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Передмова 
У всі часи Бог об'являв себе людству - і в минулому, і сьогодні. 

Найчистіша і найвища форма спілкування між Богом і людиною - це спілкування від духу до 

духу. Однак, оскільки більшість людей не були і не є внутрішньо готовими до цього, Бог 

використовував посередників, які відкривали людям Його Святе Слово у вигляді законів, 

прокламацій та настанов: 

У Першу Епоху через Мойсея, Патріархів і Пророків. 

У Другу Епоху через Ісуса та його учнів і апостолів. 

У Третю Еру ─ сьогодення ─ безліччю носіїв голосу протягом 1884-1950 років у Мексиці, де 

люди з простого народу збиралися в простих місцях зустрічей по неділях, щоб слухати Слово 

Боже. 

В останні десять-двадцять років до 1950 року ці божественні вчення були стенографовані і 

зібрані з різних місць зустрічей протягом 1950-х років. З них було відібрано 366 вчень, які були 

опубліковані в 1962 році в 12-томній праці під назвою "Книга життя Вердадера" (нім. Libro de la 

Vida Verdadera), німецькою Buch des Wahren Lebens. 

Кожне з цих повчань являє собою гармонійну єдність божественних вчень, звернених свого 

часу до аудиторії в Мексиці, але - як неодноразово підкреслювалося в ньому - вони є спадщиною 

для всього людства сьогодні і для майбутніх поколінь. 

Не буква божественного слова, а його глибинний, внутрішній зміст підносить людину, є їжею і 

бальзамом для її зголоднілої душі. Водночас вона слугує орієнтиром для його поведінки у 

повсякденному житті. 

Слухання божественного слова - це перший крок на шляху до досконалості. Вона пробуджує в 

нас сердечне бажання засвоїти почуте і застосувати його у своєму повсякденному житті, щоб 

ми могли виконати божественну заповідь, яку вже 2000 років тому дав нам Ісус: "Люби Бога 

понад усе, а ближнього свого, як самого себе". Це і є справжнє служіння Богу, яке веде до 

внутрішнього миру, а відтак і до миру у світі. 

Оскільки одного земного життя, як правило, недостатньо для того, щоб "стати досконалим, як 

Отець наш Небесний", через закон реінкарнації - закон божественної любові, милосердя і 

справедливості - нам дана можливість поступового розкриття нашої душі і спокути. 

У багатьох повчаннях Божественний Дух наставляє нас, наскільки важливою є справжня 

духовна молитва для того, щоб ми все більше наближалися до Бога, щоб врешті-решт спілкувалися 

з Ним від духу до духу, а також, щоб все в нашому повсякденному житті віддавали в Його руки. 

У Другій Ері Божественний Дух навчив нас молитві "Отче наш" устами Ісуса. У сьогоднішній 

Третій Епосі Бог рекомендує нам ще коротшу молитву, яка містить у собі все, що ми навіть не 

повинні вимовляти вголос, але яку ми можемо глибоко в серці, як внутрішнє прагнення, звернути 

до нашого Небесного Отця: "Господи, нехай буде воля Твоя заради мене". 

Нехай читання і вивчення IX тому зміцнить нашу віру в Божу любов, мудрість і всемогутність, 

додасть нам сили і натхнення бути маяком для наших ближніх у буремні часи. 
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Вступ 
Ніхто інший не зможе краще і переконливіше передати глибоке відчуття і досвід своєї 

внутрішньої, а також зовнішньої особистої трансформації, ніж безпосередній сучасник, який сам 

багато років брав участь в якості глашатая в божественних проявах в Мексиці: 

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

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

насолоджуватися сонцем або свіжим повітрям. 

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

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

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

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

я повернуся до свого здоров'я. 

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

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

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

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

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

ув'язнення. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зустрічей у віддаленій частині Мексики. Добрий друг, який давно захоплювався тими 

прокламаціями, взяв його з собою. 

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

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

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

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

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

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

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

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

передати небесне слово. 

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

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

на мене особливо приємного враження. Тим більшим було моє здивування, коли з її вуст пролунала 

проповідь такої глибини, такого дива і такої мудрості, яку важко собі уявити, виголошена солодким 

голосом, сповненим дивовижних інтонацій, які надавали посланню глибокого вражаючого і 

зворушливого акценту. 
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У подальшому ході проголошення присутні повністю забули про присутність Носія Слова, щоб 

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

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

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

нього випромінювалася велика краса і благоговійна велич. 

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

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

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

натхнення. 

Присутність Божественного Вчителя настільки сильно відчувалася в ті моменти спілкування, 

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

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

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

нього Вчителем з шукаючим поглядом любові і мудрості. 

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

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

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

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

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

виправитися. 

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

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

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

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

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

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

Слову як Словоносець. 

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

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

своїми творіннями? 

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

нелегкому і делікатному служінню. 

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

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

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

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

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

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

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

було б просто неможливо. 

Але вкрай важливо підкреслити, що ми не мали іншої книги для підготовки, окрім слова, яке 

виходило з наших власних вуст. Бо ніякий вплив не повинен був проникнути в наш розум, щоб ми 

могли прийняти божественне послання з максимальною вірністю. Якщо ми залишалися 

смиренними, то Господь вирізняв нас любов'ю і прихильністю перед Своїм народом. Але якщо ми 

одного разу дозволили марнославству чи егоїзму керувати нами, Він торкнувся нас Своєю 

справедливістю, відкликавши на час Своє натхнення, щоб показати нам, що без Нього ми нічого не 

зможемо зробити, бо без Нього ми - ніщо. 

З часу останнього спілкування з Учителем наприкінці 1950 року я більше ніколи не відчував тих 

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

Слова. 

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

проявів і одкровень, які дарував нам Господь, і які, на щастя, були записані. З них була складена 
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книга, яка повинна була стати доступною широкому загалу, і яка до сьогоднішнього дня є 

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

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

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

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

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

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

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

наскільки вони недостойні. 

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

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

посередників". 
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Інструкція 242 
1 У цей час, коли біль людства гіркий, а його шлях скорботний, була Моя Воля наблизитися 

до вас, щоб допомогти вам відкрити вашу спадщину. 

2 Поверніться обличчями назад і споглядайте шлях, який ви залишили за собою, перед яким 

дехто жахається. Саме цими шляхами Я змушу вас повернутися. Але не для того, щоб ви там 

осквернилися, а щоб спасти тих, хто заблукав. 

3 Використовуйте Мою присутність серед вас, учні, щоб ви несли Мій мир у своїх душах і 

робили його відчутним для своїх ближніх. 

4 Моє вчення в цей Третій Час витягне вас з духовного застою і змусить зробити великі і 

тверді кроки на духовному шляху. 

5 Я дарував вам благодать, щоб Моє проголошення відбувалося через ваш власний інтелект, 

щоб ви відчували себе гідними Моєї Божественності, щоб, знаючи, що ви змогли передати Моє 

Слово і що навколо нього зібралися великі натовпи, завтра, коли цей голос більше не буде чути, 

ваше серце не впало у відчай перед обличчям боротьби, тому що воно знає, що Моє Слово 

залишається закарбованим у вашому єстві. 

6 Збережіть насіння, яке Я довіряю вам у цей час. Зрозумійте, що я ніколи не позбавляю 

дитину спадщини, а вона сама поступово позбавляє себе спадщини своїми поганими вчинками. 

7 Коли до вас постукають у двері, потребуючи пояснень і свідчень, не ховайтеся, не 

запитуйте: "Що мені робити? Що мені відповісти?". 

8 Ви будете говорити про Мене зі спокійним розумом і твердим голосом і захищати Моє ім'я 

зброєю, яку Я дав вам, - милосердям, любов'ю, правдивістю. 

9 Тому Я залишився з вами і довгий час давав про Себе знати, щоб Мої багатогранні вчення 

просвітили вас, а Мої чудеса запалили вашу віру. Значення Мого Слова змусило вас забути 

колишній релігійний фанатизм, і коли вас будуть шукати люди, вони знайдуть у вас лише простоту 

істинного духовного поклоніння. 

10 Моє слово потоками ллється в різних місцях зібрання, де його можна почути, щоб ви не 

відчували себе без настанови в часи найбільшої боротьби і найсуворіших випробувань. Але 

наближається час, коли Моє слово більше не буде чути серед вас. 

11 Не бійтеся залишитися без цієї благодаті. Пам'ятайте, що Я готував вас до діалогу духу з 

духом ще з Першої Епохи. 

12 Кожна епоха була новим уроком для вашого духу і ще однією сходинкою на шляху 

розвитку. 

13 Я передаю своє послання миру світу, дозволяючи моєму голосу бути почутим через 

багатьох носіїв голосу. І як у всі часи, Моє вчення повинно вдосконалювати ваші душі. 

14 Якби людина не мала душі і була повністю матеріальною істотою, то її завдання і її доля 

закінчилися б з останнім подихом життя. Але є в ньому щось нетлінне, через що він буде боротися, 

"прокинеться" і зверне свій погляд на вічне. 

15 Моє Слово готує вас до життя у світі завтрашнього дня - в той час, коли Моє послання буде 

поступово зрозумілим. Тоді ви зрозумієте, що Я передбачив ті події, про які оголосив вам задовго 

до цього. 

16 Моє вчення буде боротися і викликати справжні битви в серцях людей. Поки вони 

наполягають на егоїстичному існуванні, це змусить їх зрозуміти, що там, де немає милосердя і 

любові, не може бути миру. 

17 Моє духовне вчення не тільки для тих, хто живе пригноблений у злиднях і деградації. Перед 

ними також стоїть завдання направити на правильний шлях душі і уми тих, хто керує і управляє 

людством в різних сферах. Моє Слово посилає заклик до благородних почуттів, що охоплює всіх 

людей, бо таким чином ви осягнете вищу долю, яка існує в кожному з вас. 

18 Замість того, щоб носити в серці ненависть, егоїзм і песимізм, люди будуть прагнути 

творити добро і плекати надію на перемогу справедливості. Одухотворення поширювалося б все 

більше і більше, і ви любили б один одного як брати і сестри, утворюючи таким чином потужну 

силу, перед обличчям якої всі ситуації, що приводять вас до війни, розчинилися б у небутті. 
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19 Я не караю вас, але Я є справедливість, і як така Я роблю її відчутною в кожному, хто 

порушує Мої заповіді. Бо Вічний дав вам знати Свій закон, якого ніхто не може змінити. 

20 Подивіться, як людина в тяжкому випробуванні - коли вона падає в незмірно глибоку 

прірву, коли бачить дружину, що ридає від втрати близьких, дітей без їжі, а дім, що потопає в 

злиднях і горі, - нарікає, жахається свого нещастя, впадає у відчай і замість того, щоб молитися і 

каятися в своїй провині, повстає проти Мене, кажучи: "Як це можливо, щоб Господь так покарав 

мене?"А Божественний Дух так само плаче над болем Своїх дітей, і Його сльози є кров'ю любові, 

прощення і життя. 

21 Істинно кажу вам, що через еволюцію, якої досягло людство, поліпшення його становища 

залежить не тільки від Моєї милості. Вона є жертвою самої себе, а не мого покарання. Бо Мій закон 

і Моє світло світить у кожному дусі. 

Моя справедливість зводиться до того, щоб вирвати з коренем кожен бур'ян, і навіть сили природи 

проявляють себе як виконавці цієї справедливості. Тоді складається враження, що все змовляється 

на винищення людини, хоча це лише для її очищення. 

Але дехто плутається і каже: "Якщо нам доводиться терпіти стільки болю - навіщо ми взагалі 

приходимо в цей світ?", не замислюючись над тим, що біль і гріх виходять не від Мене. 

Людина несе відповідальність за те, що залишається в невіданні, що таке справедливість і що 

таке спокута. Звідси спочатку його бунт, а потім богохульство. Тільки той, хто вивчив Мої 

настанови і підкоряється Моєму Закону, більше не здатний кидати звинувачення в провині на свого 

Отця. 

22 Душа-дух - це іскра, яка виникла з Божественного Духа і проходить випробування за 

допомогою різних земних тіл. Через еволюцію, якої ви вже досягли, можливо, що моє духовне 

послання досягне її безпосередньо в цей час і буде зрозуміле. 

Оскільки все розвивається, то цілком природно, що розвиваєтеся і ви. Як це можливо, що ви 

продовжуєте уявляти собі свого Бога так само обмежено, як уявляли Його ваші предки? Ви більше 

не зможете жити і мислити так, як ті, хто працював за обрядами і заповідями, яким вони були 

зобов'язані слідувати. Ви більше не зможете вважати себе такими ж незрілими, як вони, щоб мати 

справу з тим, що є духовним. 

23 Хоча в минулі часи люди намагалися знайти своє спасіння через зведення матеріальних 

храмів і прагнули очистити свої душі в практиці зовнішніх форм поклоніння, ви більше не повинні 

залишатися в тому застої фанатизму і невігластва. Бо тоді здібності, якими ви володієте, щоб 

осягнути і побачити велич вашого Бога, ослабнуть у вашій істоті. 

24 Я говорив вам: зосередьтеся на найпотаємнішій частині вашого серця, щоб ви могли бачити 

нескінченне і незбагненне - не очима тіла, а очима духу. Тоді, з огляду на таку велику благодать, 

яку ви отримали від Моєї милості, ви більше не відчуватимете потреби доводити свою вдячність 

матеріальними підношеннями. 

25 Ваші почуття і діла любові будуть вашим найкращим і найціннішим приношенням. 

26 Якщо ви хочете досягти Царства Небесного, створіть книгу, яка буде написана вашими 

добрими справами. Тоді ви будете відповідати тільки за себе і більше не будете перекладати свою 

відповідальність на інших людей. 

27 Після того, як Я показав вам шлях, який є тим самим, що Я проклав для вас у минулі часи, і 

який є міцним фундаментом для вашого майбутнього, ви повинні остерігатися прийняття нових 

законів або заповідей, які можуть здаватися новими вченнями, бо вони віддалили б людей від 

значення Мого Слова. 

28 Я не воюю з жодною релігійною громадою, кожна з них відповідає сама за себе. Я вказую 

лише на те, що є досконалим. Хто хоче вдосконалюватися, той повинен іти за Мною. 

29 Я пролив Свою кров, щоб навчити вас здобувати спасіння. Наближається час, коли і ви, в 

годину випробування, зрозумієте, наскільки правильними були слова Ісуса. 

30 Моє світло розкривається в дусі натовпів, що збираються в тіні цих простих і незначних 

місць зустрічей, які є як дерево для втомленого мандрівника і оазис для перехожого через пустелю. 

Це їх просвітлює і втішає. 
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31 У любові, з якою Я прощаю і виправляю вас, Я відкриваю Себе. Коли ви жили за своєю 

волею, постійно порушуючи Отця, Я не перерізав нитку того гріховного існування, не позбавив вас 

повітря і хліба, не залишив вас у стражданнях, не проігнорував вашу скаргу. А природа 

продовжувала оточувати вас своєю родючістю, своїм світлом і своїми благословеннями. Так Я 

роблю Себе відомим людям і відкриваюся їм. Ніхто на землі не може любити вас такою любов'ю, і 

ніхто не може прощати вас так, як я. 

32 Твоя душа - це насіння, яке Я плекаю і вдосконалюю від вічності, поки воно не принесе 

найкрасивіший цвіт і найдосконаліші плоди. Як я міг дозволити вам померти або залишити вас на 

поталу бурям?  

33 Як покинути вас на вашому шляху, коли тільки Я один знаю долю всіх створінь? 

34 Я відкриваю вам багато чого, щоб ви навчилися на своєму шляху чути плач, який не 

сходить з ваших вуст, відкривати смуток, який ховається за посмішкою, і зцілювати хвороби, які не 

знаходять полегшення за допомогою науки. 

35 Сьогодні, коли ваш шлях перетинають нужденні, вкладіть у них щось із того, що ви 

отримали. Але не гайте часу, щоб передзвін вічності не здивував вас, покликавши в "духовну 

долину". Бо ви гірко пошкодуєте про втрачену можливість. 

36 Відпрацюйте мир для своєї душі вже зараз. 

37 Учні, часто Моє слово було осудливим серед вас. Але в його основі ви відкрили солодкий 

смак плоду, який підняв вас до оновлення за цей час. 

38 Я суворо закликав вас до відповідальності, коли ви вперто залишалися в гріху. Але 

незабаром ви відкрили намір вашого Отця, який полягає в тому, щоб врятувати вас. І так 

непокірність "плоті" поступово поступилася місцем одухотворенню. 

39 Про любов, з якою Я дав вам життя, люди дають лише кілька доказів або знаків. З усіх 

людських почуттів найбільше нагадує Божественну любов материнська любов, бо в ній є 

самовідданість, самозречення і прагнення зробити дитину щасливою, навіть якщо це означає 

самопожертву. 

40 Але з сердець знову потече любов, яка перетворить світ. Ця любов надихає Мого Святого 

Духа, Який зішле Свої промені на людство, щоб пробудити його від глибокого сну, щоб воно 

могло насолоджуватися цим новим днем, прокинувшись з пробудженими почуттями. 

41 Кожному, хто захоче йти за Мною в цей час, доведеться від чогось відмовитися, щоб йти 

Моїм слідом. Хтось залишить майно, хтось забуде фальшиві любовні стосунки. Одні зійдуть зі 

своїх високих осель і тронів, інші покинуть свої вівтарі. 

42 Залишаться пристрасті, суєта, швидкоплинні і безглузді задоволення. 

43 Я приходжу в бажанні вашої душі, якій допомагаю Своєю любов'ю, щоб врятувати її. Я не 

відчинив брами Землі Обітованої для входу твого тіла. Те сяюче біле місто - це дім, який чекає, як 

новий одяг з найкрасивішими святковими шатами, приходу Помазаника, який завоював його 

своїми заслугами і своїми перемогами у великих життєвих битвах, і це є ваш дух. 

44 Я навчаю вас, як набути необхідних заслуг для досягнення вічної оселі. Я навчив вас 

молитися за світ тією глибокою і простою молитвою, яка підноситься до Мене, як пахощі квітів. Я 

дав вам здібності і духовні дари, щоб ви багато в чому могли творити милосердя. Я наділив вас 

духовними і моральними силами, щоб ви жили з радісною мужністю і переносили випробування. Я 

зміцнив вас у вашій рішучості оновлюватися і вдосконалюватися, щоб ви відчули щастя називати 

себе Моїми учнями і задоволення поширювати Моє вчення своїм прикладом. 

45 Твоя душа приготувалася прийняти Мою Присутність. Я бачу, що чим більше проходить 

часу, тим менше вас займає земне життя і тим більше ви починаєте цікавитися своїм духовним 

майбутнім. 

46 Страждання і нещастя, що зустрічаються на вашому шляху, ви тепер сприймаєте як 

невеликі камені спотикання, які лише злегка ранять ваші ноги, а не як вирішальні перешкоди, що 

заважають вам йти далі. Сьогодні ви приберігаєте ридання і сльози для великих життєвих криз. 
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47 Моє милосердя веде вас, і ви стаєте все більш і більш зрозумілими. Ви вже не ті, хто 

задовольнявся тим, що слухав Моє Слово, нічого з нього не винісши, і хто був уважний лише тоді, 

коли випрошував у Господа матеріальні блага. 

48 Тепер ви приходите як справжні учні, що прагнуть до Вчителя, і такими ви знаходите Мене. 

Якщо раніше Я говорив вам: "Я - шлях", то сьогодні Я можу сказати вам: "Я - небесна драбина, по 

якій ви підніметеся до Мене". Бо тепер, у Моєму світлі, ви знайшли шлях, щоб піднятися, 

наблизитися до Мене і духовно розмовляти з Учителем за допомогою молитви. 

49 Тепер ви знаходите Мене в собі, там, де Я завжди перебував, відколи ви існували. Ви 

зазирнули всередину і відкрили для себе святилище, яке містить вівтар любові, жертвоприношення 

смирення і свічник, полум'я якого не можуть загасити найлютіші бурі: віру. 

50 Ваша душа була вісником і носієм духовних місій. Споконвіку їй судилося рятувати і 

благословляти своїх ближніх. 

51 Для неї минув той час, коли вона створила образ свого Бога, щоб відчувати його доступним 

і близьким, щоб доторкнутися до нього, споглядати його і розмовляти з ним. 

52 Ви вже давно відвернулися від цих образів, фігур і символів, бо зрозуміли, що несете в собі 

справжній образ Творця, оскільки володієте чимось від кожної зі здібностей і якостей 

божественності, таких як життя, любов, дух, воля, розум, сила, духовна вічність. 

53 За цей час Мене зрозуміє і полюбить ваша душа, Мене візьмуть за приклад. Моє світло нині 

відкриває все те, що було неясним і незрозумілим для людей. 

54 Я говорив з тобою через твій інтелект, через який світло Мого божественного сяйва було 

передано в людське слово. Але знай: коли голос і слухачі приготувалися прийняти Мене, Я виявив 

Себе в Божественній Сутності. Але коли діти Мої не знали, як піднятися, і не готували для Мене 

святилище, Божественний промінь так і залишався підвішеним над душами, не проникаючи в них 

повністю. 

55 Я ще багато чого відкрию і навчу вас в ці останні періоди. Моя спадщина буде великою. У 

моїй таємній скарбниці є ще багато такого, що призначене для всіх. Не всі з вас досягнуть 

однакового ступеня розуміння, навіть якщо ви входите до числа позначених, оскільки деякі з вас 

знаходяться на більш високому рівні, ніж інші. Розуміючи це, не намагайтеся ні на кого тиснути. 

Будьте добрими та поступливими і допомагайте всім у їхній місії. 

56 Ви зараз готуєтеся до випробувань, які прийдуть в непередбачених формах. Ви мали натяк 

на те, якими вони будуть у символічний спосіб через пророчі сни і духовні видіння. Пильнуйте і 

моліться, бо Я попереджу вас. 

57 Ви відчуваєте себе негідними і незрілими перед обличчям Моєї Роботи і власної долі. Але 

істинно кажу вам, що всі шорсткості ваших недосконалостей будуть згладжені долотом тих 

випробувань, які Я оголошую вам. 

58 Все буде говорити про Мене, і Я буду говорити з вами через усі прояви природи. Заклики, 

які раніше не були почуті, будуть почуті і зрозумілі. 

Все творіння буде в сум'ятті, буде тремтіти і потрясатися, щоб засвідчити, що Божественна 

Справедливість присутня у Всесвіті. Але після суду люди повернуться до свого звичного способу 

життя, але вони зроблять крок до досконалості. Це буде пробудження і відродження цього людства. 

59 Світло чесноти зможе світити в цьому світі без того, щоб його хтось гасив. Розум візьме 

гору і любов перестане бути лише словом, а стане ділом. Поступово зникнуть пани і слуги. По всій 

землі Я матиму Моїх учнів, і вони будуть світлом, миром і одкровенням для народів. 

60 Цей світ, який став яблуком розбрату через людське прагнення до влади і людський егоїзм, 

врешті-решт буде спільним для всіх, не будучи його власником. Бо коли Володар усього 

створеного покличе вас, ви охоче залишите все своє майно. 

61 Людство зараз готується до цих світлих часів, які прийдуть. Якщо ви опинилися у важкому 

випробуванні, не впадайте у відчай і тим більше не богохульствуйте. Моліться, "пильнуйте" і 

витримуйте. Богохульство, прокляття і прокльони будуть лунати з вуст невігласів, яким ви повинні 

пробачити і наказати повстати. 
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Тоді, коли настане тиша серед людського відчаю, ти заговориш і будеш почутий. Тоді ви 

побачите, як ті, хто так далеко відійшов від Мене і ганьбив Мене, в результаті свого покаяння 

знаходять прощення, подібно до блудного сина з притчі. Але тоді ви не здивуєтеся, коли побачите, 

що замість покарання вони отримали прощення і ласку. Навпаки, ви будете плакати від радості, 

коли побачите свято миру і любові у світі. 

62 Коли із серця людства храм Святого Духа підніметься в нескінченність, в їхньому 

середовищі з'являться нові одкровення, які будуть тим більшими, чим більше душі будуть 

еволюціонувати вгору. 

63 Зараз Я намагаюся об'єднати всіх тих, хто Мене чує в різних місцях зібрання. Ви не 

об'єднані, тому що не зрозуміли Мене. Як тільки це станеться, ви полюбите один одного, а коли ви 

полюбите один одного, ви будете битися як одне серце. 

64 Нерозуміння походить від того, що ваше розуміння поверхневе і слабке, і ви завжди 

заклопотані земними благами. Ви задовольняєтеся першим, що отримуєте, тобто трохи душевного 

спокою, міцний дах, трохи фізичного здоров'я, тепло рідних і жменьку грошей. 

65 Я не кажу вам відкидати земні блага, але й не кажу вам віддавати їм перевагу перед дарами 

Святого Духа. 

66 Шукайте на Моєму шляху висхідного розвитку своєї душі, але уникайте земних лестощів і 

почестей. Знайте, що серед вас треба виділити не імена, а справи народу в цілому. Пам'ять про 

того, хто посіяв добре зерно, буде шануватися, благословлятися, а його приклад служитиме 

взірцем. Це буде його єдиний пам'ятник на землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 243 
1 Мій вогонь любові сходить до вас, щоб зігріти ваше серце і запалити полум'я у вашій душі. 

Бо світильник, що освітлює вас зсередини, в одних погас, а в інших уже згас, і вони представляють 

Мені лише невігластво і невпевненість. Але Моє світло сяє в кожному з вас в цю мить. 

2 Навіщо відступати чи зволікати на розпочатому шляху? Вперед, учні! 

3 Людство вже чекає Моїх посланців, що несуть Добру Новину. Ці посланці - ви, свідки Моєї 

Присутності і Мого Слова в Третій Ері. Чи зможуть люди досягти Мене через різні релігії? Я 

говорю вам лише про те, що є тільки один шлях для висхідної еволюції людства, і це той шлях, 

який Я показав вам в Першу Еру в Моєму Законі - шлях, який був запечатаний Моєю Кров'ю в 

Другу Еру, і який висвітлюється в цей час Моїм Святим Духом. 

4 Весь Мій закон зводиться до двох заповідей: любові до Бога і любові до ближнього. Це 

шлях. 

5 Релігії - це маленькі манівці, які виводять душі на істинний шлях, по якому вони можуть 

підніматися крок за кроком, поки не прийдуть до Мене. Поки люди на землі сповідують різні 

релігії, вони розділені. Але як тільки вони стануть на шлях любові і правди, вони об'єднаються, 

вони стануть одним цілим з тим єдиним світлом, бо правда одна. 

6 Але подорожні, паломники землі, зупинилися і сплять. Любов і істина відійшли від сердець, 

тому Я говорив з вами і підготував посланців, щоб пробудити і підняти з любов'ю і милосердям 

тих, хто загубився або втомився перед тим, як сили природи будуть розв'язані, і присвятити себе 

своїми наказовими криками завданню розбудити душі, почуття і інтелекти. 

7 Проти вчення духу повстануть їхні вороги, які захоплять їхню найкращу зброю, 

використають усю свою силу, шукатимуть свідчень проти цього одкровення. Але істинно кажу 

вам: не буде людської сили, яка зможе погасити світло, що зійшло в цей час, так само, як люди в 

той час не змогли заглушити голос Христа навіть через страту на Голгофі, бо кров, пролита там 

ними, продовжувала промовляти ще вічність. 

8 Не бійтеся, що вас назвуть самозванцями або чаклунами. Всі ці образи були кинуті і на 

вашого Вчителя, а також були іменами, якими невіруючі і нечестивці називали Моїх пророків і 

Моїх апостолів. Але коли правда Господня і Його власна перемагала, то ті, хто найбільше хулили, 

потім ставали найбільш розкаяними і ревними, як Павло. 

9 У моєму апостольстві Третьої Епохи є і та жінка, яка супроводжувала Вчителя на шляху 

страждань до підніжжя дерев'яного хреста, підслуховувала образи і терпіла знущання. Тепер, у 

Третій Епосі, вона була вірною "трудівницею", сильною душею і воїном у бою. Саме тому я надав 

їй місце за своїм столом в цей час. Бо звання апостола закладається в душі, без різниці статі. 

10 Працюйте разом і йдіть дорогою правди, поки не прийдете в Землю Обітовану. 

11 Зараз для Ізраїлю настав час виконувати свою роботу зі смиренням, не виставляючи напоказ 

свої справи любові. Ліва рука не повинна знати, що робить права рука. Не можна хвалитися тим, 

що ти учень Господній, і не можна шукати лестощів. Якщо цього дотримуватися, то духовні воїни 

об'єднаються в справжні армії, сформують єдину волю, єдиний фронт, боротьба якого спрямована 

на боротьбу з невіглаством, гріхом і релігійним фанатизмом. 

12 Цей народ, ця армія людей і духовних істот, буде стояти на сторожі цієї роботи в прийдешні 

часи, щоб вчення і закон не були сфальсифіковані, щоб людина перестала боротися з істиною. 

13 Під тінню мого вчення не буде споруджено престолів, з яких прославлені люди зможуть 

керувати душами своїх ближніх. Ніхто не буде коронований або покритий пурпуровою мантією, 

намагаючись зайняти місце Господа, і не з'являться сповідники, щоб судити, прощати, засуджувати 

або виносити вирок за вчинки людей. Тільки Я один можу судити душу зі справедливого і 

досконалого суддівського престолу. 

14 Я можу послати людей виправляти, вчити і направляти, але я не пошлю нікого судити і 

карати. Я послав людей, які були пастирями людей, але не панами і не батьками. Я - єдиний Отець 

по Духу.  
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15 Одухотворення проникне у вашу душу і передасться майбутнім поколінням, які знайдуть у 

своїх тілах готове знаряддя до велінь совісті і велику ясність для отримання божественних 

натхнень. 

З тих поколінь вийдуть великі вчителі духовного вчення, а також великі вчені зі світлим 

розумом і високим інтелектом. З'являться патріархи, які будуть зразковими у своїй моралі і 

доброчесності, з'являться пророки і апостоли правди. 

16 Коли я кажу вам готуватися, це також для того, щоб ви могли залишити своїх дітей 

свідками вашого прикладу послуху, духовності та братерства, ваших справ любові до ближніх. 

17 Тоді Ваше ім'я буде благословенним і пам'ятним для прийдешніх поколінь, які будуть 

любити Вас за слід Вашої боротьби, за Ваші добрі справи і приклади, гідні наслідування. Як же вас 

не впізнають ваші діти, коли ви розчищаєте шлях від будяків і колючок, щоб вони не поранилися? 

Тому не варто байдуже переступати через перешкоди шляху, не знімаючи з них опорних пунктів. 

Бо ті, що прийдуть після вас, докорятимуть вам щоразу, як зустрінуть перешкоду чи терня, а деякі 

проклинатимуть вас. 

18 Ви повинні будете вдосконалювати свої способи дії в Моєму вченні, щоб ті, хто прийдуть 

після вас, побачили, що ви змогли виконати і здійснити те, що багатьом здавалося б неможливим. 

Вам доведеться довести, що спіритизм - це не фантазія, не надто просунуте вчення, а що він 

проявився серед людства в потрібний час, коли душі в силу своєї еволюції були здатні його 

осягнути і практикувати. 

19 Зараз настав час, коли дух Іллі сяє по всьому всесвіту, освітлюючи всі світи, всі шляхи і всі 

душі, пробуджуючи тих, хто спить, воскрешаючи мертвих і виявляючи серед величезних натовпів 

тих, хто належить до 144 000 позначених або "запечатаних", які мають місію від Господа для 

людства з початку часів. 

20 Отже, з душ, які в інший час належали до дванадцяти колін Ізраїлю, за столом яких сидять 

ті, хто належав до коліна Рувима, Я утворив нові сім'ї цього народу, разом з сім'ями Левія і 

Завулона, тим самим стерши кордони, розмежування і розділення. У цьому є божественна 

справедливість. 

21 Не прагніть підвищити репутацію будь-якого місця зібрання, навіть свого. Працюйте так, 

щоб Моє ім'я і Моє вчення було визнане і шановане вашими співвітчизниками. 

Коли я буду говорити з вами востаннє в 1950 році, це буде не для того, щоб прийняти людей, 

розділених на групи або місця збору. Я прийму всіх своїх "працівників", не звертаючи уваги на те, 

яке місце зібрання краще виконувало моє вчення, а яке було таким, що не вміло прогинатися під 

мою волю. 

22 Я не буду рахувати збільшену чи зменшену кількість "працівників", які є в кожному місці 

збору. Я прийму від кожного серця його данину, і з усіх їх зроблю одне серце, в якому збудую Своє 

святилище. 

23 Ілля був на вашому шляху, і його сила зробила вас переможцями у боротьбі з невіруючими, 

фанатиками та матеріалістами. 

24 Він об'єднав народ уперше, коли його роз'єднав розбрат. І в теперішньому часі Він знову 

духовно об'єднав вас своїм світлом любові. 

25 Пам'ятайте, що в той час народ був розділений на два царства, до одного з яких належало 

десять племен, а до іншого - два. Більша частина впала в ідолопоклонство і стала поклонятися 

Ваалу. Тоді Ілля з'явився серед них, щоб відкрити Мою славу, Моє існування і Мою силу перед 

язичниками, і він говорив до них так: "Я, Ілля, прийшов в ім'я Єгови, Бога вашого, якого ви 

відкинули і воювали проти нього, і перед очима якого ви поставили фальшивих богів та ідолів. Я 

прийшов сказати вам, що ви випробуєте їхню силу, а я, зі свого боку, покличу присутність Єгови, 

Господа мого, і той, хто отримає відповідь, володіє істинним Богом". 

26 Шанувальники Ваала погодилися, спорудили жертовник всеспалення, звернулися до свого 

бога і попросили його послати їм вогонь, щоб довести його існування і могутність. Днями і ночами 

жерці і натовп вшановували свого фальшивого бога танцями і святкуваннями, а жертовник 

цілопалення залишався незмінним. 
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Тоді Ілля поклав свою дровітню на жертовник з дванадцяти каменів, що представляли 

дванадцять колін Божого народу, покликав Єгову і сказав Йому: "Господи, я, Твій слуга, прошу 

Тебе, відкрийся тим, хто відкинув Тебе, щоб вони знову поклонялися і прославляли Тебе". 

Тоді Отець явив Себе серед грози, від якої спалахнула смуга блискавки, що опустилася на 

жертовник цілопалення пророка і підпалила його. 

Тоді ідолопоклонники, заблудлі і невірні зрозуміли, що Ілля - посланник істинного Бога, пророк 

вогню, в якому знищується всяке зло, світлом якого освітлюється темрява. 

27 Саме вона підготувала шлях, щоб Я прийшов до вас - та, що об'єднала тоді душі, які 

належали до дванадцяти колін, що сьогодні подібні до валунів, щоб обрушити на нову епоху 

цілопалень Вселенський Промінь Моєї Божественності, бо ви знову були розділені і розколоті. Але 

це світло повернулося, щоб об'єднати вас назавжди. 

28 Сьогодні Я кажу вам: Вітаю всіх: "перших" і "останніх", учнів і дітей учнів, ревних і 

невіруючих. 

29 Я готую вас усіх, бо світ вимагатиме від вас доказів Моєму новому одкровенню. 

30 На землі є багато релігійних спільнот, але жодна з них не об'єднає людей і не змусить їх 

любити один одного. Це буде моє духовне вчення, яке виконає цю роботу. Даремно світ буде 

протистояти просуванню цього світла. 

Коли переслідування Моїх учнів буде найжорстокішим, сили природи будуть розв'язані; але 

вони будуть заспокоєні молитвою цих Моїх працівників, так що світ може відчути доказ влади, яку 

Я дав їм. 

31 Не спи, щоб не жахнутися під болем і хаосом світу після того, як Я підніму тебе над усім 

цим. 

32 Не втрачайте цей час, сподіваючись, що прийде інший, кращий. Бо зафіксований момент 

настане для повернення в "Духовну Долину". Навіть якщо ви потім попросите продовження вашого 

життя, щоб завершити вашу місію, ви зустрінетеся зі справедливістю Отця, який скаже вам, що ця 

можливість закінчилася. 

33 Усвідомте, що на вас лежить завдання прийняти у своє середовище втомленого мандрівника 

і грішника, що знемагає від пороку, бо через ваш приклад, пораду і настанову вони знайдуть своє 

оновлення. 

34 Я приходжу до вас не як суддя, бо бачу, що ви приходите до Мене в бажанні розради, щоб 

полегшити земні страждання. Але Я навчаю вас, щоб ви чинили з вашими ближніми так, як Я 

вчинив з вами. Пам'ятайте: Коли Я довіряв вам цей духовний спадок, Я говорив вам: віддайте 

ближньому, нужденному. Бо якщо заради них ви знехтуєте своїми близькими, Я подбаю про них. 

35 Це вчення не можна захищати за допомогою смертоносної зброї. Єдина зброя, яку Я довірив 

вам для боротьби за неї, - це слова, сповнені світла, і справи любові. Той, хто правильно ними 

скористається, побачить, що погані наміри і нападки, які він витримав до цього, будуть зведені 

нанівець. 

36 Якщо ви прагнете закликати грішника до добра, не робіть цього, погрожуючи йому Моїм 

судом, силами природи або болем, якщо він не оновиться, бо ви прищепите йому огиду до Моєму 

вченню. Покажіть істинного Бога, який є любов'ю, милосердям і прощенням. 

37 Але ви не єдині, кого в цю Третю Епоху заливає світло Святого Духа. Це світло всередині і 

над кожною людською істотою, в кожній душі. Так само, як для вас цей час виявився 

дорогоцінною можливістю рухатися вгору, так само і для духовенства, священиків і пастирів усіх 

релігійних спільнот він виявився можливістю виправити помилки і виконати волю Отця. 

38 Прагніть бути Мені приємними. Для цього ви повинні бути приємними для своїх ближніх. 

Вони уважно вислухають Добру Новину, якщо ви будете свідчити про Мою істину справжніми 

справами любові. 

39 Після 1950 року ви більше не почуєте Моє слово в такій формі. Але Я вже навчив вас, як 

досягти діалогу від духу до духу. Зробіть себе гідними цього через піднесення і добру практику 

мого вчення. Ви не залишитеся без моїх натхнень і моїх нових одкровень. 
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40 Місця, де ви зустрічаєтеся, не повинні бути прикрашені прикрасами, бо ви прагнете 

догодити цим Моєму Божественному Духу. Моя присутність буде краще відчуватися в простоті і 

зрозумілості. 

41 Я підготую сильних людей, які будуть розуміти і тлумачити Моє вчення в чистому вигляді, 

щоб вони були стимулом для народних мас, а діти бачили в них добрий приклад. Бо цей народ буде 

насінням братерства, союзу і злагоди. 

42 Була Моя воля, щоб наприкінці цього часу, в якому Я даю про Себе знати, ви утворили 

сім'ю, в якій один любить іншого - щоб біль одного відчували інші, як це буває між справжніми 

братами і сестрами. Зрозумійте, що ви походите від одного і того ж Отця. Як тільки ви досягнете 

цього ідеалу, ваша сила стане нездоланною. 

43 Не судіть про цінність власних дарів і не порівнюйте їх з дарами ваших братів і сестер. Не 

треба говорити, що комусь дано більше, ніж іншим. Бо оскільки кожному дано його дари і його 

завдання, кожне створіння потроху пожинає плоди його любові і його стійкості, а також плоди 

його невдач і відхилень. У різних завданнях, які ви виконуєте в рамках Моєї Роботи, є 

справедливість, відшкодування, а також винагорода. Але ніхто не знає, чи досяг він цього завдяки 

своїм заслугам, чи через борг перед Господом. 

44 Мої настанови будуть незабутніми для вашої душі, як на землі, так і в "духовній долині". 

Тепер вона більше ніколи не буде бунтувати на своєму шляху розвитку, а оскільки вона 

знаходиться в контакті зі своїм Отцем, то завжди зможе чути Його голос. Бо Я - світло світу, хто до 

Мене приходить, той не загине. 

45 Я здійснив з'єднання людської плоті з душею. Так Я створив першу людину, якій від 

початку через різні одкровення відкрив Свій Закон, щоб вона усвідомила, яку любов вона повинна 

мати до свого Господа і до свого ближнього. 

46 Моє вчення призвело до того, що людство усвідомило себе дочкою Отця. Ось чому я кажу 

вам, що війни між людьми не мають підстав для існування. Бо Творець дав усім можливість 

мислити, відчувати і розуміти. Але не всі мислять духом, а ще менше цінують власну душу, бо 

дають себе захопити земним пристрастям. Людина завжди повинна усвідомлювати, що вона є 

частиною Мене Самого, що вона створена "на Мій образ і подобу". 

47 Незабаром він дізнається, що вже не раз приходив на цю планету, але не для того, щоб 

заблукати або загинути на ній. Тоді вона зрозуміє, що тіло, яким вона володіє і яке так любить, - це 

лише інструмент душі, з яким вона з'єднана, поки живе в цьому світі. 

48 Ви були свідками цього Мого пришестя, ви отримували Мої одкровення і вчення, ви були 

свідками Моїх проявів. 

49 Для багатьох сьогодні ці вчення незрозумілі, але - коли прийде час - вони зрозуміють їх 

через Твоє Слово і Твої справи. Моє Слово осяє людську думку, його світло дійде до всіх душ, щоб 

вивести їх на шлях істини, відвернути від фанатизму, пробудити і змусити почути голос свого 

духу. 

50 Я використовував різні форми протягом тривалого часу, щоб прийти до вас, поки нарешті 

не став людиною в Ісусі. Спосіб, у який Я сьогодні перебуваю з вами, є найвищим і водночас 

найглибшим, бо ви відчуваєте, торкаєтеся і чуєте Мене через своє духовне піднесення і натхнення. 

51 Щоб зробити Себе відомим через людський інтелект, Я обмежую Себе відповідно до 

сприйнятливості того, через кого Я говорю, і тих, хто Мене слухає. Одні, що чують Мене, не 

розуміють Мене, а інші розуміють Мене, не чуючи Мене. Ви, що чули Мене сьогодні, покликані в 

цю Третю Епоху зробити крок до одухотворення. 

І в попередні часи народ піднімався на заклик пророків відмовитися від ідолопоклонства. 

Ви є хранителями традицій до сьогоднішнього дня. Але в глибині свого єства ви чекали на Моє 

повернення, щоб відмовитися від непотрібних традицій і безглуздих обрядів заради одухотворення, 

яке є внутрішнім культом смирення, милосердя і любові. 

52 Я даю вам це послання, яке ви повинні передати через моря. Моє Слово перетне Старий 

континент і дійде навіть до народу Ізраїлю, який кинувся у братовбивчу боротьбу за шматок землі, 

не усвідомлюючи страждань своєї душі. 
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Ви не уявляєте, через яке випробування пройде світ. Всі чекають миру, але він настане тільки 

після того, як сили природи засвідчать Мене. 

53 Люди більше не відчувають страху перед моїм правосуддям. Війна була жорстокою, але 

людство не оновлюється. Не те, щоб я карав людські гріхи війною. Якщо моє правосуддя дозволяє, 

то це тому, що людина повинна очиститися. 

54 Багато тих, хто називає себе "дітьми Божими", але дуже мало тих, хто визнає Його в істині, 

бо ви повинні шукати Мою Божественність духом. Але вже серед вас настає час пробудження, 

відродження, воскресіння. 

Після посіву прийде урожай, але це буде не тільки продукт людського розвитку, а й робота моєї 

небесної сили. Ви повинні підготуватися і зробити свій внесок, щоб нові покоління могли 

розквітнути і принести добрі плоди. Подбайте про те, щоб ваша віра не зменшилася, бо після 1950 

року вам доведеться свідчити про істинність Мого вчення і проголошувати його як пророки. 

55 Мій учень Іоанн бачив події, які мали відбутися. За Божим велінням він побачив те, що 

мало статися, і сповістив про це для спасіння людства. Він побачив, що позначені були врятовані. 

Ти належиш до позначених і не загинеш, як і ті, хто притулився до тебе як до останнього притулку. 

56 Уста ваші будуть вісниками, що звіщатимуть слово Моє людству. 

57 Народе Ізраїлю: Я приготував тебе, щоб ти пестив і "помазував" хворих, примножував хліб 

нужденних і приносив мир твоїм ближнім. 

58 Я прийшов у цей день, щоб випробувати ваше насіння, що ви посіяли, і запитати вас, як ви 

виховали своїх дітей, і чи підготували ви дорогу прийдешнім поколінням. 

59 Ви щомиті шукаєте Мій слід і говорите Мені: "Як Мені поводитися в той чи інший 

критичний момент?". Кажу вам: Слово Моє всьому цьому навчає. Вивчіть його, і ви знайдете в 

ньому рішення, яке шукаєте. 

60 Шлях, яким ви йдете, кам'янистий. Але кожен ваш крок, кожна робота, яку ви робите в 

рамках мого закону, наближає вас до мети, яка є у кожного спіритуаліста. 

61 Ваш обов'язок загладити свою провину великий, а отже, великий і ваш біль. Але коли ви 

сплатите свої борги і отримаєте своє спасіння, ви зрозумієте, що біль був не марним і що ваша доля 

справедлива. 

62 Чому ви не служили один одному, як слуга своєму панові? Зрозумійте, що той, хто служить, 

не є меншим, бо його смирення підносить його і надає йому гідності. 

Ви можете виконати всі доручення, які я вам дав. Ваших можливостей і сил для цього 

достатньо. 

Я говорив вам любити один одного і творити добро безкорисливо, не чекаючи плати від 

ближніх, бо монета не є ціною вашої любові або жертовності заради інших. 

63 Простіть один одному, і цим ви знайдете полегшення для себе і для того, хто вас скривдив. 

Не носіть у своїй душі тягар ненависті чи образи, будьте чисті серцем, і ви відкриєте таємницю 

миру і будете жити як апостоли Моєї істини. 

64 У цей день ви згадуєте людей, які належали вам на землі: ваших батьків, дітей чи братів і 

сестер. Але дехто звинувачує Мене у своїй глибокій біді за те, що Я покликав їх назад у "духовну 

долину". Але я їм кажу: Узи любові, які вас об'єднують, не розірвані. Ви усі живете у цьому 

Всесвіті і будете переходити від одного етапу до іншого, поки не досягнете кінцевого пункту 

призначення, і там ви усі знайдете себе. Ті істоти, про яких ти Мене просиш, не померли, вони 

живі, і в їхніх душах більша ясність, ніж у тебе. Вони просвітлені, і далеко не втратили їх, вони є 

для вас помічниками і розрадою в стражданнях, заступниками і захисниками. З'єднайтеся з ними, 

бо зі Мною вони з'єднані любов'ю і Духом. Вони не страждають і задоволені, тому що 

розвиваються і вдосконалюються, щоб прийти до Мене. 

65 Марія, ваша Заступниця, посилає світові свою материнську любов, свою силу душі і свій 

мир. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 244 
1 Моя любов і Моє милосердя серед вас, улюблений народе Ізраїлю. 

2 Чоловіки і жінки, що схиляєте свої шиї перед присутністю Отця: Я благословляю вас, душі 

Божого вибраного народу в Тричі, які сьогодні знову відкривають свої очі, щоб побачити мою 

присутність і моє світло. Будьте благословенні! 

3 Проникніть в суть Мого Слова: Христос відкриває Себе саме через людську здатність 

розуміння, щоб дати вам настанови. Але я кажу вам: Кожного разу, коли Він давав вам Своє Слово, 

Єгова Отець і Святий Дух були залучені. Не шукайте в Моєму Божественному Дусі трьох осіб, але 

одного Духа-Творця, одного Отця, який приходив до вас у три різні часи і фази одкровення. 

