моє Слово було однаковим для всіх, і все 

ж Я виявив "працівників", які роблять великі кроки на шляху до одухотворення, та інших, які 

відстали у своєму розвитку. 

58 Щоб пізнати суть Мого вчення, ви повинні слідувати йому. Якщо ви тільки почуєте Моє 

вчення, а потім забудете його, ви не зможете його зберегти, не зможете передати ту смачну суть, 

яка міститься в Моєму вченні. Вона настільки проста, що ви можете практикувати її з першого 

разу, як почуєте. Любов - це перший закон, який Я дав вам, і з нього випливають усі інші закони і 

заповіді. 

59 Я говорив вам, що створив усіх рівними і люблю всіх. Чому ви не любите один одного без 

різниці раси, класу чи віросповідання? Чому ви любите одних і нехтуєте іншими? Не любіть тільки 

тих, хто робить вам добро, шукайте всіх і укладайте з ними узи любові. Проявляйте вселенську 

любов, яка охоплює всіх, і любіть своїх земних і духовних братів і сестер. Моя Робота ставить усі 

душі на один рівень. Я хочу бачити всіх вас Моєю сім'єю, яка любить один одного і творить 

вселенський мир, яка об'єднується з Моєю Божественністю, щоб кожен з вас міг бути Моїм 

представником, де б ви не знаходилися. 

60 Готуйтеся, щоб кожен з вас був плодом Великого Дерева, і щоб цей плід безмежно 

множився. 

61 Моліться за мир, і нехай ця молитва буде як мантія, що захищає людство, як протиотрута 

від війни, яка постійно наближається і нищить людину. 

62 Я благословляю всі свої творіння і залишаю їх об'єднаними в моїх простягнутих руках. 

63 Прийдіть до Мене, ті, що плачуть, Я - Втіха. Любов наближається до вас, бо ви є 

створіннями, які у своїй спустошеності потребують ласки Отця, щоб воскреснути. 

64 Ви всі несете хрест на своїх плечах, щоб у ньому уподібнитися Учителю. Але я не хочу, 

щоб цей хрест став непосильною чи обтяжливою ношею через ваше нерозуміння і непіднесеність. 

65 Життєві перипетії, як вихори, крутять твоє життя. Але та любов до Отця і довіра, яку ви 

поклали на Нього, дають вам спокій у випробуваннях і дозволяють вийти переможцем. 

66 Хто по-справжньому довіряє Мені, той ніколи не буде обманутий. 

67 Біль робить чутливим загартоване серце, він змусить кришталево чисту воду бити зі скель. 

Випробування не дають душі заснути. 

68 Ви вирушили в дорогу за Моїм словом, бо знаєте голос Божественного Пастиря, слідами 

Якого йдете вже довгий час. 

69 Не примус штовхав тебе йти за Мною цим шляхом, не страх, а бажання бути корисним 

ближньому, щоб бути угодним Господу. 

70 Таким чином, нові учні готуються бути смолоскипами, які освітлюють світ. Блаженні ті, хто 

розуміє Мене і вірує в Моє Слово, бо вони не відчують ні голоду, ні спраги в душі своїй. 

71 Я не хочу, щоб завтра, коли ваше серце стане свідком чудес, які стали реальністю завдяки 

вашим дарам, воно наповнилося марнославством і власною значущістю. Але я також не хочу 

бачити вас боязкими, бо тоді ви не викликатимете довіри у ваших ближніх. Будьте переконані в 

тому, що говорите і робите. 
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72 Ви повинні посилити свою підготовку і вдосконалити свій підхід, щоб після мого від'їзду ви 

були впізнаваними. 

73 Всім вам Я довірив дар зцілення, за допомогою якого ви можете творити чудеса серед 

фізично і душевно хворих. 

74 Ви самі будете шукати грішника в болоті, щоб простягнути йому руку порятунку. Якщо ви 

думаєте, що Моє насіння там не проросте, то ви помиляєтеся. Я можу вам довести, що з болота 

можуть вирости білі, як сніг, квіти. Чим зіпсованіша душа, тим більше любові потрібно для її 

пошуку, і коли вона відчує ласку або цілющий бальзам, вона відчує, як в неї проникає промінь 

світла, і стане однією з найпалкіших. Її вдячність буде дуже великою, бо їй буде прощено її 

провину, яка теж була дуже великою. 

75 Їх ви будете шукати, як Я завжди шукав вас. Не забувайте, що праведники вже зі Мною. 

Мир Мій з вами! 
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 Людина ще може надолужити те, що втратила45 
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 Пришестя Царства миру69 
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 Божественна обітниця і людська відповідь1 

 1866 та 195030 

 Духовний Ізраїль розсіяний по всьому світу21 
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 Після 1950 року проявляться духовні дари39 

 Шлях до істини44 
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 Сім чеснот69 
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 Біль очищає55 
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 Божественна настанова крізь віки1 

 Роке Рохас, посланник Третьої Ери13 

 Дух людини є образ Божий17 

 

 Гордий і той, хто живе на волі19 

 Всесвіт - досконала обитель65 
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 Три Заповіти6 

 Людство наслідує блудного сина15 

 Навіщо потрібні іспити21 

 Зв'язок до 1950 року22 
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 Приклад Симона Киринеянина (див. Мк. 15:21) 2 

 Переносне значення "небесної пісні " 13 

 Гармонія через духовність16 
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Прогнозований хаос - наслідок 

 власних робіт24 

 Учитель буде говорити через своїх підготовлених учнів29 

 Вперше31 

 Вдруге32 

 Втретє34 

 Умови для реінкарнацій39 

 Місії та дари учнів41 
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 Духовне життя61 
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 Духовна еволюція70 
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Наближаються великі випробування2 

 В умовах хаосу переважатиме спіритизм10 
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Багато хто називає себе християнами44 
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 Дари проявляються відповідно до нашого розвитку7 

 У нових втіленнях ми вдосконалюємо свої дари10 

Розвиток духовних дарів залежить від нашого  

 Підготовка від14 

 Всі вони призначені для вічного життя18 
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 Духовна драбина72 
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 Шлях до третього божественного прояву3 
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Через біль ми виходимо на шлях 
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 Три духовні епохи та їх уроки3 
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 1866 рік, початок Третьої ери26 

 Послання третьої епохи27 

 У Бога немає гніву33 
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 Пояснення, ким є Марія1 
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 Небезпеки для духу64 

 Духовність - це не спіритизм67 
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 Совість - наш провідник8 

Необхідно також викласти суть справи12 

 Наука і духовність25 

 Молитва з Духом44 



Інформація про зміст 

Куплет №. 

194 

Інструкція 234 
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Значення 20-го розділу Апокаліпсису: духовно мертві стають живими  

 Воскреснути до життя79 

 Епоха Божественного Духа81 

Інструкція 236 

 Бог ясно проявляє себе у випробуваннях5 
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 Пророцтво про істинне Царство миру72 
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 Відзначено новий духовний народ Ізраїлю61 

 Божественна справедливість і людська жорстокість87 
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 Одухотворення врятує людство3 
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 Духовний прогрес відповідно до прагнення до служіння57 
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