4 Істинно кажу вам: Як же багато богослови заплутали людство! Але Я даю вам Своє світло, 

щоб врятувати вас, щоб викупити вас і підняти вас, кажучи вам правдиво, що не ваш розум 

відкриває ці знання духу, але дух відкриває духовні і божественні знання людському розуму. Тому 

ваш Господь говорить вам: це будуть не богослови, а спіритуалісти, істинні учні Святого Духа - 

душі, які навчаться бути в контакті з Божественним Духом, щоб чути Мій голос і відчувати ласку, 

підбадьорення і поклик вашого Господа. 

5 Тому в цей момент Я обмежив Себе єдиним променем світла, щоб дати вам знати про Себе 

через єдину здатність розуміння. Я говорю з вами як Отець через Моє власне "Слово", яке стало 

людиною в Другу Еру разом з Моїм Святим Духом, який завжди був у Мені. Бо це Я Сам, з Якого 

ви всі вийшли. Пізнайте істинну Божественну Трійцю, шукаючи один Дух, одну Сутність і одну 

Батьківську Любов. 

6 Ви вступили в час розвитку, прояву і одкровення Святого Духа, і кожне Моє одкровення 

буде пробуджувати людей і змушувати їх замислитися. Будуть моменти розгубленості, коли ти 

будеш говорити: "Отче, розум завжди в тобі, істина - це ти, а я завжди маленька дитина в твоїй 

присутності". 

7 Я приймаю вас в цей день пам'яті; але традиція, яка все ще існує з вами, буде знищена в 

прийдешні часи, і прихід Божественності і Духовного Світу більше не буде відзначатися в один 

день. Я хочу, щоб ви завжди були в контакті зі Мною і з вашими братами і сестрами. 

8 У Першу Епоху ви принесли Мені культ страху, а не любові до Мене, яка виникла тільки з 

вашої земної частини буття. Бо ви ще не відкрили в серці Отця Його безмежну і досконалу любов 

до Своїх створінь і бачили в Мені лише непримиренного, суворого Батька, що вимагає 

справедливості. Ви володіли Моїми законами і підкорялися їм зі страху перед Моєю 

справедливістю, і Я чекав того часу, коли ви визнаєте Мене улюбленим і нестрашним Батьком. 

Але хоча Я давав вам великі докази Моєї любові, Моєї теплоти і Моєї ніжності, ви 

продовжували боятися правосуддя Єгови. Ви продовжували боятися голосу своєї совісті, через 

який Отець безперестанку промовляв до вас. 

У той час підготовки і пробудження душі, коли ви почали робити перші тверді кроки на шляху, 

який приведе ваш дух до Мене, Я давав вам зрозуміти, що не Моя Воля, щоб ви вступали в контакт 

з душами померлих, бо ви ще не готові до цього і не скористаєтеся цією благодаттю. Ні духовний 

світ, ні ви не були достатньо підготовлені до контакту один з одним. Але передчуття цього вже 

було, як і можливість і благодать. Тому відтоді у світі з'явилися ті люди, які шукали зв'язку з 

духовними істотами. 

9 Заборона не повинна діяти вічно. Як Отець, який так любить Своїх дітей, може сам 

забороняти спілкування між ними? Як Мій Божественний Дух повинен зводити бар'єри і 

нездоланні відстані між братами і сестрами, які шукають один одного з палкістю і любов'ю? 

Просто ще не настав час, і тому я пощадив вас. Але у Своїй безмежній любові до людини, до вашої 

власної втіленої душі Я став людиною, заздалегідь пророчо сповістивши вас про це і повідомивши, 

щоб Мій прихід не був несподіванкою і щоб ви дивилися і молилися в очікуванні Моєї 

присутності. 

10 Я виконав свою обіцянку і втілив свій дух. Я народився людиною і жив серед вас, щоб 

жити, рости і вмирати, і в той час, коли Я, ваш Батько, був людиною, Я давав вам прояви, уроки і 
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вчення, сповнені духовності. Багато одкровень Я дав вашому духу, які одних наповнили світлом, а 

інших збентежили. 

11 Я готував вас Своїм приходом у Другу Еру, щоб ви підняли свій погляд і пильніше 

споглядали Моє Царство - щоб у цей час ваша душа відчула, що Царство Небесне все ближче і 

ближче. 

Тоді Я зустрічав серед людей великі легіони невидимих душ, недоторканих вами, які були ще 

недоступною таємницею для ваших власних душ - того життя, яке вирувало і плелося серед вас. Я 

відкрив це вам, розкрив таємницю тих проявів і показав богослову і вченому, що Моє одкровення 

перевершує його відкриття і слова. 

12 Я зцілював хворих, від яких відмовилася наука, тому що їхні хвороби були надприродними, 

тому що вони мали духовну природу. Я звільнив одержимих від великих легіонів заплутаних душ, і 

ті, що увірували в Мене, піднялися і прославили Моє ім'я і визнали Мою силу. Ті, хто не вірив у 

Мене, засуджували Мене і приписували ті докази сили злу і вважали Мене чорним магом. 

Я відкрила двері до світла для людства, щоб ви зрозуміли, що для душі немає відстаней, і в 

момент моєї смерті як людини мій Дух розбудив душі, які перебували в могилах. Я змусив їх вийти 

з могил, як Лазаря, і послав їх серед вас, щоб вони свідчили про їхню присутність та існування. 

13 Ваші очі бачили їх і ваші серця відчували їх дуже близько, бо Я дав їм нове життя в той 

момент випробування, щоб вони стали свідками славного життя душі, вічного життя в 

потойбічному світі, яке чекає на вас усіх. 

Була також Моя Воля, щоб після того, як Моє Тіло лежало в землі, воно повернулося до вас у 

вигляді Ісуса, щоб знову і знову відкривати Мене перед вашими очима, щоб назавжди залишити 

відкритими двері, які з'єднують "духовну долину" з тією, яку ви в даний час населяєте, і таким 

чином дати душам доступ до Мого благословенного і обіцяного царства, Щоб вони побачили, що ці 

двері любові Отця, Святого Духа, завжди відчинені для всіх - що ті двері, які були зачинені лише 

на час, бо ваші душі не змогли переступити їхній поріг, Господнє милосердя відчинило. З цього 

моменту душа людини пробудилася до духовного спілкування. 

14 Але час повного розуміння духовних одкровень ще не настав. Але прагнення до цих 

божественних вчень стало охоплювати людство, люди різних поколінь Другої Епохи стали ревно 

шукати Потойбіччя, використовуючи приховані в них здібності і дари, і таким чином вони 

поступово знайшли шлях, який привів їх в "Духовну Долину". 

15 Люди пережили багато перешкод і розчарувань, багато наруги було вчинено над моєю 

творчістю і над моїм духовним світом. Але Отець все прощав, бо бачив прагнення душ, які 

населяли цю землю, досягти обміну думками зі своїми духовними братами і сестрами. Але в той 

час, як одна частина людства прагнула до відкриття цих одкровень і спілкування з потойбічним 

світом, інша частина ставилася до духовного спілкування з підозрою і відразою. 

16 Але настала Третя Ера серед вас - час, коли Я, Сам Бог ваш, той самий Отець, що прийшов 

як Закон у Першу Еру, той самий, що став людиною, щоб поширювати серед вас Своє Слово, 

прийшов як Дух Святий - не для того, щоб стати чутним матеріально, як у Першу Еру, і не для 

того, щоб стати людиною, як у Другу Еру, але для того, щоб підготувати вас через інтелект 

людський, проявляючи Себе на короткі проміжки часу, щоб згодом мати можливість робити це з 

вами від духу до духу. Бо навіть тепер, коли Я говорю як Святий Дух, Мені довелося 

матеріалізувати Себе в тій мірі, яка була визначена Моєю волею, коли Я говорив через саму 

людину. 

17 Незабаром перед вами постане нова епоха, час благодаті Святого Духа, в якому ви знайдете 

Мене - не за допомогою обрядів, не за допомогою церковних церемоній, не за допомогою здатності 

розуму, а у власній душі. 

18 Пройшло багато часу, а разом з ним випробування, боротьба, еволюція для вашої душі, і 

зараз в час Духа Святого ви піднімаєтеся як люди, здатні розуміти Мене. 

19 Зараз вже не час заборони спілкування з потойбічним світом. Це вже не той час, коли я 

тільки готую вас і даю обіцянки. Настав час виконання Моїх обіцянок - час сказати вам, що ви не 

тільки поневолили своє тіло на цій землі, але і прикували свою душу до матеріальних потреб, хоча 

ваш справжній дім - це нескінченність, це Всесвіт, це духовний простір без кінця, який Я дарую 
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вам. Бо не має значення, що ваша душа тільки що втілилася. Вже звідси ви можете підкорювати 

простори, ви можете бути вдома в духовному світі і обіймати один одного як брати і сестри. 

20 Перед тим, як моє Світло зняло кордони, воно підготувало вас, щоб ви могли з'єднатися з 

моїм Божественним Духом, а також з вашими братами і сестрами в "Духовній Долині". Бо Я не 

хочу, щоб ви були дітьми невігластва, але щоб ви, як учні Моєї Тринітарно-Марійної Духовної 

Роботи, увійшли в цей зв'язок з повною чистотою і піднесенням. Лише той, хто не вміє підготувати 

себе, не зможе втриматися в ньому. Той, хто осквернений, також не досягне блаженного 

спілкування, про яке Я говорю з вами. Бо Я вже сказав вам, що ніщо нечисте не досягає Мене. 

21 Якщо тільки цікавість змусить вас шукати зв'язок з потойбіччям, ви не знайдете істини. 

Якщо бажання величі або марнославства приведе вас до нього, ви не отримаєте істинного прояву. 

Якщо спокуса спокусить ваше серце фальшивими намірами або егоїстичними інтересами, ви також 

не отримаєте з'єднання зі світлом Мого Святого Духа. Тільки ваше благоговіння, ваша чиста 

молитва, ваша любов, ваше милосердя, ваше духовне піднесення спричинять диво, коли ваша душа 

розправить крила, подолає простори і досягне духовних осель - наскільки на те буде Моя Воля. 

22 Це благодать і розрада, яку Святий Дух дарував вам, щоб ви споглядали один і той самий 

дім і переконувалися, що немає смерті і немає відчуження, що жодне моє створіння не вмирає 

щодо Вічного Життя. Бо в цьому "Третьому Часі" ви також зможете обійняти в духовних обіймах 

тих істот, які відійшли з цього земного життя і яких ви знали, яких любили і втратили в цьому світі, 

але не у вічності. 

23 Багато хто з вас вступив в контакт з цими істотами за допомогою моїх "працівників". Але 

істинно кажу вам, що це не досконалий спосіб встановлення контакту, і наближається час, коли 

втілені і невтілені душі зможуть спілкуватися один з одним від духу до духу, не використовуючи 

ще ніяких матеріальних або людських засобів, а саме через натхнення, через дар духовної тонкощі, 

одкровення або передчуття. Очі вашого духу зможуть сприймати присутність потойбічного, тоді 

ваше серце зможе відчувати прояви життя істот, які населяють "духовну долину", і тоді радість 

вашого духу, а також ваше знання і любов до Отця будуть великими. 

24 Тоді ви дізнаєтеся, що таке життя вашої душі, хто вона є і ким вона була, пізнавши себе, не 

бачачи себе в таких вузьких рамках, як ті, що відповідають вашим тілам. Бо Отець промовляє до 

вас: Навіть якщо твоя тілесна матерія дійсно мала - наскільки твій дух подібний до Мого 

Божественного Духа! 

25 Я звертаюся до вас за сьогодення і за майбутнє. Я готую і пробуджую вас Своїм словом 

через це одкровення. Ви почнете робити те ж саме з іншими людьми, говорячи про Мою 

Божественну Роботу - не тільки про Третю Еру. Бо те, чого Я навчив і відкрив вам у ній, - це ще не 

вся Моя Справа. Те, чого Я навчав і відкривав вам у Першому і Другому Часах, також є його 

частиною, і тому ви повинні знати вчення всіх Трьох Часів, щоб бути істинними тринітаріями. Бо 

ви були з Отцем у Три Часи, у Трьох Його Проявах, у Трьох Його Об'явленнях. 

26 Підготуйтеся таким чином, улюблені люди, щоб завтра ви не збентежили людство, і щоб не 

було жодного питання в серці, розумі або душі людей, яке залишило б вас мовчазними; але щоб 

світлом Мого Духа ви могли відповісти або висвітлити все, не залишивши жодної душі в сум'ятті, 

але давши всьому живому, пояснення того, що людина вважала оповитим таємницею, в темряві або 

невизначеності. 

27 Я - світло, простота і істина. Вам більше не час бачити таємниці там, де все ясно. Я 

відкриваю Свою мудрість душі в міру її просування вгору. Чим більше вона прогресує і 

одухотворяється, тим краще вона розуміє одкровення, яких вона не знала, і таким чином ваша душа 

буде вічно насолоджуватися все новими і новими уроками, які мій Божественний Дух відкриває 

вам. 

28 Ви тут, в цей час, вже маєте упевненість в тому, що ви населяли землю багато разів, тому 

що вірите в реінкарнацію душі. Але це одкровення, як я вам його дав, потрясе світ, викличе 

революцію серед людей, і з ним вони отримають пояснення багатьох таємниць і підбадьорення для 

своїх душ, бо реінкарнація - це закон любові, і він заснований на моєму світлі. 

29 Ви ще не знаєте, улюблені люди, скільки разів ви були в різних земних тілах у цьому світі. 

Хоча "плоть" шукає себе і запитує власну душу, вам не вдається подивитися на своє минуле, на 
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свої минулі життя. Бо Я, як Отець, заборонив це пізнання, не дозволив вашій душі відкрити свої 

минулі земні життя за життя людського, бо це все ще заборона Духа Святого, який перебуває серед 

вас. 

Але ви нині готуєте прийдешні покоління, які матимуть душі великого душевного розвитку і які 

зараз ще живуть в потойбічному світі, де вони очищатимуться і еволюціонуватимуть вгору, щоб 

прийти на цю планету. Їм неодмінно буде дана Духом Святим здатність пам'ятати свої минулі 

життя, знати своє минуле, бо це буде корисно для їхніх власних душ. 

Якщо Я не дарував вам цього, то тільки тому, що все ще зустрічаю слабкість у вашій душі і ще 

більше у вашій земній природі, і знаю, що ви впали б у відчай, якби подивилися на своє минуле. 

Той, хто вчинив багато гріхів і тим самим образив свого Отця, не матиме достатньо сил, щоб 

витримати покаяння і докори своєї совісті. І той, хто був важливий, наповнився б марнославством - 

той, хто був нікчемний, відчув би себе приниженим, і в його серці зародилося б бажання 

помститися. Ось чому Отець ваш, досконала мудрість, не захотів поки що відкрити вам минуле 

вашої душі під час вашого життя в тілі. 

30 Ця благодать зарезервована для майбутніх поколінь, яким не зашкодить знання свого 

минулого. Ви будете для них як відкрита книга перед їхніми очима. Ті душі будуть відкривачами 

багатьох таємниць - тими, хто висвітлює життя душі через власне життя на землі - тими, хто буде 

говорити цьому світу про інші світи і про шлях такий широкий, яким є духовний шлях. 

31 Готуйтеся, люди, щоб ви могли заповісти цю підготовку тим, хто вийде з вас, - щоб ця 

благодать продовжувалася у ваших нащадках, - щоб тіла, які ви народжуєте і отримуєте, були 

готовими знаряддями для душ прийдешніх поколінь. Бо Я нині готую новий світ для цього людства 

через вас. Ви - пшениця, яку Я вирощую в цей час і зрошую кришталевими водами Свого вчення. 

32 Втілені душі і ті, що живуть в "Духовній Долині", віддають Мені шану в цей момент. Все 

творіння приносить Мені данину любові. 

33 Хто не приготувався сьогодні прийняти Мене, той несе смуток у своєму серці. Але ті двері, 

які були зачинені переді Мною, Я відкрию ключем Своєї любові. Бо Я - ходячий по землі, який 

відвідує всіх, щоб залишити як слід Моїх кроків Мою досконалу настанову. 

34 Мій голос будить того, хто спить, і зміцнює того, хто втомився, щоб він зрозумів, що час у 

нього короткий і треба його використати. 

35 Моє слово дано всім - і освіченим, і неосвіченим. З усіма я говорив однаково - зрозуміло і 

просто. Бо по відношенню до духовного повчального слова Божественного Вчителя ви всі - діти-

учні. Але скільки життя, скільки істини і скільки одкровень ви відкрили в цьому простому слові, 

так і не зрозумівши і не осмисливши його до кінця. 

36 Велика відповідальність тих, хто почув Мене в цей час, бо вони будуть насінням оновлення 

в цьому світі і стимулом для людей до змін. Мої нові апостоли і "працівники" принесуть 

воскресіння тим, хто помер, до життя благодаті, хоча вони продовжують жити фізично. Вони 

почують голос Моїх посланців, подібний до того "Встань і ходи!", який почув Лазар. 

37 Деякі підготували себе, розкривши свої дари і слідуючи моїм божественним настановам, і 

готуються до битви, сповнені запалу і надії. Інші ж проявляють зневіру, бо не використали час, ще 

не навантажили себе. Я говорю з усіма і всіх просвіщаю, щоб кожен увібрав те, що його стосується. 

38 Я не хочу бачити, як одні задоволені від того, що добре виконали свою місію, бо підносять 

золоту пшеницю в достатку, а інші з соромом ховають порожні руки, бо тоді Моя радість не може 

бути повною. Але не хочу псувати радість того, хто виконав своє завдання. Бо для того, щоб 

піднести Мені свій урожай, йому доводилося працювати, трудитися і часто навіть проливати 

сльози. Але це також частина їх завдання - оживляти і підбадьорювати боязких, замерзлих, 

втомлених, щоб в усьому народі було свято, коли з'явиться Майстер і зажадає звіту про результат 

твоєї праці. 

39 Я з любов'ю працюю над вашими серцями, щоб з них виходили діла милосердя і братерства. 

40 Завжди рухайтеся вперед і не думайте, як ті, хто задовольняється зробленим, бо вважає, що 

вже завоював Землю Обітовану. 

41 Ви перебуваєте на шляху душ, який був позначений Богом від вічності. Це не земний шлях, 

видимий людським оком. Бо якби це було так, то краєвиди Ханаану все одно були б пунктом 



U 244 

24 

призначення. Але Я забрав звідти душі, щоб розсіяти їх по всьому колу землі - так само, як Я 

вчинив з вами, що жили в минулі часи на Сході, а нині з'явилися на Заході, не відхилившись від 

духовного шляху. 

42 Для когось незамінним залишається символ, представлений у матеріальній формі, для 

когось в уяві постають постаті, які уособлюють душевні сили. Коли ви досягнете істинного 

одухотворення, у вас більше не буде потреби у видимих чи невидимих образах або фігурах, щоб 

повірити в присутність Божественного, або зрозуміти його значення. 

43 Ви - першовідкривачі, бо з вас вийдуть нові покоління і в них втіляться нові духовні носії. 

44 Зараз ви готуєте для них шлях, щоб їхня релігійна практика, їхні акти поклоніння і їхнє 

спілкування зі Мною були більш досконалими. 

45 Ідіть твердим кроком, і ви будете підніматися крок за кроком. Відмовтеся від своєї 

фальшивої і матеріалістичної релігійної практики, і ви з кожним днем будете дарувати своїй душі 

все більше піднесення і свободи. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 245 
1 Мій Дух задоволений тим, що ви прийшли з бажанням до Мене. Чому в цей день ви 

більшою мірою згадуєте тих, хто відійшов у вічність, хоча для душі немає ні днів, ні дат? Нехай вас 

не вводять в оману "мертві", які оплакують своїх "мертвих". Ви не "мертві", як і ті, хто належали 

вам як батьки, діти, брати і сестри, родичі чи друзі. Чому б і тим, хто чинив вам зло, не очиститися, 

якщо вони очистилися? 

2 Ви прагнете до світла, і Моя Робота воістину задовольняє це прагнення вашої душі, яка, чим 

більше просвітлюючись, все далі і далі віддаляється від видимої "смерті". 

3 Серце стискається, коли бачиш, як твої ближні плачуть за своїми "померлими" без надії і 

без розради. Моліться за них і працюйте, щоб навчитися оживляти "мертвих" цього і потойбічного 

світу. 

4 Коли люди зрозуміють реальність цих вчень, вони перестануть плакати над могилами, в 

яких лежать якісь останки, і перетворять свій плач на повагу до місць, яким судилося бути місцями 

спочинку для тіл, і на молитви за душі, що мешкають у "Духовній долині" - молитви, які є 

обіймами, привітанням, поцілунком і пестощами. 

5 Ви вже живете в "Третій Ері", а людство все ще духовно відстає. Її пастирі, її богослови і 

духовні пастирі відкривають їй дуже мало, а іноді й зовсім нічого про Життя Вічне. Їм теж Я 

відкриваю таємниці Книги Мудрості Моєї, і тому прошу вас: Чому вони мовчать? Чому вони 

бояться розбудити сплячі душі людей? 

6 Ви, хто Мене чує в цей час, вже розумієте, що тут потрібно відпрацьовувати еволюцію і 

прогрес для майбутнього ваших душ. Але скільки людей не знають цих істин або забувають їх, і 

смерть застає їх непідготовленими. 

7 Я хочу, щоб чисті думки були мовою, якою ви спілкуєтеся з вашими братами і сестрами, які 

живуть в духовному, щоб ви розуміли один одного таким чином, і воістину, ваші заслуги і ваші 

добрі справи будуть корисними для них; так само, як вплив дітей Моїх, їх натхнення і їх захист 

будуть потужною допомогою для вас на вашому життєвому шляху, щоб ви могли разом прийти до 

Мене. 

8 Одухотворяйте себе, і ви відчуєте у своєму житті благодатну присутність цих істот: ласку 

матері, яка залишила свою дитину на землі, сердечність і пораду батька, якому теж довелося піти у 

вічність.  

9 Після того, як Я дам вам цю настанову, ви зрозумієте суд над тими, хто позбавляє себе 

життя, - над тими, хто вбиває своїх ближніх, і над тими, хто розпалює криваві війни. "Пильнуйте" і 

моліться за них усіх, від Каїна до останнього вбивці, щоб їхній суд був пом'якшений. 

10 Як темні хмари, що віщують бурю, легіони розгублених істот нависають над вами. 

Моліться, щоб ви не стали жертвами їхнього впливу. Моліться, щоб ці темні сили стали світлими. 

11 Не втомлюйтеся від цього життя, не бунтуйте у своїх стражданнях, бо ви не знаєте, які 

борги з минулих життів ви сплачуєте. 

12 Живіть у злагоді та мирі в лоні своєї сім'ї та свого суспільства, щоб багато ваших ближніх 

наслідували ваш приклад, який принесуть вам істоти світла. 

13 Радійте в цей Третій Час, бо Моє Слово прийшло до вас, сповнене пишноти. 

14 Це мить спокою для кожної душі. Світи освітлюються, коли Отець виливає на них Своє 

світло. Це хвилини слави для всіх людей, які готові прийняти цей божественний дар. Ця благодать 

прийшла у ваш світ, і на ньому Я бачив, як "мертві" ховають своїх "мертвих", приносять 

шанування і поклоніння земним благам, матеріальні підношення Богу через суєтні церемонії. 

15 Світло Мого Святого Духа виливається в цей час на всіх людей, і через нього вони зможуть 

зрозуміти, що таке жертва, приємна Господу: душа підготує себе як жертву, яка повинна увійти в 

присутність Творця, коли вона позбудеться свого тіла - тієї матерії, яка, занурюючись в землю, 

розкладається і втрачає свою форму і буде лише маленькою купою атомів. Там, де кінець людської 

істоти, починається життя, яке люди так і не змогли осягнути. 

16 Люди тримаються своїх традицій і звичаїв. Зрозуміло, що вони мають незгладиму пам'ять 

про людей, тіла яких вони опускали в могилу, і їх приваблює місце, де вони поховали їхні останки. 
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Але якби вони заглибилися в справжній сенс матеріального життя, то зрозуміли б, що коли це тіло 

розпадається, атом за атомом воно повертається в ті царства природи, з яких воно утворилося, і 

життя продовжує розгортатися. 

17 Але людина, внаслідок невивченості духовного, в усі часи створювала ланцюг фанатичних 

культів для тіла. Він намагається зробити матеріальне життя нетлінним і забуває про душу, яка є 

тим, що насправді володіє вічним життям. Як вони ще далекі від розуміння духовного життя! 

18 Тепер ви розумієте, що не потрібно приносити дари в ті місця, де надгробний пам'ятник, що 

виражає "смерть", повинен виражати "розчинення і життя", бо там природа в повному розквіті, там 

земля, яка є родючим і невичерпним лоном істот і форм життя. 

19 Коли ці вчення будуть зрозумілі, людство знатиме, як відвести матеріальному своє місце, а 

божественному - своє. Тоді зникне ідолопоклонницький культ перед попередниками. 

20 Людина повинна знати і любити свого Творця від душі до душі. 

21 Вівтарі - це купи жалоби, а могили - доказ невігластва та ідолопоклонства. Я прощаю вам 

усі ваші гріхи, але Я повинен по-справжньому пробудити вас. Моє вчення буде зрозуміле, і прийде 

час, коли люди замінять матеріальні блага високими помислами. 

22 Учень: Коли ви пройшли через випробування втратою близької людини, до вас починає 

приходити така молитва: "Господи, я знаю, що той, хто покинув цей світ, з тобою, що він тільки 

вирушив у дорогу раніше нас, що настане момент, коли ти дозволиш нам усім об'єднатися в 

одному домі. На наших очах немає сліз, бо ми знаємо, що це не вони померли, а ми є на цьому світі 

- що на "Духовній Долині" панує справжня рівність і братерство. Бо поки ті, що вже досягли світла 

в достатку, просуваються шляхом висхідного розвитку, а інші, що мають лише слабку іскру для 

освітлення свого шляху, підтримуються першими, між ними панує досконала злагода, 

доброзичливість і милосердя". 

23 Тож навіщо обмежувати свої спогади про тих, хто відійшов у вічність, їхнім земним 

існуванням? Пам'ятайте про них духовно, щоб не турбувати їх. Як тільки вони відкинуть усі 

людські схильності, вони повернуться до вас, їм буде дано наблизитися до вашого серця, навіть 

якщо ви не будете знати, яким чином. 

У духовному житті є тільки одне бажання, одне прагнення: наближення до божественної 

досконалості. Я говорив вам тоді: "Людина не увійде в Царство Небесне, поки не стане такою, як 

Я". 

24 Якщо хтось не розуміє мого вчення, то це тому, що він не потрудився вивчити його, бо воно 

є світлом для всіх. Прийде час, коли все людство встане і скаже: "Вірую в Тебе, у воскресіння до 

життя вічного". 

25 Учні: Ця атмосфера миру, яку ви пережили, яка була для вас як відкрите небо, є воістину 

лоном Другого Єрусалиму, на небосхилі якого сяє зірка, яка буде вести тих, хто прийде в прагненні 

до миру і правди. 

26 Дух Мій радіє, коли промовляє до вас, і радість Моя на небі однаково велика, коли 

приходить туди грішник, що кається, як і коли приходить праведник. Бо цей завжди був цілим, а 

той заблукав і знову знайшовся. 

27 Не думайте, що ви врятувалися, почувши Моє Слово, і не кажіть: "Ми заблукали, але ми 

знайшлися, і Небеса безпечні для нас". Ні, ви повинні зрозуміти, що Я прийшов лише для того, щоб 

наставити вас на шлях, який веде в Моє Царство, і ви повинні докласти зусиль, щоб ніколи не зійти 

з цього шляху, і щодня просуватися вперед на один крок, поки не дійдете до дверей, за якими 

знаходиться вічна Батьківщина, колискою і справжньою батьківщиною душі, до якої ви всі повинні 

дійти, щоб ніколи більше не заблукати і таким чином насолодитися плодами, зібраними в життєвій 

боротьбі, а також нагородою, обіцяною Отцем усім, хто витривалий у вірі і любові. 

28 Ти відчуваєш себе прикутим до "плоті", світу і болю. Але замість того, щоб знеохочуватися 

ними, бо ви вважаєте їх перешкодами на шляху вашого висхідного розвитку, я хочу, щоб ви 

зрозуміли, що ці перешкоди насправді є засобом випробування вашої віри, вашої любові та вашої 

наполегливості в добрі. 

29 Я - ваш Спаситель, ваш Визволитель. Зрозумійте, однак, що якщо Я дарую вам Свою любов, 

щоб спасти вас, ви повинні також віддати Мені свою. Я виконаю свою частину, а ви - свою, давши 
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вам можливість набути заслуг, щоб досягти Мене, усвідомлюючи свої справи і знаючи, до Кого і 

навіщо ви йдете. 

30 Яка заслуга була б для вас, якби Я зі співчуття вилучив вас з цього світу і від болю, і переніс 

вас у небесні краї? Істинно кажу вам, що ви не відчуєте себе гідними жити в них, і не оціните того 

життя - одним словом: Ви навіть не будете знати, де ви живете. Тому Я кажу вам, що на те Моя 

Воля, щоб, коли ви туди потрапите, це було на основі ваших заслуг. Бо тоді ви будете гідні всього, 

що вас оточує, і всього, чим ви володієте. 

31 Знай, що Я присутній у кожному твоєму кроці, у твоїх випробуваннях чи труднощах, у твоїх 

прагненнях, справах і думках, даруючи тобі Свою любов, промовляючи до тебе, зміцнюючи твою 

волю і підбадьорюючи твою віру. Бо хто міг би наблизитися до досконалості без Моєї допомоги? 

32 Прокидайся! Вставай! Встаньте до світла і почніть бій! Ви відчуваєте себе в'язнями? Тоді 

розірвіть в'язницю свого матеріалізму. Вас пригнічують біль і страждання? Тоді навчіться 

підніматися над людськими негараздами. Ви відчуваєте себе нікчемним у порівнянні з іншими? У 

вас є велика істота, коли душа розкривається через добро. Я не створював душ, яким судилося бути 

завжди незначними або жити завжди в таємниці. Якщо у високих домах є великі душі, то тільки 

тому, що вони піднялися на шлях любові. Але спочатку вони теж були невеликими. 

33 Знайте, чому Мій Дух радіє, коли Він промовляє до тих, хто ще малий - до тих, хто 

перебуває в темряві або живе, прикутий до болю і страждань. Бо Я знаю, що через Мою любов 

ваша душа пробуджується до світла, наповнюється надією, вірить і приймає ідеал висхідного 

розвитку. 

34 Я хочу бачити вас усіх щасливими, що живуть у мирі і світлі, щоб поступово ви могли 

володіти всім - не тільки завдяки моїй любові, але і завдяки вашим заслугам; бо тоді ваше 

задоволення і щастя будуть повними. 

35 Щоб допомогти вам у вашій висхідній еволюції, мій божественний промінь спускається на 

вас, щоб трансформуватися в слова настанови. І Я кажу вам, як і в Другу Епоху: "Я є Шлях, Істина 

і Життя". Так Я виявив Себе на вашому шляху і витягнув вас із бруду, щоб поставити на шлях 

істини, моралі і повного одухотворення. Я розірвав ваші кайдани, щоб ви могли йти за Мною. 

36 Ісус, Назарянин, був серед людей у Другій Ері, щоб залишити вам живий приклад того, як 

любити і служити Отцю і як любити людей. 

Я говорю з вами так, щоб ви не повірили, що Я прийшов тільки для того, щоб зцілити ваші 

страждання. Бо і Я прийшов навчити вас чинити добро ближньому своєму. Я нагадую вам про хід 

мого життя і про мою пристрасть як людини, щоб ви зрозуміли, що шлях, який я вказую вам 

сьогодні, - це той самий шлях, який показав вам Ісус Христос. Це шлях здавна, єдиний шлях, 

вічний шлях. 

37 Багатьом з вас здається удаваним або неможливим те, що Я даю про Себе знати за 

допомогою людського інтелекту. Але на ці сумніви Я відповідаю, що в усі часи і з самого початку 

людства Я давав про Себе знати через людей, через передачу яких Я давав світові Свої заповіді, 

Свої натхнення і Свої одкровення. Сьогодні відбувається те, що людство матеріалізувалося, 

прикуте до світу і до матерії, і опинилося в полоні свого релігійного фанатизму. 

38 Я звертаюся нині до всіх, бо не віддаю вам перевагу, бо на початку Я послав населяти земну 

кору тільки рівні душі. 

39 Я єдиний, хто знає долю всіх, єдиний, хто знає шлях, який ви пройшли, і шлях, який вам ще 

належить пройти. Це Я розумію ваші страждання і ваші радощі. Я знаю, скільки ви блукали в 

пошуках правди і справедливості. Це Моє милосердя приймає болісний крик того, хто внутрішньо 

просить у Мене прощення за свої провини. 

40 І як Отець, Я виконую кожне палке прохання, збираю ваші сльози, зцілюю ваші немочі, даю 

вам відчути, що ви прощені і звільнені від ваших плям, щоб ви могли переробити своє життя. 

41 Я також єдиний, хто може пробачити вам образи, завдані Мені вами, Моїми дітьми. 

42 Ви - насіння, яке Я готую. Якщо ви навіть відкинули Мене в минулому, Я простив вас і 

посадив за Свій стіл сьогодні, щоб перетворити вас на Моїх учнів. 

43 Я бачу, що душа твоя знемагає від втоми, яку вона набрала в цьому світі, і вона шукає шлях, 

який приведе її до істинного спокою. Глибокий слід болю, який залишили в вас страждання, буде 
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стертий в тій мірі, в якій ви будете йти по цьому шляху, на якому ваша душа зайнята здійсненням 

любові до ближнього. У цьому прагненні вона ніколи не втомиться. Коли цей народ у своєму 

нинішньому існуванні досягне кінцевої мети своєї місії на землі, він більше не повернеться на неї, 

бо його домівкою тоді назавжди стане Духовний Всесвіт. 

44 Ви не від світу цього, але прийшли в нього, щоб засвоїти глибокі уроки, набути заслуги, 

спокутувати провину, просунутися по шляху духовної досконалості, сіяти добро і свідчити про 

Мене. 

45 Ті, хто почув Мене в цей час, повинні мати більше розуміння своїх справ і своєї 

відповідальності. Ті ж, хто не чув Мене, можуть вважатися невігласами. Першим доведеться 

відповідати за все, чого вони навчилися, що зробили і від чого утрималися. 

46 Якби ви дослідили себе, то виявили б, що вам нічого не бракує для того, щоб служити Мені 

і піднятися на вершину гори. Служиш ти Мені чи ні, у тебе завжди буде місія і дари. Але навіщо 

вам дари і повнота, якщо не доведеться ними користуватися? Не уподібнюйтеся до багатого 

скнари, багатство якого може бути дуже великим, але яке не приносить користі. 

47 Коли душа приходить на землю, вона одухотворена найкращими намірами присвятити своє 

існування Отцю, в усьому догоджати Йому, бути корисною ближньому. Але як тільки вона бачить 

себе ув'язненою в тілі, тисячами спокус і випробувань на своєму життєвому шляху, вона стає 

слабкою, піддається поривам "плоті", піддається спокусам, стає егоїстичною і врешті-решт любить 

себе понад усе, і лише на миті прислухається до духу, на якому написана доля і обітниці. 

48 Моє Слово допомагає вам пам'ятати про свій духовний заповіт і перемагати спокуси та 

перешкоди. Ніхто не може сказати, що він жодного разу не зійшов з того шляху, який я йому 

намітив. Але Я прощаю вас, щоб ви навчилися прощати своїх ближніх. 

49 Хто ж ті, що люблять Мене? Істинно кажу вам: Я один знаю. Одні люблять Мене і не 

знають про це, а інші вважають, що люблять Мене, і навіть хваляться цим, не люблячи Мене. 

50 Ви не будете самотні після Мого відходу. Людей, які люблять Мене, Я залишу серед вас, бо 

в їхніх серцях не буде ні поганого насіння, ні марнославства. В них будуть любов, милосердя і 

смирення. 

51 Від того, що одні люблять Мене більше, вони не отримують від цього більших дарів - ні. Я 

даю нині всім можливість пробудитися до істинного життя, бути знаряддям Моїх високих порад. 

52 Я тоді багатьом надсилав заклик, але не всі відгукнулися. Звістка про Мою присутність 

серед людей досягла багатьох місць і багатьох сердець, і Я можу сказати вам, що людство 

виявилося глухим до цього заклику. Але коли накопичаться великі випробування і сили природи 

піднімуть свій крик про справедливість, людство прокинеться від довгого сну і зрозуміє, що я 

дійсно був з вами. 

53 Я прийшов не для того, щоб врятувати лише один конкретний народ чи націю, Я прийшов 

заради всього людства, щоб навчити всіх молитві, яка об'єднує їх у справжньому духовному 

спілкуванні з Творцем. 

54 Деякі запитують Мене, коли чують, як Я говорю: "Господи, невже в майбутньому ми більше 

не будемо підносити пісні Твоєму Божеству?" На це Я відповідаю: "Діти, птахи прославляють Моє 

Ім'я своїм співом, як тільки з'являється світанок. Якщо вам це потрібно для піднесення душі - 

робіть. Якщо ж ні, то є інша пісня хвали, яка лине з душі і звуки якої не лунають у вухах, хоча її 

відлуння лунає у безкінечності: молитва. 

55 Ніхто не хвалиться своєю духовністю. Хто може сказати, що в ньому вже більше духу, ніж 

плоті, і що він може ходити по воді, не тонучи? Не ваша матеріальна природа підніметься, вона 

лише допоможе душі в її зборі для подолання відстаней. 

56 Мій Божественний Дух, що живе у вашому серці, говорить вам: 

57 Дорогі мої, якби на землі був праведник, то світ врятував би цей праведник. Але цей Мій 

Вселенський Промінь сходить, щоб висвітлити шлях, який Отець з найдавніших часів намітив для 

людства, - шлях моралі, доброчесності та одухотворення, який підняв вас, коли ви від слабкості 

впали на коліна перед фальшивими богами. 

58 Починаючи з Першої Ери, Я відкривав Себе людству через людей, обраних Моєю милістю. 

Саме пророки, натхненні, праведники, патріархи донесли до вас Мої заповіді і Мою Волю. 
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Усвідомте, як від самого початку всі вони вели вас шляхом одухотворення, навчаючи молитися до 

невидимого Отця і готувати своє серце як святилище, щоб Господь був присутній з вами - і в кутку 

вашого нічлігу, і в горах, і в дорозі, і на березі річки. 

59 За короткий час ви заблукали на шляхах матеріалізму, віддалилися від Отця, спотворили 

істинне служіння Богу, замінивши його фанатизмом та ідолопоклонством, і врешті-решт багато хто 

впав у невіру. 

60 Але ти відчув тоді кроки Господа поруч, ти почув їх, як далекий звук дзвону, і ти повинен 

був піти на таємничий поклик, який долинав до тебе. Що бачили ваші фізичні очі? Якісь скромні 

зали засідань, де збираються мої нові учні і якісь незначні істоти, з яких, як невичерпний фонтан, 

лилося любляче слово, сповнене сердечності, мудрості і переконливості. Відтоді це Слово стало 

для багатьох хлібом життя, водою, що втамовує спрагу, і бальзамом, що заспокоює біль. 

61 З огляду на чудо Моєї оновленої присутності серед людей, глухий почув, сліпий прозрів, 

зачерствіле серце стало чуйним, душа, мертва для життя благодаті, воскресла. 

62 А чоловіки і жінки стали старанними "працівниками", знаючими учнями, які потім будуть 

говорити про істину. Вони більше не відречуться від Мене, не будуть більше неправильно 

оцінювати Мене, не будуть більше сумніватися в Моїй силі. 

63 Ти пройдеш шлях загубленого, як променистий 

Будьте маяком. І так, за цей час душі знайдуть шлях істини, щоб зробити ще один крок ближче до 

свого Творця. 

64 Поки у вас ще є подих життя, шукайте тих, хто заблукав. Підніміть своїх братів і сестер, які 

спіткнулися в боротьбі за життя, зціліть душу, серце чи тіло хворого. Творіть добро і тим самим 

свідчіть про Мене. Не має значення, якщо ті, хто отримав допомогу, не звертаються до Моєї 

роботи. Посіяне вами зерно ніколи не загине, воно проросте завтра або у вічності. 

65 Усвідомте силу своїх дарів, яких не могла б дати вам жодна людина, якою б вченою чи 

могутньою вона не була, щоб ви справді стали світлом і сіллю світу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 246 
1 Улюблені учні: Ви покликані виконати духовну місію в цей час. Для того, щоб ваша душа 

була гідна прийняти ці призначення, їй довелося пройти великі випробування і спорожнити дуже 

гіркі чаші. Але цей пробний камінь дав вам сили, розвиток і досвід. 

2 Ви такі ж, як і ті, кого Я намагався навчити в інші часи. Але ця маленька громада, яку ви 

утворюєте, є лише дуже маленькою частиною народу Божого, розкиданого по всьому світу, якого 

Я люблю так само сильно, як люблю вас. 

3 Ви всі маєте однакове походження, ви всі володієте дарами Святого Духа і прийдете до 

однієї мети. Але Я назвав вас "Моїм народом", бо ви - як старші брати і сестри серед людей, які 

мають завдання нести насіння любові до кожної душі. Як незаймане насіння ви вийшли з Мене і 

повинні будете повернутися до Мене як насіння, розмножене в нескінченній кількості, але яке 

повинно бути таким же чистим, як і первісне. 

4 Так прийдуть в Моє лоно душі: великі - через розвиток своїх дарів, і чисті - через цілісність 

своїх справ. 

5 Частину своєї роботи я довірив вам. Бо якби все робив Отець, то Він не дав би вам 

можливості вдосконалюватися. 

6 Упродовж віків Я давав вам вчення, яке все більше і більше розширював, щоб воно 

керувало вашим людським життям, як закон, і зміцнювало вашу душу на шляху, що веде до вічного 

світла. 

7 Від Мого Закону, який подібний до дерева, люди відрізали гілки, які є сектами і церквами, 

які через те, що вони були відрізані від дерева, втратили свій сік. Їхній затінок став рідкісним, а 

серед їхнього листя немає ні любовних гніздечок, ні гарних на смак плодів. 

8 Я відкрив вам Своє вчення не тільки для того, щоб ви добре жили на землі. Це шлях, який 

веде душу до високого місця, до високих областей любові, мудрості і гармонії з усіма істотами. 

9 Церкви не виконали завдання вести душі до порогів вічності. Коли вони відриваються від 

цього світу, то губляться на роздоріжжі смерті, не знають дороги, спотикаються через брак світла і 

впадають у матеріалізм, тужачи за життям, яке залишили позаду. 

10 Це не той шлях, який я намітив. Мій шлях позначений світлом, одкровенням, глибокою 

мудрістю для всіх, милосердям і любов'ю. Щоб не зійти з нього, потрібні жертовність, зречення і 

наполегливість у виконанні мого закону. 

11 Але Мій Дух, який любить вас, став на шляху кожного з Моїх дітей, щоб пробудити їх до 

світла істини і наставити на шлях, який змусить їх знайти дерево життя, що дає благотворну тінь і 

дає добрі плоди, бо його сік досконалий. 

12 Це дає вам зрозуміти, що прийдуть часи, коли у вас не буде ні іншого пастиря, ні іншого 

провідника, окрім вашого власного духу, в якому сяє моє світло. 

13 У цьому світі немає джерел істинного духовного знання. Джерело благодаті і мудрості ви 

знайдете в Мені через ваше смирення, через ваш духовний діалог з Отцем. 

14 Ці скромні і маленькі зали засідань, куди ви входите, щоб побачити і насолодитися Моїм 

проявом, захищають вас від суворих погодних умов і сторонніх очей. Але вони ніколи не зможуть 

стати храмом Моєї Божественності, бо Я вважаю за краще шукати її у створеному Мною всесвіті, 

де кожна істота є приношенням, де кожне життя є святинею, а кожне серце - свічником. 

15 Куди б ви не пішли і що б ви не побачили, ви зустрінете Мою Присутність. Бо мій Дух вічно 

перебуває у своєму храмі, де божественне, духовне і матеріальне об'єднані в досконалій гармонії, 

утворюючи святиню Божу. 

16 Але не Я один перебуваю в цьому храмі, але в ньому перебувають усі Мої творіння, кожне з 

яких займає те місце, яке йому відповідає. 

17 Істинно кажу вам: немає на землі Вчителя, який міг би навчити вас коротшого шляху і 

вивести вас далі, ніж цей, і який міг би показати вам такий широкий горизонт, світло якого змусить 

вас побачити вічність. 

18 Людина розвинула свою науку до високого ступеня, але вона відчуває, що зараз досягла 

межі - але не тому, що наука може мати межі, а тому, що Я втрутився в безглуздий курс вченого, 
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щоб змусити його замислитися над своєю роботою, щоб він почув голос своєї совісті і очікував 

корекції свого курсу. 

Якщо людина використає свою науку на благо ближніх, то природа обдарує її своїми 

таємницями і буде, як слуга, біля її ніг. Бо Я послав людину на землю, щоб вона царювала на ній і 

була паном її. 

19 Очищення всеосяжне. Бо від немовляти, яке щойно народилося, до того, хто досяг старості, 

- всі вони спустошують чашу страждань. До бою залучені всі елементи та сили. 

20 Легіони душ різного роду воюють один з одним, і всюди дихаєш атмосферою війни, болю і 

скорботи. Будьте сильними, бо як тільки ця битва закінчиться, і гіркі дріжджі будуть випиті, 

порожня чаша наповниться вином життя, і в усіх душах землі це буде як нове народження. 

21 Серед тих, хто засвоїв Мій урок, слухаючи Мене в цей час, є ті, хто не покине свою 

Батьківщину, щоб виконати свою місію. Але іншим доведеться піти до інших народів і держав. 

Сьогодні Я лише хочу, щоб ви витримали і почули Мої останні слова вчення, щоб ви самі могли 

нести останні Мої слова як спадщину в собі. 

22 Горе глашатаям, які закривають вуста раніше цього часу! Горе тим, хто приховує Мої 

одкровення через непідготовленість або натхнення, бо потім їхня совість невблаганно покличе до 

відповіді! 

23 Після 1950 року Я більше не буду проявляти Себе в цій формі, але ваша місія не закінчиться 

- навпаки, вона стане початком життя, повного протистоянь. Я покажу вам нову форму 

спілкування, Я буду говорити з вашим серцем, Я буду вести бесіду з вашою душею, Я буду 

надихати ваш розум, і таким чином ви будете продовжувати чути голос Божественного Вчителя - 

щоразу більш досконалий, більш піднесений, більш одухотворений. 

24 Після того, як Я закінчу Своє слово серед вас, нехай ніхто не має наміру привернути Мій 

промінь, щоб знову почути Моє слово, бо він не знає, на що він наражається. Якщо люди в інших 

народах або батьківщинах, де ці вчення не відомі, зв'яжуться з духовним світом і покличуть Мій 

Божественний Дух, щоб почути Його через людський розум, Я пробачу їм, бо вони не відають, що 

творять. А вам кажу: поспішайте, щоб світло Моє дійшло до них раніше, ніж хаос. Бо настає час 

сум'яття, коли вчені вважатимуть, що вони нічого не знають, коли багато переконань буде 

зруйновано і багато вогнів буде погашено. 

Але посеред цього вихору моє ім'я буде передаватися з вуст в уста. Людство зверне свої погляди 

до Писань у пошуках пророцтв і віри. Будуть допитані богослови, духовенство та науковці. Але 

час, про який я вам сповіщаю, і до якого я вас готую, - це саме той час, до якого ви повинні 

підготувати нові покоління, які повинні продовжити вашу місію, щоб мій народ не вимер серед вас, 

а ріс і збільшувався чисельно, в чистій духовності, в своїх знаннях і чеснотах. 

25 Наближається день, коли я піду від вас як учитель, як приклад і як "книга". Бо коли моє 

вчення знайде відгук серед людства, мій погляд буде шукати вас. 

26 Минули часи, коли ви слухали Мене, не відчуваючи ніякої відповідальності, коли ви їли 

фрукти і хліб за Моїм столом, не беручи на себе ніяких зобов'язань, і пили вино, скільки хотіли, 

поки не розливали його, і раділи, що знайшли бальзам від своїх хвороб. 

27 Зараз ви приходите з пробудженою душею, зараз ви відчуваєте свою відповідальність. Ви 

дбаєте про людей, ви страждаєте від своїх хвороб, і ви відстоюєте Мою Справа. І знаючи, що ви 

зараз присутні на Моїх останніх проявах, ви поспішаєте почути Мене і зберегти Мої передачі у 

своєму дусі. Ви добре робите, що готуєте себе до того, щоб отримати суд в останній день цього 

прояву. 

28 Світ побачить, як "Ізраїль" відродиться з попелу. Але не грошолюбний і плотський єврей, а 

Ізраїль за духом, який, з'явившись серед людей, засвідчить переродження душі, закон любові і 

справедливості, який потрясе підвалини, погляди і переконання. 

Спочатку ви будете викликати бійки і війни світоглядів. Але згодом ви зробите свій мир 

відчутним, що дозволить вам залишатися спокійними і непохитними навіть у моменти найбільших 

конфліктів. Розгубленість пройде, бо душевний розлад ніколи не триває вічно, бо в основі кожної 

людини є іскра світла, яка ніколи не згасає. 
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29 Потім вас покличуть, щоб ви пояснили те, чому Я навчив вас, і тоді ви дасте світло, щоб 

усунути плутанину ваших ближніх. Тоді, коли світ досягне миру, Моє Царство буде близьким до 

людей, бо Моє милосердя буде готове зняти Сьому Печатку. 

30 Не проголошуючи, що ви Мої апостоли, ви ними будете. Хоч ви і вчителі, але скажіть, що 

ви учні. Ви не будете носити одяг, який відрізняє вас від інших, не будете носити книгу в руках, не 

будете будувати будинки зборів. І не буде у вас на землі ні центру, ні основи Моєї роботи, ні 

людини, яка була б вищою за тих, хто посяде Моє місце. 

31 Лідери, яких ви мали до цього часу, є останніми. Молитва, одухотворення і практика мого 

вчення повинні вивести народи на шлях світла.  

32 Момент урочистий, коли сенс Мого Слова доходить до вашого серця і залишає за собою 

світлий слід. Вона така ж, як та, яку Я свого часу намалював для вас Кров'ю Любові. 

33 Душа в своєму прагненні до спасіння шукає в цей час шлях, і на ньому вона зустрічає Мене 

- прощення, що очищає, і любов, що підносить. Істинно кажу вам: ця любов є сила, що об'єднує все 

створене Мною, є божественний подих, що дає життя і зміцнює все суще. 

У процесі свого розвитку ви все більше і більше трансформували себе у бік досконалості - як 

духовної, так і фізичної, хоча Я говорю вам, що суть вашого єства - душа, бо тіло - це лише 

оболонка, в якій розгортається душа. 

34 Навіть якщо ви заблукали з плином часу, тому що йшли за нахилами плоті, зрозумійте 

тепер, що ви знайшли правильний шлях, що ви прийшли до споглядання, в якому Отець відкриває 

Себе світові, щоб він міг досягти свого спасіння. Ви тут у своєму прагненні до спасіння іноді 

доходили до самопожертви, бо розумієте, що рано чи пізно, але невблаганно ввійдете в Духовне 

Життя. 

35 Визнайте дуже добре, що це життя тут, наповнене красою і чудесами, славне. Ви не можете 

заперечувати, що людина також зробила в ньому свою роботу, яка принесла прогрес у ваш спосіб 

життя. І все ж прийшов час вам звернути свої погляди до Мене, сказати Мені, що Я - Творець і 

Володар усього, що вас оточує, і що Я - Світло, яке відкриває людям науку. Ви не всі досягли цього 

рівня розвитку, тому що не всі з вас зрозуміли час, в якому ви живете, і не маєте знань про життя, 

яке ви жили раніше. 

36 Як могли здогадатися про благодать цього часу ті, хто, огорнувшись релігійним 

фанатизмом, позбавляє душу будь-якої свободи і позбавляє її будь-якого природного вираження?  

Кожна душа має великі здібності, бо вона існувала до світу. Але якщо його сковувати і не 

давати йому можливості висловити те, що він має, йому доведеться жити незрозумілим і 

неспокійним. Їй доведеться жити передчуттями духовного і спогадами про власне минуле, і 

внаслідок страху, вселеного їй фанатичними догмами віри про духовне, вона буде все ховати і 

приховувати. Таким чином, вона не зможе відчути Мою присутність, оскільки навіть слово 

"духовна душа" здається їй дивним. Звідки у неї могла з'явитися віра у воскресіння душі, тобто 

реінкарнацію? Як вона могла повірити в ті прояви, свідками яких ви є сьогодні? 

37 Наближаються останні моменти, коли Я буду говорити з вами в цій формі, але людство ще 

не дало доказів того, що воно відчуває Мою присутність. 

38 Як мало тих, хто дізнався про Мій прояв за цей час! Як мало тих, хто не тільки вірить у Мій 

прояв через людський інтелект, але й має впевненість у тому, що Божественність може 

проявлятися в нескінченній кількості форм. Але якщо ви, яких Я готую, щоб ви були Моїми 

свідками, не засвідчите Моє одкровення в цей час, природа і її стихії "заговорять", і нові покоління 

дізнаються про Мою роботу, навіть якщо вони не чули Моє слово. 

39 Подумайте про свою відповідальність і усвідомте, що ще є час скористатися моїми 

вченнями, які, як вам відомо, мають глибокий духовний сенс, що вони відкривають шлях 

розгортання для вашого вдосконалення. Зберігай у своєму серці враження, яке справляє на тебе 

суть Мого слова, і не забувай, що воно прозвучало через людину, чиїми устами тільки й 

виражалося Моє заступництво. 

40 Не давайте інструкцій, якщо ви не практикували їх спочатку, бо вам ніхто не повірить. 

Люди вимагатимуть від вас доказів, яких я навчив вас давати. Все, що ви можете і повинні знати 

про душу до сьогоднішнього дня, Я сказав вам. Ви нічого не додасте до того, що Я відкрив. Ви 
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повинні продовжувати прагнути бути морально і фізично стійкими. Бо якщо серед вас і досі є 

хвороби, то це тому, що ви не змогли піднятися над злиднями і болем цього життя через брак 

духовності і віри. 

41 Моє Вчення вчить не тільки вірити в силу Бога, але й вірити в себе. Той, хто є істинним 

спіритуалістом, зможе щогодини отримувати чисте зачаття свого Господа у здатності свого розуму. 

Бо він буде гідний цього і духовно, і фізично. 

На завершення Я кажу вам сьогодні: пильнуйте і моліться, щоб сила ваших думок, спрямована в 

молитві до Небесного Отця, зійшла і поширилася як цілющий бальзам на страждання цього 

людства. 

42 Улюблені діти, Моя Божественна Присутність тут, з вами - не втілена, як у Другій Ері, але 

духовно. 

43 Я говорю з усією сукупністю тих, хто Мене слухає. Але якщо ви проникнете в Моє Слово, 

то відчуєте, що Вчитель промовляє до кожного окремого серця. 

44 Не звикай до Мого слова, вважай, що воно нині формує твою душу, щоб зробити її кроки на 

шляху безпечними. 

45 Ілля - невидимий пастир, який веде овець до безпечної межі, так само, як Мойсей привів вас 

до Обітованої Землі в Першу Еру. 

46 Коли ж це заблудле людство піде слідами свого пастиря? Я просвічу їх, щоб вони знайшли 

правильний шлях. 

47 Шлях, про який я говорю, - це шлях оновлення, одухотворення, здійснення милосердя. 

Кожен, хто чує стражденний голос хворого, благання того, хто знесилений і не має розради, 

повинен відкрити своє серце і відчути, як воно пульсує любов'ю і співчуттям. 

48 Я бажаю, щоб ви дозволили своїй душі розкритися в своїй істинній суті, щоб ви могли бути 

визнані апостолами Моєї Справи. 

49 Зараз я готую нові покоління, які зроблять ще один крок вперед. Ви готуєте їм шлях. 

50 Вам судилося почути Мою божественну настанову в цей час, бо так було написано. 

Годинник показував годину, коли всі мали прибути, щоб освіжитися в тіні могутнього дерева, де 

мешкає Отець в очікуванні повернення "блудного сина", для якого у Нього завжди є погляд 

прощення, привітні обійми та любляча посмішка. 

51 Світло Мого Божественного Духа проходить через твій мозок до глибини твого серця. І на 

ваші вуста Я вкладаю Своє Слово, щоб ви могли виконати місію, яку Я на вас поклав. 

52 Це слово не є витвором людської фантазії. Піднесення, якого досягла душа, і наблизило її 

таким чином до Мене. Бо ви поступово розумієте Мій Закон, і в міру того, як ви розкриваєтеся в 

ньому, ви досягаєте більшого розвитку. 

53 Якщо хтось не розуміє Мене, хоча і чув, то це тому, що змішує Моє вчення зі своїми 

земними теоріями та ідеологіями - тому, що змішує спіритизм з догматичними віровченнями і 

церковними звичаями, прищепленими йому його предками. 

54 Моє вчення не нав'язує вам ніяких догм. Ваш духовний факультет - це єдине, що дасть вам 

знання мого вчення. Вам залишається тільки слідувати за цим розгортанням, не зупиняючись, поки 

ваша душа не досягне своєї досконалості. 

55 Моє прагнення, виражене в Моєму законі і в Моєму вченні, полягає в тому, щоб люди стали 

братами і сестрами, щоб вони любили один одного, щоб у світі панував мир, щоб кожна людина на 

землі представляла Мене своєю чеснотою і прикладом. 

56 Я знайшов людство стривоженим в цій Третій Ері і послав йому це божественне натхнення, 

щоб врятувати себе. 

57 Але Мені довелося боротися з їхніми старими звичаями і формами поклоніння Мені, бо Я 

визнав їх такими, що більше не відповідають цьому часу, і Моя боротьба зі зберігачами цієї 

спадщини, яка не є Моєю, була великою. 

58 Вчення, яке Я приніс вам, яке Я назвав спіритичним, є вічним, якому Я завжди навчав вас. 

Поправді ж кажу вам: Той, хто ніколи цього не відчував, не зможе сказати, що він це зрозумів. 
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59 Ви можете радіти, бо Мій прихід знаменує для вас крок вперед на шляху духовного 

прогресу. 

60 Оскільки ви ще незрілі і слабкі, ви не здатні розпізнати всю велич, яку містить Моє 

одкровення. Але ви розкриєтесь з моїми вченнями і врешті-решт станете хорошим прикладом для 

тих, хто очікує, що ви своїм життям зробите впізнаваним духовний шлях, який люди втратили. Не 

залишайте їх без надії і не розчаровуйте їх, якщо прийдете до них тільки на словах і не будете 

прикладом, бо тоді вони не визнають вас Моїми учнями. Ви повинні свідчити про Моє вчення 

своїми справами. 

61 Як далекі люди від розуміння духовного миру, який має запанувати у світі! Вони прагнуть 

примусити її до цього за допомогою насильства і погроз, а також плодами своєї науки, якими вони 

вихваляються. 

62 Я в жодному разі не заперечую прогресу людей і не виступаю проти нього, бо це також є 

свідченням їхнього духовного розвитку. Але все ж кажу вам, що гордість їхня в застосуванні сили і 

земної влади не мила переді Мною. Бо замість того, щоб полегшувати людські хрести, вони тим 

самим паплюжать найсвятіші принципи, ображають життя, які їм не належать, а замість миру, 

здоров'я і благополуччя сіють біль, сльози, скорботу і кров. Чому в їхніх творах виявляється якраз 

протилежне, хоча криниця, з якої вони черпають свої знання, - це Моє власне творіння, невичерпне 

в любові, мудрості, здоров'ї і житті? 

63 Я хочу рівності між Моїми дітьми, як Я вже проповідував у "Другій Ері". Але не тільки 

матеріально, як це розуміють люди. Я надихаю вас рівністю з любові, з якою даю вам зрозуміти, 

що ви всі - брати і сестри, діти Божі. 

64 Не бійтеся нести ці одкровення людству. Ви не зазнаєте мученицької смерті, бо ті часи вже 

минули, хоча ви будете причиною розслідування. 

65 Таким чином Я готую вас за допомогою людського інтелекту. Моє Слово має однакове 

значення для всіх носіїв голосу, і якщо вам здається, що воно у всіх різне, то це тому, що ви 

дотримуєтеся зовнішньої форми і не вдивляєтеся в зміст. 

66 Я хочу отримати ваші справи на благо ваших ближніх, я хочу бачити, як ви практикуєте 

Моє вчення. Скільки чудес, що дивують чоловіків, ти можеш творити! 

67 Виконуйте своє завдання і на основі своїх заслуг заволодійте "Землею Обітованою" - тією 

обітницею, яка має стати з вами вічною реальністю. 

68 Дитина приходить до батька у прагненні тепла, вона робить його своєю довіреною особою, 

щоб вилити на нього свої тривоги, страждання і страхи. І мені щиро приємно, коли я чую навіть 

найпотаємніше биття вашого серця. Для цього Я наближаюся до вас, щоб дати вам світло Моїх 

вчень, щоб ви могли піднятися. 

Хоча Я не висипаю багатства землі у ваші руки, але й не хочу, щоб ви жили в злиднях. Тоді ви 

зможете подати незаплямований приклад майбутнім поколінням, коли вони дізнаються, що ви 

пішли за Мною і оновилися, не переслідуючи егоїстичних інтересів і не відвертаючись фанатично 

від своїх земних обов'язків. 

69 Будуйте на твердій землі, щоб те, що Я збудував у вас духовності та оновлення, не 

зруйнували невіруючі. Але ви не повинні приховувати цю правду від світу, боячись її, ви повинні 

показати її світу в яскравому світлі дня. В цей час не йдіть в катакомби, щоб молитися і любити 

Мене. Не соромтеся, коли говорите або свідчите про Мене будь-яким чином, бо тоді люди не 

визнають, що Я відкрив Себе вам, вони будуть сумніватися в тому, що безліч хворих і нужденних 

зцілилися і знайшли полегшення від своїх страждань, вони будуть заперечувати чудеса, які Я 

зробив, щоб запалити вашу віру. 

70 Я залишу вам книгу мого вчення, щоб ви могли сказати світові: "Ось, що залишив у спадок 

Учитель". І воістину, скільки, почувши читання Мого Слова, увірують, і скільки грішників 

оновляться! Прислухайтеся до всіх цих повчань, щоб випробування у вашому житті не застали вас 

зненацька. 

71 Ви будете продовжувати дарувати цілющий бальзам протягом усього свого земного життя, 

ваше слово буде любовною порадою дітям, юнакам і дорослим, а тому, як і сьогодні, до вас будуть 

звертатися люди, будуть і надалі просити вас про допомогу. Тебе будуть кликати вмираючі, які 
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шукатимуть твоєї допомоги, і твої слова будуть як стежка чи маяк у передсмертну годину 

людських душ. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 247 
1 Ласкаво прошу вас, о люди, які наближаються до Мене у все більшій кількості. Ось Учитель 

всіх часів і народів дає Своє повчання любові тим, хто чекає Його з доброї волі. 

2 Я приймаю вас усіх, як приймав у Другу Епоху, і говорю з вами в тому ж дусі, бо Я - той же 

Учитель. Серед вас багато тих, хто чув Моє слово - тих, хто бачив Мої кроки на землі і небайдуже 

ставився до Моїх справ. Але серед них багато хто слухав Мене з повагою, жадібно вбирав Мої 

слова і захоплювався світлом Мого вчення, яке відкривало їм рай і незвіданий світ вічного 

блаженства для душі. 

Так Мене приймали голодні і спраглі любові, хворі, стражденні і пригноблені. Скільки людей 

шукали Мене і приходили до Мене після довгих мандрівок, знаючи, що скоро знайдуть зцілення, 

що Я можу зцілити їх, бо Я - життя і воскресіння для душі. 

3 Також за цей час я знайшов серця, сповнені віри, які відразу кинулися і зрозуміли прийняти 

моє божественне слово в свої душі і зцілилися. 

4 Мені ще багато чого треба вас навчити, щоб ви стали моїми учнями. Потім, коли ви будете 

готові, Я пошлю вас до людей. Я відкрию шляхи, щоб ви могли сіяти Моє насіння і бути в гармонії 

з усіма, хто любить Мене і шукає Мене духовно. Але ведіть за руку тих, хто ще не став на шлях 

одухотворення, доки ви всі разом не підете одним шляхом. 

5 Завжди йдіть вперед, діти мої, прагніть до мудрості, щоб знайти суть життя. Любіть і ви 

зможете увійти в Мою таємну скарбницю, більше не буде таємниць, все відкриється вам, як тільки 

ви підніметеся на вершину істинної любові. 

6 Сьогоднішні діти будуть апостолами завтрашнього дня, і ви вже можете ними стати. Не 

прагніть з марнославства залишити пам'ять про своє ім'я в братстві. Беріть за приклад добрих 

апостолів, навіть перевершуйте їх, якщо хочете, але робіть це тільки з любові до людей. Прагніть 

добра, працюйте заради миру, завжди вказуйте шлях до досконалості. 

7 Я надихаю вас у ваших медитаціях, щоб в Моє ім'я ви втішали хворих і вчили своїх ближніх 

повертатися до Мене, прагнучи до гармонії, здоров'я і миру. Принесіть цьому такому улюбленому 

людству секрет здоров'я, скажіть йому, що воно повинно повернутися до простоти, до щирості, до 

молитви і до милосердних справ. У них вона знайде все, чого тільки може забажати. 

Я буду поруч з вами в годину вашого звершення. Я заохочую вас йти цим шляхом, де ви всі 

повинні визнати, обійняти і утворити одну сім'ю. Кожного разу, коли ви простягнете руку, щоб 

зробити щось добре, Моє сяйво потече вниз, і ви відчуєте, що все навколо наповниться чудовими 

пахощами, які будуть виходити від ваших добрих справ. 

8 Благословенні всі ті, хто прокладає шлях людству, хто готує для вас його майбутнє. 

Позначте цей час благодаті, в якому ви живете, справами, які залишаться закарбованими у 

свідомості ваших ближніх. Ці роботи стануть вашими першопрохідцями, найефективнішим 

закликом, який ви можете зробити, і спадщиною, яка неодмінно залишиться у спадок. 

9 Позбавте їх болю, застережіть і наставляйте добрим прикладом, щоб людство якнайшвидше 

стало на правильний шлях. Я не хочу бачити, як вони плачуть і продовжують спотикатися. Вона - 

Моя улюблена дочка, яку Я хочу врятувати. 

10 Земні прочани: Ви перебуваєте в тіні могутнього дерева і насолоджуєтеся його плодами. 

Тут же б'є джерело чистої та кришталево прозорої води, де можна втамувати спрагу. Адже все 

необхідне ви зможете знайти тут. 

11 Ви залишили по собі натовпи чоловіків і жінок, які досі шукають дерево і джерело. 

12 Я бачив вас сильними. Коли голод, втома і спрага відійшли від вас, Я сказав вам: Зверніть 

свої очі на тих, хто гине від нестатків. 

13 Зірка, яка веде вас і яка є вашим провідником, засяяла понад усе. Але не всі змогли це 

побачити, і ці заблукали. 

14 Такими я бачу душі людей у цей час: голодними, бо від них заховали хліб, потерпілими 

корабельну аварію, бо ослабли перед обличчям пристрастей світу і не знайшли рятівної руки, що 

простягнулася до них. 

15 Я вже готую вас як ловців душ, щоб ви з любов'ю рятували своїх ближніх. 
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16 Будьте опорою для хворих і знесилених, бо зараз ви сильні. Зціли рани, чи то душевні, чи то 

тілесні, виливши на них Мій цілющий бальзам. Коли спраглий вже не має сили прийти до Мене, ти 

підносиш воду до його вуст. 

17 Це - Мій вічний закон любові, який Я заповідаю вам. Твоє серце буде новим ковчегом 

заповіту, в якому він буде зберігатися. Тоді саме це внутрішнє світло буде направляти ваші кроки і 

вказувати шлях тим, хто йде за вами. 

18 Моє Слово в цей час - манна, яка живить вашу душу на її життєвому шляху, сповненому 

труднощів, страждань і боротьби, так само, як вона живила вас, коли ви переходили пустелю. Але 

ця манна - манна життя вічного, а не та, що живила ізраїльський народ лише доти, доки тривало 

блукання по пустелі, і про яку діти того народу зберігали пам'ять, беручи жменю на згадку, як 

реліквію. 

19 Чоловіки і жінки, залишайтеся вірними Моєму вченню, щоб серед своїх ближніх ви були 

подібні до сонць, які розганяють темряву, давайте добрий приклад дітям, щоб в лоні сім'ї вони були 

подібні до свічника з незгасимим світлом. 

20 Блаженні Мої улюблені створіння, в яких Я бачу завзяте зусилля і в той же час біль, 

глибокий біль, бо ви знаєте, що цей час скоро закінчиться і дуже мало ви використали з Моїх 

настанов. Але істинно кажу вам: час благодаті не закінчується. Я буду поруч з тобою і 

охоронятиму твої кроки. Очі пророків побачать Мене, що йду перед вибраним народом. 

21 Я - безмежна любов, піднесене милосердя і ніколи не залишаю своїх дітей беззахисними. 

Мій Дух завжди з вами і чекає на поклик, щоб обдарувати вас Своєю ласкою. Ви ніколи не були 

сиротами, і якщо ви відчуваєте себе покинутими на короткий час, то це тому, що ви покинули 

Мене. Але зараз Я бачу, що ви хочете відчути дію Моєї благодаті. 

22 Блаженний, хто Мене кличе, бо Я ввійду в його серце і перебуватиму в ньому. Хто бажає 

світла Мого Духа, той буде просвітлений. Хто називає Мене Отцем, той зустріне Мене як Отця. 

Коли Я буду потрібен вам як лікар, Я буду з вами, і ви відчуєте Мій цілющий бальзам. Тому, хто 

покличе Мене як брата, Я простягну Свою милосердну руку, щоб направити і втішити його, а той, 

хто попросить Мене як Учителя, отримає настанову в своєму серці. 

23 Для Мене немає нічого неможливого. Я - Всемогутній, і безмежна любов, яку Я відчуваю до 

Своїх створінь, спонукає Мене дарувати людям Свою милість і Своє прощення. Вони не будуть 

дивитися на твої слабкості, а тільки підніматимуть свою душу, бо вона є частиною Мого Духа і 

належить Мені. Над ним - дух, який є божественною іскрою, яку Я вклав у кожне людське 

створіння. 

Я зроблю тебе стовпом, бо Я зараз будую новий світ, світ миру і світла. 

24 І ви, хто, як учні Другої Епохи, чуєте Моє Слово, просіть Мене бути корисним 

інструментом для Моєї Роботи, і Я даю вам силу і світло для цього. На всіх своїх шляхах ти 

відчуватимеш Мене. 

25 Я хочу, щоб ви зрозуміли Моє слово того часу, яке закарбується у вашому серці, а також, 

щоб ви зрозуміли сенс Мого пришестя в Другу Епоху. Бо те, що відбувалося в той час, було 

справою викуплення душі. 

26 Я зійшов як Спаситель з досконалості, ставши людиною на землі. Я виконав місію спасіння 

всіх створінь, які впали в гріх через свій непослух, починаючи з Адама. Їх слабкість призводила до 

того, що їхні душі падали все глибше і глибше. Але в свій час, на виконання сповіщень про прихід 

Месії, Я став людиною, щоб дати Своє повчання і зняти кайдани з душі і дати їй воскресіння. 

27 Ви всі знаєте, що сталося на Тайній Вечері. Хліб і вино, які Я дав Своїм учням, були їжею 

для всього Всесвіту. Вони символізували мою сутність і мою любов, яка панує над усіма моїми 

дітьми, віруючими і невіруючими. Світло Духа Мого було дано всім. 

28 Я омив ноги Своїм апостолам, щоб показати Своє смирення і запросити їх вийти на шляхи 

землі, щоб приготувати кожне серце Своєю любов'ю - тією безмірною любов'ю, яку Я відчуваю до 

всіх, щоб ніхто не загубився і всі прийшли до Мене. Але цей вчинок вчить вас очищатися від 

усякого гріха, якщо ви хочете приступити до виконання своєї місії. 

29 Я нічого не приховував для Себе. Що могли зробити проти Мене люди, чого Я не знав 

заздалегідь? Усе було підготовлено так, як на те була Моя Воля, і так, як це відбулося, - це був 
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визначений Мною хід, щоб переконати серця. Вони притягли Мене до хреста, оголили Моє тіло і 

притиснули руки і ноги до дерева. - Це символіка хреста: 

30 Горизонтальна планка - це гріх світу, який протистоїть вертикальній планці. Останній 

піднімається на висоти і позначає їх. Але гріх завжди є перепоною на шляху піднесення до 

божественного. 

31 Я був прибитий до того дерева, і коли мій дух побачив холод сердець, злобу, а потім 

радість, коли вони побачили це замучене тіло, обличчя спотворилося від болю. З моїх вуст тоді 

злетіли такі слова: "Прости їм, Господи, бо не відають, що творять". 

Зараз, у теперішньому часі, Я знову прощаю вас, тому що ви все ще не зрозуміли Мене. Скільки 

Моїх створінь стверджують, що люблять Мене, і не люблять - скільки тих, хто думає, що служать 

Мені, служать спокусі! 

32 І знову Мої очі зупиняються на натовпі і впізнають то одного, то іншого з тих, хто оточував 

Мене в той час - тих, хто незадовго до того отримав чудеса, але не зміг впізнати Мене. 

33 Я не побачив на цих обличчях ні милосердя, ні любові. Тому Я сказав народу: "Я спраглий". 

Не спрага тіла, а спрага душі змусила вимовити ці слова. Я жадав любові людей. Але Я бачив у них 

не любов, а задоволення, насолоду від того, що вони змусили Мене страждати до самої смерті. Тоді 

земля затремтіла, сонце потемніло, і сталося так, що Мій дух відділився від тіла Ісуса. 

34 Мої діти бачили тіло, на яке впав весь тягар гріха і ганьба світу, і мученицьке тіло волало: 

"Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?". 

35 Потім Я звернув Свій погляд на скорботне обличчя Марії, на Мого апостола Іоанна і на тих 

жінок, які супроводжували Марію, і, бажаючи залишити ще один доказ Моєї любові, доручив 

Марії турботу і захист всіх Моїх дітей, сказавши їй: "Жінко, ось твоя дитина", а Іоанну: "Дитино, 

ось твоя мати". Це був спадок, який я заповідав людству в той момент. Іван уособлював собою 

дитину, людство. Тебе довірили Марії, щоб вона вічно заступалася, втішала і захищала все 

створіння. 

36 Потім я звернувся до того, хто кричав від страху і теж був прибитий до хреста: Дімас. Я 

увійшов у його серце і побачив його велике покаяння. Він сказав Мені: "Тебе, досконалого, 

розпинають. Помилуй мене, грішного". Я втішив його, сказавши: "Істинно, істинно, через кілька 

хвилин ти будеш зі Мною в Раю". 

37 Фізична смерть наблизилася до Ісуса, і тоді я промовив ці слова: "Отче, в руки Твої віддаю 

дух мій". 

Я вчив вас повертатися до Отця, виконавши Його заповіді. Мій дух повернувся в Його 

присутність, щоб з'єднатися з Його духом. 

38 Моїми останніми словами були: "Все зроблено". Блаженне серце, яке зможе досягти 

кінцевої мети свого шляху розвитку, бо Я прийму його, і воно буде сповнене благодаті і 

досконалості. 

39 Це сім слів, які світ чує з року в рік, не розуміючи їхнього духовного змісту. 

40 Мої учні та друзі після смерті Ісуса знайшли тіло, забальзамували його, як це було 

прийнято, і поклали в гробницю. Протягом трьох наступних днів Мій Дух спускався в світи, де 

душі чекали Мене, щоб Я дарував їм свободу і вказував шлях. Відкуплення дійшло і до тих 

створінь, які перебували в темних сферах в очікуванні свого Спасителя. 

41 Потім Я з'явився, ставши видимим, і відвідав Свою Матір, Марію Магдалину, а також Своїх 

учнів. Перед Моїм Вознесінням Я дав їм останню настанову, щоб показати їм, як вони повинні 

поводитися серед людей, якщо хочуть нести Мою безмежну мудрість, досконалу настанову, щоб 

пробудити всі душі до нового життя. 

42 І сьогодні, коли наближається час розставання з вами, Я кажу вам: не турбуйтеся після 

цього обмеженого часу навчання. Душі еволюціонували, і вам немає потреби бачити Мене 

матеріальними очима. Також вам більше не потрібно чути Моє слово з матеріальних вуст. Душа 

еволюціонувала, вона піднялася, і вона отримає духовно. Я також вказуватиму шлях усім Своїм 

учням у майбутньому. 
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43 Я даю свої настанови всім своїм дітям. Учитель звертається до вас: Коли ви перетворите 

ввірені вам душі на родючі ниви, де плодоносить любов, між вами запанує єдність і братерство. 

Тоді ви зможете вважати себе Моїми учнями. 

44 Іноді Я говорю з вами в образах, щоб ви могли проникнути в глибокі вчення, закарбувавши 

Моє Слово у вашій уяві, і Я говорю з вами довго, щоб ніщо не могло вас образити або збентежити. 

Якби це було не так, то ви б уже створили значки звань, ступенів і класифікацій серед учнів і учнів, 

серед "перших" і "останніх" у своїх зібраннях, а в розпал урочистостей увінчували б себе 

вигаданими лавровими вінками. Бо чоловіки мають схильність до марнославства і показухи. 

45 Сійте між собою насіння братерства, яке свого часу вирощували мої апостоли. Це зернятко 

стало тим зразком, яким вони насаджували церкви, села і міста. 

46 Що потрібно знати, щоб викладати Моє вчення? Кохання. Неможливо бути місіонерами 

Христа, якщо ви не маєте любові у своєму серці. Ви всі прийдете до Мене, і це буде через любов. 

Хтось приїде раніше, хтось пізніше. Найбільше сліз доведеться пролити тим, хто запізнився з 

власної вини. 

Ви всі подібні до квітів, які не одночасно розкриваються, щоб прийняти світло нового дня. 

Якщо ваше серце залишилося закритим для Божественної любові, Я кажу вам зараз: ваше минуле 

минуло, тепер вічність відвойовує вас. Я тримаю в руках книгу вашого минулого життя, в якій, 

безумовно, є багато плям. Але в ньому є і порожні сторінки вашого майбутнього життя і вашої 

трансформації. Я все бачу і знаю. 

47 Я ще раз кажу вам, що ви всі об'єднаєтеся зі Мною. Але "завойовувати" небо кожному 

доведеться самому. Це "завоювання" можна здійснити легко через любов або болісно через біль. Я 

допомагаю вам, втішаю вас і направляю, але все інше ви повинні робити самі. Я зміцнюю вас, і ця 

сила - сила любові, істинної енергії, яка рухає всесвіт, все створене, і без якої ви б не існували. 

Я ховаю від вас книгу вашого минулого, бо якби ви побачили її сторінки, то заплакали б від 

горя і захворіли б від смутку. Для багатьох їхній жах і скорбота будуть настільки великими, що 

вони вважатимуть себе недостойними прощення і спокути. Навіть у цих темних справах Моя 

любов сяє, позбавляючи вас жахливих і нескінченних мук і створюючи нові шляхи, якими ви 

можете поступово оновлювати свою душу через чисті справи. Але якби ви знали майбутні сторінки 

вашої книги життя - як би ви посміхнулися від щастя! 

48 Коли ви піднесетеся, ви з радістю згадаєте свої минулі страждання і подякуєте Отцеві. Бо ці 

страждання були меншими від тих, на які ти заслуговуєш. 

49 Ось Моє слово, дане через людський розум. Для того, щоб вона була настільки досконалою, 

наскільки ви бажаєте, ви повинні одухотворити себе і поділитися нею з вашими братами і 

сестрами, через яких я говорю з вами. Дайте їм ідеалізм, душевний спокій і стимул для цього. Ваша 

праця важка для душі і дуже обтяжлива для тіла. Моя робота потребує сильних носіїв голосу, 

тільки так вона зможе творити чудеса, яких вимагає невіруючий світ, тобто ті, хто подібні до Фоми 

в своєму сумніві - які повинні побачити і помацати, щоб переконатися, не знаючи, що вони теж 

могли б творити чудеса, якби брали за приклад не стільки Фому, скільки Вчителя, який говорить до 

вас. 

50 Ви - глашатаї Мого Слова: доки вашу працю не розуміють і ви бачите, що не отримуєте тієї 

уваги і пошани, на яку ви заслуговуєте через ту роботу, яку робите, - змиріться з цим, пробачте, не 

втрачайте доброти. Але коли ви відчуваєте духовний дотик Мого світла, спрямованого до вашого 

інтелекту, щоб потім вийти з ваших вуст, - думайте про Мене, радісно віддавайтеся Моїй любові, 

служіть Мені з безмежною насолодою, знаючи, що таким чином ви служите своїм братам і сестрам. 

Я винагороджу вашу підготовку, наповнивши вас благодаттю в ці хвилини. Щоб все це заслужити, 

ви повинні стати люблячими і мати в своєму серці почуття справжнього милосердя. 

51 Не думайте про земні "мудрості" або філософії в момент підготовки до мого прояву, бо все 

це буде марно перед обличчям моєї мудрості. Це я надихаю вас у вашому піднесенні і даю вам 

сили для виконання вашого нелегкого завдання. Якщо ви віддаєте себе Мені, то чого вам боятися? 

52 Моліться, але нехай ваша молитва визначається вашими щоденними намірами і справами, 

це буде ваша найкраща молитва. Але якщо ти хочеш звернути до Мене думку, щоб висловити нею 

прохання, просто скажи Мені: "Отче, нехай буде воля Твоя щодо мене". Цим ти попросиш навіть 
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більше, ніж міг зрозуміти і сподіватися, і це просте речення, ця думка ще більше спростить те 

"Отче наш", про яке ти просив Мене іншим разом. 

53 Таким чином, ви маєте молитву, яка просить про все і яка найкраще промовляє за вас. Але 

не уста твої скажуть це, а серце твоє відчує це; бо сказати це - не означає відчути, а якщо відчуєш, 

то не треба говорити Мені. Я вмію чути голос духу і розуміти його мову. 

54 Чи є для вас більша радість, ніж знати це? Чи ти думаєш, що Я залежу від тебе, коли ти 

кажеш Мені, що Я повинен робити? Не зміцнюйте себе в думці, що для Моїх проявів необхідні 

відповідні місця, особливий одяг і навіть певна поведінка, щоб Я міг заявити про Себе. Настануть 

дні, коли Моє натхнення буде з вами в будь-якому місці і в будь-яку годину, перед різними 

натовпами, де ви будете висловлювати Мої думки словами і мовами, які будуть зрозумілі всім. 

55 Єдиною церквою, в якій буде звучати це слово, буде серце вашого брата. Чи вивчаєш ти 

мови, щоб мати можливість передавати Моє Слово іншими мовами, окрім тієї, якою ти володієш? 

Кажу вам, що ви будете висловлювати Мої думки, які є світлі, і кожен прийме їх своєю мовою, так 

само, як це сталося, коли Мої апостоли говорили про Моє Царство людям різних мов або язиків. Ті, 

хто вірить у правдивість цих дивовижних подій, називають їх чудесами, а інші заперечують їх, бо 

вважають неможливими. Але кажу вам, що це дрібниці, які ви зможете зробити без зусиль, якщо 

будете справжніми учнями Моєї любові. Слідуйте поривам свого серця, о Мої глашатаї, не 

наслідуючи нікого. Пам'ятайте, що у кожного є завдання, яке потрібно виконати. 

56 Люди, примножуйте себе, допомагайте своїми думками тим, хто є Моїми інструментами. У 

своєму захопленні вони дарують вам духовне світло, поживу, яка зміцнює і радує вас. Вони 

служать для того, щоб ви вчилися. Завтра інші зроблять для вас те, що ви робите для них сьогодні. 

Ви можете сказати, що зовнішня форма мови, якою Я говорив у "Другу Еру", і тієї, якою 

користуюся зараз, відрізняються, і частково ви будете праві. Бо Ісус говорив до вас тоді виразами 

та ідіомами народів, серед яких Він жив, так само, як і Я сьогодні говорю до духу тих, хто слухає 

Моє Слово. Але духовний зміст, який несе це Слово, дане тоді і тепер, однаковий, єдиний, 

незмінний. Однак це залишилося непоміченим багатьма, чиї серця зачерствіли, а розум закрився. 

57 Завжди є ті, хто відходить від кореня і чіпляється за зовнішнє, де помиляється і збивається 

на манівці, не усвідомлюючи цього. Мова, яка розкривається в кожному з Моїх дітей, через яких Я 

говорю з вами, відрізняється великою простотою і чистотою, виявляє любов і має духовне 

наповнення. Але не спокушайтеся на мелодійні вирази, які дуже добре звучать для вух, але нічого 

не говорять вашому серцю. 

58 Нехай ваше серце рухається більше, ніж ваш мозок, бо він є господарем над ним. Чим вища 

людина, тим більше вона любить, тим смиренніша і тим здоровіша. 

59 Шукайте Мою роботу в найчистішій і найвищій вашій вірі, вашій любові та ваших ідеях. Не 

ускладнюйте його зайвими знаннями і не затуляйте велич цього Вчення зовнішніми формами 

поклоніння. Не забувайте, що через ці та інші речі, про які Я скажу вам пізніше, ви збилися з 

істинного шляху. 

60 Якому ви віддаєте перевагу: Шукати Мене через предмети, які ви створюєте, щоб 

представляти Мене, або приймати безпосередньо в своє серце дотик Моєї любові або поклик Мого 

голосу? Одухотворяйте себе. Істинно кажу вам, хто досягне цього, той матиме щось, що вартісніше 

за всі земні титули і посади. 

61 Ви відчуєте дива, коли це станеться, а ще раніше відбуватимуться неймовірні події. Вперед, 

учні! Не лякайтеся душ без світла, втілених чи невтілених. Але любіть їх і допомагайте їм, бо вони 

теж Мої улюблені діти, які все одно будуть шукати Мене, як і ви шукали Мене. Тоді Я прийму їх і 

обійму, як "блудний син". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 248 
1 Мир Мій нехай буде в кожній душі. Відчуйте цей спокій глибоко, щоб спалахнуло світло, 

зробивши видимими для вас істинні шляхи, і ви змогли звернути з темних стежок, якими ви йшли 

століттями, спотикаючись серед колючих кущів. Скількома скорботами ви покрили прекрасну 

планету, яку Я довірив вам для того, щоб ви могли перебувати на ній хоч мить свого вічного життя. 

2 Тільки з миром у душі ти зможеш слідувати за Мною і розуміти Мене. Послання, яке я даю 

вам, - для сильних душ, для людей, які стали сильними в болю і в любові, щоб потім засяяли перед 

людством як взірець для наслідування. 

3 Якщо ви будете думати про приклад Ісуса, ви будете найкращим чином використовувати 

моє вчення. Але якщо ви будете наполегливо їсти гіркі плоди, які вирощує людство, ви мало що 

зрозумієте з учення Вчителя або взагалі нічого не зрозумієте. Є багато небезпечних і отруйних 

плодів, адже вони обіцяють солодкість зовні, а всередині приховують отруту. 

4 Я кажу вам ще раз: Відпочиньте душею і забудьте на мить про свої проблеми з думкою, що 

вони є проблемами всього людства, оскільки світ переживає час відшкодування. 

5 Ви подібні до чагарників, які іноді мають настільки худі і хворі гілки, що потребують 

болючої обрізки, щоб видалити їх хворі частини, щоб вони могли відновитися. Коли Моя 

справедливість любові видаляє з людського дерева хворі гілки, які шкодять його серцю, вона 

піднімає його вгору. Коли людині відрізають частину тіла, вона зітхає, тремтить і стає 

боягузливою, хоча знає, що це робиться для того, щоб видалити те, що є хворим, що є мертвим і 

загрожує тому, що ще може жити. Троянди теж, коли їх обрізають, проливають свою життєву кров, 

як сльози болю, але потім вони вкриваються найпрекраснішим цвітом. Моя Любов нескінченно 

вищим чином обрізає зло в серці Моїх дітей, іноді приносячи Себе в жертву. Коли люди розпинали 

Мене, Я покривав Своїх катів Своєю добротою і Своїм прощенням і дарував їм життя. Своїми 

словами і Своїм мовчанням Я наповнював їх світлом, захищав і рятував. Так Я стримую зло, Я 

відганяю його Своєю любов'ю, Я захищаю і спасаю лиходія. Це прощення було, є і буде вічним 

джерелом спасіння. 

6 Сьогодні, як і в минулому, Я піднімаю вас, коли ви падаєте, Я втручаюся, коли ви 

збиваєтеся зі шляху. Усвідомте, що вам нема чого боятися Мене. Бійтеся самих себе! 

7 Я завжди показую своїм дітям легкий, красивий і безпечний шлях. Я позбавляю вас від 

довгих, важких і сумних піших мандрівок, які ви створюєте для себе своїми творами. Якщо ви 

блукаєте або мляві і затримуєте своє прибуття на шлях світла, то тільки тому, що ви вперто стоїте 

на цьому шляху. 

8 Я дарую вам нові одкровення, щоб і ви могли досягти нових перетворень. Ніщо і ніхто не 

зможе перешкодити моїм повчальним словам дійти до душ у вигляді творів. Моє Слово зруйнує 

все неправдиве, що накопичилося в людському житті. 

9 Я викликаю не маленьку сварку, а велику війну світоглядів, в якій переможе натхненний. Я 

дам вам правильне слово, щоб ви могли правильно витлумачити Моє вчення. 

10 Приходьте до Вчителя і вчіться у Нього, щоб ви могли усунути погані тлумачення, яким вас 

навчили щодо Писань минулих часів. Ті помилкові інтерпретації, які були як сліпі дзеркала, не 

давали вам побачити істину. 

11 Вам було сказано про антихриста, що посилається на одкровення мого учня Іоанна. Ви 

помилково застосували цю особистість до багатьох своїх співвітчизників, як минулого, так і 

сьогодення. Сьогодні я кажу вам, що того антихриста, яким його сприйняло людство, не існує і не 

буде існувати. Антихрист - це той, хто не любить, бо Христос - це любов Творця. Усвідомте, отже, 

що ваш світ сповнений антихристів, засліплених матеріалізмом. 

12 Кажу вам, що краще для вас бути повними невпевненості і заперечень, ніж повними 

помилкових переконань або брехні, яку ви вважаєте істиною. Чесне заперечення, що походить від 

сумніву або незнання, завдає вам менше шкоди, ніж помилкова впевненість у неправді. Чесно 

кажучи, сумніваюся, що жага до розуміння краще, ніж тверда віра в якийсь міф. Відчайдушна 

невизначеність, що волає до світла, краще, ніж фанатична чи ідолопоклонницька впевненість. 

Сьогодні скрізь переважають невіруючі, розчаровані та озлоблені. Це бунтарі, які часто бачать 
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ясніше за інших, які не сприймають ритуального позерства як такого, і їх не переконують 

запевнення, які вони чули від тих, хто духовно керує народом. Бо всі ті складні теорії не 

задовольняють їхніх сердець, спраглих чистої води, яка втамовує їхній страх. Ті, кого ви вважаєте 

бунтарями, часто виявляють більше світла у своїх питаннях, ніж ті, хто відповідає на них, тому що 

вважають себе вченими або важливими. Вони відчувають, бачать, відчувають, чують і осягають з 

більшою ясністю, ніж багато хто з тих, хто називає себе майстрами в божественних вченнях. 

13 Ви також обговорюєте страшний і жахливий кінець світу, який, на вашу думку, неминучий 

кожного разу, коли спалахує війна. І на це я також кажу вам сьогодні, що той кінець, якого ви 

очікуєте, не настане. Мої слова про Другу Еру відносяться до матеріалізованого і наукового світу, 

який не шанує Мене, не любить Мене і не визнає Мене. 

14 Ви буквально повірили в прихід людей, які будуть називати себе "Христом" і нарешті 

повірили і зрозуміли, що це будуть лжехристи. 

15 Ви хочете сприйняти символи неправильно і зайняти себе ними так, що впадаєте в оману і 

врешті-решт не знаєте, що думати. Не думайте так багато, очистіть свою душу і своє серце і 

приходьте до Мене. Я дам вам світло і відкрию вам те, що вам необхідно знати, як для вашого 

матеріального вдосконалення, так і для вашого духовного сходження. 

16 Хто такі лжехристи? Всі ті, хто сурмить про свою перевагу і доброчесність і претендує на 

те, щоб бути розповсюджувачами добра, хоча робить все з точністю до навпаки. 

17 Ви все ще говорите про страшну справедливість Божу, про гнів Єгови, про "око за око і зуб 

за зуб" Судного дня, коли я буду Суддею-месником. Але скільки днів суду ви пережили за час 

свого існування? У ці сумні для твоєї душі хвилини я був не суддею, а твоїм захисником. У моєму 

дусі не може існувати гніву. Як же я міг його розкрити? У Мені - тільки гармонія. Ті, хто бере око 

за око і зуб за зуб, - це ви. Моя справедливість - любляча, і ви самі просите про можливість 

очиститися. Бо Я не караю вас. 

18 Ви, що заблукали, Я незабаром прийму вас і дам вам Мою силу і Моє світло, коли ви 

покличете Мене. Неважливо, що на вашому тілі і на вашій душі лежить тавро великих грішників. Я 

зроблю так, що ти будеш благословляти тих, хто тебе скривдив, і благословляти Бога за те, що Він 

вважав можливим це чудо в тобі. Тоді ви почнете відчувати любов Христа у своєму серці. 

Дехто замислюється, коли чує ці слова: Як це можливо, що великі грішники можуть отримати 

цю благодать так само, як і праведники, які мають її по заслугах? О люди, 

Люди, ви не бачите далі своїх очей! Я завжди дарував вам свої блага з милості, ще до того, як ви їх 

заслужили! 

19 Я відповідаю як на чисту думку, так і на сумний плач того, хто наближається до Мене 

оскверненим, коли навіть іскра смирення або прозріння вислизає від нього через брак любові до 

ближніх. 

20 Я - захисник слабких, які проливають сльози у своїй великій неспроможності і невігластві. 

Я - Божественна надія, яка кличе і втішає плачучого, Я - люблячий Ісус, який ніжно пестить того, 

хто стогне у своєму болю і спокуті. 

21 Я - ваш Спаситель, ваш Відкупитель. Я - істина, доступна людині. 

22 Далі йде ще одне Моє повчання, учні: Істинно кажу вам, коли ви відчуваєте себе сильними, 

великими або вищими, ви віддаляєтеся від Мене, тому що ваша гордість душить почуття 

смиренності. Але коли ти відчуваєш себе малим, коли ти усвідомлюєш, що ти - як атом посеред 

Мого творіння, тоді ти наближаєшся до Мене, бо через свою смиренність ти захоплюєшся Мною, 

ти любиш Мене і відчуваєш Мене поруч із собою. Тоді ти думаєш про все те велике і незбагненне, 

що Бог містить у Собі, і що ти хотів би пізнати і пережити. Вам здається, що ви чуєте відлуння 

божественного шепоту в своїй душі. 

23 Я - Володар вашої душі і її Спаситель. Ваше тіло - це один з багатьох інструментів, які вам 

дано. Але більшість, втілюючись, забуває Мене і під впливом життя, що оточує їх на землі, 

збивається на манівці. Це відбувається тоді, коли душі ще не вистачає справжньої величі і 

піднесеності. 

Інші ж, які не забувають, що Я - їхній Господь і Отець, виявляють ненаситність у проханнях, але 

скупість, коли справа доходить до давання. Їм не вистачає щедрості душі, щоб вміти любити. Вони 



U 248 

43 

думають, що розуміють, як просити, але не знають, як давати. Вони не докладають жодних зусиль, 

щоб навчитися просити, а тим більше, щоб навчитися давати. Єдине, про що вони повинні просити 

Мене, - щоб Я виконував над ними Свою Волю. Бо ви вже визнали, що Моя Воля справедлива, 

досконала і любляча. 

24 Я кажу вам: "Просіть, і буде вам дано". 

25 Ви вважаєте, що це речення або це прохання не має сенсу? Істинно кажу вам: хто 

звертається до Мене і відчуває це, той знайшов джерело чудес. - Що стосується дарування, то 

віддавайте все, що радить вам дарувати любов. 

26 Ви намагаєтеся заглушити найчистіші відчуття душі у світі через правильні задоволення. 

Але оскільки Божественний Дух прихований у вашому єстві, то всім вам доведеться підкоритися 

Йому, комусь раніше, комусь пізніше. 

27 Люди не зможуть вічно боротися з Богом, єдиним, хто може підняти вас зі стану 

недосконалих істот до висот досконалості. 

28 Своїм вченням Я покажу вам істинний сенс життя і навчу вас правильно тлумачити не 

тільки Моє слово цього часу, але й минулого. Бо ви своїми неправильними інтерпретаціями 

створили фанатичні культові дії з посиланням на мої слова. Тому ваш матеріалізм не дозволяє вам 

зрозуміти, коли Я кажу вам: "Небо і земля пройдуть, а слово Моє не пройде". 

Ти думаєш: невже небо пройде, як і земля? Це свідчить про відсутність у вас глибшого 

розуміння. Я хотів сказати вам, що небо, яке ви бачите, і земля, на якій ви живете, з часом, секунда 

за секундою, зникнуть. 

Друге накладає на них свій відбиток, але суть і зміст Мого Слова не минає, бо, будучи 

божественним, воно вічне, а божественне - незмінне. 

Ваша земля і ваше небо, однак, змінюються і відходять у небуття непомітно для людей, а моя 

любов залишається незмінною. Моя любов не минає, бо нею наповнений увесь Всесвіт. 

29 Ісус прийшов, щоб навчити вас любові, а не для того, щоб задовольнити вашу марну 

цікавість. але як мало хто вміє любити в Його ім'я. Кожного разу, коли ви робите щось добре, ви 

говорите: "Я благородний, я щедрий, я милосердний, тому я роблю це". Кажу тобі: Якби ти робив 

ці справи в ім'я Господа твого, то був би смиренним, бо добро - від Бога, і Я дарував його твоїй 

душі. Тому, якщо ти приписуєш свої добрі справи своєму людському серцю, ти відрікаєшся від 

своєї душі і від Того, Хто наділив її тими чеснотами. З іншого боку, якщо ти робиш щось зле, ти 

вмиваєш руки, як Пилат, і звинувачуєш у цьому вчинку Отця, кажучи: "На те була воля Божа, так 

було написано, так Бог хотів, так судилося". 

30 Ви кажете, що нічого не відбувається без волі Божої, яка відпускає вам ваші провини. Але 

істинно кажу вам: ви помиляєтесь, бо ваші помилки, ваше нещастя відбуваються без Божої волі. 

Зрозумійте, що Всевишній ніколи не примушує вас силою, Своєю силою. Це те, що ви робите зі 

своїми слабшими братами і сестрами. Істинно кажу вам: зло, нечесність, відсутність злагоди - від 

вас, а любов, терпіння, душевний мир - від Бога. Кожного разу, коли ви любите, вас надихає 

Творець вашої душі. З іншого боку, коли ти ненавидиш, то це ти сам, це твоя слабкість, яка тобою 

керує і руйнує тебе.  

31 Коли у вашому житті трапляється щось погане, ви можете бути впевнені, що це ваша 

провина. Але потім запитуєш себе: Чому Бог це допускає? Хіба Він не страждає за наші гріхи? Хіба 

Він не плаче, коли бачить, як ми плачемо? Чого б Йому коштувало позбавити нас цих падінь? Кажу 

вам: доки ви не полюбите, доти Бог буде для вас чимось таким, чого ви не зможете зрозуміти, бо 

великодушність вашого Творця не піддається вашому розумінню. 

32 Станьте сильними, великими, мудрими, навчіться любити. Якщо ви полюбите, у вас більше 

не буде дитячого бажання осягнути Бога, бо тоді ви Його побачите і відчуєте, і цього вам буде 

достатньо. 

33 Моя любов відповідає на ті питання, які ви іноді ставите собі у своїх стражданнях. Я лише 

дозволяю вам пізнати смак плодів, які ви виростили, щоб ви могли відчути щось із того, що ви 

змусили відчути інших. Але ще кажу вам, що коли ви переповнюєте свою чашу страждань, і Я міг 

би позбавити вас від болю, Я все одно допускаю, щоб вони і навіть смерть були в вас. Бо душа 

вища за всі ці нікчемні чуттєві сприйняття, які випробовують її за допомогою тіла. 
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34 Ісус прийшов до людей, щоб навчити вас, як піднесена душа переносить бичуючі удари, 

образи і терня, щоб, коли вас "розпинають", ви мали мужність стати перед катом чи наклепником, 

полюбити його і благословити. 

35 Ось так ви повинні залишити світ і тіло позаду. 

36 Але сьогодні, в цей ранок благодаті, коли Моє Слово повертається до вас за допомогою 

людського розуму, Я вітаю вас. 

37 Людство, ви готуєтеся відзначити народження Ісуса. 

38 Свято Різдва Христового, радості та пам'яті. 

39 Для багатих і можновладців - це земні задоволення і насолоди. Для тих, хто слідує за 

Христом, хто не мав ні ліжка, ні дому в ніч, коли Він народився, це свято позбавлення, але 

духовної радості. 

40 Християнське людство, ви, що готуєтесь прикрашати свої вівтарі та влаштовувати свої 

бенкети, істинно кажу вам: ваше серце порожнє. Хіба ви не замислювалися над тим, що ті вівтарі, 

які ви зводите, і ті образи, з якими ви представляєте Мене, - лише насолода для ваших очей і копія 

Божественного, дуже далека від реальності? Я завжди жив у храмі істинного смирення. Так само Я 

навчив вас виконувати своє завдання з усією любов'ю і самозреченням. 

41 Сьогодні я бачу, що це вчення позбавлене своєї сили, що його значення забуте цим 

християнством. Бо навіть ті, хто приносить скруту своїм сім'ям, називають себе християнами. 

Християнами називають себе і ті, хто демонструє пишність і владу, і ті, хто розпалює війни. Але не 

всі підуть цим прикладом і цим шляхом, бо багато хто прокинеться до усвідомлення того, що велич 

душі ґрунтується на природі серця, яке є домом для чистих почуттів, які Бог надихає в людині. 

42 Минуло близько 2000 років з того часу, як я прийшов у світ як людина. Я нагадую вам про 

це лише для того, щоб ви усвідомили, наскільки ви далекі від виконання моєї вказівки. Мій 

приклад досконалої людини розпочався з моменту мого народження, продовжувався протягом 

усього мого дитинства і юності, поки не закінчився останнім подихом на хресті тортур. Ця історія, 

написана моєю кров'ю, є книгою життя і початком відкуплення людства. 

43 Я жив серед людей, щоб дати їм зрозуміти, що любов Отця до них настільки велика, що 

врешті-решт обмежився тим, що жив з ними як людина, далека від усіх уявлень про 

божественність, які мали провідники народу, котрі дотримувалися Закону, залишеного їм Мойсеєм. 

Як вони могли зачати Сина Божого в Його убогості, коли жили в багатстві? Як вони могли 

вклонитися перед Ісусом, сином теслі, коли відчували себе привілейованими? 

Моє вчення любові і смирення не було ними зрозуміле. Моя колиска була такою бідною, що 

ніхто з них не підходив до Мене, навіть щоб приголубити або з любов'ю поглянути на Мене. Але 

Природа була дуже схвильована Моєю присутністю як людини і простягнула до Мене руки в 

різних своїх царствах, щоб привітати Мене, а світло Вічності, символізоване зіркою, сповістило 

про прихід у світ Месії. 

44 Тепер, в цей час, коли Мені не довелося народитися як людська істота, ні стати людиною, а 

потім бути переслідуваним, світло Мого Духа, що сяє на вас, буде побачене людством, яке зможе 

розпізнати, де зараз ллється Моє Слово. 

45 Сьогодні Я приходжу як світло, як сутність, щоб наповнити миром людей доброї волі, які 

зуміли відзначити цей день духовно і радісно і які принесли Мені в дар свої серця. 

46 Страждання і убогість - це те, що ви приносите своєму Господу, пам'ятаючи, що ваш 

Учитель також прийшов у світ, щоб страждати. 

47 Я приймаю цю жертву і запалюю незгасний вогонь у ваших серцях. Оскільки Я приніс Себе 

в жертву, щоб вказати вам шлях до вашого спасіння - не забувайте, що Я завжди готовий 

простягнути вам Свою милосердну руку, щоб врятувати вас. 

48 Ваше духовне дитинство закінчилося, і тепер ви повинні зрозуміти свій розвиток. 

49 Я дав вам свою заміну, тому що Я сказав вам: "Хто виконує своє завдання як учень, той 

буде подібний до свого Вчителя". Сійте любов, вселяйте мир у серця, творіть дива. Воскресіть до 

життя благодаті, підніміть "мертвих" до істини. 

50 Спірити, будьте тлумачами і посланцями Мого Слова. У цей день Я пещу всіх людей, які, 

згідно з отриманою інструкцією, вшановують мій прихід. 
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51 По захопленню глашатая, мій божественний промінь, моє натхнення зійде на вас, щоб ви 

зрозуміли моє слово. Я хочу бачити вас об'єднаними в одному бажанні: миру між людьми. 

52 Блаженний, хто приходить у бажанні до Мене, бо він матиме світло Мого Божественного 

Духа. Той, хто шукає Мене, шукає тому, що відчув у собі, що настав час його висхідної еволюції. 

53 Людський розум прагне розірвати ланцюги рабства, які його зв'язали. Я говорив вам, що 

зараз настав час для розуму і душі шукати свою свободу. Бо перед ними розкинулося безмежно 

широке поле, на якому вони можуть пізнати і досягти більшого, ніж те, на що вказало їм їхнє серце. 

Таким чином людина буде вдосконалювати себе і досягати більшої мудрості. Тоді істина буде 

міститися в кожній людській думці. 

54 Сьогодні Я говорю з вами через багатьох глашатаїв, і через них залишаю підручник для 

вашої душі, так само, як у Другу Епоху Я залишив цьому людству спадок мудрості і любові. Бо в 

основі Мого вчення лежить любов - та універсальна і найвища сила, яка прагне об'єднати всіх істот 

в одну сім'ю. 

55 Ви повинні володіти цією божественною якістю, бо там, де немає любові, не може бути 

милосердя. Але Я наповнив вас любов'ю, щоб ви, коли трапляється нагода проявити милосердя, 

робили це, добре знаючи, що воно не підпорядковане певній формі і не прив'язане до якоїсь 

конкретної форми. 

Для того, щоб ви розвинули в собі необхідні для цього здібності, Я віддав вам частинку Себе, 

яка живе в вас. Це ваша душа, просвітлена Духом, дає вам зрозуміти, що ви вийшли від Мене. 

56 Тому ви можете зрозуміти, що божественна сила може проявлятися в усьому, що є життям, 

бо життя - це все, що вас оточує. Я наставляв вас не обмежувати свого Бога однією формою. Я 

можу приймати будь-які форми або не мати жодної, тому що Я - Творець. 

57 Коли ваш інтелект приведе вас до принципу життя і ви відкриєте, як істоти з'являються на 

світ і трансформуються, ви будете вражені, коли зрозумієте пояснення багатьох моїх вчень. Там ви 

відкриєте для себе, що Бог проявляється в усьому, починаючи від невидимих для вашого погляду 

істот і закінчуючи найбільшими світами і зірками. 

58 Таким чином ви зрозумієте, що людина не є творцем життя і природних сил, що вона лише 

використовує і перетворює те, що вже створено. Для цього Я помістив людину в творіння, і для 

того, щоб вона могла розкрити всі дари і здібності, якими Я її наділив. 

59 Творіння - це Сам Бог, і прийде час, коли люди, які не усвідомлюють взаємозв'язку, що 

існує між Творцем і людиною, зрозуміють, що все, що людина робить, вона бере з божественної 

сили. 

60 Людина має розвиток, як і все, що має те, що утворює творіння. Він був незрілим на 

початку. Його інтелект відповідав примітивному життю, яке він вів. Але Бог потурбувався про те, 

щоб вона розвивалася з себе, щоб вона розпізнавала, що є добро, а що є зло, щоб вона відкривала в 

собі свою духовну сторону і свою фізичну сторону, тому що на початку душа її не могла цього 

зробити. 

Так людина поступово розвивалася, знаючи, звідки вона прийшла і куди йде, знаючи свої 

здібності, які повинні були вести її до досконалості. Так він дійшов до того часу, коли Я відкрив 

йому, що одного земного життя недостатньо для вдосконалення душі. 

61 Ви можете мати чіткий доказ цього, коли виявите, що досвід людини сьогоднішнього дня 

більший, ніж у людей минулих століть. Бо душа несе з собою світло, набуте в попередніх способах 

життя. 

Але ви назвали цей час століттям світла через прогрес людської науки, тому що божественне 

світло засяяло в кожному розумі. 

62 Це Я, Отець, говорю з вами. Для того, хто сумнівається, Я даю Своє Слово ясним і чітким. 

Він розкривається відповідно до здібностей носія голосу. Його мозок приймає передачу Моєї 

мудрості і виражає її відповідно до своїх можливостей. Але зміст однаковий для всіх передавачів. 

63 Всіх вас приймаю і благословляю. 

64 Ось досконалий Суддя серед вас, який стукає у двері вашої чуттєвості, щоб ви зрозуміли, 

наскільки мале значення можуть мати ваші думки, слова і справи по відношенню до Його 

всемогутності, справедливості та істини. Ваша душа змогла еволюціонувати таким чином, що ваш 
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дух не тільки судить проступки вашого нинішнього існування, але і відкриває вам давню 

заборгованість перед Моєю Божественною Справедливістю. 

65 Коли ваші почуття досягнуть більшої духовності, пам'ять про ваше минуле і інтуїція 

стануть яснішими у вас. Зараз ви про все це маєте лише туманне уявлення. Але тим не менше це 

допомагає нести свій хрест з покірністю і впевненістю - в упевненості, що таким чином твоя душа 

очиститься і врятується. 

66 Ті, хто насміхався з Ісуса, коли бачив Його задихаючогося з хрестом на плечах, сьогодні 

добровільно взяли свій хрест, щоб піднятися на гору. Ті, хто тоді кричав: "Розіпни Його!", тепер 

присвятили себе служінню Мені і любові до Мене. 

67 Ці крики пронизували Моє серце, ці ненависті і блюзнірства боляче ранили Мене. Але Я не 

дав їм смерті, Я простив їх і дав їм нове життя, бо вони не відали, що творили. 

68 Духовно я все ще прибитий до хреста, хоча ви відірвали моє тіло від деревини хреста. Кров і 

вода все ще течуть з мого боку і всі рани свіжі, тому що ви все ще не любите один одного, тому що 

все ще є ворожнеча і війни. 

69 Істинно, я благословляю вас: Приготуйтеся, щоб ви ясно чули голос сумління, і щоб очі 

вашого духа розпізнали правду всього, що Я вам сказав. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 249 
1 Улюблені, ось "Слово" серед вас, те саме, що говорило з вами в Другу Епоху, яке сьогодні 

проявляє себе духовно через розум людини. 

2 Істинно кажу вам, що Ісусові нелегко було існувати серед людей. З дитинства до моїх вуст 

підступила чаша гіркоти. Але саме для цього Я і прийшов: постраждати від початку до кінця, 

показати вам шлях до спасіння і навчити вас, що якщо Я, Господь життя, миру і блаженства, 

відрікся від своєї слави, щоб постраждати через вас на землі, то що ж вам залишається? Чого 

чекати від щастя, радощів і успіхів на своєму земному світі? 

3 Християнський світ досі відзначає день приходу у світ Ісуса Христа. Але навіть у дні пам'яті 

чути гуркіт війни і люди вбивають один одного. Жінки залишаються беззахисними, а діти - 

сиротами. Тим часом Марія, Мати, розкидає свій покров любові по всій земній кулі. Вона - тепло 

серця, вічне лоно, рідна домівка. Найдосконаліша Мати Ісуса як людина так само викладала свій 

божественний урок, який розпочався в яслах у стайні, а закінчився на Голгофському хресті. 

4 Мир людям доброї волі, які люблять, благословляють і моляться за людство. 

5 Мої створіння, ви, що шукаєте Мене, нічого не просячи від Мене і чекаючи лише того, що 

дарує вам Моя Воля: коли ви відчуваєте Мою любов і Мої блага, ви приймаєте їх з глибокою 

любов'ю, ви довіряєте Мені свої думки і говорите Мені, що бажаєте вдосконалюватися. 

6 Ви подібні до птахів, які шукають гнізда, щоб знайти притулок. Ви наблизилися один до 

одного в бажанні тепла, і Моє Слово живило вас і задовольняло ваше серце. 

7 У цей день ви представляєте переді Мною свої твори. Ви залишаєте позаду сльози та 

страждання і маєте надію, що Новий рік принесе людству омріяний мир. 

8 Ти дякуєш Мені за те, що знайшов Мене після нерозуміння і розчарувань, і коли відчуваєш, 

що Я люблю тебе, то співаєш пісню подяки. 

9 Ви зараз відкриваєте той скарб, той спадок, який ви шукали, і коли ви входили в свою душу, 

ви були вражені, коли відкривали свої дари, коли бачили здібності, які були приховані і забуті. 

10 Ти знайшов у Мені ту любов, яку шукав, істинного Учителя, вірного друга. Всі благородні 

струни вашої душі пробудилися, і ви відчуваєте бажання сказати людству, що Мій Дух вібрує над 

кожною істотою, що Моє світло стало Словом, яке повинні почути всі, і що інструментом, який Я 

обрав, є людина, яка з Моєї волі стала рупором Мого вчення. 

Якщо Добра Новина дійде до людей через ваше посередництво і вас почують, ви будете радіти. 

Якщо вони не послухають вас, не турбуйтеся, бо Я дам про Себе знати багатьма способами, щоб 

перемогти людську непокірність. 

11 У Другу Епоху Я сказав Своїм учням: "Я прийду знову і буду говорити з душею людини, 

коли вона пізнає гріх у його вершині". Але Я вказав їм шлях, яким Я прийду знову, духовно, і ось Я 

тут, виконуючи Свою обіцянку. 

Ті учні запитали Мене: "Як ми впізнаємо Тебе?". І Я дав їм знамення Свого пришестя. Але тепер 

ви бачите, що хоча тих апостолів немає на землі, ви впізнали голос вашого Отця в тих, кого Я обрав 

у цей час, щоб передати вам Моє вчення. 

12 Коли Я прибув на Голгофу і спорожнив Свою чашу страждань, там були присутні багато з 

тих, хто чує Мене сьогодні через посередництво людини. Вони не зрозуміли, хто Той, Хто говорив 

з ними, і це ви, які знехтували Моїми настановами і кажете Мені сьогодні: "Учитель, ми любимо 

Тебе, ми хочемо йти за Тобою. Якщо ми не впізнали Тебе в інший час - тепер ми бачимо свою 

помилку і просимо у Тебе прощення. Дозвольте нам безпосередньо слідувати Вашим крокам". 

13 Але Я кажу вам: о учні, які відкрили свої серця і дозволили Моєму Слову прорости, як 

плідне насіння, вирости і принести плід, - дозвольте цьому вченню залишити в вас всі його 

переваги, і нехай вони будуть на благо ваших ближніх. 

14 Наближається час, коли людський дух буде шукати істину. Тоді насіння Моє буде посіяне 

по всій поверхні землі і скрізь з'являться апостоли. 

15 Готуйтеся вже сьогодні, будьте терплячими у боротьбі. Всі ваші страждання будуть 

винагороджені. Відчуйте Мою ласку і Моє прощення, які полегшать ваші страждання. Так ви 
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очищаєте себе, щоб прийти до Мене чистими. - Коли Я говорю з вами так, ви відчуваєте 

умиротворення, і ваше серце стає спокійним. 

16 Залиш свої скорботи, не шукай Мене на шляху болю. Прийдіть до Мене, що є Любов. 

17 Я хочу бачити вас сильними, я хочу бачити, як ви терпляче несете свій хрест і роздаєте дари 

на своєму шляху. Звертайте увагу на кожну свою справу, щоб завжди бути гідними миру, який Я 

вам пропоную. 

18 Ви, натовпи людей, діти Мої, ви, що прийшли сюди в прагненні до світла: Ви чекаєте моїх 

слів, моїх думок, щоб забути свої страждання. 

19 Ви зібралися тут і знайшли моє світло в сенсі мого вчення. Коли ви говорили один з одним, 

ви розуміли, що шукати Мене в цьому слові вас спонукала одна і та ж причина, і ця причина - 

спрага істини, спрага любові. 

20 Дуже мало того, що Я повинен був дати вам, люди, тому що ви вже несете у своїй душі все, 

що ви просили у Мене. Мені залишалося тільки наставити вас дивитися у вічність вашого буття, 

щоб там ви відкрили свою спадщину і своє багатство. 

21 Тільки моє світло відкриває очі душі на істину, тільки це висвітлює нескінченний шлях до 

істинної мудрості, шлях до вашого спасіння. 

22 Чим більше ви будете шукати на цьому шляху, тим більше знайдете, чим більше будете 

заглиблюватися, тим на більші скарби натрапите - скарби, які були приховані, але які присутні у 

вашій душі і в тому житті, яке їй належить. 

23 Скільки багатств ви забули і скільки чудес відкриєте для себе на цьому шляху! 

24 Вам ще багато чому треба навчитися, щоб зробити себе сприйнятливими до Моїх натхнень і 

Моїх закликів. Як часто ви сприймаєте вібрації духовного, не в змозі зрозуміти, хто вас кличе! Ця 

"мова" настільки заплутана для вас, що ви не можете її зрозуміти і приписуєте духовні прояви 

галюцинаціям або матеріальним причинам. 

25 Жорстокі ваші серця і нерозумні ваші уми, які не дозволяють душі прийняти вплив своєї 

істинної домівки. Не таким був народ Божий у колишні часи: одухотворення культивувалося тими 

людьми простого серця і піднесеної душі, які прагнули виконувати Божественний Закон і 

підкорятися законам земним. 

26 Я хочу, щоб мене знову відчували і любили, як у ті часи, але більш духовно. 

27 Це було оголошено через пророків, через Моє Слово і через одного з Моїх апостолів. Якби 

ви дійсно змогли об'єднати всі ці одкровення в одне, ви були б вражені тією ясністю, з якою вони 

говорять про цей час, який ви переживаєте, і про ті прояви, свідками яких ви є. 

28 Моє проголошення через людський інтелект буде коротким. Бо якби це тривало довго, ви б 

зупинилися, ви б тільки пристосувалися насолоджуватися Моїм словом і врешті-решт звикли б до 

Моєї присутності. Тому мій прояв у такому вигляді незабаром закінчиться, і тоді ви будете змушені 

вивчати почуте, удосконалювати свою молитву, щоб відчувати мою присутність, і краще готувати 

себе до того, щоб стати гідними моїх чудес. 

29 Я хочу, щоб ви уникали двох помилок: зупинитися в звичці у своїх богослужіннях і занадто 

швидко прогресувати. Ідіть непохитно, крок за кроком, до мети, яку я поставив перед вами. Так ви 

будете поступово підніматися, очищати плями своєї душі і віддавати борги. Ви все більше 

наближатиметеся до вічного життя, яке судилося стати домівкою для всіх душ, коли вони 

досягнуть стану досконалості. 

30 Коли ви чуєте Мене, діти Мої, одні моляться і просять у Мене прощення, інші плачуть. Я 

бачу сльози любові, покаяння, страху - я приймаю їх усі. Усвідомте, наскільки вас чує ваш 

Учитель, який уміє тлумачити усі "мови". 

31 Коли ви чуєте Мене, ви не хочете, щоб ця година минала. "Скільки миру, який спокій, яке 

нескінченне блаженство!" - говорить Мені твоя душа. Але я відповідаю вам: Ви будете мати цей 

мир, це блаженство, це блаженство відчувати, любити, знати і вміти в духовному житті - не на одну 

годину, а на всю вічність. 

32 Я чекатиму на вас у тій Обітованій Землі, і Моє світло супроводжуватиме вас на вашому 

шляху, поки ви не досягнете Мене. Бо Я є світло, що сходить, щоб освітити ваш шлях. 
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33 У Своєму Слові Я дав вам пророцтва, які ви бачили, як збуваються, щоб ті, хто чує ваше 

свідчення, розділили вашу віру. Яка ж буде радість у тих, хто досі жив без віри і раптом 

розплющить очі, відкривши в собі життя вічне і в собі подобу самого Божества! У той момент 

існування цих істот зміниться, бо вони більше не будуть належати тим, хто просить, а тим, хто 

дякує. Бо ті, хто просять, роблять це тому, що не усвідомлюють, що мають достатньо, а ті, хто 

дякують, роблять це тому, що переконані, що мають більше, ніж заслуговують. 

34 Коли ви споглядаєте чудеса природи і усвідомлюєте, що стали об'єктом Божественної 

любові і милосердя, хіба не ллється з ваших сердець вдячність? Який більший доказ вдячності ти 

можеш дати Мені в цей момент, ніж твоє захоплення, твоє смирення і твоє визнання Моєї величі? 

Тоді ні біль, ні труднощі, ні егоїзм не запалювали твоє серце до Мене. 

35 Кожного разу, коли ви шепочете молитву подяки, супроводжуйте її справами, які 

підтверджують це почуття. 

36 Я повинен видалити з вас усі помилки, бо період часу, в якому Я говорю з вами в цій формі, 

вже дуже короткий, і коли закінчиться 1950 рік, ви матимете більше розуміння Моєї роботи, тому 

що ви вивчите Моє вчення більш ретельно за допомогою мудрих порад Мого духовного світу. 

Носії голосу, на яких покладено завдання передавати божественне послання, будуть готуватися з 

більшим усвідомленням своєї відповідальності. 

37 До того часу, коли Я відкличу Своє Слово, серед вас повинно відбутися очищення від актів 

поклоніння і звичаїв. Тоді той, хто бажає йти за Мною під прапором істини, підніме прапор і піде 

за Мною, а той, хто з егоїзму і в пошуках особистої вигоди буде наполегливо спотворювати чисте, 

буде змушений страждати від наслідків свого непослуху і відсутності пильності. 

38 Не я буду карати дитину: вона сама відчує свій вирок. Кожен бур'ян буде вирваний з 

коренем. 

39 Я звільнив цей одухотворений народ, Я висвітлив його "поля" і прибрав для нього бар'єри і 

перешкоди. Але за стільки переваг вона несе і велику відповідальність. 

Пильнуйте, щоб чітко чути голос своєї совісті, який вказуватиме вам, що ви повинні робити, і 

завжди закликатиме вас бути пильними. 

40 Протягом цього року, який послужив вам для підготовки, оскільки ви доклали зусиль, щоб 

розірвати ланцюги, які зв'язували вас з фанатизмом, що перешкоджав вашому духовному 

розкриттю, ви мали тверду волю, щоб позбутися багатьох забобонів. З того часу ви відчули себе 

вільнішими і ближчими до істини. Тепер ви відчуєте себе сильнішими для боротьби. 

41 Скільки подій відбудеться! Скільки маленьких світів, створених людиною, буде 

зруйновано! Істинно кажу вам, що всяка фальшива велич і всяке корисливе діло обернеться в ніщо. 

42 Серед вас мало тих, хто зрозумів Моє вчення. Але коли настане момент Мого відходу, Я 

залишу Моїм учням знання і необхідну силу, щоб зустріти битву. Бо Учитель поблажливий до вас, 

бо я бачу ваші зусилля, які хоч і малі, але цінні, і які я приймаю. 

У вас є переконання, що ви працюєте для душі, що те, що ви сьогодні сієте зі сльозами, завтра 

принесе солодкі плоди. Хто, знаючи це, наважиться витрачати свій час? 

43 Незабаром ви побачите моє вчення, опубліковане різними мовами. Тоді Моє слово, Моє 

вчення зблизить вас з людьми далеких країн, і хоча ви ніколи не бачили один одного, але ви 

впізнаєте один одного. Хоча між вами землі і моря, але ви будете об'єднані і станете єдиним цілим 

завдяки Моїй Справі. 

44 Коли 1950 рік наближається до завершення, серед багатьох з вас будуть невпевненість і 

сумніви. Чому деякі сумніваються в Моїх одкровеннях, які володіють інтелектом більшим, ніж у 

тих, хто вірить в Моє проявлення? Тому що не людські знання і не розум можуть судити про Мою 

істину, і коли людина розуміє це, її охоплює страх перед усім новим, перед усім невідомим їй, щоб 

несвідомо відкинути його. Але ви, слабкі, неосвічені, які не можуть досягти висоти тих, кого 

визнають своїм розумом, - ви ті, хто вірить, і ви здатні заглиблюватися в таємниці духовного. 

Чому? Бо саме Дух відкриває розуму Вічне Життя і його чудеса. 

45 Людський інтелект являє собою силу, з якою ви зараз будете вести боротьбу, бо через нього 

людина створила для себе ідеї і концепції духовного, які не були відкриті їй через Дух. 
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46 Для цієї боротьби ви повинні бути сильними - силою, яка також походить від духу. Ваша 

сила ніколи не буде ґрунтуватися ні на тілі, ні на силі грошей, ні на земних засобах. Тільки ваша 

віра в істину, яка живе в вас, зробить вас переможцями в боротьбі.  

47 Світ буде схвильований, коли Моє Слово буде почуте в народах, бо дух людей, 

підготовлених до цього одкровення, буде зворушений радістю і в той же час страхом. Тоді той, хто 

бажає пізнати істину, звільниться від пут своїх матеріалістичних уявлень і освіжиться світлими 

горизонтами, що відкриваються його погляду. Але той, хто наполегливо продовжує затьмарювати 

свій розум і боротися проти цього світла, все ще вільний робити це. 

48 Зміна серця в бік духовності принесе дружбу і братерство між народами. Але необхідно, 

щоб ви підготувалися, бо конфлікт буде великий. Коли люди піднімаються один проти одного у 

війнах, то це не тому, що така моя воля, а тому, що вони не зрозуміли Закону Божого. 

49 Оскільки розвиток душі підпорядкований справедливому закону, людина очищується на 

своєму шляху. Таким чином він стає праведним перед Богом через самого себе. 

50 Нинішній час здивував людство дуже далеким від правильного шляху. Війна, голод, 

епідемії, горе і руйнування - це голоси, які говорять про брак милосердя, духовності і 

справедливості, що панує у світі. 

51 Зрозумійте, що Я надихаю вас на мир. Я ніколи не підбурював вас до війни. 

52 Посеред цього хаосу Я навчав вас і витягував вас з вихору пристрастей, щоб відкрити вам 

те, що обіцяв вам в інші часи, - сказати вам, що, хоча ви малі і смиренні, ваша духовна підготовка і 

віра перетворять вас на мужніх воїнів і самовідданих апостолів Моєї Справи. 

53 Світ відчує Мою Присутність у вас, згадає забутий сьогодні Мій Закон і пізнає нові 

одкровення і вчення. Людство побачить Мене у всій Моїй славі, коли отримає свідчення ваших 

справ любові. 

54 Якщо твоя віра ослабне перед обличчям великих випробувань, ти не зможеш вселити віру у 

своїх ближніх, не зможеш зцілити хворого, не зможеш потрясти серце грішника, не зможеш 

втішити стражденного. Ви будете відчувати себе тимчасово позбавленими тієї сили, щоб 

освітлювати шляхи, відкривати двері нужденним. Ти відчуєш себе недостойним взяти сліпого за 

руку, щоб вести його, і тоді твоє серце гірко заплаче. Тільки тоді, коли ти молишся з усією довірою 

до Мене, Я прийму тебе, почую, дарую мир твоїй душі і запалю світильник твоєї віри незгасним 

світлом Моєї любові. 

55 Я хотів створити з вас народ, сім'ю, об'єднану Моїм Законом, люблячу один одного, в якій 

немає злоби, щоб ви служили прикладом для своїх ближніх і були основою Моєї святині. 

56 Я не вимагаю від вас нічого неможливого, я лише хочу, щоб у ваших словах і справах була 

правдивість. Якщо ви зі смиренням і розумінням будете слідувати Моїм настановам - якщо ви 

будете проявляти у своєму житті доброчесність і простоту, то вам не доведеться ні говорити, ні 

докладати зусиль для пробудження душі ваших ближніх. Тоді буде достатньо свідчення вашої 

активної благодійної діяльності. 

57 Ви не будете єдиними, на кому лежить ця відповідальність. З'являться нові натовпи людей, 

нові "робітники" і нові "солдати" з не меншим, а то й більшим запалом і любов'ю, ніж у вас, 

зуміють зробити крок вперед на шляху розвитку. 

58 Так само, як Я навчав дванадцятьох апостолів Другої Ери зцілювати хворих, любити 

ближнього, прощати образи, звільняти одержимих і воскрешати "мертвих" до нового життя 

словами і справами любові, так само Я навчаю вас, щоб ви були справжніми апостолами Мого 

вчення. 

59 Відпочивайте, тренуйте свій розум, бо істинно кажу вам, ви отримаєте від Мене по вашій 

підготовці, і Я можу сказати вам: Ось Я у виконанні Своєї обіцянки, що Я знову буду з вами. 

60 Говоріть зі Мною в глибині свого єства, бо Я чую вашу духовну мову. Ви вказуєте Мені на 

свої нещастя, але Я також бачу, що ви страждаєте, коли бачите страждання, які в цей час 

спустошує людство, як чашу гіркоти, тому що світ відкинув Мене, потрапив у лабети спокус і 

б'ється у своєму невігластві і стражданнях. Я йду зі смиренням, щоб постукати у двері кожного 

серця, щоб дати людям розраду, мир, хліб для їхніх душ. Але людина забула Мене, відкинула 

далеко від себе, бо не впізнала Мене. Людина плаче над своїм минулим, тому що вірить Мені 
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далеко, тому що не чула цього Слова, яке Я даю вам зараз. Тому ще раз нагадую вам про високу 

місію, яку ви маєте виконати серед людства. 

61 Я наповнив вас Своєю силою, щоб ви пробуджували душі, щоб ви передавали Мій мир, щоб 

ви молилися за тих, хто не вміє молитися, щоб ви, відчуваючи біль своїх ближніх, молилися за них. 

Ви - люди, яких я розбудив і обдарував, щоб вони зробили перші кроки, сповнені любові, 

братерства і прощення. Будьте справжніми учнями, які навчаються і дотримуються настанови, яку 

Я вам дав. Бо Я залишу вас на землі учнями Своїми. 

62 Люди: Серед вас є невіруючі, які не задовольняються змістом Мого Слова, які не 

відчувають істинної віри в Мій духовний прояв, які шукають Мене в матеріалізмі, в піснях і 

словесних молитвах, в обрядах і церемоніях, бо їхні душі ще не зміцніли в істині, і тому вони 

відходять від Мене. 

63 Я багато чому навчив вас. Я пообіцяв вам жити у святилищі, яке ви готуєте для Мене у 

своєму серці. Але ті, хто сповідує матеріалізований культ, вважають, що вони догоджають Мені і 

краще виконують свою місію. Але я їм кажу: Я чітко доніс до вас Свою настанову. Чому ви 

продовжуєте спати? 

Я багато говорив з вами, але ви дуже мало чому навчилися. Коли Я давав вам великі 

одкровення, ви повставали проти них, кажучи: "Такий спосіб поклоніння Отцеві нам не до вподоби, 

ми будемо триматися наших форм поклоніння. Бо форми поклоніння Отцю від духа до духа ми не 

навчилися". 

Але я кажу вам: Пройде час, а ви продовжуватимете спати і не матимете того славного 

пробудження, яке піднімає вашу душу. Завтра ти відчуєш себе осиротілим Мною, і хоча Я буду так 

близько до тебе, ти не відчуєш Мене, тому що не навчився відчувати Мене. 

64 Пам'ятайте, любі люди, що Отець ваш завжди говорив до вас. У Другу Епоху Божественний 

Учитель вказав вам шлях сходження і залишив на ньому свої сліди, щоб ви досягли істинної 

Вітчизни. Нині Я просвітив твою душу, Я підготував тебе через Моє Слово і Мою благодать, щоб 

ти міг приступити до роботи, як Ілля. Таким чином ви зможете стати лідерами людей. 

65 Це час, коли Я об'єднав і зібрав дванадцять колін обраного народу Ізраїлю, щоб знову 

отримати настанови Божественного "Слова". Як Учитель, Я зробив Своє вчення чутним серед вас. 

Я підготував вас через Своє Слово, зорієнтував вас. Але ця форма спілкування з вами скоро 

пройде. 

66 "Ізраїль, стань лідером людства, дай йому цей хліб вічного життя, покажи йому цю духовну 

роботу, щоб різні релігії одухотворилися в Моєму вченні, і на цьому 

так приходить Царство Боже до всіх людей". 

67 Я дарую вам молоко і мед тому, що ви - люди, які мають виконати нелегку місію - місію, 

яка не буде важким хрестом на ваших плечах. Ви - люди, які вкотре визнали Мене і, сповнені 

одухотворення, бажаєте відправитися в дорогу, щоб показати свій прапор перед людством. 

68 Я навчив вас жити в гармонії зі Мною, бути смиренними і простими у всіх своїх діях і 

думках. Я навчив вас, що в той час, як людина розпалює свої війни, щоб вбити себе, ви повинні 

бути солдатами Моєї Божественності, зі зброєю світла в руках, щоб боротися з ненавистю і 

невіглаством світу. 

69 Усвідомте, люди Мої, як у вашому оточенні люди борються у своєму страху і болю, і саме 

ви покликані принести їм розраду, підбадьорення і любов Мого Божественного Духа. 

70 Бачите, коли ви виконаєте свою місію таким чином, ви відчуєте Мій мир, і ви дасте людям 

розділити цей мир. Відмовтеся від усіх земних амбіцій і зодягніться в Мою любов, щоб Моє 

милосердя проявилося через вас по всій земній кулі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 250 
1 Яка душа, що чує, як Я говорю про Землю Обітовану, не відчуває бажання жити в ній? Мета 

Мого проголошення серед вас - допомогти вашій душі досягти світу світла і вічного спокою, звідки 

може бути сприйнята слава вашого Творця. У всі часи для вас був позначений шлях, щоб ви 

дійшли до воріт тієї вічності, того життя, яке чекає на вашу душу. 

2 Я простив вас і полегшив ваш тягар спокути, щоб ви могли швидше рухатися вперед, 

очистити свою провину і відчути себе сильнішими, щоб почати шлях заново. Великою є ваша місія 

і боротьба на землі, але ще більшою вона є в ці часи війн і катастроф, в яких ви повинні навчитися 

молитися з такою відданістю, щоб ваша душа - невидима і недоторканна для інших - була здатна 

зупинити поширення війни і вона поширила мантію миру над народами. 

3 Ця держава, в якій ви живете, не є Новим Єрусалимом, бо це місто чекає на вас у духовному 

плані. Але він був обраний для мого прояву в цей час, і він буде як двері, які приведуть вас до 

білого сяючого міста, яке бачив мій апостол Іоанн у своєму захопленні. 

4 Іноземці будуть входити в ваше місто, і ви повинні ставитися до них як до братів по духу, 

не ставлячись до них низько через те, що вони іншої раси. 

5 Підніміть свої думки на кілька миттєвостей, і Я зроблю так, що до вашого серця дійде шум 

війни, стогін чоловіків, біль матерів, плач дітей, щоб ви зрозуміли свою місію і почали її 

виконувати. Зараз настав час суду, в якому ви побачите багатого скнару і сильних і навіть залежних 

народів, позбавлених влади, а також того, хто без дозволу власника привласнив чуже, щоб 

примножити своє багатство. Для нього теж настав день, коли він має побачити, як інші руки 

відбирають те, чим він володів незаконно. 

6 Ви, у своїй матеріальній бідності, думаєте, що ви звільнені від Мого суду. Але кажу вам, що 

ви помиляєтеся, бо ви теж можете стати багатими скнарами, від того духовного багатства, яке Я 

вам передаю. 

7 Сьогодні я попросив вас підняти свої думки, щоб спробувати відчути біль, який відчувають 

народи. Але я побачив, що ви ще не здатні відчувати біль своїх ближніх, навіть якщо повітря, яким 

ви дихаєте, просякнуте цим болем. Чи потрібно і вам пройти через це випробування і спорожнити 

цю чашу, щоб ви зрозуміли біль, який обтяжує людство? Ваше серце ще закам'яніло і з нього не 

течуть кришталеві води любові. 

8 Блаженний той, хто йде служити своїм ближнім, тому що він бачив труднощі, які їх мучать. 

Я дозволю йому відпочити на моїх грудях після того, як він закінчить свою роботу. Пам'ятайте: 

коли життя посміхалося вам, ви байдуже дивилися на тих, хто страждав. А інші, пізнавши нещастя 

і досягнувши славного життя, замість того, щоб допомогти тим, хто стукає в їхні двері, виганяють 

їх від себе і кажуть їм: "Ідіть своєю дорогою, страждайте і боріться, як страждав і боровся я, і ви 

теж будете мати те, що я здобув з такими зусиллями". 

9 Моє Вчення вчить вас: хоча ви здобули мир, яким насолоджується ваше серце у світлі вашої 

духовної душі, через великі випробування і страждання, ви будете роздавати ці коштовності своїм 

ближнім, не прагнучи дізнатися, чи мають вони заслуги, щоб володіти ними. 

10 Моє Слово подіяло на вас так само, як колись оживило Лазаря. Подих смерті увійшов у ваші 

серця і знищив будь-яку надію вижити у війні, яка постійно загрожувала вашому спокою. Але 

одночасно з тим, як прийшла звістка про війну, ви дізналися, що в лоні зібрання простих і 

смиренних сердець пролунав голос Учителя, і, не запитуючи себе глибше, чи так це, чи можливо 

таке диво, ви прийшли, бажаючи Мене, знаючи, що Я є Мир. 

11 Коли ти почув цей голос, всі струни твоєї душі заворушилися, і ти вигукнув: "Це Ти, мій 

Господи, говориш!". Але віра ваша ще не стала абсолютною, бо хоч ви і зі Мною, але все одно 

боїтеся, як ті учні, що пливли зі Мною в човні. Побачивши, що хвилі морські розбухають, вони 

закричали: "Господи, Господи, спаси нас, бо ми гинемо". 

12 Чому ви боїтеся, о люди, хоча перебуваєте під захистом Моєї милості? Чому ви не довіряєте 

Моїй силі? Не допускай, щоб твої зусилля, спрямовані на те, щоб почути Мене, стали марними і 

безрезультатними. Врахуйте, що багато хто приїжджає з далеких місць, щоб почути Моє Слово. 
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Іншим доводиться долати скептицизм рідних. Інші змушені відмовлятися від своїх земних справ і 

мирських обов'язків, і ця жертва не повинна бути безплідною. 

13 Пам'ятайте: якщо ви зможете покласти всю свою віру в Моє Слово замість сумнівів і 

недовіри, воно, будучи записаним у вашій душі вогнем вашої любові, буде просвіщати вас у кожну 

мить і підтримувати вас у кожному вашому випробуванні. 

14 Багато чого боїться душа ваша від кайданів неволі, бо вже знає смак тієї чаші страждань. 

15 Ти понад усе любиш мир, і це прагнення твоєї душі притягнуло Мене до тебе, о народе. Бо 

ви знаєте, що мир повністю зосереджений у Мені. Даремно ви будете шукати його в різних 

людських установах, серед можновладців або серед найпередовіших теорій сучасної науки, тому 

що людство втратило цей скарб. Якщо людина хоче повернути собі цей викинутий нею дар, вона 

повинна безповоротно шукати його в Мене, як це сталося з тобою. 

16 Ясна і зрозуміла для всіх Моїх дітей настанова, яку Я дав вам. Бо Я хочу підготувати вас, 

щоб ви були посланцями цієї Доброї Новини, які покажуть людству найкращий спосіб шукати 

Мене, щоб знайти мир. 

17 Тут сповнюється слово, яке Я дав вам, коли Ісус у Другій Ері дякував Отцеві за те, що Він 

сховав Свою мудрість від вчених і освічених, але дав і відкрив її смиренним. Так, люди Мої, бо ті, 

кого ви називаєте вченими, пишаються собою і хочуть тримати в покорі простий народ, навчаючи 

його лише тому, що вони вважають крихтами хліба, який вони отримали від Мене. Бідні, з іншого 

боку, "маленькі люди", які, безумовно, знають труднощі, які приносить з собою життя, а також 

позбавлення, які йдуть з ним - як тільки вони можуть назвати щось своїм, вони відчувають, що це 

все занадто багато для них, і тому вони діляться цим з іншими. А тепер додам: якщо жадібна 

людина стане щедрою, а зарозуміла - смиренною, вони миттєво візьмуть участь у всьому, що Я 

приготував для того, хто вміє жити доброчесно. Бо Моя любов не часткова, вона всеосяжна, вона 

до всіх Моїх дітей. 

18 Все це ви повинні знати. Бо якщо хтось бажає стати мудрим у Моєму вченні, нехай не 

забуває, що для того, щоб досягти цього, він повинен спочатку бути смиренним, як Соломон, якого 

Я зробив царем і настільки мудрим, що його ім'я було відомим і високо шанованим у світі тієї 

епохи, який він дивував мудрістю своїх порад і своїх суджень. Але вся його сила, знання і слава 

були знищені силою Моєї справедливості, коли він порушив Мої заповіді. 

19 Люди, боріться і працюйте заради миру, так само, як Ізраїль отримав Обіцяну Землю після 

стількох труднощів і конфліктів, які йому довелося пережити і подолати. Я знаю, що твоя душа 

добре розуміє Мене, коли Я говорю до неї про Ізраїль, бо ти носиш це насіння у своєму єстві, і 

історія написана у твоєму дусі. 

20 Є його досвід, розвиток і знання, є книга, відкрита в його душі, яка вказує йому на закон і 

оберігає від помилок. Я змусив вашу душу перевтілитися в цьому часі, далеко від старих земних 

володінь, які зробили б вас матеріалістами, як це сталося з іншими расами і народами, щоб ваша 

єдина пристрасть полягала в тому, щоб зробити духовний прорив для людства, вказати йому, куди 

повернути свої кроки, і привести його до миру Мого Царства справедливості і любові. 

21 Сьогодні ви прийшли, бажаючи милості, і хто може сказати, що не отримав її? Хворі 

одужали, втомлені мандрівники знайшли спокій, голодні і спраглі одухотворення втамували свій 

голод і спрагу. Але все ж серед тих, хто йде за Мною, є такі, що не пробудилися, які сумніваються і 

вимагають доказів, щоб повірити. Їм Я дарую те, що їм потрібно, згідно з Моєю волею. Але Я даю 

їм не земні блага. Я маю для Моїх дітей блага душі, і з них Я беззастережно дам тому, хто просить 

їх у Мене своїми справами милосердя і любові до ближніх своїх. 

22 Я шукаю духовну душу, яка є частиною Моєї Істоти, щоб наставляти і направляти її, Я хочу 

підняти її і змусити прийти до Мене, але не всі впізнають Мене, не всі знають, як Мене прийняти. 

Світ і його незліченні випробування озлобили твоє серце, і ти вже не маєш сил думати про духовне 

життя. Але Я кажу вам, що сьогодні, коли світ став ворожим до вас, ви повинні ще з більшим 

запалом шукати притулку в Моїй безмежній любові. 

23 Моє вчення повільно просочується до вас, як безперервні краплі кришталево чистої води. 

Вона поступово закладає в кожній душі основи віри, надії, довіри до Справи, яку Я високо оцінив. 
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24 Сили природи розв'язані проти людини. Ви не повинні боятися, бо знаєте, що Я дав вам 

владу перемагати зло і захищати своїх ближніх. Ви можете наказати цим стихіям руйнування 

призупинитися, і вони підкоряться. Якщо ви будете молитися і пильнувати, ви зможете творити 

чудеса і дивувати світ. 

25 Моліться щиро, спілкуйтеся з Моїм Духом, не шукайте для цього певного місця. Моліться 

під деревом, на дорозі, на вершині гори або в кутку свого спального місця, і Я зійду, щоб 

поговорити з вами, просвітити вас і дати вам сили.  

26 Коли ви почуєте це слово, відкрийте свої серця і дозвольте його світлу оживити вас, а 

пізніше, коли ви будете чистими і підготовленими, вийдіть у світ і поширюйте свідчення про те, що 

ви отримали. 

Багато хто з радістю приносить Мені свої перші плоди, а інші з острахом ховають своє насіння. 

Вони витратили всі свої сили, але так і не отримали жаданих плодів. Але я бачу їхню ревність, їхню 

любов і кажу їм: Сподівайтеся, наполегливо працюйте, і ви пожнете. 

27 Пильнуйте, щоб не розквітло погане насіння, щоб не проросло воно на землі. Працюйте 

сьогодні, бо час сприятливий для сівби, а я буду допомагати вам в обробітку. 

28 Я призначив вашому народові бути образом Другого Єрусалиму. Незабаром до неї прийдуть 

ваші брати і сестри з різних рас, і коли вони побачать її розквіт, у них прокинеться жага влади, і 

вони захочуть вас пограбувати. Я попереджаю вас і кажу вам: Я підготував ваш народ, щоб дати 

мир втомленим мандрівникам, хліб голодним і світло душам. Я не хочу, щоб чужинці стали 

панами, а ви рабами. Я надихаю вас любов'ю, справедливістю, праведністю, щоб ви жили в мирі. 

29 Скористайтеся часом і вивчайте Моє вчення, бо вже наближається 1950 рік, коли Я 

перестану говорити через цей засіб. Дозвольте Мені виправляти вас і крок за кроком приводити до 

досконалості. 

30 Марія молиться за вас, і навіть якщо ви її не бачите, ви відчуваєте, що її любов і розрада 

сходять у ваше єство, як роса благодаті. Тоді стражденні сповнилися надії, грішники очистилися, і 

всі ви були благословенні та "помазані" Нею. Шукайте в Божественній Матері розради у своїх 

стражданнях. Невже ви думаєте, що Вона може відмовити у Своїй допомозі та захисті Своїм дітям, 

коли вони звертаються до Неї з любов'ю? Ні, люди, в Її Божественному Дусі ви знайдете тільки 

любов, сердечність і милосердя. 

31 Жінки світу, візьміть Марію за взірець, згадайте час, коли Вона жила з вами як доброчесна 

жінка і жертовна мати, і ви відчуєте, як ваша душа наповнюється новою відвагою. 

32 А ви, люди, які створені за Моїм образом і подобою, проходите шлях випробувань і 

відчуваєте Божественну справедливість - одухотворяйтеся мужністю, використовуйте свої дари і 

керуйте своїми життями з любов'ю і мудрістю. 

33 Щоб підбадьорити вас, Я кажу вам: "Їжте цей хліб, і ви ніколи не "помрете". Випийте цієї 

кришталево чистої води, і ви більше ніколи не будете відчувати спраги". 

34 У цю епоху Я явив Себе вам у такому вигляді, щоб підготувати вашу душу до діалогу від 

духу до духу. Я говорю з вами докладно, щоб ви могли розпізнати божественний сенс Мого Слова і 

не заплуталися в інших вченнях. 

35 Я змусив вас стати на шлях оновлення, щоб ви не відчували сорому, перебуваючи в Моїй 

присутності, і щоб ви відчували себе гідними чути Мене. 

36 Я бачу найпотаємніші куточки твого серця. Я також відкриваю те, що вам ще належить 

зробити. Тому не дивуйтеся, що я іноді виправляю вас ще до того, як ви зробили помилку. 

37 Коли Отець створив світ і дав йому долю бути місцем спокути, Він уже знав, що Його діти 

стануть жертвами слабкостей і гріхів на цьому шляху, що їм знадобиться дім, щоб зробити перший 

крок до оновлення і досконалості. 

38 Коли перші люди заселили землю, Творець вклав у них свою любов і дав їм душу, запалив 

своє світло в їхньому дусі, водночас дарувавши їм свободу волі. 

39 Але в той час, як одні старалися залишатися непохитними в добрі, борючись з усіма 

спокусами з наміром залишитися чистими, гідними Господа і в злагоді зі своєю совістю, інші, від 

гріха до гріха і від одного проступку до іншого, кували ланка за ланкою ланцюг гріхів, керуючись 

лише голосом почуттів, пануючи над своїми пристрастями, і сіяли оману і спокусу серед ближніх 



U 250 

55 

своїх. Але поряд з цими розгубленими душами прийшли і Мої пророки, як ангельські посланці 

Моєї Божественності, щоб розбудити людство, попередити його про небезпеки і сповістити йому 

про Мій прихід.  

40 Душі темряви, які перетинають шлях людства, збивають його з пантелику, спокушаючи до 

ідолопоклонства, язичництва, фанатизму. 

41 Мої пророки, мої посланці, мої слуги боролися з корупцією і брехнею, страждали і вмирали 

за своїх ближніх і вказували вказівним перстом на шлях істини, справедливості і любові. 

42 Шукайте слово пророків, і ви знайдете в ньому, що вони вже в той час готували вас і 

говорили про події, які повинні були відбутися. Подивіться, як Йоіл говорив з вами про ці часи 

духовних одкровень. Усвідомте, що всі пророки боролися з ідолопоклонством, щоб навчити 

діалогу духу з духом. 

43 Коли Христос прийшов у світ, людство вже багато згрішило, потоп вже очистив поверхню 

землі. Содом і Гоморру поглинув вогонь, а Вавилон був зруйнований. Він зажадав звіту за 

непослух Його Закону і крові Його пророків, і Він теж мав бути засуджений і вбитий - Своїми ж 

дітьми! 

44 "Слово" стало людиною і прийняло плоть від Діви Марії. Він говорив про смирення, 

прощення, любов і духовне піднесення, за що був переслідуваний і засуджений. Хоча Він був 

Богом, Він страждав і помер, над Ним знущалися і бичували як над людиною. 

45 Люди, які змогли проникнути в таємниці тих одкровень, відкрили для себе істину, і сьогодні 

вони схиляються перед нею. 

46 Але в цей час знову проявляється сум'яття, і люди, сповнені гордості у своїй фальшивій 

величі, намагаються витіснити ім'я Ісуса та Його вчення з людського серця - звідси і темрява - в той 

час, як Отець, виконуючи пророцтво Йоіла, відкриває нову епоху і виливає Свого Духа на всяку 

плоть і кожну душу. Він дає Себе почути, робить Себе відчутним і видимим, відкриваючи Себе в 

різні способи. 

47 Природа відкриває своє лоно і дивує світ і науку, коли відкриває таємниці, які вражають 

людину і є голосами, що говорять про мудрість і силу, які стоять над усіма людськими знаннями. 

Могили зберігають мертві тіла, але душі вириваються і дають про себе знати, щоб засвідчити 

виживання душі. 

48 Очі людини - і дитини, і підлітка, і дорослого - проникають крізь матеріальне, щоб 

заглибитися в потойбічне і побачити духовне життя. 

49 Прислухайтеся до цих незграбних і неамбітних рупорів, які виголошують божественні 

вчення, і ви побачите, що цей прояв є одним з найбільших в цьому віці, оголошених за багато 

століть до цього. 

50 Кому не снилися сни, які були справжніми пророцтвами, і які згодом ви бачили, як вони 

збуваються? Зараз настав час світла, час пробудження душі, яка спала через науку, захоплену 

матеріальними відкриттями. 

51 Люди також назвали цей час часом світла - завдяки своїй науці. Подивіться, як вони, немов 

птахи, долають небесні висоти. Подивіться, як вони панують на морях і на землі, і як вони відкрили 

світло, щоб освітлювати ніч. Щодня вони відкривають для себе сили і стихії, які можна поєднувати 

і створювати нові сюрпризи для людства, але це світло засліпило їх. Матеріалізм і марнославство 

зробили їх глухими до голосу серця і совісті. 

52 Сьогодні світло Святого Духа сходить на світ, щоб люди піднесли свої обличчя і визнали, 

що є тільки один Бог і що Його закон є єдиним, в якому вони всі повинні об'єднатися, щоб справи 

людські були великими і гідними Творця. 

53 Не помиляйтеся, бо перед тим, як "Шоста печатка" закінчиться, відбудуться великі події: 

Зірки дадуть багатозначні знаки, народи землі застогнуть, і з цієї планети зникнуть три частини і 

залишиться тільки одна, на якій насіння Святого Духа зійде як нове життя. Тоді людство почне 

нове існування, об'єднане єдиною доктриною, єдиною мовою і єдиними узами миру і братерства. 

54 Наскільки ви далекі від того часу, коли жили за законом природи і чули духом своїм голос 

Господній, який говорив першим: "Ростіть і множтеся, наповнюйте землю". 
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55 Зараз одухотворення дозволить вам повернутися до простоти і природності. Але у вашій 

душі є світло, яке ви зібрали на довгому шляху розвитку. 

56 Світло Духа, яке освітлювало перші кроки людини і супроводжувало її на шляхах і стежках, 

на вершинах і в безоднях, змусить її повернутися до початку шляху. Дух ніколи не збивається зі 

шляху, бо Він є Моїм власним світлом. Чи чули ви коли-небудь, щоб він казав вам убити свого 

ближнього, щоб він казав вам відкинути батька, який вас породив, або матір, яка вас зачала? Ви 

коли-небудь чули, щоб він казав вам робити те, що заборонено? Ні, діти мої, Дух був добрим 

провідником, порадником і суддею, бо в Дусі я перебуваю. 

57 Саме тому я завжди говорив вам, що де б ви не були, я з вами. Чому, хоча Я всемогутній, ви 

шукаєте Мене в предметах, створених вашими руками? Навіщо вам ходити в певні місця зібрання і 

потім говорити: "Тут Господь, бо це Його дім", коли ви знаєте, що Я універсальний? Чому ви 

дозволяєте засліплювати себе святами і прикрасами, коли знаєте, що Я живу і даю про Себе знати у 

славі природи і у внутрішньому святилищі вашої душі? 

58 Вивчайте Моє вчення, як добрі учні, і буде більше світла у вашій душі. 

59 У міру того, як Моє Слово сходить до вас день за днем, в одних запалюється віра, а в інших 

зростає сумнів. Одні приймають рішення змінити, а інші сумніваються, чи дійсно Я обмежую Себе 

в цьому Слові, щоб вірити і оновлюватися. Вони відчувають бажання побачити Мене, щоб 

повірити в Мене і більше не мучити себе. Але оскільки вони не бачать Мене своїми фізичними 

очима, то шукають духовних і надприродних явищ, щоб запалити свою віру. 

60 Інші заплющують очі і намагаються проникнути в невидиме, щоб побачити Моє Обличчя, і 

в цих зусиллях вони стомлюються. Але потім, коли їхній втомлений розум заснув, а піднесена 

душа перебуває в духовних просторах, Я спускаюся, щоб поговорити з нею, дати їй Свої настанови 

і запалити її віру. 

Прокинувшись від цього глибокого сну, і душа, і тіло відчули себе оновленими і побачили 

життя, осяяне новим світлом. Потім ви смутно згадуєте свій сон і говорите йому: "Мені приснився 

Ісус. Чи дійсно Учитель був зі мною?". 

61 Істинно кажу вам: душа має багато очей, щоб бачити Мене. Знайте цей дар і розкривайте 

його. Бо через нього збудеться слово того пророка, який сказав, що настане час, коли люди будуть 

мати пророчі видіння і сни. 

62 І ще кажу вам: добре вивчайте це вчення, щоб не шукати і не вірити лжепророкам і 

провидцям світу цього. 

63 Я в усі часи готував твою душу до безпосереднього з'єднання зі Мною, і в цей Третій Час 

вона вже повинна була досягти великого піднесення. Якби це було так, коли Я прийшов духом, ви 

б не сумнівалися і не хотіли б доторкнутися до Мене руками. 

64 Коли Я говорю з вами про колишні часи, ви нічого не розумієте, бо навіть не читали 

Писання. 

65 Я оголошую Своє третє вчення з 1866 року, і хоча все було передбачено, багато хто з вас 

сумнівався - одні через незнання, інші через плутанину, викликану поганим тлумаченням Писань. 

Тому сьогодні, коли Я приготував для вас трапезну і стіл, щоб ви споживали їжу вічного життя, Я 

застав вас без підготовки, і Мені довелося давати про Себе знати з безмежним терпінням в 

очікуванні вашого піднесення і пробудження. 

66 Оновіть себе, відмовтеся від релігійного фанатизму, перестаньте бути лицемірами і 

егоїстами, і ви відчуєте себе новими людьми. Тоді вам більше не доведеться дивуватися, чи це Я 

спускаюся до вас. Бо чистота твого серця дозволить твоїй душі відчути Мою присутність. Віра - 

одна з найбільших чеснот - здобувайте її. 

67 Знову і знову ви зустрічаєте сліпих, кульгавих, безнадійно хворих. Ви повинні зцілити їх 

своєю вірою і запалити світло в серцях ваших ближніх. 

68 Серед вас вже є приклади того, чого ви можете досягти своєю вірою в Мене. Є багато 

свідчень про чудеса, які можна отримати через віру. 

69 Не дозвольте, щоб 1950 рік здивував вас, слабких у вірі. Бо тоді ваша скорбота була б 

великою, бо ви почувалися б сиротами. 
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70 Сьогодні Я являю Себе перед "мандрівниками", щоб вказати їм істинний шлях. Я не 

зупиняюся, щоб судити, чи є їхній одяг королівським, чи жалюгідним, але шукаю притулку в 

їхньому серці. 

71 Я допомагаю тому, хто падає на землю, подолавши втому, знову встати і даю йому 

зрозуміти, що якщо він хулив Бога, то він відкинув Мою силу і Моє світло. 

72 Моліться, щоб ваш розум не вийшов з-під контролю у випробуваннях. Бо в мить насильства 

можна стати "сліпим" і втратити все, що маєш у своїй душі. 

73 Тепер ви можете собі уявити, чому людство все більше втрачає все те, що робило його 

духовно великим і благородним. 

74 Я пішов до вас, бо бачив, як ви були близькі до того, щоб впасти у прірву, готові просити, 

щоб ваші дні обірвалися. Але коли ви почули Моє слово, ви воскресли, бо зрозуміли, що повинні 

жити на землі до моменту, призначеного Моєю Божественністю. 

75 Щоб довести вам, що ваші духовні дари знову у вашому розпорядженні, Я сказав вам: 

простягніть руку в Моє ім'я, коли сили природи будуть розв'язані, і ви побачите, що вони 

підкоряються вам. 

76 Ці чудеса збільшать вашу віру, і коли ви найменше про це думатимете, ви перетворитеся на 

Моїх "робітників". 

Потім ви отримаєте більш глибокі уроки від вашого Вчителя, щоб досягти великого оснащення і 

знати, як приймати тих, хто прийде, щоб випробувати вас, і тих, хто знищить вас. 

77 Якщо ви дійсно вмієте свідчити про Моє Слово, то побачите, як багато ваших ближніх 

прославляють Мене і виконують заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 251 
1 У цей час ти дивуєшся, коли бачиш, які чудеса ти можеш творити завдяки своїм дарам. Тоді 

ви більше не будете відчувати себе бідними або позбавленими спадщини, бо на кожному кроці ви 

будете мати докази того, що Я люблю вас і маю на вас Мої очі. 

2 Дари вже були закладені у вашій душі в момент вашого створення. Але потрібно було, щоб 

Я прийшов вчити вас, і щоб ви долали великі відстані, розвиваючись все більше і більше, щоб ці 

дари почали проявлятися. 

3 Особливо в нинішній час душа людини відчула, що вона живе в нову епоху, що над нею сяє 

світло нового дня. Вона пережила землетрус, неспокій, який пробудив її від глибокої летаргії, в 

якій заснули її дари і здібності. 

4 Наразі чоловік ще ставить собі питання, він лише підозрює. Але незабаром настане година, 

коли він з упевненістю вигукне: "Шлях є", і з вірою піде по ньому. 

5 Хто міг би зупинити рух душ цього людства, коли вони вирушили в дорогу, і хто зміг би 

змінити маршрут, позначений Моїм світлом? Ніщо і ніхто не зможе зупинити духовне 

пробудження народу, який піднімається в прагненні до спадщини і послання, яке принесла йому 

Третя Ера. 

6 Я міг би розбудити тебе вже давно. Але Я хотів прийти до вас у потрібний час, коли ви 

втомитеся від глибокого сну, в який поринули, і коли страх перед вашими гріхами і вашими 

вічними війнами звільнить вас від пристрастей вашої матеріальної природи. 

7 Сьогодні один народ, завтра інший, а після цього інші прокинуться осяяні внутрішнім 

світлом, яке промовлятиме до них усіх про одухотворення. 

8 У момент пробудження цих народів Я буду готовий відкрити їм Себе. Це буде голос Отця, 

який відповість на поклик дітей. Але істинно кажу вам, що не для всіх Я буду являти Себе 

однаково. Наприклад, цей прояв, який Я мав з вами за допомогою людського інтелекту, був 

дарований тільки вам, і ви можете вважати себе людьми, які першими прокинулися на зорі цієї 

епохи. 

9 Час, коли Я даю про Себе знати вам у такому вигляді, вже позначений, і немає 

спіритуаліста, який не знав би рік і день закінчення цього періоду. 

10 Коли Я завершу Моє вчення серед вас, ви повинні будете підготувати себе до того, щоб 

розсіяти це насіння серед народів світу, за допомогою якого ви дуже допоможете своїм ближнім у 

критичні моменти їхнього пробудження. Вони підготують себе, враховуючи впевненість своїх 

передчуттів і реальність Мого послання, щоб прийняти Мене в духовній формі. Так само, як Я 

відкрив Себе вам відповідно до підготовки кожного зібрання і кожного носія голосу, так само Я 

відкрию Себе їм відповідно до одухотворення кожної громади і відданості, яка панує в їхніх 

зібраннях. 

11 Запиши Моє слово і бережи його, щоб, коли прийде час, ти сповістив його. Бо вона буде 

фундаментом і відправною точкою для нових церков, які постануть у світі для духовного життя. 

12 Не дозволяйте Моєму посланню змішуватися з матеріалізованими ідеями і помилками тих, 

хто служив Мені знаряддям, бо тоді ви не передасте в чистоті плід, який Я довірив вам. Я навчав 

вас протягом тривалого часу, щоб ви пізнали Мою Божественну Сутність, щоб ви могли 

звільнитися від усіх людських уподобань. 

13 Світло Мого Духа буде слідувати за кроками тих, хто розуміє Мене і завтра відправиться 

тлумачити Мої заповіді з найбільшою сумлінністю, на яку вони здатні. Бо на своєму шляху вони 

відчують, що їхня боротьба, жертви і зусилля не були марними. Я здивую їх своєю роботою і 

оголошу їм, що незабаром їх чекають інші громади, що незабаром вони зможуть вийти на посівну, 

бо зерно дозріло. 

14 Буде емоційний підйом і сльози радості серед моїх учнів, коли вони стануть свідками 

виконання мого слова. 

15 Вам не доведеться ходити і стукати в двері в пошуках того, хто вас вислухає. Бо ви 

побачите, що саме ваші ближні шукають вас і кличуть вас. Мені достатньо, якщо ви підготуєтесь. 
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Тоді Я покажу вам шляхи, скажу, що робити, і приведу вас до тих, хто звернеться до Мого народу в 

своєму прагненні до свідчення любові, духовності і милосердя. 

16 Якщо через вашу злагоду ви утворите спільноту, якої Я від вас очікую, вам не доведеться 

докладати зусиль, щоб заявити про себе, бо тоді це завдання виконають інші, поширюючи від 

серця до серця звістку про те, що існує спільнота, в лоні якої сяє світло божественного послання, 

яке є хлібом духовного життя для всіх людей. 

17 Я кажу вам: довіртеся Мені, люди. Бо коли ви будете вигнані з лона вашого суспільства, 

коли ви будете вигнані з міст, де ви живете, Я відведу вас далеко від ваших переслідувачів, Я 

відведу вас у пустелю, в гірську країну, в далекі долини або на береги моря, і там Я буду годувати 

вас, як годував народ Ізраїля в пустелі, посилаючи йому манну. 

18 Нині Я приношу нову манну для Свого народу, яка незабаром зійде, як тільки випробування 

переповнять Моїх обранців. 

19 Випробування будуть, бо Моє слово завжди збувається. Вони послужать об'єднанню Мого 

народу, так само, як Ізраїль об'єднався в Єгипті під фараоновою неволею. 

20 Коли прийдуть випробування, на цьому шляху залишаться тільки ті, хто любить Мене, - 

мужні і вірні. Відійдуть неправдиві, лицеміри, ті, що бояться світу, ті, що не йдуть за Мною з 

любові, відійдуть. Мені достатньо буде побачити тих, хто об'єднався, хто любить Мене в істині, 

щоб потім сказати світові: це - Мій народ, це - Моє насіння. 

21 Запевняю вас, що ті з вас, хто підуть за Мною з усією вірою своєї душі, не будуть відчувати 

нестачі ні в воді, ні в хлібі, бо ніхто ніколи не був обманутий у своїй вірі. 

22 Я вже чую, як дехто запитує Мене в серці: "Учителю, коли це все буде?". І це тому, що ви 

відчуваєте страх, тому що ви тремтите, коли Я оголошую вам ці випробування. Але я кажу вам: 

Хто боїться, той не йде в пустелю, він залишається в місті, де йому легше переносити гніт, бо він 

звик до рабства і приниження. Але якщо він відкриє очі на істину, нехай серце його наповниться 

мужністю і вірою; якщо він піде в пустелю, нехай вирушить у прагненні до свободи душі своєї і 

миру серця свого. 

23 Ви запитуєте Мене, коли прийде цей суд? Кажу вам, що для одних воно вже настало, і що 

пізніше воно з'явиться для інших, поки ви всі не будете готові і не зміцнієте. 

24 Випробування приходять настільки непомітно, що часто ти навіть не усвідомлюєш, коли 

вони прийшли і коли закінчилися. Що станеться з вами, якщо я скажу вам дату, день і годину, коли 

їх чекати? 

25 Скільки з вас уже живуть у пустелі, про яку Я говорив вам сьогодні, живлячись новою 

манною. Це ті, кого, вигнаних з лона суспільства, недооцінили рідні та близькі. Це ті, кому 

відмовили у привітанні та зачинили двері на роботу. Це також ті, хто був засуджений як єретики, 

зрадники та відступники і викинутий з лона своїх Церков. 

26 Вони терпіли наклепи, злі погляди, приниження, насмішки та зневагу. Але вони терпляче 

переносили все це, знаючи, що нічого не втратили і здобули благодать чути Мене. 

27 Їм довелося відступити в "пустелю", але не в матеріальну пустелю, а в духовний притулок, 

хоча фізично вони продовжували жити там, де жили завжди. 

28 Там, у цьому духовному притулку, вони знайшли мир, якого раніше не знали, вони 

отримали задоволення, яких ніхто не давав їм раніше, і якщо спочатку вони відчували самотність, 

тому що не могли відчути Мою присутність, то сьогодні вони дякують Мені, тому що їм нічого не 

бракувало, і тому що ніхто не переміг їх. 

29 Життя насолод, яке вони вели раніше, залишилося позаду, все фальшиве, все наносне 

зникло. Бо прийшов час для них знайти істину і вчепитися за неї всіма силами свого єства. 

30 Блаженні люди доброї волі і віри, бо вони не стануть жертвами своїх ворогів. Моя сила 

стримує руку, яка хоче вбити їх, моє світло дивує того, хто підстерігає їх, щоб вони могли йти 

вперед, не зупиняючись, бо Земля Обітована чекає на них. У ньому приготований бенкет на той 

час, коли ви всі ввійдете в нього. 

31 Моє Слово торкнулося струн багатьох сердець, які сказали Мені: "Господи, ніхто не 

говорить істину так, як Ти, бо з тих пір, як ми пішли за Тобою в цьому часі, нам довелося пережити 
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суди наших ближніх, які були подібні до гіркого зілля, яке їв Твій народ в ніч визволення в 

Єгипті". 

32 Згадайте про свою віру, о любий народе, і ви побачите, як навіть ті, хто відкинув вас, 

прийдуть, щоб примножити ваші ряди. Бо і до них пролунає заклик, і їм буде запропонована 

можливість звільнитися від матеріалізованого і помилкового життя, щоб заповнити порожнечу 

своїх душ Божественною сутністю, яку в достатку дарує ця Праця. 

33 Заклик може прийти до всіх одночасно, але не всі можуть відповісти одночасно. Одні 

будуть готові перестрибнути, інші не зможуть, бо їхня душа ще не достатньо розвинута, щоб 

приступити до виконання своєї місії. 

34 Я кажу вам це для того, щоб - коли Я говорю вам про покликаних і вибраних - ви знали, що 

в кожний час багато покликаних і мало вибраних, бо Я вибираю тільки тих, хто підготовлений, а 

всім тим, хто був покликаний і не потрапив до числа вибраних, доведеться почекати деякий час, 

щоб бути покликаними знову. 

35 Хіба ви не пам'ятаєте, що Я не раз говорив вам, що Я стукав у двері ваших сердець і в 

перший, і в другий, і в третій раз, і що тільки тоді, коли ви прокинулися і підготувалися, ви 

поспішили відгукнутися на Мій заклик? Тому не впадайте у відчай перед обличчям тих, до кого 

доходить моє послання і хто не виявляє жодної зацікавленості. 

36 Виконуйте свою місію по донесенню мого слова і будьте задоволені негайним або більш 

пізнім результатом вашої роботи. 

37 Ви шукаєте в Моєму слові ту силу, якої, як ви відчували, вам бракувало, щоб відмежуватися 

від зла, яке існує у вашому житті, бо ви дозволили звичаям, звичкам, традиціям і порокам ваших 

предків укорінитися у ваших серцях. 

38 Зараз всередині вас розгорілася битва, бо голос совісті стає все більш виразно чутним. Але 

твоє серце все ще чинить опір цьому, бо у своїй прив'язаності до почуттів воно більше схильне до 

тіла, ніж до душі. 

39 Я благословляю вашу внутрішню боротьбу, бо вона є знаком того, що ви відчуваєте любов 

до Мене, що ви поступаєтеся правдою і справедливістю Моєму Слову. 

40 Бувають моменти, коли боїшся, що в тобі перемагає "плоть", бо твоя віра і любов ще слабкі 

перед спокусами. Тоді ви поспішаєте почути Мене, сподіваючись знайти в Моєму Слові необхідну 

зброю для боротьби з гріхом і темрявою. Ти приходиш розкаяний, скорботний, бажаючи, щоб Мій 

погляд не знайшов тебе, хоча знаєш, що ні на мить не втечеш від Мого погляду. 

Пізніше, коли ти приймеш у своє серце ніжність Мого Слова, ти дозволиш сльозам текти з 

невимушеністю, яка все більше і більше полегшує тягар твоєї душі. Тоді, нарешті, ти думаєш, що 

раз Я прийняв тебе з такою великою любов'ю, то це сталося тому, що Я не проник у твоє серце, не 

виявив у ньому всього того, що змушує тебе соромитися переді Мною. 

41 О ви, малі і слабкі діти, які ще не знають свого Вчителя! Що було б з вами, які шукають у 

Мене сили більше не грішити, якби замість слів прощення, підбадьорення, любові і мудрості Я 

приймав вас з осудом і судом, з докорами, погрозами і покараннями? Одного разу це закінчиться 

тим, що ви засумніваєтеся в цьому слові, а потім нестримно кинетеся в обійми матеріалізму. Тож 

не кажіть, що Мій погляд не знаходить вас у моменти, коли Я даю вам Своє слово через глашатая. 

42 Поглянь на цей натовп "працівників", служителів у цій справі: вони теж, як і ти, прийшли з 

серцем, повним страждань і розв'язаних пристрастей, вони теж були потрясені Моїм Словом і 

пізнали внутрішню боротьбу душі з плоттю, і вони теж думали, що Мій погляд не виявив їх серед 

натовпу людей, тому що Я не докоряв їм у Своєму Слові за їхні гріхи. 

Зараз вони тут, на моїй фермерській землі, мирно виконують завдання, яке я на них поклав. 

Тому що в їхні серця нарешті увійшла віра, тому що після бою в їхніх душах запанував мир і тому 

що вони зрозуміли, що їм ніколи не уникнути мого божественного погляду, який слідує за тобою, 

куди б ти не пішов. 

43 Вони все ще спокушають світ і плоть, і це служить для перевірки їхньої любові, віри і 

вірності, а також для того, щоб вони не заснули. Одні кидають виклик світові, а їхня духовна сила 

ще не настільки велика, щоб вберегти їх від усіх падінь. Це ті, хто падає і знову піднімається - ті, 
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хто сьогодні відходить, а завтра повертається, поки не настане день, коли вони більше не будуть 

слабкими і зможуть перебувати в істині до кінця. 

44 Я зроблю з вас, що прийшли сюди сьогодні, нових "працівників", які будуть сумувати через 

те, що ви не можете контролювати свої слабкості, навіть якщо вам зараз здається, що ви не можете 

бути комусь корисними. Тоді ви побачите, як диво стане реальністю у вашому єстві, бо ви станете 

свідками свого духовного перетворення. Тоді слабкий відчує себе сильним, а невіруючий - палким. 

45 Блаженні ті, хто, згрішивши, каються і плачуть, бо образили Мене. Блаженні вбогі духовно, 

бо Я прийшов підбадьорити їх і зробити їх переможцями над світом, гріхом, матеріалізмом і 

пороком. 

46 Завтра ви повинні будете засвідчити чудо вашого навернення і вашого оновлення. Завтра ти 

будеш відкритою книгою для своїх ближніх, і з її сторінок, тобто з твого минулого, ти витягнеш 

все світло досвіду і мудрості, набутого тобою в Моїй Справі, щоб запропонувати його своїм 

ближнім як стиглий плід твоєї боротьби, твоєї підготовки і твоєї перемоги. 

47 У тих країнах, у тих провінціях і селах, де люди прагнуть Мого приходу, де вони 

відчувають присутність Мого Слова, свідчення Моїх "працівників" зійде, як справжня небесна 

роса, на спраглі людські душі. 

48 Я вже говорив вам, що Мої свідки і послідовники будуть відкинуті, висміяні і переслідувані; 

але інші також повірять їм і благословлять їх. Це буде ще одна битва, яку я також благословлю. Бо 

там, де є боротьба, там будуть і перемоги. 

49 Для того, щоб усі люди Землі могли повірити в істинність цього послання, Я зробив так, 

щоб ті знаки, які були пророцтвами в давнину, були відчутні по всьому земному колу, пророцтва, 

які говорили про Моє повернення, стали видимими.  

Тому, коли ця Добра Новина дійде до народів, люди будуть досліджувати і вивчати все, що було 

сказано їм у ті часи, і з подивом і радістю виявлять, що все, що було оголошено і обіцяно про Моє 

повернення, вірно здійснилося, як і належить Тому, Хто має тільки одну Волю, одне Слово і один 

Закон.  

50 Я говорив вам у Своїх навчаннях, що життя - це Віа Долороса душі, і що це кінець її 

існування на землі. Це її Голгофа, на якій ви повинні прагнути взяти Мене за приклад, 

застосовуючи Мої приклади на практиці. 

51 Щасливі душі, які досягають вершини з вірою і чеснотами. У ту мить, коли вони відірвуться 

від своєї тілесної оболонки, вони відчують ласку Отця як нагороду за свою мужність і любов. Це ті, 

хто увійде у вічність не спіткнувшись. 

52 Моє слово в цей час допоможе людям зрозуміти весь сенс мого закону і мого вчення, і 

виконання, яке людина дасть їм, дасть їй блаженство - блаженство серця і мир душі. Бо душа 

знайде досконале блаженство лише в тому домі, до якого вона належить. 

53 Скільки у вас постійно є можливостей бути добрим і корисним ближньому. Кожен дім - це 

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

жадає милосердя і любові, і Я роблю вас сіячами, щоб ви дарували людям свою втіху і сіяли мир. 

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

завдання служіння і любові до ближніх у світі. 

55 Я навчив вас досконалої молитви, яка є істинною мовою душі, що виводить людину на 

прямий контакт зі Мною. 

56 Я дав вам дар Слова, яке є вираженням світла, що є в душі, і любові, що вміщує серце. 

57 Люди, які слухають Моє Слово: Не кажіть, що Я прошу від вас забагато, бо Я знаю краще за 

вас самих, на що ви здатні. 

58 Сьогодні ви відчуваєте себе слабкими, незграбними, нездатними і негідними, тому що ви 

досліджуєте свій внутрішній світ і виявляєте багато слабкостей, багато недоліків, які не дають вам 

відчути біль інших. Але спочатку Я зцілю вас, дам вам відчути Мій мир, підбадьорю ваше серце і 

очищу ваш шлях. Тоді у вас більше не буде ні страхів, ні сумнівів, ні відчуття неспроможності. 

59 Ось чому Я дозволив вам слухати Мене деякий час, щоб потроху підбадьорювати вас Моїм 

словом, не посилаючи вас поки що в провінції. Але коли ваші душі переймуться Моєю Сутністю, 
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вони більше не чекатимуть ні випробувань, ні знамень, бо отримають по натхненню те, що їм 

належить зробити. 

60 Моліться, люди, і коли ви будете молитися, Я виллю Свій мир на всі народи землі, 

благословлю ваші домівки і освітлю ваші шляхи. 

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

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

неможливим. До одних те, що Я пропоную, незабаром прийде, інших Я змушу чекати. Істинно, 

істинно кажу вам: не буде такого, хто не прийме Моїх доказів любові. Коли ця благодать прийде до 

кожного з вас, ви згадаєте Моє Слово, і тоді ваша віра зросте. 

62 Не впадайте у відчай, не проливайте сліз, вмійте чекати цієї години, виконуючи мої 

настанови, молячись і спостерігаючи. 

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

наповнюєшся Моїм спокоєм? Прагніть завжди бути зі Мною через повну практику Мого Вчення, і 

ви побачите, як Мій мир і світло візьмуть гору над вашими нещастями і пошестями. 

64 Зрозумійте, що ваші страждання не марні, але що перед вами стоїть завдання стати психічно 

і фізично стійкими, щоб ви могли увійти в число моїх сіячів. 

65 Той, хто хоче нести людям розраду, хто хоче підняти тих, хто впав, хто хоче дати силу 

слабким, повинен бути просвітлений світлом досвіду, повинен загартуватися в боротьбі і у 

випробуваннях. Жодна картина болю не повинна приводити їх у відчай, вони не повинні боятися 

невдоволення ближнього, вони не повинні тікати від будь-якого болю, коли руки тягнуться до них 

у бажанні милосердя. 

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

світла, прагнучи оновлення і одухотворення. Але щоб це натхнення дійшло до них, ви повинні 

покласти в їхнє серце справжній доказ братерства, вчинок, який є променем світла, що відводить 

темряву від того, хто страждає. 

67 Зрозумійте, що біль, який багато в чому супроводжував вас, був тим зубилом, яке 

внутрішньо формувало вашу душу для виконання нелегкої місії. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 252 
1 Люди, ви були свідками Моїх проявів у цьому часі. Ви готові його тлумачити і бути 

прикладом для "останніх". Ви знаєте причину Мого приходу, так само як і причину Мого відходу, 

коли настане призначена Мною година. 

2 Вам нема чого боятися світу, бо ви - Мої учні. Не тому, що ви смиренні, ви стаєте 

нужденними. Не плутайте смирення душі з убогістю тіла. Ви не втрачаєте своїх прав як люди, тому 

що ви спірити - навпаки, ви втрачаєте свої права як люди. Той, хто розуміє одухотворення і 

застосовує його у своєму житті, є господарем усього, що його оточує, і живе і насолоджується з 

більшою інтенсивністю, ніж той, хто бачить і розуміє тільки матеріальне. 

3 Одухотворені люди - це ті, хто в Третій Епосі по праву носитимуть ім'я "учні Христа" - 

люди, які вміють віддавати Богу те, що належить душі, а світу - те, що належить матерії, - люди, які 

з усіх законів роблять один, який полягає в любові до свого Творця і любові до Нього в своєму 

ближньому. 

4 Людина, підготовлена Моїм вченням, зможе виконувати надлюдські роботи.  

5 З його душі і тіла потече світло, з'явиться сила і міць, які дозволять йому здійснити те, що 

не під силу одному лише розуму.  

6 Ви досягнете цього ступеня піднесення за Моєю волею, улюблені люди, бо тоді кожна ваша 

справа буде свідченням Моєї істини. З ваших слів, як і з ваших молитов, а також з ваших рук, 

потече божественний бальзам зцілення, який буде блаженством і визволенням для фізично чи 

душевно хворих; з ваших слів буде витікати світло, яке приносить віру в душі, а ваша молитва буде 

тим засобом, яким душа захопиться, щоб сіяти добро на своєму шляху. 

7 Це майбутнє тих, хто йде за Мною і вміє тлумачити і слідувати Моєму вченню. 

8 "Пильнуйте" відтепер, щоб ваш розум ніколи не затьмарювався, щоб у випробуваннях, 

через які вам доведеться пройти, ви не зрадили того, у що ви сьогодні вірите. 

9 Скільки радості буде в цьому народі, коли він звільниться від своєї недосконалості і буде 

виконувати Моє слово згідно з Моєю волею. 

10 Зараз у вас є ще багато перешкод, які заважають вам просуватися до одухотворення. Ви 

знаєте, якими перешкодами є ваша роз'єднаність, схильність до зовнішніх культових дій та 

відсутність справжньої любові до ближнього. 

11 Ще не з'явився серед вас сильний, ідеалістичний і войовничий народ - народ, в якому 

людство може знайти порадника, лікаря, брата, вождя. Ще не з'явився серед вас народ, який у своїй 

єдності і братерстві нагадує неосяжний дім, сповнений миру, поваги і любові, в якому хліб одного 

є хлібом інших, а дах одного є дахом усіх. 

12 Де цей приклад? Коли ви боролися за такий ідеал? 

13 Те, що я говорю вам, люди, не є докором, це слова батька, який бажає тільки добра своїм 

дітям і який, щоб досягти цього, повинен показати їм їхні недоліки і допомогти їм виправити їх. 

14 Я залишуся на деякий час і дам вам слово. Я буду продовжувати робити в ній одкровення і 

розкривати те, що приберіг для цього часу, і в Своєму вченні Я буду продовжувати поширювати 

необхідне світло, щоб людство могло врятуватися від плутанини, що наближається. 

15 Я оголосив вам, що прийде час, коли ви побачите появу багатьох "спіритизмів", і що ви 

повинні будете навчитися розпізнавати, які з них засновані на істині, а які - на обмані. 

16 Ви побачите, як виникають помилкові прояви, що приписуються Мені; чутки про 

Божественних Посланців, що несуть у світ послання; секти під назвою "Сім печаток" і багато 

заплутаних і двозначних вчень. 

17 Все це буде наслідком великого духовного сум'яття, яке підготувало людство. Але не 

хвилюйтеся, а навпаки, живіть пильно і молитовно, тоді ви не піддастеся духовному сум'яттю, бо 

Моє Слово буде світлом у хвилини найбільшої темряви, яке змусить вас побачити Мою 

кришталево чисту і вічну істину.  

18 Зрозумійте, що зараз час навчання, настанов і одкровень. Не будьте легковажними чи 

недбалими, бо потім будете лити сльози за втраченим часом. 
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19 Розвивайте свою інтуїцію, щоб ваша душа відкрила вам завдання, яке вона взяла на себе. 

Дозвольте їй працювати в Моїй Справі, дозвольте їй виконати обіцянку, яку вона дала Мені і яка 

написана в її дусі. Якщо Я, ваш Учитель, обіцяв вам прийти в цей час, щоб висвітлити ваше 

існування Своїм Словом, то чому б учням не дотримати свого слова і не повернутися до Мене? 

20 Я не хотів здивувати вас своєю присутністю в цей час. Бо слово Моє було написане, і світ 

дізнався про Моє повернення. Нехай ніхто не дивується, що коли Я закликав його почути Моє 

вчення, то з наміром підтвердити йому ті дари і завдання, які Я вклав в його душу, коли послав її 

на землю. 

21 Виконуючи Свою обіцянку вам, Я дав вам доказ того, що Моє Слово виконується понад усе 

створене, щоб таким чином - коли прийде час завершити його серед вас - ніхто не міг сказати, що 

не знав цього, ніхто не міг сказати, що був здивований цим, і не міг відповісти, що не мав часу 

підготуватися до цього. 

22 Навчіться вже зараз поважати Мою Волю, виконуючи Мої накази і люблячи все, що Я даю. 

Хто любить Мене і виконує Мою волю, той є Моєю дитиною і Моїм учнем. Хто не шанує Мою 

Волю, а чинить свою, той Моя дитина, але не Мій учень, бо він не любить Мене і не бере Мене за 

приклад. 

23 У Своєму вченні Я даю вам стандарти, щоб ви могли перемагати як учні цієї справи, щоб ви 

не спотикалися і не робили помилок, які потім змусять вас гірко плакати. 

24 Я кажу вам і зараз, що ті, хто справді посіють це насіння з тією сердечністю, з якою Я 

довірив його вам, пройдуть свій шлях у мирі. Перед ними відчиняться двері, які були глухі до 

їхнього стуку; і хоча їм можуть чинити опір, вони ніколи не будуть переможені в битві, тому що 

їхня доброчесність допоможе їм витримати всі випробування. 

25 Ті ж, хто ігнорує голос своєї совісті, хто не підкоряється Моїм Словам і зраджує Мене, 

завжди будуть у владі своїх ворогів, будуть жити неспокійно і відчувати страх перед смертю.  

26 Чи справедливо, запитую Моїх учнів, що ви представляєте досконалий твір, подібний до 

того, який Я відкрив вам, людству таким чином, щоб його оцінили як відхилення, або щоб його 

вважали ще однією з доктрин і теорій, які виникли в ці часи як плоди пануючого духовного 

сум'яття? 

27 Чи буде правильно, якщо ви, яких Я так любив і навчав Своїм Словом, щоб ваше свідчення 

було чистим, потрапите в руки земного правосуддя як жертви своїх помилок, або будете 

переслідувані і розсіяні через те, що ваші сусіди вважатимуть вас шкідливими? Ви вважаєте, що 

моє вчення, якщо його правильно дотримуватися, може призвести до таких подій? Ні, учні. 

Дозвольте Мені говорити з вами так, бо Я знаю, чому Я це роблю. Завтра, коли Я вже не буду з 

вами так розмовляти, ви будете знати, чому Я говорив з вами саме так, і скажете: "Учитель точно 

знав, від скількох слабкостей ми будемо страждати. Ніщо не вислизає від Його мудрості". 

28 Я хочу, щоб після закінчення мого проголошення ви мали чітке уявлення про те, в чому 

полягає це вчення, щоб ви могли слідувати йому правильним шляхом; бо до цих пір серед натовпів, 

які чули моє слово, ще не з'явилися істинні спіритуалісти. Досі те, що ви практикували, не було 

спіритизмом, а лише вашим уявленням про те, в чому полягає Моя Робота, але це далеко від 

істинної духовності. 

29 Ви повинні бути сильними, щоб визнати перед собою, що ви заблукали; ви повинні взяти 

себе в руки, щоб виправити свої звички, і ревно прагнути до того, щоб істина і чистота цього 

вчення засяяли серед вас. 

30 Не бійтеся змінювати зовнішню частину ваших форм богослужіння і культу, якщо ви не 

спотворюєте суті Мого вчення.  

31 Я дам вам вашу нагороду, Я винагороджу все те, що ви робите в зусиллях і жертвах для 

поліпшення ваших справ так, як Я показав вам. 

32 Багато хто з вас досліджує мої прояви, щоб переконатися, чи це правда, чи ні. Але часто ви 

судите про нього за зовнішнім виглядом, замість того, щоб дослідити його зміст, і з цієї причини 

помиляєтесь. 
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33 Я бачив, як ви спостерігали за носіями Мого голосу навіть у найменших їхніх рухах, бачив, 

як ви дивувалися, коли бачили, що вони плачуть або є такими ж людьми, як і ви самі. Тоді твоє 

серце дало волю богохульству і заперечило істину Моєї проповіді. 

Я чув, як ви сказали: "Як вони можуть називати себе "підніжками для ніг" або глашатаями Ісуса, 

коли я бачив їх слабкими, жалюгідними і людськими, як і всі смертні?". 

О, ви, чуттєві душі, що шукаєте істину лише в тому, що можете побачити або помацати! І в ті 

дні люди засуджували Мене за те, що Я народився в бідності, і ображалися, коли бачили Моє тіло, 

що стікало кров'ю на хресті, і Мої вуста, що плакали. Бідні люди, які не могли збагнути таємницю і 

сенс кожного Мого вчинку. 

34 Тим, хто відчуває Мою присутність у своїй душі, достатньо сенсу Мого Слова, світла Моїх 

настанов, сяйва Моєї любові, втіхи Мого духовного милосердя. Це ті, хто закриває очі на все 

зовнішнє, щоб шукати Мене душею, - це ті, хто завжди йдуть за Мною. 

35 У тих, хто відчував присутність Бога в Слові Ісуса, суть жертовної смерті Вчителя 

залишалася як божественна печатка любові, так само, як і в цей час суть Мого Слова залишалася в 

тих, хто шукав Мене духом. 

36 Чи потрібно вам повторювати, що Моє Царство не від світу цього? 

37 Моє Слово в цей час нагадує вам про минуле, відкриває вам таємниці і сповіщає вам про те, 

що прийде. Вона виправить все те, що люди зігнули і визнали недійсним, бо Я, як Охоронець 

Істини, приходжу з мечем Своєї ревності і Своєї справедливості, щоб зруйнувати все неправдиве, 

розтрощити лицемірство і фальш, щоб знову вигнати торговців з храму Істини. 

38 Зрозумійте, що вам не потрібно шукати істину в книгах, порадах чи заповідях людей, щоб 

досягти свого спасіння. 

39 Вам усім треба спасатися, я не відкриваю того, хто вже стоїть на твердій землі. Ви - 

вигнанці посеред бурхливої ночі, в якій кожен бореться за власне життя, не думаючи про 

ближнього, бо його життю загрожує небезпека. 

40 Істинно ж кажу вам: Я - єдиний ваш Спаситель, що знову приходить шукати тих, хто 

заблукав, бо зійшов зі шляху навігації, яким є Закон. Я освітлюю ваш шлях, щоб ви вийшли на 

берег тієї благословенної землі, яка чекає на вас, бо вона тримає в своєму лоні безмежні скарби для 

духу.  

41 Дозвольте Моєму Слову, люди, зробити ваше серце люблячим, щоб завтра ви могли любити 

своїх ближніх і бути з ними в їхньому болю, так само, як Я був з вами в ці години випробувань. 

42 Допоможи гілкам дерева, яким є це вчення, рости і поширюватися по світу, даючи плід і 

тінь кожній голодній і втомленій людині, яка ходить по землі. 

43 Я - дерево, а ви - плід, через який людство має пізнати Мене. 

44 Якщо у ваших справах буде солодкість і життя, то ви вірно свідчитимете про Того, Хто 

навчив вас і дав вам життєдайну кров любові та істини. 

45 Вчення, яке Я дав вам у цій Третій Ері, є Новим Заповітом, який буде об'єднаний з 

Заповітами минулих часів, бо ці три складають одне одкровення. 

46 Моє світло осяє уми людей, яким судилося об'єднати всі мої вчення в єдиній книзі. 

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

плями. 

48 Розбіжності, які досі існували між цим народом, їхні суперечки і їхні розбіжності зникнуть, 

коли ви заглибитеся в цю книгу і нарешті зрозумієте істину моєї роботи. 

49 Сьогодні ви не усвідомлюєте наслідків, до яких призводить ваша роз'єднаність. Але істинно 

кажу вам, завтра ви будете проливати сльози в результаті. Скільки разів я просив вас про єднання 

думок, богослужінь, душ. Скільки з вас не прислухалися до Моїх божественних порад! 

50 Я надихнув вас створити народ і дав вам ім'я "Новий Ізраїль". Я дав вам різні місії і 

завдання, щоб ви могли розраховувати на всі необхідні елементи на вашому шляху і у ваших 

починаннях, як це сталося з Ізраїлем в Першу Еру, коли вони перетнули пустелю в прагненні до 

Землі Обітованої. Але досі ви не намагалися зрозуміти мої накази, не бажали замислитися над 
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прикладом єдності, який цей народ залишив у письмовій формі - незгладимий приклад. Бо саме 

їхня злагода та єдність дозволяла їм долати удари долі, які зустрічалися на їхньому шляху. 

51 На вас чекає нова земля обітована, але ви все ще далекі від неї. Ви зараз перетинаєте 

безкрайню пустелю, ви залишили позаду фараонову неволю і вже отримали Закон. Але ви ще не 

зовсім відмовилися від ідолопоклонства і, самі того не усвідомлюючи, іноді поклоняєтеся 

Золотому тельцю. 

52 Вам доведеться пережити випробування, протистояння і переслідування, щоб ви могли 

прокинутися від сну. Тоді ви неодмінно будете готові виконати Мої накази і будете натхненні 

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

Заповіту для дотримання Закону. Бо випробування пробудили їх до світла. 

53 Скинія твоя буде тепер твоїм духом, а ковчегом заповіту твоїм - сумління. Там буде Закон 

Мій і буде освітлювати дорогу народу Господньому. 

54 У наш час не з'явилася людина, яка б пішла слідами Мойсея, просуваючи цей народ і 

заохочуючи його віру чудесами. Але з невеликою підготовкою ви могли відчути духовну 

присутність Іллі, який направляв, підбадьорював і надихав вас у цій подорожі. 

55 Сльози нині навертаються до народів, що слухають Мене. Я один знаю причину їхніх 

ридань, я один знаю всі перешкоди і труднощі, з якими вони зіткнулися на своєму шляху і які їх 

зупинили. 

56 Вистоюйте, народе, будьте вірні, і ви побачите, як падуть перешкоди. Моліться і працюйте з 

дедалі більшою правдивістю, чистотою і досконалістю, щоб у вашій місії ви могли знайти розраду і 

силу, необхідні для того, щоб з терпінням переносити життєві перипетії. Якщо ви будете йти цим 

шляхом, то, коли ви найменше будете про це думати, ви побачите, що шлях вирівнявся, а камені 

спотикання зникли. 

57 Ви - мої поля, на яких поки що пшениця росте разом з бур'янами. Ще не настав час жнив. 

Але коли він прийде, будуть оцінені справи кожного з вас. Тоді Я залишу на землі добрих учнів і 

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

58 Дивіться і запам'ятайте мої слова. Не будьте самовпевненими, тому що ви отримали від 

Мене дуже великі доручення і завдання - думаючи, що Моя справедливість ніколи не досягне вас. 

Згадайте Давида і Соломона, які були великими перед своїм народом, заснули у своїй величі, 

порушили закон і побачили, як Моя Божественна справедливість обрушилася на них - невблаганно 

і мудро - в той час як вони вірили, що оскільки їх так любить Отець, вони ніколи не будуть 

страждати від Нього. 

59 Подумайте, о люди, про нові покоління. Подумайте про своїх дітей, як це робили патріархи, 

коли готували свої народи до приходу Месії. 

60 Моліться за тих, хто ще не прийшов. Готуйте їм дорогу через милосердя і любов. 

Зрозумійте, що у них будуть ще більш високі місії, ніж у вас, і що буде добре, якщо вони знайдуть 

шлях одухотворення, яким будуть слідувати. Яким буде цей слід? Твого життя, твоїх справ. 

61 Чому ти завжди змушуєш Мене приходити з докорами? Я приходжу до вас з любові, бо 

бачу, що ви несете біль у своїх серцях і хочу вас утішити. Бо Я хочу, щоб ви несли Мій мир у своїй 

душі. 

62 Іноді Я відкриваюся вам як Суддя, іноді - як Батько, але завжди - як Учитель. Серед цих 

трьох проявів у вас є Божественна Сутність, яка єдина: Закон, Любов, Мудрість. Це Трійця, яка 

присутня в Моєму Дусі. 

63 Закрийте очі і відпустіть душу, щоб вона могла інтенсивно пережити ці хвилини 

спілкування зі своїм Учителем. Нехай вона оселиться поруч зі Мною, як ті, що йшли за Вчителем у 

Другу Епоху по сільських дорогах, по долинах, по селах, по берегах річок і по пустелях, щоб не 

пропустити жодного Його вчення. Тоді ви зможете зрозуміти образний сенс, в якому Я іноді 

говорю, коли Я використовую матеріальні речі землі, щоб символізувати для вас духовне і 

принести його в межах вашої духовної досяжності. Ви побачите, як Моє Слово приносить у вашу 

душу Царство Небесне. 

64 Приходьте, людство, щоб Я міг наставляти вас. Чи ви хочете, щоб це був біль, який 

продовжує вчити вас протягом усього життя? 
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65 Приїжджайте до моїх маєтків, щоб засіяти поля братерством. Запевняю вас, що мої землі не 

підведуть вас, як і весь світ. 

66 Ось він, шлях, прямо перед твоєю душею, запрошує тебе йти ним і більше ніколи не 

зупинятися. Бо кожен ваш крок на ньому буде кроком, який наближає вашу душу до ідеального 

дому, що чекає на вас. 

67 Час дуже короткий, протягом якого Я все ще буду серед вас і говоритиму з вами в цій 

формі, і Я хочу, щоб ви навчилися заробляти заслуги, щоб в ці останні роки Моє Слово рясніло 

через цих носіїв голосу. 

68 Як божественні прояви можуть стати нагородою за ваші заслуги? Через вашу віру, вашу 

відданість і ваше одухотворення - через любов, що панує в лоні народу, через милосердя, що 

практикується, через любов до істини. 

69 Істинно кажу вам: якщо ви не об'єднаєтеся, як на те Моя воля, то людство розпорошить вас, 

і воно вижене вас зі свого середовища, коли побачить, що ваше життя відхиляється від того, що ви 

проповідуєте. 

70 Що станеться, коли люди дізнаються, що в кожній громаді існує своя форма поклоніння і 

свій спосіб практикувати Моє вчення? Вони не зможуть зрозуміти, що це я вам доручив. 

71 Я довіряю вам останні три роки мого прояву, щоб ви працювали для об'єднання цього 

народу - об'єднання, що охоплює як духовне, так і зовнішнє, щоб ваша робота, наповнена 

гармонією і одностайністю, стала найбільшим доказом того, чому в різних місцях зустрічей і в 

різних куточках країни навчив вас усіх один Учитель: БОЖЕ.  

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 253 
1 Моя присутність у цей день - це присутність судді. Моє світло проникає у святилище 

вашого єства. 

2 Я приходжу, щоб приймати, але також і віддавати, щоб приймати плід доброго насіння і 

давати вам нове насіння, щоб сіяти його. 

3 Ви приходите до Мене, щоб подякувати Мені за отримані блага і за добрий результат ваших 

праць на духовному шляху. Деякі приходять до Мене з покаянням. Це ті, які приносять тягар 

якогось покаяння і тремтять і сповнюються страху при голосі моєї правди. Одні, як і інші, просять 

мого прощення і моляться, щоб їм не бракувало засобів до існування в прийдешні часи. 

4 Сьогодні з вами починається рік, рівно передостанній мого проголошення через людську 

здатність розуміння, і цілком природно, що моє слово повинно проявити себе, вимагаючи 

справедливості по відношенню до людей, які отримували ці вчення протягом тривалого часу. 

5 Вогнем любові і справедливості Я дам вам зрозуміти Моє вчення, яке було записане у 

вашому дусі від початку, щоб завтра ви знали, як свідчити про цю істину. 

6 Усі Мої справи записані Мною в книзі, що називається "Життя". Кількість її сторінок 

незліченна, її безмежна мудрість не доступна нікому, окрім Бога, який є її автором. Але в ній, на 

кожній її сторінці, є стислий виклад, в якому Отець представив кожну Свою роботу в доступній 

формі, щоб зробити її зрозумілою для кожної здатності розуміння. 

7 Ви теж постійно пишете книгу свого життя, в якій залишаться записані всі ваші справи і всі 

ваші кроки на всьому шляху розвитку. Ця книга буде написана у вашій душі і стане тим світлом 

знань і досвіду, яким ви завтра будете освітлювати шлях своїм молодшим братам і сестрам. 

8 Ви ще не можете нікому показати свою книгу, бо навіть не знаєте її змісту. Але незабаром у 

вашому єстві стане світло, і ви зможете показати своїм ближнім сторінки, які говорять про ваше 

розкриття, про вашу спокуту і про ваш досвід. Тоді ви будете відкритою книгою для людей. 

Блаженні ті, хто робить свою місію власною. Вони відчують, що піднімаються сходами, які бачив 

уві сні Яків, - духовним шляхом, що веде істот у присутність Творця. 

9 Приймайте всі життєві випробування з любов'ю, знаючи, що вони є уроками, які просвітять 

і зміцнять вашу душу для проходження довгого шляху, який їй ще належить пройти. Чим більшим 

буде ваше розуміння, тим більшою має бути ваша любов до Того, Хто послав вас на шлях боротьби 

за досконалість і Хто завжди підтримував вас у ваших випробуваннях. 

10 Я випробовую вас, Я страждаю вас і Я суджу вас. Але разом з тим, я вас підтримую, я вас 

прощаю і я вас піднімаю. Ніколи жодна душа не буде розчарована в Моїй присутності, бо в Мені 

немає несправедливості. 

11 Благословляю вас, натовпи людей, які навчилися чути Мене в тиші і стримувати ридання, 

які виривають у вас тернистий шлях. Твої вуста мовчать, щоб не почути жодного нарікання, 

натомість твоє серце благословляє Мене. Як же Отець не благословити вас у свою чергу, який 

відчуває себе настільки зрозумілим своїм творінням? 

12 Світло зараз поширюється по всій вашій душі. Це час, коли темні тіні відходять від людей, 

яких я зараз шукаю і об'єдную. 

13 Багато поколінь складає цей народ, і від кожного з них я приймаю в цей день їхню данину, 

тобто плоди їхньої праці, щоб кожен отримав винагороду відповідно до своїх справ, своїх зусиль і 

цілей. 

14 Той, хто бажає почестей і похвал світу, може отримати їх тут, але вони будуть 

недовговічними і не принесуть йому користі в день його входження в духовний світ. Той, хто 

прагне грошей, може отримати тут свою винагороду, бо це було те, чого він прагнув. Але коли 

прийде година, коли він повинен буде залишити все тут, щоб пристосуватися в потойбічному світі, 

він не матиме ні найменшого права претендувати на будь-яку винагороду за свою душу, навіть 

якщо буде вважати, що багато зробив для блага милосердя. 

Навпаки, той, хто завжди відмовлявся від лестощів і послуг, хто любив своїх ближніх чисто і 

безкорисливо, відкидаючи будь-яку матеріальну винагороду, хто був зайнятий сіянням добра і 

отримував задоволення від здійснення справ любові, - той не буде думати про винагороду, бо він 
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буде жити не для власного задоволення, а для задоволення ближнього. Яким же великим буде його 

мир і благословення, коли він опиниться в лоні свого Господа!  

15 Треба дати деревам вирости, щоб впізнати їх за плодами. Тоді настане судна година, коли у 

вогні Моєї праведності любові будуть знищені всі ті, хто давав отруйні плоди людям, і тільки ті 

будуть високо шановані, хто давав плоди життя і здоров'я. 

16 Так само будуть судимі релігійні громади і всі секти, які існують на землі - таким чином, що 

залишаться тільки ті, хто любить і слідує істині, а всі ті, хто приховує її за завісою брехні, фальші і 

лицемірства, зникнуть. 

17 Є тільки один закон, а отже, тільки один спосіб його виконання. Це той, кого ви всі повинні 

шукати, щоб бути духовно об'єднаними. 

18 Ви, хто чує Мій голос, судите себе внутрішньо в цю мить. Ви запитуєте себе, чи високі ваші 

ідеали, чи чисті ваші справи. Запитайте себе, чи ви вже достатньо підготовлені, щоб після мого 

відходу знати, як залишитися серед людей, як патріархи, пророки і апостоли. Ви запитайте себе, чи 

ви вже одухотворили себе, чи ви відповідаєте імені "спіритуаліст", яке Я дав вам, щоб 

ідентифікувати себе. 

19 У 1948 році цей народ потряс землетрус. Саме поштовх моєї справедливості розбудив вас, 

як і в усі часи, коли ви впадали в летаргію фанатизму або рутини. 

20 Якби ви спробували зрозуміти сенс мого нового послання з початку мого прояву в цьому 

часі - скільки болю, скільки суперечок і скільки внутрішньої боротьби ви б позбавили себе! Але ви, 

як завжди, схилилися до зовнішнього культу, який заперечує свободу і піднесення душі. Тому 

прийшов час поставити межу вашим помилкам. Ви спірити? Тоді ви повинні довести це у своєму 

поклонінні, у своєму житті і у своїх стосунках один з одним. 

21 У той час як одні пробудилися і зрозуміли, що таке істина, і взялися за роботу по 

одухотворенню, інші, чіпляючись за свої звичаї, чіпляються за свої символи, за свої культові 

форми і за свої звички, кажучи, що Я показав вам всі ці символи, і тому вони для них є законом. 

22 Сварка спалахнула, але це вже не вперше відбувається серед навченого Богом народу. Уже в 

Першу Еру в одній із заповідей, продиктованих Богом на вершині гори Синай, Я наказав людям не 

використовувати ніяких зображень, які б уособлювали Божественне, і водночас дав їм зрозуміти, 

що істинне служіння Богові полягає у виконанні того закону, який повністю зводиться до любові 

до Бога і любові до ближнього. 

23 Тим не менш, народ створював нескінченні традиції і з кожним днем збільшував свій 

фанатизм і ідолопоклонство. Тепер символ був уже не смислом-образом, через який він отримував 

пояснення чогось вищого, а об'єктом ідолопоклонства і поклоніння. 

24 Мені необхідно було прийти у світ, щоб показати вам шлях, з якого ви все далі і далі 

віддалялися. Але коли священики і фарисеї зрозуміли, що Я прийшов не для того, щоб 

проповідувати традиції, вони звинуватили Мене і сказали народу, що Моє Слово суперечить 

Закону Мойсея. Тоді піднявся Мій голос, щоб відповісти лицемірним представникам Закону, що Я 

прийшов не проти того, що призначив Отець, але щоб дати йому виконання Своїм життям - що те, 

що Я хотів викорінити з сердець, - це непотрібні традиції і обряди, через які вони забули 

виконувати Закон, тобто: любити Бога і любити один одного. 

25 Чи не вважаєте ви правильним, що сьогодні, коли ви живете в час Святого Духа, Я повинен 

вичистити з ваших сердець все те, що ви внесли в цю роботу, яку ви знаєте як спіритизм, з точки 

зору традицій і зовнішніх форм поклоніння. 

26 Це правда, що на початку кожного з трьох одкровень, які Бог дав людству, вам були 

дозволені деякі символи і акти поклоніння, щоб полегшити ваше розуміння і набуття 

божественного вчення, але не для того, щоб ви зберігали їх назавжди, і тим більше не для того, щоб 

ви поклонялися їм. Це завжди було причиною вашого духовного застою і причиною того, що Я 

приходив у всі часи, щоб відвернути вас зі згубного шляху і вивести на істинний шлях світла. 

27 Сьогодні Я не відкидаю того, що постановив у минулі часи, але вчу вас підкорятися цьому, 

надаючи вашому життю і вашим справам вищого ступеня духовності, яка також є правдивістю. 
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28 Отже, коли Я перестану говорити з вами в цій формі, у вас більше не буде бажання ні 

матеріальних об'єктів, ні обрядів і формальностей, бо ви вже звільнитеся від ідолопоклонства і 

матеріалізму, щоб разом з Духом шукати присутності Отця, Який також є Дух. 

29 Ви незабаром опинитеся в середовищі людей, які втомилися від зовнішніх культів і 

втомилися від їх релігійного фанатизму. Тому я кажу вам, що послання одухотворення, яке ви 

донесете до них, досягне їхніх сердець, як свіжа і освіжаюча роса. 

30 Невже ви думаєте, що якщо прийдете до них з фанатичними культами і способами дій, які 

суперечать одухотворенню, то світ визнає вас носіями божественного послання? Істинно кажу вам, 

що вас приймуть за фанатиків нової секти! 

31 Зважаючи на ту ясність, з якою Я говорю з вами, є такі, що кажуть Мені: "Учителю, як це 

можливо, щоб ми відкидали багато обрядів, які Роке Рохас залишив нам у спадок? На це я вам 

скажу, що для цього я і навів вам той приклад з "Другої Ери", коли дав зрозуміти людям, що заради 

дотримання обрядів, формальностей, традицій і свят вони забули про Закон, а це головне. Я нагадав 

вам про цей вчинок вашого Вчителя, щоб ви зрозуміли, що і сьогодні слід забувати традиції і 

обряди, навіть якщо ви навчилися їм від Роке Рохаса, як народ успадкував їх від Мойсея. 

32 Я не хочу сказати, що вони навчили вас чомусь поганому - ні. Вони були змушені лише 

вдаватися до символів і дій, які мали б допомогти людям зрозуміти божественні одкровення. Але 

як тільки ця мета була досягнута, необхідно було усунути будь-яку нині непотрібну форму 

поклоніння або алегорії, щоб дозволити засяяти світлу істини. 

33 Від вас Я вимагаю щирості - від носія голосу, який передає Моє Слово, починаючи з 

останнього з "дітей-учнів". 

34 Найбільша відповідальність лежить на тих, хто голосує, бо саме їхніми вустами я 

проголошую закон. Але вони не зрозуміли своєї відповідальності. Я їм кажу: Прокиньтеся! 

Почуйте голос своєї совісті! Погляньте на цей народ - неосвічений, спраглий до Мого слова - 

одягнений у смиренність і сприйнятливість до того, що ви йому пропонуєте. Що було б з вами, 

якби народ повстав і зажадав від вас підготовки і одухотворення? І скільки б вона мала на це 

підстав і права, адже йдеться про її віру, її душу, мир на землі і шлях до вічності. 

35 Носії голосу, передавачі Мого Слова, пророки Третьої Епохи: не ваша незграбність, не ваша 

незрілість, не ваша бідність є перешкодою для того, щоб Я відкрив Себе людству через ваше 

посередництво; це ваш гріх і ваша непідготовленість обмежують значення Мого Слова і 

приховують Істину, яку Я приніс Своєму народові. 

36 Істинно кажу вам: хто не відчуває в собі сили одухотворити себе, нехай краще тримає уста 

свої закритими і не додає неправди до істини. Бо натовп, що слухає його, ще не вміє відокремити 

зерно від полови, тобто брехню від правди, зайве від істотного. 

37 Моє Слово суворе і однозначне. Але подивіться, навіть цей прояв має колись кінець, і 

необхідно, щоб ваша найкраща робота стала вінцем тієї духовної роботи, яку я вам доручив. 

38 Знай, що це слово, яке вийшло з Твоїх уст, є тим духовним посланням, яке руйнує царства, 

імперії і престоли, щоб Царство Небесне, яке є Царством любові, миру і справедливості, увійшло в 

душі людей. 

39 До інших народів Я послав посланців Свого Слова. Моліться за них і надавайте їм сили 

своїми думками. Вони піднімуть насіння і об'єднають натовпи, які, одухотворені, об'єднаються з 

вами узами братерства і взаєморозуміння. 

40 Я готую нових посланців Мого Слова, які так само нестимуть цю Добру Новину в інші 

вітчизни. Над усіма Я простягаю мантію Свого миру. 

41 Час, в якому ви живете, - це час переходу, розвитку, випробувань, змін і несподіванок. 

Живіть пильно, пильнуйте, моліться і тримайтеся мого закону. 

42 Сьогодні є боротьба, сьогодні є заслуга, сьогодні є страждання, боротьба і праця. Завтра, 

коли ви всі будете зі Мною, коли ви досягнете досконалості душі, ви матимете свій дім у лоні 

Отця, куди все йде і де зберігається все, що досягло своєї досконалості, - "лоно", яке містить 

мудрість, досконалість і славу, яку ви не можете собі уявити тут. 

43 Моє Слово - це шлях, істина і життя, яке веде вашу душу до землі обітованої. Приходьте до 

нього, не збивайтеся зі шляху, любі люди. 
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44 Мій промінь світла осідає на горі, звідки Я запитую вас: чому ви все ще біля її підніжжя, 

чому ви ще не зуміли піднятися на неї? 

45 Багато хто чує Мене з великою радістю в серці. Але деякі, почувши Моє слово, охоплені 

великим смутком. Це ті, хто, як Ізраїль в Єгипті, відчуває себе рабами. Вони все ще несуть у собі 

рубці від ударів батогом, і їхній голод - це голод до свободи і до світла. 

46 Знайте, що саме за вами я прийшов, бо бачив вас голодними і спраглими справедливості, 

свободи і любові. 

47 Прийдіть і почуйте цей голос, який вселить у вас мужність, наповнить вас силою і 

просвітить, щоб ви відвернулися від фараона і пішли з його земель, де ви були ув'язнені, поранені і 

принижені. 

48 Підніміть очі і споглядайте божественну гору, яка запрошує вас піднятися на неї. Ідіть до 

неї, вірте, що дійдете до вершини, зробіть перші кроки, підніміться вгору, і незабаром ваша радість 

буде великою, коли ви відчуєте, що кайдани, які вас тримали, і ярмо, яке вас пригнічувало, 

залишилися позаду. 

49 О люди всіх часів! Видаліть невдячність зі свого серця, щоб ви могли по-справжньому 

відчути мир вашого Отця. 

50 Так сліпі прозрівають, втомлені знаходять сили, кульгаві ходять, хворі одужують, 

стражденні співають від радості. 

51 Я об'єдную свій народ і підтверджую його духовну місію перед людством. З ізгоїв Я роблю 

людей, які приносять користь ближнім, а тих, хто вважав себе позбавленим спадщини, - пророками 

і лікарями душ. 

52 Саме ви повинні стати свідками Мого приходу в цю Третю Епоху. Я знаю, що країни і 

провінції потребують вашого свідчення. Але знайте, що коли ви вирушаєте в дорогу, то тільки для 

того, щоб довести, що ви - діти Світла. 

53 Я хочу, щоб ви заздалегідь усвідомили духовну велич місії, яку я на вас покладаю в цей час. 

Тільки тоді ваша душа усвідомить відповідальність своєї місії. 

54 Але якщо ви вважаєте, що Я повинен чекати, поки вам буде завгодно, щоб ви підготувалися, 

щоб принести це послання світла у світ, то ви глибоко помиляєтеся. Бо це Я викупляю людей і 

спасаю їхні душі. Ви будете лише першовідкривачами, провісниками, пророками, служителями. 

Заради виконання цих завдань Я вчу вас. 

55 Я вклав сутність у серце кожного учня. Ця сутність буде присутня у ваших думках і 

молитвах, у ваших словах і у ваших справах любові. 

56 Хіба ти не пам'ятаєш, що Я велів тобі бути духовним запахом між людьми? 

57 Чого ще можна бажати на землі, як не бути порадниками, провідниками і лікарями душ тих, 

хто цього потребує? 

58 Милосердя - одна з найпрекрасніших квіток любові, і саме цю квітку Я хочу розкрити у вас, 

щоб ви поширювали її пахощі серед своїх ближніх. Істинно кажу вам, якщо ви маєте ідеал або 

бажання надати величі своїй душі, Я пропоную вам шлях милосердя. Я пропоную вам цей шлях, 

мало пройдений людьми, щоб ви піднялися ним до Мене. 

59 Я хочу, щоб ви дійшли до кінця цієї подорожі із задоволенням від того, що були вірними у 

слуханні мого вчення. Моє Слово зміцнює вас, щоб ви могли продовжувати свій шлях твердими 

кроками до кінця шляху. 

60 Багато спокус і перешкод з'явиться на вашому шляху в останні дні Мого прояву, тому Я 

попереджаю вас і закликаю вас бути пильними, щоб ви могли дивитися і молитися. 

61 Будь сильним, о народе, і випробування пройде. Бо якби ви не залишилися слухняними і 

вірними і впали в спокусу, то створили б для себе нескінченний ланцюг випробувань, які 

збентежили б розум багатьох і зруйнували б віру багатьох сердець. 

62 План вашої місії вже розроблений і ви не повинні від нього відступати. 

63 Я говорив вам, що коли Я покладу край Моїм словам, Я дам вам достатньо часу, щоб 

підготуватися, вчитися, роздумувати і здійснювати Моє вчення серед вас. Коли Я виявлю, що Мій 
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народ одухотворив себе, Я відкрию шляхи, якими ви повинні вийти і принести послання світла, яке 

Я довірив вам, щоб зробити відомим людству. 

64 Ясний і простий план, який Я розробив для вас, щоб ви ні в якому разі не переробляли і не 

змінювали його, якщо хочете називати себе спіритуалістами. 

65 Той, хто бажає мати владу навертати своїх ближніх - владу зцілювати хворих, якої ви ще не 

відчували, і силу творити чудеса, - буде вірний Моєму Закону і відданий Моїм заповідям, тоді він 

ніколи не залишиться без натхнення і сили здійснювати великі справи, сповнені любові і мудрості. 

66 Той, хто нехтує духовними дарами і плодами, що приходять від чистої практики Мого 

Вчення, бо більше спокушається похвалами і матеріальними винагородами, насичує себе суєтою і 

помилковими задоволеннями, які не живлять душу. Це те, що він любить на землі, і те, що він 

шукав у моїй роботі, і я дарую йому це отримати. Але істинно кажу вам: ті, хто не здійснить того, 

що Я передбачив, хто залишиться в застої і не відмовиться від свого фанатизму, від свого 

марнославства і від своїх матеріальних бажань, стануть тією перешкодою, яка не дозволить 

просунутися тим, хто любить Мої постанови і щиро бажає їм підкорятися. 

67 Якими словами або приводами відповідатимуть Мені ті, хто не підкоряється Моїм наказам, 

коли Я покажу їм людей, які залишаються в застої, в полоні фанатизму і непотрібних традицій, - 

коли Я покажу їм народи, які повинні продовжувати чекати приходу апостолів Третьої Ери? 

68 Це промовляє до вас Моя любов - Моє світло, що невпинно пильнує вас, що застерігає вас, 

аби ви не набули чаші страждань замість духовного поступу. 

69 Я готую вас до того дня, коли буду говорити з вами востаннє. Бо з цього часу для цього 

народу все зміниться в духовному плані. Тому Я давно говорив вам, щоб ви не були 

традиціоналістами і консерваторами зовнішніх форм, щоб ви не робили зі своїх богослужінь 

звичаїв або звичок, які потім не зможете вирвати зі своїх сердець. 

70 Ви вважаєте, що все має тривати до нескінченності в такому ж вигляді? Ви думаєте, що ви 

все життя будете об'єднані цими місцями зустрічей? Ні, люди, необхідно, щоб усе, що ви мали 

дотепер, зникло з ваших очей, щоб ви відчули, як з'являється світло істинного одухотворення. Досі 

ви не зрозуміли ні сенсу Мого послання, ні мети цієї роботи. 

71 Щоправда, "перші", через брак вчення і настанов, не змогли збагнути сенс одкровення, яке 

їх здивувало. Але ви, що належите до "останніх" - до тих, хто повинен був засвідчити кінець цього 

періоду, - чи вважаєте ви правильним, що ви повинні зберігати помилки "перших", і що ви повинні 

продовжувати залишатися в невіданні про сенс цього послання, подібно до того, як не знали його 

ті, хто тільки бачив світанок Третьої Ери? 

72 Ні, твоє серце підказує мені. Кажу вам усім, що це переконання, яке ви маєте в ці хвилини, 

не повинно залишити вас у годину ваших спокус. Не забувайте, що я кажу вам у цей день, що за 

ваш послух і щирість ви будете мати мир у ваших домівках і на всіх дорогах, якими ви 

подорожуєте. 

73 Зробіть все можливе, щоб увійти підготовленими і сильними в час сум'яття, який 

наближається. Не збільшуйте своїм сум'яттям ті, які викликають секти, церкви, філософії та 

доктрини, коли настає час для всіх зректися істини. 

74 Я хочу, щоб цей народ, навчений Мною в духовній формі, увійшов у цей час спокійно, 

свідомо, пильно і смиренно, і щоб його присутність була променем світла і подихом заспокоєння в 

цій бурі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 254 
1 Я приходжу, щоб приймати і віддавати, Я приходжу, щоб почути вас і щоб ви почули Мене. 

2 Незліченну кількість разів Я називав Себе Отцем і Вчителем. Сьогодні Моя воля показати 

Себе як Суддю, бо Я довірив вам рік, від якого вимагаю від вас плодів. У вічності цей період - 

лише мить. Але справи, які звершуються вами в ній, залишаються записаними в книзі, в якій ви 

записуєте історію свого життя. Ця книга, написана вашим духом, збереже слід вашої боротьби за 

досягнення мети, і саме її ви передасте верховному судді. 

3 Сьогодні ви показуєте Мені лише сторінку, яка представляє крихітний проміжок часу, за 

який ви зробили крок вперед на шляху розвитку. 

4 У міру того, як ви будете підніматися, ваші справи будуть досягати більшої досконалості, і 

ви будете осягати Мою Роботу все глибше і глибше. Для цього Я надихаю вас довіряти Моїм 

обітницям, Я піднімаю вас, Я пробуджую вас і Я зцілюю вас. 

5 Я хочу отримати ваш плід, бо ви здобули його через ідеал любові, через зусилля і з наміром 

догодити своєму Отцеві. Ви вистояли у важких випробуваннях, пройшли через каміння. Очі твого 

тіла заплакали, і душа твоя також ридала. 

6 Твої вуста мовчать, і душа в цей момент не скаржиться, і всю гіркоту, яку ти отримав, ти 

перетворюєш в надію на Мене і прощення для своїх ближніх. Благословляю вас на послух. 

7 Ти відчуваєш, що прокидаєшся до нового дня, що робиш крок уперед, і відтоді твій дух ще 

більше просвітлюється, і ти краще розумієш Мене. Ви також правильно вимірюєте свою 

відповідальність, яку взяли на себе перед Отцем і перед світом. 

8 Сьогодні ви знаєте, що час - це дорогоцінний скарб, який не можна марнувати, а ваші дари - 

це як коштовності, які не можна ховати. 

9 Час темряви і невігластва для вас закінчився. Сьогодні, як апостоли, ви знаєте, що ви 

говорите, що ви робите і що ви думаєте, і ви прагнете заслужити собі право на Мої блага. Ви 

живете серед світла, і якщо хтось засліплений ним, то це через відсутність ясності в його погляді. 

10 Я виливаю Свою благодать на всіх однаково, але кожен отримує її відповідно до своєї 

духовної підготовки і піднесення. 

11 Я нині отримую результат роботи втілених істот, бо земне життя вимірюється часом. Коли 

ви ввійдете в духовне життя, то зрозумієте, що вічність не можна виміряти ні годинами, ні днями, 

ні роками, бо час не має впливу на духовне. 

12 Я присутній, невидимий для всього людства, життя якого пульсує в Мені, бо Я - їхній 

Батько, Єдиний, Хто може досконало судити про їхнє життя і вчинки. Я бачу людей, які блукають 

у хаосі, несучи війну в серцях і навіть у душах, несучи вбивчу і руйнівну зброю не лише в руках, а 

й у серцях, використовуючи мову як воістину двосічний меч. Одні нападають, інші захищаються. 

Одні сіють смерть, а інші чіпляються за життя. І, як тінь, поширюється мантія нового вчення, 

просуваючись від серця до серця і від душі до душі. 

Перед обличчям цієї загрози люди і народи тремтять і запитують себе, чому Всевишній не 

перешкоджає поширенню цих безнадійних вчень. На це Отець відповідає: Я дозволяю їм 

проростати, рости, цвісти, поширюватися і приносити плоди, щоб ці дерева були впізнані людством 

за їхніми власними плодами. 

13 Ці вчення, теорії і світогляди будуть поширюватися по всьому світу, щоб, скуштувавши всіх 

плодів, люди звернули свої погляди на дерево життя і зрозуміли, що істинний плід - той, що 

містить солодкість у своєму смаку і життя в своїй суті, - це той, який Я пропонував вам у Моєму 

Законі Любові з початку часів. 

14 Спокій людей швидкоплинний. Тільки той мир, який Я пропоную вам, є вічним. 

15 Я промовляю до вас через людський розум, і Моє Слово є тим самим зерном любові, яке Я 

завжди сіяв у вас. 

16 Я дав вам силу - але не для того, щоб ви через неї нав'язували Мою волю своїм ближнім. Я 

звільнив твою душу - але не для того, щоб вона зловживала цією свободою. Моя зброя - правда, 

любов, милосердя, мир, прощення. 



U 254 

74 

17 Для того, щоб ви могли гідно представляти Мене і бути Моїми вірними свідками, ви 

повинні використовувати Моє вчення і занурюватися в Моє Слово, щоб не впасти в помилки, які 

розділяють вас і змушують одних захищати і намагатися зберегти зовнішні форми поклоніння і 

традиції, а інших боротися за суть і духовність Мого Вчення. Пам'ятайте, що в першій заповіді 

Закону, яку Я дав людству через Мойсея, Я сказав: "Не роби собі кумира і всякої подоби з неба, 

щоб вклонятися йому і поклонятися". Відтоді чітко окреслився шлях для людини і шлях для душі. 

18 Мойсей не обмежився передачею людству Десяти Заповідей, він також прийняв другорядні 

закони для людського життя і ввів традиції, обряди і символи в рамках духовного поклоніння Богу, 

і все це відповідно до тих кроків розвитку, які робив людський дух в той час. Але прийшов 

обіцяний Месія і знищив традиції, обряди, символи і жертвоприношення, залишивши 

недоторканим лише Закон. Тому, коли фарисеї говорили народу, що Ісус виступає проти Закону 

Мойсея, Я відповідав, що Я не виступаю проти Закону, а прийшов його виконати. Якби Моє вчення 

скасувало традиції, то тільки тому, що люди, виконуючи їх, забули дотримуватися Закону. 

19 Цей випадок повторився за цей час, люди. У 1866 році Моя Присутність була виявлена 

через людський інтелект Роке Рохасом, який зробив її відомою вам. Але він теж створив традиції, 

форми поклоніння і символи, які допоможуть вам зрозуміти сенс одкровень. 

20 Тепер, коли наближається час, коли Я більше не буду говорити з вами в цій формі, Я хочу 

стерти з вашого серця всякий матеріалізм і фанатизм, який міг би існувати у вашому культі і ваших 

способах дій, щоб ви могли по праву носити ім'я: "Учні Святого Духа". Але зрозумій: Якщо Я 

усуваю зайві традиції і звичаї, Я не йду проти Свого Закону. Бо, як і в Другу Епоху, заради 

дотримання традицій можна порушити істинне духовне поклоніння Богу і свої обов'язки перед 

людством. 

21 Якщо у своїй відданості Отцеві ви вже звільнилися від усякого матеріалізму, не пишайтеся 

тим, що вважаєте, ніби досягли вершини одухотворення, з якої вважаєте незрілими всіх, хто 

сповідує секти чи церкви. Бо коли ти бачиш скалку в оці твоїх ближніх, Я покажу тобі промінь, 

який ти тягаєш за собою. 

22 Люди втомилися від традицій, формальностей і обрядів. Я хочу показати їм світло мого 

вчення як місце відпочинку для душі, втомленої від пошуків світла. 

23 Люди, дозвольте Мені бути вашим суддею, почуйте Мій голос, що промовляє до вас у вашій 

совісті. Не шукайте від Мене ні винагороди, ні похвали, не шукайте нагороди. Якби Я дарував вам 

ці задоволення, ви б зловживали ними і поставили б себе панами. Шукайте Мене смиренно, як 

найменшого з Моїх дітей. Якщо ви каєтеся, схиліться переді Мною, бо Я буду вашим Суддею і 

говоритиму з вами з найбільшою правдивістю, виправляючи вас з милосердям. Тоді ви впізнаєте в 

Моїх словах божественну обіцянку чогось непередбачуваного, чогось, що перевершує всі бажання. 

24 Я дарую вам дар Слова, щоб воно, як звук дзвонів, будило тих, хто спить, щоб воно давало 

силу, бальзам і життя. 

25 Не чекай, поки катастрофічні події змусять людство повернутися до Мене. Дивіться, 

моліться і сійте, і світло і мир Мого Духа будуть поширюватися від серця до серця. 

26 Хоча Моє Слово проходить через мозок і вуста людини, воно створене зі світла і любові. 

Приготуйтеся, натовпи, і дозвольте Мені заявити про Себе через Моїх глашатаїв. А ви, обрані для 

цього високого і делікатного завдання - готуйтеся ще більше. Ті, хто не відчуває себе здатним 

донести Моє Слово в чистоті, готуйтеся. Якщо він не може, то краще промовчати і запечатати свої 

вуста. Але знайте, що ваша бідність, ваша незграбність або ваша скромність не є перешкодою для 

мого проголошення. Я використовував незграбних і неосвічених, щоб дивувати світ. Проти чого я 

заперечую, так це проти нечесності, гріха. 

27 Я хочу, щоб ви стали гідними того, щоб в останні роки мого слова одне за іншим 

відбувалися мої одкровення і в сесійних залах не лунали нарікання. 

28 Я прийняв данину всього творіння - від найбільших зірок до істот, ледь помітних вашому 

погляду. Все підлягає розвитку, все йде своїм ходом, все прогресує, все змінюється, розвивається 

вище і вдосконалюється. Тоді, коли вона досягне вершини досконалості, Моя духовна посмішка 

буде подібна до нескінченного світанку у всьому Всесвіті, з якого зникне всяка вада, всяке 

нещастя, страждання і недосконалість. 
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29 Пізнайте правду Мою по суті слова Мого. 

30 Моє Слово, народе, є ключем, яким Я відкриваю ваше серце - те серце, яке так мало билося 

для Мене. 

31 Сьогодні ви розпочинаєте другий рік з трьох останніх, довірених вам для підготовки. 

32 Чого ви досягли на сьогоднішній день? Нічого вирішального. Після самоаналізу у світлі 

своєї совісті ви зрозуміли, що не зробили жодного кроку вперед до об'єднання і одухотворення. 

33 Ви вже звикли до моїх докорів і тому продовжуєте ліниво відкидатися на спинку крісла. 

Але не будьте самовпевненими, відкиньте думку, що Я продовжу час Свого прояву серед вас. Бо 

якщо ви впадете в цю помилку, то будете жити обманутими і ошуканими. 

34 Хто посміє просити про ще одну можливість - після тих, що Я йому дав? Тільки дурні або 

невігласи. Ви, однак, не є невігласами, оскільки Я говорив з вами безперервно рік за роком. 

35 Чому я вам це розповідаю? Тому що Я бачу це бажання і цей таємний намір на дні деяких 

сердець - бажання і намір, які, ще не здійснившись, вже паплюжать правдивість і щирість Моєї 

Роботи. 

36 Це бажання, щоб моє слово тривало нескінченно, щоб все продовжувалося, як і раніше, є 

доказом того, що вони не використали довірений їм дорогоцінний час і тепер хочуть іншого часу, 

щоб встигнути щось зробити. Але коли зазначений час добіжить кінця, ніхто не зможе змінити 

божественне рішення. Бо мати такий намір означало б відмовити в досконалості тому, що дав Бог. 

37 Не порушуйте Моїх наказів, о люди! Бо якщо хтось зробить це, він стане свідком Моєї 

справедливості і побачить, як розгнуздані сили природи обрушаться на цей народ, змусивши його 

побачити свою непокору, оскільки він не послухався Мене, незважаючи на Мої слова любові. 

38 Яка скорбота і докори сумління будуть у тих душах, коли вони прокинуться від своєї 

аберації і усвідомлять свій духовний регрес, коли відчують, що Отцю ще належить сколихнути їх і 

вразити силами природи, як це сталося з древніми! 

39 Я знищу кожне нечисте насіння серед цього народу і залишу тільки добре насіння, через яке 

людство завтра зможе впізнати Мене. Як могли люди побачити велич Моєї істини через 

заплутаний, неслухняний або фанатичний народ? 

40 Ці дні підготовки позначені для вас, люди, глибокими роздумами, щоб після цього 

самоаналізу і цього іспиту совісті ви могли вибрати шлях, яким бажаєте йти - вказуючи, що той, 

хто виконує Мою Волю, зможе спокійно йти своїм шляхом, а той, хто виконує свою, повинен 

вибрати прийняття випробувань, які, коли прийде час, невблаганно вразять його. 

41 У тому, хто виконує Мої настанови, буде справжній мир, бо він буде людиною доброї волі, 

яка слухається свого Отця. У тому, хто не послухається моїх настанов, не буде спокою ні на мить. 

Він буде безперервно чути докори своєї совісті і жити в постійному страху. 

42 Я нікого не суджу і обмежуюся тим, що вчасно відкриваю вам те, що може спіткати вас як 

закономірний наслідок ваших справ. Я кажу вам вчасно, тому що люблю вас і для того, щоб ви 

уникнули цього, щоб ви подивилися правді в очі і не зійшли зі шляху. 

43 Непокірний завжди гордий. Але хто він такий, що вважає себе вправі виконувати свою волю 

або змусити змінити волю свого батька? Хто вважає, що він отримав дари, які є в ньому, завдяки 

істинним заслугам? Хто вважає, що цей народ необхідний Мені для здійснення Моїх Божественних 

планів? 

44 Не дозволяйте затьмарювати свій розум, не замовчуйте голос совісті, не дозволяйте 

спокусам плоті спотикати вашу душу, бо це буде дуже скорботно. 

45 Пильнуйте і моліться, щоб вам ніколи не забракло сил. Замисліться, суворо судіть себе, і 

тоді ваш дух виллє своє світло у ваш розум і серце, і запанує між вами мир. 

46 Моє навчання продовжує показувати вашій душі Книгу Життя сторінка за сторінкою, бо 

вона повинна залишатися сильною і підготовленою, поки цей час навчання не закінчиться. 

47 Якщо ви дійсно бажаєте діяти подібно до пророків Першої Епохи і бути подібно до них 

маяками на шляху людства, рухайтеся до одухотворення, яке не важко буде знайти, бо кожне з цих 

вчень - це урок одухотворення для людства. 
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48 Я хочу, щоб ви знали, що - ще до того, як у світ прийдуть ті покоління одухотворених душ, 

про які я оголосив вам, - це послання буде поширене серед націй і народів, щоб вони могли знайти 

шляхи, прокладені народом, який почув голос Господа, і тими, хто приєднався до цього народу, 

тому що вони повірили в його свідчення. 

49 Закликаю вас невпинно робити нові кроки на цьому шляху, який є вічним сходженням. Не 

зупиняйтеся, а якщо зупинитеся, то це буде корисно, бо вам треба було визріти намір, зміцнити 

віру або поміркувати. Але продовжуйте далі. 

50 Скільки говорять Мені в серці: "Учителю, чому Ти не прийшов до нас як людина в цей час, 

щоб ми побачили Твою присутність?". Але Я відповідаю вам іншим питанням: хіба ви не 

усвідомлюєте, що, бажаючи Моєї присутності у світі в такому вигляді, ви знову вимагаєте Моєї 

Крові? Прийми Мене так: духом, невидимим тільки для твоїх фізичних очей, але відчутним для 

всіх почуттів твоєї душі. 

Тоді Я пролив Свою Кров, щоб запечатати нею любов, яку Я проповідував у Своєму Вченні. 

Сьогодні Я обдаровую всіх божественною сутністю на доказ того, що Моя любов до людей 

незмінна, незважаючи на їхню невдячність, і тому Я наближаюся до них, щоб вказати їм світлий 

шлях, який приведе їх до вічного перебування зі Мною в Моєму Царстві. 

51 Інші кажуть Мені духовно: "Якби Ти хоча б ніколи не позбавляв нас цього слова, яке дав 

нам почути з такою любов'ю". Цим я кажу, що якщо вони дійсно скористаються моїм вченням і 

спробують зрозуміти мої наміри, то для них не буде боляче зректися цієї прокламації, коли прийде 

час оголосити про її завершення. І для них це не буде боляче, тому що ваша душа залишиться 

пронизаною Моєю Сутністю і наповненою Моїм Світлом. Але якщо ви не змогли утримати в 

пам'яті деякі або багато з моїх повчань, то в такому випадку я наказав створити книгу, яка містить 

моє слово цього часу. У цій книзі, яка буде створена з Моїх Божественних навчань, ви знайдете 

істинний Ковчег Завіту, який перші спіритуалісти не змогли осягнути і тому змушені були 

зображати через предмети або символи. 

52 Істинний ковчег заповіту - Моє слово. Бо хто відкриє її і увійде в неї з повагою, 

одухотворенням і любов'ю, той знайде на її дні мудрість, глибоке одкровення, пророцтво і всі 

духовні дари. Саме до цього ковчега заповіту ви звернетеся, коли моє слово більше не буде чути 

через недосконалі людські носії голосу, і ви станете свідками того, як у ваших медитаціях, в 

моменти вашого навчання або в моменти вашої молитви, до найтоншої частини вашого єства, до 

вас дійде вище світло, яке все пояснить - батьківський вплив, який обійме вас, і голос, який не є 

людським, і який буде говорити з вами по-своєму і досконалим чином. Це буде світло мого 

натхнення, яке прийде до вас у справжньому діалозі від духу до духу. 

53 Будьте благословенні - ви, які зуміли прибрати зі своїх служб багато зайвих і непотрібних 

церемоній, заповіданих вам "першими", і зберегти тільки найнеобхідніше. Але усвідомте, що вам 

ще є що прибирати і що одухотворювати. 

54 Яка ж щаслива буде твоя душа, якщо вона зможе принести Мені на цій землі те поклоніння, 

якого Я від неї чекаю! Але коли воно піде звідси в Духовну Долину, якщо воно залишить після 

себе щось, що не повинно бути гідним Моєї Справи, то нові покоління, переглядаючи спадщину, 

яку ви їм залишили, знатимуть, як прибрати все те, що ви залишили після себе від 

несправедливості, і таким чином зробити той крок, який ви не змогли здійснити. 

55 Кажу вам: чим більше ви будете очищати свої богослужіння і вдосконалювати своє 

поклоніння Богові, тим менше доведеться страждати тим, хто прийде після вас, і тим більше будуть 

ваші заслуги переді Мною, тому що ви працювали не для себе, а з думкою про своїх ближніх, тому 

що ви відчували милосердя до них у своїх серцях. 

56 Хіба ви самі не відчули, скільки вам довелося боротися за те, щоб очистити те, що ви 

отримали від ваших братів, які були до вас? Тож не залишайте цю болючу роботу тим, хто піде 

вашими слідами. 

57 У Другий раз моє навчання досягло свого апогею, коли моя розлука була вже дуже 

близькою. 

58 Учні - добре розуміючи, що це останні хвилини, які вони проведуть з Учителем - 

привернули всю свою увагу, щоб почути навіть останні слова і зберегти їх у своєму серці. 
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59 Божественним бажанням Ісуса було, щоб Його учні стали сіячами Його спасенного вчення. 

Тому в кульмінації свого останнього звернення до учнів, яке було водночас останньою розмовою 

між Отцем і дітьми, Він з любов'ю промовив до них: "Нову заповідь даю вам: любіть один одного". 

Світлом цієї найвищої заповіді він тим самим запалив найбільшу надію для людства. 

60 Навіть у цей час, коли Я незабаром закінчу Своє проголошення серед вас, Я бачу відданість 

і увагу, з якою ви слухаєте Мої вчення. Вони назавжди закарбуються у свідомості моїх нових учнів. 

61 Як Я тоді сказав Своїм апостолам, що вони будуть як вівці серед вовків у світі, щоб жили 

завжди пильно, так і вам кажу, щоб ви готувалися, пильнували і молилися. Бо багато хто повстане 

проти вас, використовуючи наклепницьку зброю і застосовуючи всі засоби, щоб збити вас з 

пантелику. 

62 Зараз час боротьби, ви всі це знаєте, щоб нікого не дивувати. 

63 Я максимально спростив своє вчення, щоб ви зрозуміли його і осягнули в бажанні його 

сенс. Коли прийде час, у вас буде легка відповідь на кожне питання, яке вам поставлять. Вам не 

доведеться багато говорити, щоб переконати. Якщо ви дійсно підготовлені, ваші слова будуть не 

тільки простими, але й короткими. Вам не потрібно буде знати науку, щоб відповісти вченому, або 

богослов'я, щоб відповісти богослову. Слово світла осяює все, і я хочу, щоб з ваших вуст лунали 

слова світла. 

64 Не всі, хто чув Мене в цей час, піднімаються, щоб свідчити про Моє Слово. Воскреснуть ті, 

хто істинно любить Мене - ті, хто любить Мене у своєму ближньому і звертається до тих, хто 

потребує, кому дарує своє милосердя і розраду. 

65 Ті, хто зрозуміють Моє вчення і глибоко відчують його, приймуть його з вірою. Саме вони 

повинні протистояти будь-якій опозиції, саме вони повинні взяти в руки зброю правди, любові і 

справедливості. Через труднощі і в світі, який давно відійшов від цієї справедливості і цієї правди, 

ці сіячі, сповнені миру і довіри до свого Бога, будуть поширювати духовне послання Третьої Ери 

по всьому світу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 255 
1 Ви вступили в час боротьби, молитви і заслуг. Ви відчуваєте, що час насолод вже закінчився 

і що ви повинні прискорити свої кроки, бо людство у відчаї, і ви несете відповідальність за те, щоб 

донести до них Добру Новину і свідчення про Мій прихід словом і ділом. 

2 Подивіться, як люди в усіх конфесіях і сектах шукають крізь час, життя і події в надії 

виявити знаки, що сповіщають про Мій прихід. Це невігласи, які не знають, що Я проявляю Себе 

вже давно і що незабаром цей прояв закінчиться. Але ще кажу вам, що багато хто з тих, хто чекає 

Мене з такою тугою, не впізнали б Мене, якби побачили, як Я проявляю Себе, а навпаки, відкинули 

б Мене навідріз. 

3 До них дійдуть тільки свідчення, і через них вони все ще будуть вірити, що Я був серед 

Моїх дітей. 

4 Ви теж внутрішньо чекали Мене з нетерпінням; але Я знав, що ви впізнаєте Мене і будете 

серед Моїх працівників у цей час.  

5 Нехай світ сміється з того, як Я дав про Себе знати. Але сміятися вони будуть не наді 

Мною, а над собою. Бо вони навіть не підозрюють і не розуміють, що кожне створіння означає для 

божества. 

6 Для Мене найправильніше, що Я можу зробити зі Своїми дітьми, - це відкрити їм Себе 

через здібності, якими Я наділив їх, не використовуючи виправдання, що вони грішники і що вони 

нечисті. Що може бути кращим стимулом для дитини, ніж пізнати свого Батька, побачити Його і 

відчути, щоб полюбити Його? 

7 У стародавньому пророцтві було сказано, що кожне око, грішне чи ні, буде бачити Мене. 

Тепер, у цей час, Я сказав вам: Я прийшов не бажаючи праведника, щоб виявити Себе через його 

посередництво, але саме бажаючи грішника, який очистив себе у життєвих випробуваннях і в 

момент покаяння. Бо вона є дитиною, яка, коли знає, що її любить і цінує Отець, повністю йде 

шляхом оновлення і чеснот. 

8 Хто з глашатаїв, через яких Я говорив з вами, мав уявлення про дар, яким він уже володів, і 

про служіння, для якого він призначений, до того, як почув Моє Слово? Жодного. Вони очищалися 

протягом життя, як у горнилі. Але їхній дар залишався таємницею, поки не прийшов час його 

розкрити. 

9 Це початок або підготовка душі людини до пізнання вищого спілкування з Отцем, і ви 

здивувалися. Якби ви знали все, що Я приготував, щоб відкрити вам у належний час, ви не змогли 

б збагнути, чому Я так сильно люблю вас, і які заслуги ви повинні зробити, щоб отримати таку 

велику милість. 

10 У 1866 році виникла перша громада спіритуалістів, учнів цієї Праці. Під світлом Мого Духа 

і навчені Іллею, ті перші учні почали отримувати промені послання, які ви зараз отримуєте в 

достатку перед його завершенням. 

11 З того часу і до сьогоднішнього дня багато громад сформувалися як гілки, що вийшли з того 

"стовбура дерева", закладеного Роке Рохасом. 

12 Єдине світло осяяло натовпи, що складають цей народ, і все ж, скільки відмінностей між 

різними громадами! Протягом багатьох років ви насолоджувалися проявом Мого Слова через 

просте, ясне і зрозуміле вчення. Але є лише одиниці, які змогли пояснити сенс духовного вчення. 

13 До закінчення мого проголошення в такій формі залишився всього один рік. Але більшість 

людей ще дуже далекі від істини. Від "першого" до "останнього" Я прощав їм те, що матеріалізував 

Божественне одкровення, яке вони спочатку не були здатні зрозуміти. Але після того, як духовне 

вчення поширилося за багато років і Моє Слово все більше і більше роз'яснювало цю роботу по 

частинах, Я бачу, що настав час попросити вас залишити звичні шляхи, трохи більше проникнути в 

суть Мого вчення і зробити рішучий і твердий крок на шляху до одухотворення. 

14 Як ви підете за Мною, якщо будете шукати і поклонятися Мені за допомогою символів і 

образів, зовнішніх культових форм і матеріалізацій? Ви кажете Мені: "Це спадщина "перших", і ми 

її поважаємо". 
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Так ось, люди, зараз Я вам скажу, що ті "перші" були лише вашими попередниками для того, 

щоб ви довели до досконалості ту форму богослужіння і ту форму духовного спілкування, яку вони 

започаткували. 

15 Не плутайте Божественний Закон з релігіями або методами, які ви використовуєте для 

тлумачення цього Закону. 

16 Закон вічний і незмінний, релігії, форми богослужіння і дії розвиваються і змінюються 

відповідно до морального і духовного розвитку тих, хто їх сповідує. Якби не цей духовний 

розвиток, ви б і досі поклонялися Богу в зірках і силам природи, як це робили первісні народи. 

17 Не зупиняйтеся на шляху любові до Мене, служіння Мені і поклоніння Мені. Завжди йдіть 

вперед, вдосконалюйте себе все більше і більше, прагніть до своєї досконалості. Але не чіпайте 

Закон, не змінюйте його, не міняйте його. Воно завжди буде вчити вас найвищому, завжди буде 

наставляти вас на бездоганне виконання. Він буде теперішнім і вічним як Вселенський Закон, що 

вчить вас істинної любові до Бога та істинної любові до ближнього. 

18 Не будьте хранителями звичок, форм поклоніння або традицій, бо тоді ви на віки 

залишитеся в летаргії догм і невігластва. Натомість будьте на сторожі закону і правди. 

19 У цей час не уподібнюйтеся до єврейського народу "Другої епохи", який - через свою 

зв'язаність традицією, консервативність і фанатизм - не зміг з'їсти хліб небесний, принесений йому 

Месією, на якого він чекав багато століть. Коли настав час, вони не змогли впізнати Його, бо їхня 

матеріалізація завадила їм побачити світло істини. 

20 У цей день Я залишаю вам лише два слова, щоб ви могли глибоко осмислити їх і витягти з 

них весь сенс, наскільки ви в змозі зробити це завдяки хорошій підготовці: "Спіритизм" і 

"Одухотворення". Тільки так - медитуючи, молячись і пробуджуючись - ви зможете зрозуміти, 

яким має бути істинне і правильне поклоніння Богу, яке ви повинні приносити своєму Господу на 

основі цього вчення. 

21 Так, люди, для того, щоб любити Мене за допомогою зовнішніх форм поклоніння, шукати 

Мене в образах і символах і поклонятися Мені за допомогою літургій, церемоній і святкувань, є 

багато церков і багато сект, в яких ви можете задовольнити своє серце, якщо воно ще голодує або 

відчуває потребу в такому поклонінні. Але якщо ви хочете служити Мені через цю духовну роботу 

і любите Мене і тому відкидаєте іншу форму поклоніння Мені, зрозумійте, що таке "спіритизм" і 

що таке "одухотворення", щоб, якщо ви дійсно хочете бути учнями цього вчення, не належати до 

тих, хто нав'язує звичаї, правила, традиції і зовнішні форми поклоніння, бо тоді ви знову впадете в 

матеріалізм, ідолопоклонство і фанатизм, а від спіритуалізму ви будете знати тільки назву. 

22 Підніміться, наскільки ви можете, у спробі адаптуватися і відповідати моєму вченню. Але 

не робіть навпаки, тобто не пристосовуйте Моє вчення до своїх обмежень і зручностей, тим самим 

матеріалізуючи, деформуючи або фальсифікуючи його. 

23 Нехай це сьогоднішнє повчання послужить закликом до пробудження для тих, хто його 

почув, щоб вони надихнулися ним і сповнилися енергією, запалом, любов'ю та вірою, щоб 

розірвати сіті, які довгий час тримали їх у неволі. Нехай у їхніх головах сформується істинне 

уявлення про те, що таке "спіритизм", а в серцях народиться благородний ідеал - стати справжнім 

учнем цього вчення світла і досконалості. 

24 Улюблені: Як тільки зникнуть ваші розбіжності, як тільки роз'єднаність, яка зараз існує між 

вами, поступиться місцем братерству, і як тільки ви зрозумієте свою місію, бажання вийде з вашої 

душі і імпульс з вашого серця, щоб відправитися сіяти насіння одухотворення, яке ви отримали в 

Моєму Слові. 

25 Момент просвітлення настане для вас тоді, коли ви з найбільшою ясністю осягнете велич 

цієї Роботи, з подивом виявивши на її дні дивовижні одкровення, про які ви ніколи не 

здогадувалися. Тоді ви спонтанно вирушите в дорогу, розтікаючись по землі і даруючи милосердя, 

світло і розраду на своєму шляху. Осуд ближніх більше не завдасть вам шкоди, не змусить 

страждати неповага членів вашої родини, бо всі страждання землі здадуться вам дрібними перед 

величчю вашої місії. 

26 Благословенні ті, хто досягає того ступеня духовності, який робить їх несприйнятливими до 

болю, бо вони будуть захищені мантією мого милосердя. 
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27 Віра, любов і духовність - три чесноти, які зроблять воїнів і апостолів Третьої Епохи 

непереможними. Ці чесноти були присутні у всіх тих слуг, які з найдавніших часів свідчили про 

моє існування, мою присутність, мій закон і мою істину. 

28 Серед цих служителів можна впізнати патріархів, пророків, апостолів і мучеників. Але вони 

були не єдиними в історії людства, було ще багато тих, хто йшов різними шляхами, щоб виконати 

свою місію і свідчити про мою істину, витримуючи всілякі нападки, знущання, переслідування і 

наклепи. Їхня віра, терпіння до тих, хто їх кривдив, постійна і вірна любов до ближніх, яку вони 

черпали в Господі, допомагали їм долати біль, несправедливість і смерть. Як інакше можна 

пояснити здачу мучеників у полон своїм катам? Як можна зрозуміти терпіння і незворушність 

перед обличчям гонінь на всіх тих, хто любив Мене і йшов за Мною? 

29 Якщо ти будеш так любити Мене, ти вже не зможеш боятися нічого у світі. Поки ваша віра 

не буде повною, а любов не буде непохитною, боротьба буде вселяти в вас страх. 

30 Чого ви боїтеся? Навіщо кидатися у в'язницю, навіщо забирати життя? Ви знаєте, що ті часи 

минули і що було багато мучеників, які віддали своє життя, щоб довести ворогам істини, що 

мучеництво, ув'язнення і кривавий ешафот - замість того, щоб погасити віру моїх слуг - розпалять 

вогонь їхньої любові і змусять їх поширювати моє вчення з ще більшою силою. 

31 Ви боїтеся осуду ближнього і боїтеся втратити свій мир у світі. Чому ви не боїтеся суду 

вашого Бога і не втрачаєте спокій своєї душі через те, що не виконали свою місію? 

32 Сьогодні те, що я прошу у вас за "Землю Обітовану", здається дуже великим. Але істинно 

кажу вам, коли ви опинитеся в ньому, ви здивуєтеся, що перебуваєте там, навіть відчуєте себе 

недостойними цього і скажете: "Як мало ми зробили, щоб заслужити таку велику благодать!". 

33 Ти запитуєш Мене в серці: "Учителю, можливо, Ти даєш нам більше, ніж ми 

заслуговуємо?". На це я вам відповідаю: Якби Я віддав вам за вашими справами, ви б мали дуже 

мало або й зовсім нічого не мали. Чи віриш ти, що життя, яке ти маєш, тіло, яким ти володієш, 

дари, які вирують у твоєму єстві, і все, що оточує тебе в твоєму існуванні, є справедливою 

винагородою за твої заслуги? 

34 Істинно кажу вам: Я завжди давав вам і завжди дам вам більше, ніж ви заслужили по праву, 

бо Я люблю вас, бо Я Отець ваш. 

35 Ви плачете, люди, бо усвідомлюєте свій брак віри і любові. Тоді ти запитуєш Мене, що ти 

повинен зробити, щоб догодити Мені і здобути заслугу переді Мною. На це я відповідаю, що ви 

повинні служити ближньому з найкращою волею, що ви повинні зробити біль тих, хто страждає, 

вашим болем, що ви повинні розвивати свої дари і вдосконалювати їх на благо тих, хто цього 

потребує. Бо від того, що ви робите для своїх ближніх, залежить те, що ви отримаєте, коли 

прийдете в духовну сферу. 

36 Що ж до Мене, то що ви можете дати Мені такого, чого Я не маю? Я маю силу, я маю мир, я 

маю світло, я - володар Всесвіту, мене люблять і мені служать. У Моєму дусі немає ні найменшої 

тіні егоїзму, бо Я - досконалість. 

Але серед ваших ближніх, дітей Мого Духа, скільки страждань! Скільки болю і темряви! 

Скільки страждань! Чому ви не любите Мене в них? Чому ви не віддаєте Мені всієї любові, що є у 

вас, люблячи один одного? 

37 Люди, це Моя відповідь на ваше запитання і Моя небесна порада для ваших рішень. 

38 Улюблені діти, яких я приймаю від імені людства, наближається кінець мого прояву через 

людський розум. Після цього ваш дух повинен прагнути до діалогу духу з Моєю Божественністю. 

39 Сьогодні моє слово - ваш захист, ваш стимул. Але навіть після цього часу мого 

проголошення ви зможете відчути Мою присутність. 

40 Часи, коли ви потребували духовного провідника у світі, минули. Відтепер у кожного, хто 

йде цим шляхом, не буде іншого шляху, окрім шляху мого Закону, і іншого дороговказу, окрім 

шляху власної совісті. Проте, завжди будуть чоловіки і жінки великого світла і духовної сили, які 

своїм прикладом і натхненням допомагатимуть натовпам. 

41 Якби було інакше, Я вже послав би вам на землю духів, подібних до Мойсея або до Іллі, 

щоб вони вказували вам шлях і постійно нагадували вам про Закон. Вони також стоять поруч з 

вами, захищають і супроводжують вас, але вже не в людській подобі, а з духовної. Хто їх бачить? 
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Нікого. Але якщо ви підготуєтесь, то відчуєте над собою присутність великих духів, які завжди 

були в контакті з людством і мали великі місії для виконання в ньому. 

42 Зверніться до них у своїх молитвах, і якщо ви дійсно довіряєте їм - кажу вам - ви ніколи не 

загинете, тому що вони будуть вести вас з тією любов'ю і відданістю, про яку вони дали вам так 

багато свідчень у світі. 

43 Я ще раз кажу вам, що вам не буде бракувати в світі людей, які наділені великим світлом, 

які будуть освітлювати ваш шлях і засівати ваші життя любов'ю. Людство завжди відчувало 

присутність цих людей на землі, але настають часи, коли у світ прийдуть великі легіони високих 

духів світла, які знищать створений вами фальшивий світ, щоб підняти новий, де дихає мир і панує 

істина. 

44 Вони будуть дуже страждати від людської злоби. Але в цьому немає нічого нового, адже 

ніхто з Божих посланців не уникнув переслідувань, насмішок і ворожнечі. Вони повинні прийти у 

світ і оселитися в ньому, бо їхня присутність на землі необхідна. 

45 Вони прийдуть і з любов'ю звертатимуться до людських сердець. Їхнє слово, просякнуте 

праведністю Отця, вдарить по зарозумілості і гордині всіх тих, хто замінив одяг смирення душі на 

пишність марнославства, пихи, фальшивої влади і фальшивої слави. 

46 Вони будуть першими, хто підніметься і покаже на Моїх посланців тремтячими від гніву 

пальцями. Але це послужить для того, щоб мої слуги могли давати великі свідчення істини, яку 

вони принесли світові в кожному випробуванні, якому вони піддаються. 

47 Ви не знаєте зараз, в яких сферах людського життя вони з'являться. Але кажу вам, що деякі 

з'являться в лоні великих релігійних спільнот. Вони боротимуться за об'єднання і духовну 

гармонію всіх людей. Серед науковців з'являться інші, які покажуть плодами своїх натхнень, що 

справжньою кінцевою метою науки є духовне вдосконалення людини - а не її зубожіння і 

знищення. Таким чином, у всіх сферах життя виявляться Мої слуги, які будуть нести Мій Закон у 

своїх серцях і підтверджувати словами і справами все те, що Я говорив вам у цей час.  

48 Я також кажу вам, що моє насіння, яким є це вчення, яке ви отримали, принесе свої плоди в 

вас, і що ці плоди будуть великими душами, які втіляться в ваших дітях або в дітях ваших дітей. 

49 Це вже Мої останні уроки, і все ж Я говорю з вами про нові вчення, і це тому, що Я до 

останньої миті виконую Свою місію Вчителя, вливаючи світло в кожне Своє слово, щоб ви не 

залишалися в темряві в часи гіркоти і болю, коли Божественна Справедливість дає про себе знати, 

як ніколи раніше. 

50 Спостерігайте і моліться за мир, любі люди. 

51 Прийдіть до Мене, Я - заспокоєння і мир. 

52 Ви зазнали страждань і нещасть на землі тому, що душа не розвинула свої здібності і дари, 

щоб піднятися над людськими негараздами. 

53 Цей світ міг би бути раєм, а не долиною сліз, якби люди мали добру волю. Я засіваю цей дім 

благословеннями, не розкидаю терня на стежках. Біль людей походить від їхніх гріхів. Але так 

само, як вони створили біль, вони повинні будуть докласти зусиль, щоб його усунути. 

54 Ви, хто Мене чує, - не загублений і не блукаючий народ. Ви подібні до сім'ї, яка оселилася в 

тіні могутнього дерева, гілки якого постійно дарують вам свої плоди. 

55 У цій тіні ви набираєтеся нових сил і заліковуєте свої рани, бо вам доведеться відновити 

свої мандри, щоб піднятися на гору до вершини. 

56 Вже зараз ваш дух здатний піднятися на шосту сходинку небесних сходів, де ви знайдете 

світло, яке знімає всі помилки і пропонує вам свою допомогу, щоб досягти сьомої сходинки. 

57 Я усуну плутанину і погані тлумачення, які існують серед вас щодо Семи печаток. Істинно 

кажу вам: Ви не належите до певної печатки, але - оскільки ваша душа повинна пройти через них 

від першої до останньої - вона живе сьогодні в часі Шостої печатки або шостого періоду розвитку 

своєї душі. 

58 Якими ж великими були уроки і випробування, які довелося пройти душі, щоб просунутися 

від однієї печатки до іншої! Скільки заслуг треба було здобути! А от кульмінаційного, сьомого, 

досі не вистачає. 
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59 Сила зла зі своїми спокусами наполегливо стоятиме на вашому шляху. Але ви будете 

пам'ятати свого Вчителя, який переміг світ, біль і плоть, щоб за Його прикладом вийти переможцем 

з випробування. Шукайте у своєму дусі меч для боротьби, тут ви знайдете незмінну зброю завжди 

напоготові. 

60 Як може бути безповоротно втрачена для Мене душа, коли вона несе в собі іскру Мого 

світла, що ніколи не гасне, і Я з нею на всіх шляхах? Поки триває її бунтарство або її 

розгубленість, ці темні сили ніколи не зможуть протистояти Моїй вічності.  

61 Я звільнив вас заново. Чи ви не відчуваєте, що ваша душа стала вільнішою після того, як ви 

позбулися фанатичного минулого і його забобонів? 

62 Я - Життя, і Я виливав його однаково у всіх, хоча завжди шукав народ або кілька народів, 

щоб відкрити їм Себе. Це було зроблено для того, щоб зробити їх посланцями, пророками або 

свідками Моєї Божественності на службі людству, але не тому, що Я виділяю їх більшою любов'ю 

або доброзичливістю, ніж інших. 

63 Зміцнюйте себе в слові Моєму, діти Мої, щоб ви могли дивитися на ближніх своїх з 

істинним милосердям і не бути суддями грішного, порочного, фанатичного, самозакоханого, 

самозакоханого. Бо тоді ви почуєте Мій голос у вашій совісті, що говорить вам: "Хто чистий, нехай 

перший кине камінь". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 256 
1 Мій мир відчувають ваші душі, люди, коли ви чуєте Моє слово доброї волі. 

2 Я - божественний садівник, який доглядає сади у ваших серцях і поливає їх небесною водою 

Своєї любові. Я проливаю краплю цієї божественної любові на кожну гіркоту в людстві. Я показую 

вам шлях, який веде до Царства Отця. Ти ніколи не дізнаєшся кінця цього шляху, але завжди 

будеш рухатися вперед і пізнавати нову славу. 

3 Нині Моє слово шліфує вас і надає вам форму. Я працюю над вашою душею тонким 

долотом. Вчіться працювати над собою і надавати собі прекрасні форми, виконуючи Мій Закон. Я 

благословлю вашу працю, щоб потім ви змогли здійснити свою велику місію в цьому світі - 

привести своїх ближніх на цей шлях любові. 

4 Я - ваш Учитель; але не бачте Мене відокремленим від Отця, бо Я - Отець. Немає різниці 

між Сином і Святим Духом, бо Святий Дух і Син - один Дух, і цей Дух є Я. Побачте в Моїх 

одкровеннях протягом століть єдиного Бога, який навчав вас за допомогою численних і 

різноманітних уроків: Єдина книга з багатьма сторінками. 

5 Освячуйте Моє ім'я своїми справами, і ви знайдете в собі те світло, яке визволить вас від 

ночі невігластва і гріха. 

6 Чи пам'ятаєте ви, люди, ким ви були до того, як були сформовані Моїм Словом? Пам'ятаєте, 

що раніше ви були здатні на багато невдячних вчинків, на які сьогодні не здатні? Не можна 

порівнювати своє сьогоднішнє життя з колишнім життям. У минулому ви були самотніми 

пілігримами на землі, які йшли своєю дорогою без світла, що ощасливило б їхнє існування і 

запалило в ньому надію. Сьогодні ти є учнем мого вчення, в джерелі любові якого ти втамував 

свою спрагу і омив свої рани. Моя любов вириває терня з ваших ніг, і якщо на вашому хресті є 

цвяхи, Я вирву і їх. 

7 Я - світло цього світу і всіх світів, і я хочу, щоб ви зодягнулися в це світло. Моє Слово - 

цілющий бальзам, зцілюйте ним, слухайте його і застосовуйте. Кожне слово - це краплина весни 

життя. Чому, хоча ви носите в собі Бога, ви хворієте, страждаєте і плачете? Вивчіть себе і виправте 

те, що можна виправити, очистіть все, що можна очистити. Кажу вам: очистіть посудину і 

зсередини, і зовні, тобто щоб ваша душа гармоніювала у своїй волі і прагненні з вашою 

матеріальною або людською частиною. 

Я формую твій внутрішній образ - те, що ти приховуєш від людей, але не можеш приховати від 

Мене. Якщо ви будете формувати свій зовнішній вигляд таким чином, щоб ваше обличчя було 

справжнім відображенням душі, то щирість і правдивість будуть виражатися і в ваших вчинках. 

Люди не довіряють один одному тому, що вони показують світові одне обличчя, а інше 

приховують. 

8 Дотримуйтесь моїх вказівок і використовуйте свої дари. 

9 Ви вже оглянули свої поранення? Чи впустив ти в них бальзам, який Я дав тобі? 

10 Якщо ви сумніваєтеся в ефективності мого бальзаму, пролікуйте їх заново. Але якщо ви 

вірите, залиште їх без лікування, і ви побачите, як Моя любов зцілює їх, і коли ви будете шукати їх, 

вони вже будуть закриті. 

Іншим дарую, щоб вони знайшли своє здоров'я через віру, молитву, силу думки. Прийде безліч 

духовних істот, які об'єднають свою силу і міць і "помажуть" вас, і ви зцілитеся з їх допомогою. 

11 Має збутися моє слово: "Віра ваша і діла ваші врятують вас". Бо потім, коли ви будете 

здорові, я пошлю вас у бій, щоб ви досягли найвищого у вашому житті - любові до ближнього. 

Чи не хотіли б ви бути світлом для інших? Хіба вам не було б приємно, якби ваші слова мали 

суть істини? Чи не хотіли б Ви мати, чим наставляти тих, хто шукає у Вас розради? Бо якщо це вам 

до вподоби, то ви можете це зробити, бо багато що залежить від вашої доброї волі і зусиль для 

досягнення цього. Все інше роблю я. 

12 Одухотворена людина каже: "Яке прекрасне життя!". Буденна людина, матеріаліст каже: 

"Яке гірке, яке сумне, яке похмуре життя!". 

Людина без вищого розуму на все ображається, їй все боляче. Той, хто духовно піднесений, 

навіть не помічає негараздів на шляху. Коли високочолий розум має справу з іншими, він робить це 
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для того, щоб вихваляти чесноти інших або виправдовувати їхні недоліки, але ніколи не для того, 

щоб судити або засуджувати. Низький розум судить, обмовляє, поширює чужі проступки і 

знаходить у цьому задоволення. 

13 Тих, хто судить і переймається справами своїх ближніх, я запитую: чи не здається ваш тягар 

гріха занадто легким, що ви отримуєте задоволення від того, що покладаєте його на плечі інших? 

Якщо ви не можете позбутися свого тягаря, то навіщо додаєте до нього тягар ваших ближніх? Чому 

замість того, щоб шукати коштовності у своїх ближніх, щоб насолоджуватися їхнім світлом, ви 

вважаєте за краще мати справу з брудом, щоб заплямувати себе? 

14 У домі Отця багато осель. А ті, що живуть у високодуховних областях, допомагають людям 

звільнитися від їхніх тягарів, або ж допомагають їм нести їх, але не засуджуючи їх і не 

зловтішаючись над їхніми стражданнями. 

15 Я бачив, як ви сьогодні богохульствуєте, а завтра каєтеся. Я бачив, як ви заперечували Моє 

проголошення, а потім свідчили, що воно є істиною. Я бачив, як ви сьогодні обмовляли, а завтра 

захищали те, що обмовили. Добре, що ви виправляєте свої помилки, але було б краще, якби ви 

більше не робили зла, щоб не довелося його виправляти. 

Я бачив, як ти одного разу давав пільги тому, хто їх не потребував, і бачив, як ти відмовляв у 

них справді бідним. Але Я не хочу ні звинувачувати вас, ні судити вас, Я приходжу зі світлом 

Свого вчення, щоб просвітити вас, щоб ви більше не грішили. Можу також сказати, що бачив вас 

корисними, щедрими, милосердними і розуміючими, і що ці заслуги завжди враховувалися і 

зараховувалися Мною. Зрозумійте, однак, що у ваших серцях вже має бути більше пшениці, ніж 

куколю. 

16 Не моліться без почуття, механічно ворушачи губами. Моліться з почуттям, без слів. 

Використовуйте ту легкість, з якою ви давали фальшиві обітниці і марно клялися в минулому, щоб 

говорити правду сьогодні. 

17 Не забирайте нічого чужого. Хто бере чуже, той мусить відплатити за це болем і ганьбою. Я 

ні на кого не вказую, але хочу, щоб кожен взяв з моїх слів те, що його стосується. 

18 Я не звинувачуватиму вас і не закликатиму до відповідальності за те, що ви зробили, коли 

йшли своїм шляхом у темряві невігластва, незрілості і матеріалізації. Але якщо сьогодні, коли ви 

маєте повне знання про те, що таке Мій Закон, ви будете наполягати на незаконному, на нечистому, 

вам доведеться відповідати за свої вчинки перед Богом, який виявиться невблаганним для вас у 

вашій власній совісті. 

19 Ви всі - Моє насіння, і Учитель пожинає його. Якщо серед доброго насіння трапляється 

кукіль, Я також з любов'ю беру його в свої руки, щоб перетворити на золоту пшеницю. 

20 Я бачу в серцях насіння бур'яну, болота, злочину, ненависті, але я жну і люблю вас. Я пещу 

і очищаю це зернятко, поки воно не засяє, як пшениця на сонці. 

21 Невже ти думаєш, що сила Моєї любові не здатна тебе врятувати? Я посію вас, очистивши 

вас, у Своєму саду, де ви принесете нові квіти і нові плоди. Моє божественне завдання - зробити 

вас гідними Мене.  

22 Я прийшов, щоб порадіти за вас, щоб промовити до вашого серця. Моя присутність дає вам 

сили для виконання місії, яку я на вас поклав. 

23 А ви - невже ви не відчуваєте болю народу? Хіба ви не відчуваєте смутку, коли бачите, як 

смерть замість світла совісті забирає гріх цього світу? 

24 Як учні Ісуса в Третій Ері, ви маєте виконати дуже велику місію, оскільки ви серед тих, хто 

чув Моє Слово і вчився від Мене. 

25 Знайте, що люди також шукають спілкування з потойбіччям за допомогою науки. Вирушай 

свідчити про Моє вчення, якщо не хочеш, щоб воно потрясло тебе. 

26 Вчений, який часто заперечував Моє існування, досліджує природу в усіх її частинах, 

досліджує землю, моря, космос, і на кожному кроці він зустрічає Мене, бо кожне його відкриття 

говорить про любов, з якою Я створив усе творіння. 

27 Ти повинен говорити багато, щоб Моє світло досягло всіх твоїх співвітчизників і щоб вони 

зрозуміли, що все створене - від атомів до найбільших скупчень зірок - призначене для того, щоб 

давати життя, їжу, добробут і досконалість. 
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28 Зробіть Моє вчення досконалим, щоб невігласи не приписували йому недосконалості. Сійте 

добре, тоді поколінням, які вийдуть з вас, не доведеться страждати від ваших помилок, не 

доведеться пожинати біль у спадок. 

29 Я хочу, щоб від вас проросло чисте і здорове зерно, яке несе всюди благословення. 

30 Засівайте шлях життя добрими взірцевими справами, не фальсифікуйте Моє вчення. У 

цьому візьміть за приклад Моїх апостолів "Другої Ери", які ніколи не впадали в чуттєві культи для 

того, щоб навчати і пояснювати Моє вчення. Їх не можна звинувачувати в ідолопоклонстві, в яке 

згодом впало людство. Їхні руки ніколи не ставили жертовників, не будували палаців для 

духовного поклоніння Богу. Але вони несли вчення Христа людству, несли здоров'я хворим, надію 

і розраду бідним і стражденним, і, подібно до свого Учителя, вказували шлях до спасіння 

заблукалим. 

31 Християнська релігія, яку ви знаєте сьогодні, навіть не є відображенням вчення, яке 

практикували і навчали Мої апостоли! 

32 Ще раз кажу вам, що в тих учнях ви можете знайти досконалі приклади смирення, любові, 

милосердя і піднесення. Вони запечатали істину, яку говорили їхні уста, своєю кров'ю. 

33 Людство не вимагатиме від вас більше крові, щоб повірити вашим свідченням; але воно 

вимагатиме від вас правдивості. 

34 Моє вчення завжди вчило людину не бути матеріалістом. Але вона далека від того, щоб 

навчити вас зневазі до земних благ. Кажу вам: любіть землю, її чудеса, її красу, її принади тією 

любов'ю, якою ви повинні любити все, що створено Мною. Але будьте готові відкинути все, якщо 

буде потрібно, і не забувайте, що ваша душа лише тимчасово перебуває в цьому житті і повинна 

повернутися в той світ, який вона залишила, з якого вона духовно прагне до свого спокою. 

35 Сьогодні ти запитуєш Мене від щирого серця, чи варто тобі зневажати матеріальне життя і 

забути все, що ти любиш на землі, щоб краще служити Мені. На це Я відповідаю вам, що той, хто 

вважає, що Я сказав це, помиляється, і що він не зрозумів Моєї настанови. 

36 Як ви можете думати, що Я позбавляю вас того, що пропонує вам матеріальне життя, хоча Я 

створив природу для прожитку Моїх дітей? Ніщо з того, що Я створив, не може бути проти вас, 

щоб Я забороняв це; але використовуйте все в міру. Коли Я говорив вам відвернутися від розпусти 

і матеріалізму, Я завжди мав на увазі низькі пристрасті, пороки, безсоромність або вживання 

шкідливих і поганих речей. 

37 Сьогодні, коли Я даю детальне пояснення Свого вчення, Я повинен дати вам зрозуміти, що 

все, що ви робите поза законами, які керують душею або тілом, йде на шкоду і тому, і іншому. 

38 Совість, інтуїція і знання - це ті дороговкази, які вкажуть вам безпечний шлях і допоможуть 

уникнути падінь. Ці вогні належать духу, але треба зробити так, щоб вони засяяли. Коли ця ясність 

буде в кожному з вас, ви вигукнете: "Отче, Твоє насіння спасіння проросло в моєму єстві, і Твоє 

Слово нарешті розквітло в моєму житті". 

39 Я надихаю вас великими думками, щоб спонукати ваші серця до великих справ. Але істинно 

кажу вам, що це вчення не обмежиться цим народом, бо спіритизм має всесвітній характер. Вчення 

або одкровення 

Святий Дух призначений не тільки для одного народу, а для всіх людей. Як потік, що змітає все, 

так буде повінь, яку утворять спіритуалістичні маси людей, - повінь, яку ніхто не зможе зупинити, 

бо її сила буде нездоланною. І всіх, хто захоче стати на шляху її течії, знесе течією. 

40 Хто на землі може мати владу зупинити розвиток душ або виконання Божих настанов? 

Нікого. Єдина Істота, що володіє абсолютною владою і справедливістю, - це ваш Батько, і Він 

розпорядився, щоб кожна душа рухалася до досконалості. 

41 Якщо Мої божественні закони були знехтувані людьми на короткий час, Я зроблю так, що 

Мій голос буде почутий, як звук гучного дзвону, навіть тими, хто мертвий для духовного життя.  

42 Голос цього народу так само лунатиме в серцях, як звук дзвонів, пробуджуючи і 

запрошуючи вас до молитви і медитації. Але необхідно, щоб ви зодягнулися в смирення і щоб ваші 

серця наповнилися милосердям, щоб ваші справи засяяли справжнім прикладом серед людства. 

43 Перестаньте любити свою людину, щоб почати любити інших. Не шукайте почестей для 

свого імені, а дбайте лише про те, щоб ваші справи були чисті, і ви ввійдете в безсмертя. Істинно 
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кажу вам: хто сіє зі смиренням, той залишить у світі нетлінний слід своєї ходи. З іншого боку, той, 

хто працює в Моїх творах, бажаючи захоплення і слави світу, знайде, що його твори незабаром 

будуть забуті і що його ім'я не буде відоме навіть третьому поколінню після нього. 

44 Я доручив вам красиве завдання, але в той же час його важко виконати. Але саме тому це не 

під силу вам, бо кожному з вас відведена лише мала частина для здійснення. 

45 Відкуплення людства не буде здійснене однією людиною, навіть одним народом. Це буду Я, 

який дав вам Свою Кров, через яку висловив Свою любов, і який в цей час змушує людей 

піднятися і шукати шлях, якого навчав Христос. 

46 Пильнуйте і моліться завжди, бо зараз настав час, коли вивільняються темні і заплутані 

сили, коли темні воїнства оточують і турбують народ. 

47 Майте повне розуміння того, що Моє явлення сталося з вами для того, щоб зцілити вашу 

душу, звільнити її, оновити і підняти до світла; відкрити їй великі знання і пояснити їй таємниці, не 

зрозумілі людям, а також відкрити вам те, що було приховано від вас. 

48 Зберігайте Моє Слово, наповнене сутністю і вічним життям, відчувайте Мою силу в собі. Не 

хвилюйся: Я знаю все, навіть останнє твоє страждання присутнє переді Мною. 

49 Моє правосуддя подбає про ваші справи. Я витираю твої сльози, пропоную тобі посох, на 

який ти можеш спиратися в житті, і цілую тебе в чоло, щоб ти відчув себе помазаником і любим 

своїм Учителем. 

50 Не бійтеся дрібних камінчиків на шляху, вчіться переступати через них, не завдаючи собі 

болю, а це те ж саме, що: жити піднесено над убогістю людського життя. 

51 Моліться за народи з такою вірою і співчуттям, щоб ваш вплив відчули ваші ближні, і ви 

відчули мій покров любові, що огортає вас усіх. 

52 З кожним часом, який Я дарував вам для розвитку вашої душі, ви набували все більше і 

більше світла. 

53 Це світло є тим, що освітлює ваш інтелект і ваші почуття. 

54 Ще до того, як ти прийдеш на землю, Я вже знав твій життєвий шлях і твої нахили, і щоб 

допомогти тобі на твоєму життєвому шляху, Я поставив на твоєму шляху серце, яке буде 

освітлювати цей шлях своєю любов'ю до тебе. Це серце належало і чоловікові, і жінці. Цим я хотів 

передати вам допомогу, щоб ви стали посохом віри, моральної сили і милосердя для тих, хто цього 

потребує. 

55 Ви боїтеся відкрити уста, щоб відкрито говорити про Мій прихід, і всередині вас йде 

боротьба між бажанням творити добро і страхом, що ви будете відкинуті. Тоді ви вважаєте за 

краще ховатися зі своїми дарами і завданнями, які ви отримали від Мене. Але пам'ятайте, діти, що 

приховувати дари, якими ви володієте, - це все одно, що відрікатися від Мене і відмовляти собі у 

своєму розвитку. 

56 Повірте Мені: якби цей народ був об'єднаний і з вірою і відвагою відправився нести цю 

Благу Звістку словами і справами, то знання, яким Я нині відкриваю Себе людям, вже досягло б 

кінців землі. 

57 Якщо ви ще відчуваєте слабкість, кажу вам: Їжте і пийте, бо не хочу бачити серед вас 

голоду і спраги. 

58 Виконуйте Мою Волю - і нагорода прийде швидко, коли ви відчуєте Мою любов всередині 

себе, коли ви передчуваєте мир потойбіччя як двері, що запрошують вас пройти і побачити Моє 

Обличчя. 

59 Я вчу вас усіх підносити душу в молитві. Одні вже вміють освіжитися цією благодаттю, 

інші ще не змогли цього зробити, бо попередні враження залишили глибокий слід у їхній 

свідомості, бо вони не забули релігійних звичаїв і традицій. Але всі вони прагнуть до очищення 

своїх обрядів, до оновлення та духовного піднесення. 

60 Блаженні ті, що увірували в Мою присутність розумом людським, бо вони твердим кроком 

увійдуть у час духа на спілкування з духом. 

61 Ви звернулися до Мене, щоб отримати затишок і тепло, необхідне вам як перепочинок у 

вашому житті, бо це - як ковадло, що гартує душі через великі випробування. Але ваша довіра до 

долі велика, і ви знаєте, що вийдете з цього горнила чистими до бою. 
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62 День за днем до Мене доходить твоя духовна молитва, мова якої не знає твоя земна 

природа, бо це не слова, вимовлені твоїми вустами, і не думки, сформовані твоїм розумом. 

Молитва духу настільки глибока, що не підвладна людським здібностям і почуттям. 

63 У цій молитві дух входить в області світла і миру, де живуть високі духи, і там він 

насичується цією сутністю, а потім повертається в своє тлінне тіло, щоб передати йому силу.  

64 Зараз настав час, коли людина звільняє свою душу, коли розриваються кайдани, що здавна 

сковували її, і в її серце входить справжній мир. 

65 Будьте пильні, щоб не боротися з тими, хто, як і ви, вирушив виконувати місії, покладені на 

них Моїм Божеством, - щоб ви могли розпізнати істинних пророків і фальшивих, і підтвердити 

справи одних і зруйнувати справи інших. Бо це час, коли всі сили піднялися до бою. Подивіться, як 

добро бореться зі злом, світло з темрявою, знання з невіглаством, мир з війною.  

66 Зараз ви стаєте сприйнятливими до Святого Духа і пробуджуєте того, хто спить, щоб він 

побачив світло, яке усуває кордони і обмеження, щоб зробити всіх людей однією сім'єю, 

об'єднаною любов'ю. 

67 Я хочу, щоб всі Мої учні і Мої "діти-учні" почули Мене в Останній День, щоб прийняти їх 

за дорученням людства. Руки розкинуться, але я не хочу, щоб це було так, як вдруге на хресті. Я 

хочу обійняти вас в любовних обіймах, які завершать цей прояв Божественного Духа через 

людину. 

68 Настала година, коли навіть мертві для життя душі почують звук гучного дзвону. 

69 Нехай ніхто з тих, кого Я обрав у цей час, не загордує через те, що вважає себе вищим за 

інших завдяки своїм духовним дарам. Бо ви ще не можете зрівнятися з Іваном, про якого Я сказав, 

що хоч він був найбільший між пророками, але в Царстві Небесному він був менший від 

найменшого. 

70 Живіть для Отця, люблячи Його дітей, які є вашими братами і сестрами, і ви досягнете 

безсмертя. Якщо ви впадете в егоїзм і замкнетеся в своєму самолюбстві, то насіння, яке ви 

залишите після себе, навряд чи переживе вашу пам'ять. 

71 Будьте лагідні і смиренні серцем, і ви завжди будете сповнені Моєї благодаті.   

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 257 
1 Ти мовчиш, твої думки підносяться до Отця твого. 

2 Ласкаво просимо, - звертається до вас Учитель. Ти шукаєш тиші, спокою або розради і 

досягнув того, щоб почути Мене, бо саме Я володію всім, що тобі потрібно. 

3 Якщо ви шукаєте значення слова Ісуса - істинно кажу вам, ви знайдете і його. 

4 Слово Ісуса було голосом Божественного "Слова". Ісус був ім'ям тіла Христового - тіла, яке 

було подібне до храму, щоб вмістити мій дух і відкрити істину моїми словами. 

5 Але якщо ви вірите в Мене, якщо ви любите Мене і йдете за Мною, то ім'я, яке ви дасте 

Мені з багатьох імен, якими ви повинні Мене називати, не має значення. Головне, щоб ви Мене 

відчували, хоча Я не вимагаю, щоб ви робили це абсолютно досконало. 

6 Щасливий той, хто відчуває Мене у своєму єстві настільки, наскільки дозволяє йому його 

духовна сприйнятливість. 

7 В одних серце б'ється з силою, інші хочуть Мені щось сказати і не можуть вловити думку. 

Інші відчувають потребу заплакати і дати волю своїм сльозам, а декого охоплює страх, бо вони 

знають, що за ними спостерігає проникливий погляд. 

8 Той, хто зуміє підготуватися і відчути Мою присутність, той дійсно наблизиться до 

духовного столу, щоб вкусити хліба благодаті. Це душі, які від уроку до уроку колись вийдуть за 

межі розуму і людського, щоб проникнути в сенс Мого Слова і знайти там його духовне 

наповнення. 

9 Це будуть ті, хто присвятить себе здійсненню милосердя - миротворці, бо вони знайшли 

джерело миру і будуть страждати, споглядаючи на тих, хто живе серед розбрату і чвар, що є 

справжньою темрявою для душі. Вони будуть тими, хто живе, щоб втішати, підбадьорювати, нести 

світло в затьмарений розум, зцілювати фізично чи емоційно хворих. 

10 Тільки той, хто відчує мою присутність, хто вбере в свою душу сенс і любов мого слова, 

зможе згодом відчути співчуття до тих, хто страждає, а також зможе відчути біль, наготу, бідність і 

трагедії народу. 

11 Коли Я запросив вас усіх до Свого столу і попросив приготуватися до духовної насолоди 

Моєю присутністю, Я кажу, що всім вам судилося насолоджуватися їжею Царства Небесного, але 

водночас перед вами стоїть завдання засіяти любов'ю поля, на яких ріс розбрат, і наповнити 

світлом кожне місце, де ховаються порок, страждання і невігластво. 

12 Цей урок дає вам Той, Хто, відчуваючи безмежну любов до вас, залишив усе, щоб врятувати 

вас від вашої темряви, хоча для цього Йому довелося стати людиною, прожити гнане життя і 

дозволити знущатися над Собою аж до смерті на хресті. 

13 Учні: Перш ніж ти зробиш свій перший крок на землі, Я наперед знаю твоє життя, твої 

справи і твої думки. Тому я даю вам все необхідне на життєвому шляху, який ви потім почнете. 

14 Душа починає час випробувань через своє тіло. Але вона вже заздалегідь просвітилася і 

зробила себе сильною, щоб не спокуситися на спокуси, які підносить їй світ. 

15 Іноді Їй личить оселитися в людині, в серці якої міститься велика непокірність, і тоді Їй 

здається, що Їй важко розкрити своє світло. Це серце буде її пробним каменем і її життєвим 

випробуванням, і якщо їй вдасться підкорити його і переконати, що тільки тоді, коли душа і тіло в 

гармонії, людина може знайти спокій, вона пройде своє випробування і зможе сподіватися на 

вищий світ. 

16 Якщо серце слабшає перед стражданнями і нещастями життя і стає блюзнірським, то це 

тому, що душа дозволила підкорити себе стражданням, тому що вона опустилася до рівня матерії і 

зробила своїми всі тяготи і дрібниці, які їй не призначалися. 

Той, хто вчасно схаменеться, помолиться і зміцниться у вірі, зможе перемогти, і з того 

випробування плід досвіду залишиться з ним, щоб він не впав і не ослаб. З іншого боку, той, хто на 

короткий час забуває суть свого буття і задовольняється тим, що живе і страждає для світу, буде 

падати, переможений силою матерії, труднощами, спокусами і убогістю людського життя. 
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17 О, якби ви з перших своїх кроків на землі чули мудре, зміцнююче і втішне повчання з вуст 

своїх батьків - наскільки це допомогло б душі спрямувати розум і серце в його піднесенні до свого 

Бога. 

18 Для того, щоб людина жила в гармонії з голосом своєї совісті, необхідні великі духовні 

настанови. Бо хоча все пронизане божественною любов'ю, мудро створене для блага і щастя 

людини, матерія, яка оточує її у світі, означає випробування для душі з того моменту, як вона 

заселяє світ, до якого не належить, і з'єднується з тілом, природа якого відмінна від її власної. 

19 У цьому можна побачити причину, чому душа забуває своє минуле. З того моменту, як вона 

втілюється в несвідому істоту, яка щойно народилася, і зливається з нею, вона починає життя, тісно 

пов'язане з цим тілом. З духу залишаються присутніми лише дві якості: совість та інтуїція, а 

особистість, виконані справи і минуле залишаються до пори до часу прихованими. Так задумано 

Отцем. Що станеться з душею, яка прийшла зі світла високого дому, щоб жити в жалюгідних 

обставинах цього світу, якщо вона згадає про своє минуле? І яка марнота була б серед людей, якби 

їм відкрилася велич, що існувала в їхній душі в іншому житті?  

20 Ви повинні знати, що душа проходить ретельну підготовку перед своїм земним втіленням, 

бо їй належить пройти тривале і часом важке випробування. Але завдяки цій підготовці вона не 

порушується, коли приходить в це життя. Вона закриває очі на минуле, щоб відкрити їх для нового 

існування, і так з першої миті пристосовує себе до світу, в який прийшла. Наскільки відрізняється 

те, як налаштовується ваша душа перед порогами духовного життя, щойно покинувши своє тіло і 

світ. Оскільки їй не дали справжньої підготовки до повернення в свій дім, вона розгублена, почуття 

матеріального тіла все ще домінують над нею, і вона не знає, що робити і куди звертатися. Це від 

того, що вона не навчилася, що в останню мить треба закрити очі і на цей світ, бо тільки тоді вона 

зможе знову відкрити їх для того Духовного Світу, який вона залишила, де її чекає все її минуле, 

щоб з'єднатися з її новим досвідом, і всі її колишні заслуги додадуться до нових. 

21 Густа пелена огортає її розум, коли вона відновлює світло; впертий вплив усього, що вона 

залишила позаду, заважає їй відчути вібрацію свого духу; але коли її тіні розчиняються, щоб 

з'єднатися з її істинним ядром буття - скільки розгубленості, скільки болю. 

22 Чи є хтось, хто, почувши або прочитавши це послання, відкине його як непотрібне або 

помилкове вчення? Кажу вам, що тільки той, хто перебуває на стадії крайнього матеріалізму або 

сліпої ненавченості, може відкинути це світло без того, щоб його душа не була глибоко зворушена 

ним.  

23 У цей час Я не відкриваю людині минулого її душі, але все ж таки запевняю її, що душа її 

жила раніше, що вона прийшла виконати високе завдання на землі, і що вона повинна повернутися 

в свій дім - не тільки бездоганно, навіть не з тим же світлом, яке принесла, а з ще більшим світлом. 

24 Душі, що живуть на землі: відчуйте Мою Присутність, споглядайте божественне світло, що 

виливається на вас. Ваш Батько має багато засобів, щоб його промені і натхнення дійшли до вас. 

Але крім того, Я посилаю вам це Слово, яке Я зробив відомим через людські органи інтелекту, щоб 

воно дійшло до вас, і ви могли замислитися над ним. Це манна життя у вашій пустелі, роса 

благодаті на безплідді вашого існування, бальзам на ваш біль і нескінченне світло у вашій темряві. 

25 Воно зворушує вас, вас, натовпи слухачів і свідків Моїх проявів. Підготуйте себе, щоб 

дозволити моїм божественним посланням досягти всього людства. 

26 Моє безмежне милосердя готове прийняти вас усіх - і того, хто приходить втомлений і 

заплаканий, і того, хто приходить без істинної віри, щоб вислухати Мене, і того, хто приходить з 

нетерпінням, як добрий учень, щоб принести Мені плід виконання своєї місії. 

27 Я - Отець, який шукає вашу душу, щоб наповнити її світлом, бо ви живете в час 

невизначеності і сум'яття. 

28 Я приношу людству настанову, яка приведе його до здійснення справ істинного милосердя, 

духовної користі та піднесення, якими люди будуть пам'ятати, благословляти і брати приклад з 

майбутніх поколінь. Тільки слід творів, що містять істину, буде нетлінним у світі. Бо наближається 

година суду, коли кожне діло, що не ґрунтується на підвалинах правди, буде зруйноване, і коли 

каменя на камені не залишиться від нього. 
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29 Вам, учні, кажу: якщо ви хочете залишити зерно в серцях ваших ближніх, то воно повинно 

складатися з ваших справ і прикладів - справ без марнославства. Завжди будьте свідомі того, що 

для того, щоб не зробити шлях кривим або не збитися з нього, ви повинні бути смиренними 

слугами і слухняними учнями Христа, справи Якого написані у вашому дусі. 

30 Там присутні мої взірцеві роботи, вічні і незмивні, незважаючи на стільки буревіїв і 

ураганів. 

31 Люди, чи усвідомлюєте ви, що Моє Слово врятувало вас від людських негараздів у цей час? 

Тоді знайте, що ви повинні робити те ж саме зі своїми ближніми. Ваше серце каже Мені: "Господи, 

Ти обдарував нас дарами і благодатями - як би ми могли зробити те ж саме з нашими ближніми?". 

На це я вам відповідаю: Хоча ти не можеш дарувати духовні дари, не можеш дарувати благодаті, ти 

можеш зробити так, щоб твої ближні, почувши Моє вчення з твоїх вуст, відчули пробудження своїх 

дарів і здібностей, і щоб, навчившись спілкуватися зі своїм Отцем, вони отримали натхнення для 

виконання завдання, яке повинні виконати. Чи не здається вам зараз ваше завдання недостатньо 

великим і гідним? 

32 Кажу вам, учні: якщо ви дбаєте про те, щоб ваші справи мали цінність переді Мною, то 

нічого не вимагайте за них від своїх ближніх. 

33 На цей народ зійшла Божественна манна Третьої Епохи - як же ви могли з дітей світла стати 

дітьми темряви, профанації і непослуху? Як могли ви, призначені довіреними Моїх одкровень, 

стати нещасними істотами на землі? 

34 Пильнуйте і моліться, кажу вам весь час, щоб ви не впали в спокусу, щоб ви не приховували 

ні від кого своїх дарів, чи то зі страху, чи то з егоїзму, бо ви розумієте, що несете в своїй дорожній 

сумці багато дарів, які вам не належать. Бо Я дав їх вам, щоб ви дали їх вашим ближнім. 

Знайте, що скільки б ви не мали, якщо ви нічого не віддаєте, це все одно, що ви нічого не маєте. 

Ось чому Я часто закликаю вас до відповідальності, бо хоча ви так багато отримали від Мене, ви 

приходите сюди і показуєте Мені свої порожні руки, бо вони нічого не дали, бо не посіяли Моє 

слово любові. 

35 Істинно кажу вам: Якщо вам потрібен стимул для виконання своєї місії, робіть справи 

справжнього милосердя. Бо в практиці Мого вчення ви знайдете стимул і нагороду. 

36 Хто чекає від Мене милосердя, але не виявляє його, хоча міг би це зробити по-своєму, той 

не виявив милосердя ні до ближніх своїх, ні до себе самого. Це ті, хто дозволив своїм серцям 

охолонути, хто погасив свій світильник - ті, хто нагадують слабких пташенят, що випали з гнізда, 

або зів'яле листя, яке восени опадає з дерев, щоб потім безцільно розвіятися вітрами. 

37 Можливо, ви знаходите недоліки в Моєму прояві через те, що Я даю його вам через гріховні 

створіння? Вони, безумовно, не є чистими істотами. Але скажи Мені, якщо Мої слова через ці 

людські вуста не знайшли якогось відгуку у твоєму серці, або якщо їхня солодкість не зняла колись 

гіркоту, яку ти носив у своєму серці. 

38 Ви, люди, пам'ятайте, що прийшли сюди з пораненим серцем, з неспокійним розумом і 

розтерзаною душею, і що, почувши Мене, ви піднялися зміцнілими. Хто коли-небудь робив це з 

вами? 

39 Ви, жінки, прийшли з очима і серцями, які втомилися плакати. Але коли ти вже думала, що 

сліз у тебе більше немає, ти почула моє слово, і твої щоки знову залилися сльозами. Але зараз це 

були сльози надії та розчулення. Хто дійшов до дна ваших сердець до того дня, коли ви почули 

Мій голос? 

40 Це вчення довело вам, що воно не є порожнім словом, а пронизане божественною сутністю. 

Тому він простий за формою, бо в його викладі закладена глибина і сенс. 

41 Так само, як Я прийшов потішити вас у ваших скорботах, так само Я прийшов дати світло 

вашій душі. Бо всі темні сили розв'язалися і ворушаться у своїх безоднях, і необхідно, щоб ви 

знали, як захистити себе. 

42 Запаліть свій світильник наново, розбудіть у своєму серці любов, займіться вічним життям і 

помилуйте свою душу. Тільки так ви зможете відчути співчуття до ближнього і присвятити 

частину свого життя справі любові. 
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43 Бережіть свій "скарб", діліться ним з іншими і завжди використовуйте все, що в ньому є, з 

користю. Тоді в вас з'явиться сила, здоров'я і світло, яких ви ніколи не відчували раніше. Ця сила, 

світло і здоров'я буде йти від душі і відображатися в тілі. 

44 Люди, ви більше не мандрівники, які навмання шукають світло. Ви вже знайшли його. 

45 Це Слово здійснило чудо воскресіння до життя, воно стало тією силою, яка підняла вас і 

зцілила. Хто міг би переконати вас, що це не від Бога, хоча ви пережили перетворення у своєму 

єстві, які можна приписати тільки Моїй силі? 

46 У вас зараз є прекрасна можливість поліпшити своє життя, бути корисними і виробити гідне 

житло для своєї душі в духовному світі. Хто може відібрати у вас цю можливість? - Ніхто, якщо 

тільки ви не забудете пильнувати і молитися, і ваша недбалість не введе вас у спокусу. 

47 Якщо ви бажаєте залишатися в спокої, коли відбудуться великі події, про які провіщає Моє 

вчення, залишайтеся вірними своїм рішенням. 

48 Ви доживете до того часу, коли представники великих церков відчують присутність 

Божественного і визнають прихід Нової Ери. 

49 Ви побачите, як вони радяться один з одним, розпитують один одного і вносять пропозиції, 

хоча їх марнославство змушує їх на короткий час повірити в те, що вони перевершують один 

одного. 

50 Цей час боротьби буде незабутнім для вашої душі, бо в ньому вона досягла подолання 

матеріалізму і зміцнення своєї віри, любові, прагнення піднятися до Бога на шляху одухотворення. 

51 Розум і серце Духовного Людини будуть розділяти радість своєї вищої частини буття, і поки 

в них є життя, вони будуть співпрацювати з душею у виконанні її високої місії. Але коли прийде 

час їм спочивати на лоні землі, вони зроблять це з миром і задоволенням від того, що займалися 

справою Господа, і останні думки, як і останні удари серця тієї людини, закарбуються в душі того, 

хто вселився в смиренну, благородну тілесну оболонку, слухняну божественним заповідям. 

52 Зрозумійте, чому Я говорю вам, щоб ви зробили своє тіло посохом, опорою для душі тут, на 

землі, через що Я дав вам зрозуміти, що ви повинні вирвати у своєї плоті той скіпетр і ту силу, за 

допомогою якої вона намагалася підпорядкувати собі душу, яка, керуючись совістю, є єдиним 

контролем і єдиним світлом в житті людини. 

53 Я говорив з вами відповідно до вашої здатності розуміння, бо Я не хочу, щоб ви не розуміли 

значення жодного з Моїх слів, і Я також кажу вам це, що відповідно до підготовки кожної групи, 

натовпу або зібрання, є також форма, в якій Я даю про Себе знати. 

54 Кожна душа має великий обов'язок перед своїм Отцем. З Моєї любові до вас Я 

запропонував вам цю нову можливість на землі, щоб ви виправдалися переді Мною, духовно 

виправилися і очистилися, щоб ви могли перейти в наступний дім. 

55 О благословенний Третій Час! Ви приносите у своєму "Ковчезі Заповіту" все, що потрібно 

світові, щоб врятувати себе від рабства. Блаженні ті, хто користується Твоїм світлом, бо вони 

спасуться. 

56 Я вів вас по всьому шляху розвитку вашої душі, випробовуючи вас і готуючи до одкровення 

цього часу. Не чоловіки формуватимуть нову націю Ізраїлю, а Я формуватиму її, очищатиму, 

підніматиму і посилатиму серед людства, щоб вона виконувала свою місію, коли ця нація 

зростатиме і руйнуватиме бар'єри, щоб вона могла просуватися вперед. Так само Я вчинив з 

Ізраїлем, коли вивів його з Єгипту і повів через море і через пустелю. 

57 Цей народ тут має місію духовного пробудження людства. Але коли вона виконає його, і 

люди усвідомлять час, в якому вони живуть, ви побачите, як з їхніх сердець зародиться прагнення 

до світла, а з їхніх душ - ідеал піднесення, який струсоне людське життя до самих коренів і 

перетворить світ. 

58 Тоді совість буде почута і послухана, покликані Духом будуть зрозумілі, духовні прагнення 

і права будуть враховані і поважатися, і скрізь засяє бажання пізнати Бога, відчути Його, 

наблизитися до Нього і побачити Його істину. 

59 Усе це з'явиться в людях, коли голод і спрага доведуть їх до межі їхньої сили опору, коли 

їхня гординя буде зломлена і вони з покаянням визнають свою провину перед Господом, коли вони 

зійдуть зі своїх престолів і сидінь пишноти, звідки вони намагалися заперечувати Мене, звідки 
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вони судили і заперечували Мене. Це станеться для того, щоб вони покаялися у своїх помилках, 

звернули свої погляди до Мене і заговорили зі Мною, як діти з Батьком, який чекав їх багато 

століть, щоб обдарувати Своєю любов'ю. 

60 Як низько опустилася людина у своєму матеріалізмі, поки остаточно не відреклася від Того, 

Хто все створив! Як міг до такої міри затьмаритися людський розум? Як могла ваша наука 

відректися від Мене і принизити життя і природу, як вона це зробила? 

61 У кожній роботі, яку відкриває ваша наука, є Моя присутність, у кожній роботі виявляється 

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

доказом прогресу і цивілізації заперечення мого існування, моєї любові і моєї справедливості? 

62 Ви тоді не більш просунуті, ніж первісні люди, які вміли в кожній силі природи і в кожному 

диві природи відкривати дію божественної, вищої, мудрої, справедливої і могутньої Істоти, якій 

вони приписували все хороше, все, що існує, і тому поклонялися їй. 

63 Шляхом підвищення інтелекту вони намагалися зрозуміти те, що сприймають їхні фізичні 

органи чуття. Яке ж досконале поклоніння вони вже могли Мені запропонувати? Яке повне 

розуміння істини може бути у них? Проте, їхнє здивування, їхня віра і їхнє поклоніння були 

прийняті Мною як перші плоди величезного поля, яке Мій Дух повинен був обробляти протягом 

століть. 

64 Скільки вчень Я дав людству з тих пір і дотепер! А скільки одкровень довірила їй Моя 

любов! Проте, хоча ці люди повинні були б досягти вершини розуміння, а їхнє поклоніння Богу - 

досконалості, їхня егоїстична, горда і нелюдська наука піднялася до заперечення Мене, а релігійні 

громади, що існують, живуть у летаргії рутини і традицій. 

65 Я дав вам дар свободи волі і поважаю цю благословенну свободу, даровану моїм дітям. Але 

Я помістив у ваше єство і Божественне Світло Духа, щоб, керуючись ним, ви спрямовували свої 

здібності на правильні шляхи. Але я вам скажу: У битві між душею і тілом душа зазнала поразки, 

болісного падіння, яке поступово все більше віддаляло її від Джерела Істини, яким є Я. 

66 Її поразка не остаточна, вона тимчасова, бо вона підніметься з глибин своєї безодні, коли не 

зможе більше терпіти свій голод, свою спрагу, свою наготу і свою темряву. Біль стане її 

порятунком, а потім, коли вона почує голос свого духу, вона підніметься сильною і сяючою, 

палкою і натхненною, і заново використає свої здібності. Але вже не з тією свободою 

використовувати їх на добро чи зло, а присвятивши їх виключно виконанню божественних законів, 

що є найкращим служінням, яке ви можете запропонувати Моєму Духу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 258 
1 Ви показуєте, що боїтеся Мене, о люди, бо голос правди Моєї змушує вас тремтіти. але Я 

прошу вас: Ви боїтеся Моєї справедливості чи несправедливості? Якщо це Моя праведність, то 

знайте, що ви повинні погодитися прийняти Божественний суд над вашими справами. Якщо це 

несправедливість, то ви помиляєтеся, бо я не міг вчинити такої несправедливості. 

2 Ви маєте своїм суддею найневблаганнішого, але водночас найлюблячого, найтерплячішого і 

найрозумнішого Батька - суддю, який замість того, щоб оприлюднити ваші гріхи чи зрадити вас 

близьким, кличе вас по черзі, промовляє до вашого серця, випробовує, якщо потрібно, і дає вам 

нову можливість - чи то завершити справу, чи то виправити помилки. 

3 Якби найбільша любов Отця не була присутня в Божественній справедливості, якби Його 

справедливість не мала такого походження, то це людство вже не існувало б, його гріх і його 

безперервні переступи вичерпали б Божественне терпіння; але цього не сталося. Людство 

продовжує жити, душі ще втілюються, і на кожному кроці, в кожній людській справі проявляється 

моя справедливість, яка є любов і безмежне милосердя. 

4 Для того, щоб осягнути предмет, про який Я говорю з вами, люди повинні були б 

зануритися в сенс Моїх настанов, а до цих пір вони були зайняті своїми земними справами і 

цілями. Але ось настає година, коли вони на короткий час залишать позаду те, що їх так сильно 

займає і поневолює, щоб підняти свій погляд до небес і внутрішньо запитати Мене: "Боже мій, що 

відбувається у світі? Що стало з нашим життям і що ми зробили з ним такого, чого самі не 

усвідомлюємо?". Це буде момент просвітлення, який зараз буде у багатьох. 

5 Інші будуть здивовані словом, яке Я дав вам у цей час, яке досягне серця Моїх посланців, 

Моїх свідків і учнів, якими є ви. 

6 Люди будуть намагатися заперечувати істинність Мого одкровення, але факти, докази, події 

будуть говорити і свідчити про цю істину, яка буде виходити з вуст Мого народу як велике 

послання "Третьої Ери". А також через письмена Моє вчення буде поширюватися по всьому світу, 

бо це дозволений засіб, який Я дав Моїм посланцям з найдавніших часів. Я лише хочу, щоб ви 

пильнували Мою істину і передавали її до сердець у найчистіший і найпростіший спосіб. 

7 Учні, дивіться, як Учитель, що незабаром доведе Своє слово до кінця, дає вам у кожному 

навчанні урок духовної підготовки до вашої боротьби. 

8 Ви стікаєтеся, щоб отримати моє вчення, перетнувши величезну пустелю мінливих доль. 

Причина цього в тому, що ваша душа відчула, що час, оголошений для Мого повернення, настав, 

що вона почула божественний голос, який кличе її. 

9 Натовпи хворих, голодних, спраглих і втомлених, які приходять до свого Творця, натхненні 

світлом надії, спраглі хліба любові, манни життя. 

10 Ласкаво просимо! Відпочивайте в затінку миру Мого, їжте і пийте, і живіть себе від недуг 

ваших. 

11 Якщо ви будете продовжувати наполегливо слухати це слово, якщо ви поставите собі за 

мету вистояти в життєвій боротьбі, ви відчуєте, що ваш тягар полегшиться, бо ви зміцніли у вірі і 

знанні. 

12 Тих, хто шукає від Мене лише блага або скарби світу, і не визнає існування духовних дарів, 

чекає розчарування, і коли вони зійдуть зі шляху, до якого були покликані, то знайдуть свої руки 

порожніми, а серця - спустошеними. Це душі, які все ще люблять нечисте, і Мені доведеться дати 

їм ще один час, щоб вони розвинулися, набралися досвіду і, повернувшись на Мій шлях, були 

більш готові прийняти Мене. 

13 Для того, хто прийшов з духовністю, моя присутність через це слово є справжнім святом 

світла, де на бажання спраглого любові, справедливості, мудрості і миру пропонується найкраща 

їжа духовного царства. Вони не зможуть зійти з Мого шляху і будуть знати, як отримати блага 

світу на вершині його. 

14 Моя робота буде основною в їхньому житті, а матеріал буде доповненням для того, щоб 

вижити і виконати те завдання, яке на них покладено. 
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15 О, якби ви всі розуміли, що сонце цього Слова незабаром сховається - ви б поспішили 

зберегти щось від його цінності і його світла у своїх серцях. Але ви занадто повільні, щоб 

зрозуміти, ви занадто стійкі, щоб розкрити дар провидіння, щоб вже зараз побачити близькість 

Нової Ери. 

16 Безумовно, Моя присутність серед вас у тій формі, в якій Я був з вами, буде короткою, і 

необхідно, щоб ви жили сьогоденням і майбутнім, забувши багато звичаїв, вірувань, ідей і способів 

дій вашого минулого, які є частиною того величезного тягаря, який ви несли з собою, коли 

прийшли вперше почути Моє Слово. 

17 Я - Спаситель душ, Я - Захисник вашої віри і вашого життя. Я не міг залишити вас 

зануреними в безодні або загубленими в пустелях, не дозволивши вам почути Мій втішний голос, 

не дозволивши вам побачити істинне світло, що виходить від Мого Духа. 

18 Невже ви задовольнитеся лише тим, що будете слухати Мене, щоб Я дарував мир вашому 

серцю, не готуючись сіяти Мою Справу в серцях ваших ближніх, не готуючись бути Моїми 

учнями? 

19 Якщо ви бажаєте бути приємними Мені, будучи корисними своєму ближньому, нехай вони 

діляться і користуються божественними вченнями, які Я даю вам щоразу, коли Я втручаюся, щоб 

ви могли говорити про Мене, про Мій Закон і Мою Доктрину, і не дивуватися тим, хто готовий 

боротися з кожним новим світлом, що з'являється, навіть якщо це світло - світло абсолютної 

істини, мудрості всіх часів і народів. 

20 Зрозумійте, що Я покликав вас не тільки для того, щоб втішити вас у ваших скорботах, але 

й для того, щоб навчити вас відчувати біль ваших ближніх і втішати їх у їхніх стражданнях. 

21 Якщо ви хочете знати, що ви повинні робити серед людей, то досить подумати про те, що Я 

робив серед вас з того дня, коли ви вперше почули Моє Слово. 

22 Я простив вас, Я прийняв вас з безмежним милосердям і любов'ю, Я дозволив вам відпочити 

від трудів вашого дня. Я не зупинявся перед тим, щоб розглянути ваше соціальне становище, вашу 

Я не судив про ваш клас чи касту. Я очистив проказу твого гріха і зцілив твої немочі. Я з 

розумінням, прощенням і доброзичливістю ставився до ваших недоліків. Я повернув вас до 

істинного життя, давши вам вчення любові, яке дає можливість спастися самому, рятуючи 

ближнього. 

23 У цих Моїх справах, які Я зробив для кожного з вас, ви можете знайти найкращий приклад 

для використання серед нужденних тілом і душею, які будуть приходити до вас натовпами. 

24 Коли я говорю з цим народом тут, я говорю з людством. Ваше завдання завтра - звернутися 

до сердець людей і по-братньому донести до них Моє Слово, яке завершить справу спокути.  

25 Сьогодні ви відчуваєте, що вас спіткав біль, і часом ви не розумієте, що очищаєтесь за 

допомогою цієї чаші. Як ти можеш говорити про Мене, коли ти заплямований? Як могла б витікати 

з твого серця любов, яка проявляється через почуття милосердя і людяності, якби воно було 

сповнене егоїзму? 

26 Недосконалість Божих дітей призвела до болю - болю, який став учителем, щоб опрацювати 

ваші серця і вказати вам шлях, який ви втратили. Моя любов оселяється у твоєму серці, щоб 

видалити з нього все зло, бо Я хочу бачити тебе сильним, здоровим і чистим. 

27 Слухайте цей голос, який звучить серед вас у такій формі, не втомлюйтеся його чути. Я 

продовжив Свій прояв з наміром згладити шорсткості ваших сердець і, коли Я більше не 

проявлятиму Себе після 1950 року, залишити вас твердими у вірі. 

28 Чоловіки віддані своїй науці, їхні серця і розум повністю поглинені життям, яким вони 

живуть на землі. Тому серед людей Я вибрав цих, через яких говорю просто і без науки. Я 

торкнувся цих сердець, а потім Я проникнув у їхній розум Своїм світлом, щоб донести це послання 

любові Моєму народові. 

29 Це світло осяяло шлях вашого життя, і саме тому ви віддали себе Мені. Після Мого відходу 

Я залишу вас серед людства, щоб ви свідчили про Мою істину, а серед учнів з'являться майстри, 

які своїми справами проповідують вчення духовної любові. 

30 Радість Царства Небесного - для всіх. Тут, на землі, ви матимете частинку цього миру і 

проблиск вічного життя. Будьте доброю волею на землі, і вам не буде бракувати Мого миру. 
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31 Багато сторінок Книги Життя ви бачили, як проходять повз вас з тих пір, як Я даю вам Моє 

Слово. Кожен з них був прекрасним навчанням. Іноді з вами говорила любов Отця, іноді - Учитель, 

який ставив вас перед своїм кріслом, а іноді - Суддя, який збуджував вас. 

32 Ви всі отримали Моє слово, отже, ви всі отримали вказівки і завдання в дусі, яким ви 

повинні слідувати. Одні вже розпочалися, інші ще чекають свого часу, треті - у стадії підготовки. 

Серед вас немає жодного, хто не отримав здібностей для розкриття. Але якщо одні вже почали 

розгортатися, оскільки Я ще проявляю Себе в цій формі, то інші тільки почнуть розгортати свою 

душу після часу Мого прояву. Однак, підніміться всі ви як один дух у ці часи. 

33 Ви маєте дари, щоб осягнути Моє Слово, отримати Мої натхнення і видіння, які сповістять 

вам про те, що прийде. 

34 Ті, хто зупинилися сьогодні - ті, хто отримали дари для прийому Мого Божественного 

променя, або ті, хто повинні дозволити Духовному Світу проявитися через них, і не виконали свою 

місію, приступлять до її виконання пізніше, хоча Я вже зараз говорю їм, що форма передачі 

повинна змінитися, щоб вони не вносили сум'яття в людство. 

35 Настане день, коли ви будете розкидані по всьому світу - хто в одному народі, хто в інших 

країнах, і все ж ви всі будете відчувати себе об'єднаними духовною гармонією, яку Я приніс вам. 

36 Я готую вас любити один одного і через цей зв'язок бути сильними і непереможними. З цієї 

причини Я був люблячим і терплячим Учителем, який своїм прикладом показує учням шлях. 

Слідкуйте за своїми кроками, за своїми справами і навіть за своїми словами і думками. Не людина 

судитиме ваші недосконалості, а Учитель завжди буде виправляти вас через вашу совість. 

37 На те була Моя воля, щоб через грішних людей дати про Себе знати, щоб дати вам докази 

Моєї сили і Моєї любові. Тепер, за допомогою Духа, йдіть до свого Отця, щоб довести Йому, що ви 

також любите Його. Прагніть до цієї мети, досягайте того піднесеного діалогу від духу до духу, не 

задовольняючись першими плодами, які ви пожнете, а лише тоді, коли досягнете досконалості. 

Тоді кожна людина матиме в собі Божественного поводиря, який буде вічно вести її шляхами, 

призначеними для тих, хто вміє розвиватися вгору в прагненні до любові свого Творця. 

38 Моє світло, що стало словом, життя, випробування - все має на меті звільнити вас від 

вашого матеріалізму. Завтра навіть людська наука матиме духовність, піднесеність, благородні цілі 

і вмітиме говорити про те, що було приховано від неї зовні і що вона лише не зуміла відкрити в 

дійсності. Бо не інтелект проникне в таємницю, а душа, а це станеться лише тоді, коли вона 

досягне чистоти. 

Але не турбуйтеся, люди, що через звернення до духу і того, що йому належить, життя людини і 

ваші земні обов'язки будуть знехтувані, і що ваше здоров'я і ваше тіло зазнають в результаті таких 

наслідків, про які ви сьогодні ще не підозрюєте. Бо коли душа сьогоднішніх людей підніметься з 

того бруду, в якому вона живе сьогодні, вона відчує в своєму тілі нову силу і невідоме досі світло, 

яке приведе людей до створення існування, багатого на добробут, благополуччя і здоров'я. 

39 Чому люди безперервно прагнули наблизитися до своєї душі за допомогою швидкоплинних 

і часом безглуздих актів поклоніння? Не слід обманювати ні душу, ні серце обрядами, які не мають 

ні суті, ні змісту вічного життя. 

40 Необхідно, щоб це світло якнайшвидше дійшло до серця народу. І не важливо, що це 

спочатку є причиною суперечок чи боротьби. Світло і темрява, правда і кривда, добро і зло завжди 

стикалися. Як тіні ночі зникають при світлі дня, так і зло людське відступить перед Моїм 

посланням любові. 

41 У ту "Другу Еру" Моєму пришестю як людини повірили лише кілька сердець. Проте пізніше 

людство визначило народження Спасителя як початок нової епохи. Так само і в цьому часі початок 

мого прояву вам, тобто мого пришестя як Святого Духа, буде встановлено завтра як початок іншої 

епохи. 

42 Прислухайтеся до того, що говорить вам Христос, втілення Божественної Любові. 

43 Мир людям доброї волі, тим, хто любить правду і сіє зерна любові. 

44 Я - Слово, яке шукає людей, тому що вони не змогли до Мене достукатися. Це Моя істина, 

яку Я відкриваю їм, бо істина є Царство, в яке ви всі ввійдете за Моєю волею. 
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45 Як ви відкриєте істину, якщо Я не скажу вам спочатку, що для цього необхідно багато 

зречень? 

46 Щоб знайти істину, іноді необхідно відмовитися від того, чим володієш, навіть зректися 

самого себе. 

47 Самовдоволений, матеріаліст, байдужий не може побачити істину, поки не зруйнує стіни, в 

яких він живе. Йому необхідно подолати свої пристрасті і слабкості, щоб побачити Моє світло віч-

на-віч. 

48 Матеріаліст любить тільки людське життя. Однак, усвідомлюючи, що все в ньому 

швидкоплинне, він має намір інтенсивно прожити його. Потім, коли його плани або його бажання 

не збуваються, або його мучить біль, він впадає у відчай і богохульствує, він кидає виклик долі і 

звинувачує її в тому, що вона не дає йому тих благ, на які, як він вважає, він має право. 

49 Вони - слабкі душі в незламних тілах, вони - морально незрілі істоти, яких випробовують 

багатьма способами, щоб вони зрозуміли, в якій фальшивій пошані вони тримають твори, що не 

мають ніяких заслуг у їхній матеріалізації. 

50 Як сильно матеріалізовані хотіли б змінити свою долю! Як вони прагнуть, щоб все йшло за 

їхніми уявленнями і їхньою волею. 

51 Людина може отримати від Бога все добро, якого вона бажає, не оскаржуючи Його 

справедливість і не довіряючи Його силі. Моя любов готова вислухати кожного, хто бажає 

поліпшити своє існування. 

52 Ще раз кажу вам: Мир людям доброї волі, які люблять істину, бо вони щось роблять, щоб 

підкоритися Божественній Волі. І ті, хто віддають себе під мій захист, неминуче повинні відчувати 

мою присутність - і в їхній душі, і в їхньому людському житті, в їхній боротьбі, в їхніх потребах, в 

їхніх випробуваннях. 

53 Люди доброї волі - це діти, які підкоряються закону свого Отця. Вони йдуть правильним 

шляхом, а коли сильно страждають, то здіймають душу до Мене в бажанні прощення і миру. Вони 

знають, що біль часто буває необхідним, і тому терпляче його переносять. Лише тоді, коли стає 

нестерпно, вони просять полегшити тягар свого хреста. "Господи, - кажуть Мені, - я знаю, що душа 

моя потребує очищення, страждання, щоб рухатися вгору. Ти краще за мене знаєш, що мені 

потрібно. Ви не можете дати мені нічого, чого я не потребую. Нехай буде воля Твоя на мене". 

Блаженні ті, хто так мислить і молиться, бо вони шукають приклад свого Вчителя для застосування 

у випробуваннях свого життя. 

54 Це правда, що кожен біль, кожне страждання оновлює серце, струшує душу і очищає її від 

плям, даючи їй можливість рости і розвиватися вгору. 

55 Скільки добра робить біль у душі, коли ця чаша випивається з любов'ю і терпінням! 

56 Далеко нелегке випробування випало на долю твоєї душі. Ви подібні до тисячолітніх дерев, 

які втрачають своє кострубате листя, коли дмуть вітри, шмагаючи їх і оголюючи, щоб потім 

вкритися новим листям. Таким чином дерево виконує волю Отця. Так само і ви всі повинні 

виконувати його, дозволяючи випробуванням і урокам, які Отець дає вам протягом життя, 

звільнити вас від старого одягу, від нечистот і лахміття душі, щоб зодягнути вас у нові святкові 

шати. 

57 Знайте, учні, що біль видаляє поганий плід з вашого серця, дає вам досвід і змушує 

виправляти свої помилки. 

58 Таким чином Отець випробовує вас, щоб у вашій свідомості стало світло. Але якщо ви не 

розумієте і безплідно страждаєте через те, що не відкриваєте для себе сенс Моїх мудрих уроків, то 

ваш біль безглуздий і ви не оцінюєте урок. 

59 За цей час Я пояснив вам сенс життя, в якому ви повинні знати причину вашого болю, що 

таке спокута і відшкодування, і чому ви повинні очиститися. Коли мій народ зрозуміє і відчує моє 

вчення, будуть закладені основи нового людства. 

60 Чи здригалися ви іноді від болю? Чи не погнулися твої гілки, чи не облетіло худе листя, чи 

не впали погані плоди з твого дерева? Кажу вам, що добро, яке придбала ваша душа, коштує 

незрівнянно більше, ніж те, що найбільше цінується у світі. 
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61 Я наводжу вам приклади, які ви можете спостерігати щодня в природі, як, наприклад, 

дерево, коли його хитає штормовий вітер. Бо матеріальна природа є проявом природи 

божественної, і тому в усьому, що вас оточує в цьому житті, ви можете знайти урок або одкровення 

для свого духу. 

62 Подібно до того, як ваше тіло, щоб жити, потребує повітря, сонця, води і хліба, так і душа 

потребує відповідного її природі життєвого середовища, світла і харчування. Якщо вона 

позбавляється свободи парити в прагненні до свого живлення, вона слабшає, в'яне і стає тьмяною, 

як дитина, яку примушують завжди залишатися в колисці і зачиняють у своїй кімнаті. Її кінцівки 

стануть кульгавими, вона зблідне, почуття притупляться, а здібності атрофуються. 

63 Зрозумійте, що душа теж може бути кульгавою! Я міг би навіть сказати, що світ 

переповнений розумово відсталими, сліпими, глухими і хворими! Душа, яка живе ув'язнена і не має 

свободи для розвитку, - це істота, яка не зростає - ні в мудрості, ні в силі, ні в чеснотах. 

64 Не чекайте, що дикі бурі очистять вас від нечистот, бо ви також можете чекати приходу пір 

року, щоб оновитися в них, очиститися і розквітнути. 

65 Багато чого ви повинні навчитися в цьому світі, щоб досягти інших, вищих світів життя. 

66 Вчитися, думати, розуміти, боротися, страждати і сподіватися. Завжди любити, а також 

мати віру. Будьте людьми віри і доброї волі, і ви будете великими душами. 

67 Якщо ви хочете шукати Мою присутність у природі, яка вас оточує, - шукайте. Я знаю, що 

ти відкриєш Мене в усьому, бо Я - у всьому і в кожному Своєму творінні. 

68 Дивіться, як Я даю про Себе знати через цих людей, в яких Я ховаю Себе на короткий час, 

щоб дозволити Моєму божественному Слову вилитися з їхніх вуст. Коли ж ти побачиш Мене за 

межами того, що належить цьому світові? Коли ж ви почуєте Мене своїми духовними органами 

чуття, без людського інструмента? 

69 Вічне повчальне слово Боже звучить невпинно, бо Він є "Слово". Але тільки просвітлені 

люди чують її безпосередньо, тобто від духу до духу. 

70 Коли ти будеш у безпосередньому спілкуванні з Божественним і людським, коли ти 

досягнеш гармонії свого буття, ти почуєш пісню, в якій поєднаються ангел і людина, небо і світ, 

потойбічне і земне царство, дух і матерія. Всі об'єднаються в гімні любові до Божественної Істоти, 

яка дала життя своїм творінням і зробила їх своїми дітьми. У цьому гімні хвали ви об'єднаєтеся, 

учні, бо для цього Я знову прийшов до людей. 

71 Необхідно, щоб ви увійшли у своє внутрішнє святилище - те, що побудовано не рукою 

людини, а Божественним Розумом. Кажу вам, що там ви пізнаєте одкровення істини, там ви 

зрозумієте суть Вічного, щоб полюбити його більше, ніж усе минуще. 

72 Що таке ваше тіло? Швидкоплинна пташка, чий політ недовгий - пташка, яка несвідомо 

співає про своє неминуче зникнення. Жалюгідне тіло, яке в своєму егоїзмі вимагає і вимагає для 

себе багато чого. Душа ж - це птах, невидимий для світу, але чистий і світлий, який з плином часу 

піднімається все вище і вище. Це істота, для якої не існує ні віку, ні років, ні століть. 

73 Ви знаєте, в який день, о котрій годині і в якому році ви народилися. Але чи знаєте ви, коли 

ви ожили духовно? 

74 Підніміть душу, це суть вашого життя, це ваша доля і мета, для якої ви були створені. 

Встаньте, бо так ви прийдете до Мене. Я маю багато чого дати вам, набагато більше, ніж те, з чим 

ви зустрічалися у світі. 

75 Любов повинна врешті-решт перемогти вас, і через любов ви пізнаєте Мене. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 259 
1 Вітаю вас, учні мої. Ви прийшли слухати Моє вчення, і Я готую для вас трапезу, щоб ви 

могли насититися їжею вічного життя. 

2 Навіть якщо ваша "плоть" слабка, ваша душа досить сильна, щоб підкорятися Мені. 

Блаженний учень, що приготував своє серце і покинув усе, що належить світові, щоб почути 

"Слово". 

3 Я пропоную вашій душі одяг благодаті. Бо з часом ви зробили лахміття з того, що Я вам 

дав. 

4 Мій Закон - це вчення, яке ви отримували в усі часи, - Закон, якому ви не підкорялися, і 

через свою непокору ви потрапили в плутанину. Зараз Я заново просвіщаю вас світлом Святого 

Духа. 

5 Я довірив вам коштовність неоціненної вартості, щоб вона засяяла перед людством. Не 

ховайте його і не позбавляйте себе цього. 

6 Сьогодні ви згадуєте Мій тріумфальний в'їзд до древнього Єрусалиму. Сьогодні людина 

також показується Мені з пальмовими гілками у своїх матеріальних руках. Але я не бачу миру в 

його серці. 

7 Тоді народ приймав Мене, співаючи душею осанну, бо знав, що благодать Господня з ними. 

Таким чином вони засвідчили, що Син Божий був з народом. 

8 Пізніше, коли Я був принесений у жертву на святому хресному вівтарі, щоб навчити вас 

виконувати вашу місію, багато хто сумнівався, що Ісус мав бути Сином істинного Бога, Агнцем 

Божим, про якого задовго до того сповістили пророки. Але так було написано, що Агнець 

просвітить вас Своєю Кров'ю. 

9 Сьогодні Я приходжу в Дусі, щоб наново дати вам Свої настанови, одухотворити вас, 

розсіяти темряву світлом Святого Духа, щоб ви оновилися і дозволили чеснотам проявитися в 

повній мірі. 

10 Чоловіки ще не чули цього слова, вони зневажають один одного. Але Я назвав вас 

"Сильним Ізраїлем", тому що ви вирушите, наповнені Моєю силою, щоб засвідчити Мою духовну 

присутність серед людства, щоб ви могли принести Мою істину і прибрати чашу страждання, яка в 

цей час спорожніла у світі. 

11 Серед вас голодний вовк. Ви повинні дивитися і молитися, ви повинні практикувати Моє 

вчення. Хто виконує Мої заповіді, той відчує Мій мир. 

12 За цей час Я говорив з вами у всій ясності, щоб ви зрозуміли Мене. Я показав вам, що цей 

шлях прохідний. Коли вас вражає біль, це не Отець послав його вам. Це ви самі спричинили його 

своїм непослухом. 

13 Усвідомте, що Я - нескінченна, піднесена і свята Любов, що Я люблю всіх. Але Я кажу вам: 

любіть, як Отець любить вас, і Я буду любити вас завжди. 

14 Я прийшов очистити вас, як золото в горнилі, щоб ви стали прикладом для людства. 

Необхідно, щоб ви зрозуміли Моє вчення, щоб ви могли бути серед своїх ближніх факелом світла, 

що просвічує всі душі. 

15 Саме вашій душі-душі Я хочу дати вічне життя, бо вона вийшла з Мене. Я готую її, щоб 

вона слухалася Мене і могла спілкуватися зі Мною від духу до духу. 

16 Покажіть Мені свої пальмові гілки духовно, бо матеріальні пальмові гілки не досягають 

Мене. Ви переживаєте час, коли людство спустошує чашу страждань. Дивіться і моліться, щоб і вас 

не вразили ці страждання. 

17 У ці дні людство згадує Мої Страсті. Але істинно кажу вам, що нині ви перебуваєте в часі, 

коли Я воскрешу вас. 

18 Великим є біль Мого Духа, коли Я бачу, як людство все ще розпинає Мене у своєму 

фанатизмі, у своєму збоченні і гріху. Ви ж, обраний, просвітлений народ, ідіть за Моїм істинним 

Вченням, яке буде панувати серед людей вічно. Люди не зможуть приховати Мою любов, не 

зможуть затулити Моє Божественне Світло. Я підбадьорюю і направляю вас Своїм Словом, щоб ви 

йшли Моїми слідами і виконували Мій Закон. 
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19 Завтра ви підніметеся в молитві до моєї божественності і, осяяні інтуїцією, станете 

провідниками на шляху своїх ближніх. 

20 Місія, яку Я довірив вам, - це місія, яку ви повинні виконувати завжди, бо через ваше 

посередництво людство повинно отримати Моє світло, і Я підніму його до життя благодаті. 

21 Ізраїль, не має бажання продовжувати спати. Бо якщо ви це зробите, то сили природи 

пробудять вас і докорятимуть вам за невиконання піднесеної і важкої місії, яку я на вас поклав. 

22 Я дав вам знати про ваші дари і безмежність полів, які Я довірив вам очищати і обробляти. 

23 Ви - діти Мої, які перебуваєте під Моїм захистом, під листям дерева життя, і душі ваші 

сповнилися радості. Кажу вам, вибраний народе: Хто з вас, хто благав Моєї милости, не одержав її? 

Блаженні ті з вас, які, знаючи Мої великі блага, пішли свідчити, що Отець з вами. Бо через ваше 

свідчення вийде великий натовп. 

24 Свідчіть, що Я був з вами, щоб люди мали життя благодаті в душі, щоб вони відкрили в 

Мені найкращого Лікаря, і щоб вони шукали Мене від духу до духу. 

25 У Другу Епоху мої учні поширювали моє вчення, щоб людство вивчало його, роздумувало 

над ним і застосовувало його. Але згодом людина відійшла від суті Мого вчення і створила свій 

власний закон, щоб керувати масами. Але Я не приймаю те, що створила людина у своїй аберації і 

матеріалізації. Я лише нагадую, що Мій істинний храм має бути збудований у вашому серці і у 

вашій душі. 

26 За цей час Я навчив тих з вас, хто шукав Мене, відчути Мене у своєму серці, закарбувати в 

ньому Моє вчення, щоб ви могли бути людьми, які живуть у благодаті і світлі. 

27 Підготуйтеся і зі смиренням вирушайте нести це послання миру людству. Моліться за них, 

щоб Отець ваш зробив так, щоб Його закон був визнаний і виконувався всіма людьми, щоб вони 

жили життям благодаті і знали, як шукати Мене від духу до духу. 

28 Пам'ятайте, що я сказав: Коли двоє або троє з вас будуть зібрані в Ім'я Моє, Я буду серед вас 

і відкрию Себе відповідно до вашої підготовки. 

29 Я прийшов у цей час, щоб дати людству ще один доказ Своєї любові, явивши Себе серед 

вас, обраного народу. 

30 Ви повинні свідчити людям і навчати їх, що коли вони підготують себе, коли вони знімуть 

свою матеріалізацію, вони відчують і побачать Мене своїм духом. Тому Я говорив з вами через 

людський розум, і цей прояв через грішних людей був доказом тієї любові, яку Я дарував вам, щоб 

ви прийняли Моє Слово і згодом донесли його до людства. 

31 Готуйся, Ізраїль, бо час Мого прояву через людський інтелект короткий, і Я не хочу, щоб 

завтра ви відчули себе сиротами через свою непідготовленість і потім наслідували натовп, який 

збирається в своїх показних церквах і задовольняється обрядами і матеріальними піснями. 

Серед цього натовпу мало тих, хто відчув Мене. Але Я прийшов до вас, щоб підготувати ваші 

серця і просвітити ваші душі, дати вам Моє Слово, сповнене любові, щоб ви відчули Мою 

присутність і були серед тих, хто завтра буде передавати цю любов і мир своїм ближнім. 

32 Якщо ви не підготуєте свої серця, сповнені любові через Моє Слово, - що станеться з вами, 

що станеться з вашим ближнім, коли ви переживете час, коли великі випробування і бурі б'ють по 

людству? 

Немає миру в серцях, і коли ці люди віддаються на короткий час насолодам в бажанні розради, 

то кажу вам по правді, що у всіх цих насолодах у них страждає і хворіє душа, яка не відчуває Мого 

миру. У відволіканні, якого вони шукають, вони задовольняють лише свої фізичні почуття, але в 

їхніх душах - лише біль. 

33 Це людство не відчуло Мене, до нього ще ніхто не прийшов, щоб узяти його за руку і 

вказати йому шлях. Я прийму її, як невинну, і милосердно судитиму її гріхи. Я дам їй можливість 

виправитися. 

Але ви, обраний народе, що почули Мене, в якому Я відкрив Себе, - як ви будете почувати себе 

переді Мною, коли прийдете в духовному і визнаєте свій непослух Мені? Ви є тими, кого Отець 

обдарував благодаттю, і я хочу прийняти вас разом з виконанням вашої нелегкої місії. Я не хочу, 

щоб вас звинувачували в Моїй присутності, Я хочу прийняти вас з батьківською посмішкою і знову 

відправити у світ як духів світла, як провідників і захисників ближнього свого. 
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34 Істинно кажу вам: Ви прийшли до Мене, тому що Ілля підібрав вас різними шляхами, тому 

що ви - обрані, яких Ілля привів до Мене, як овець. Хто перебуває в овечій отарі Іллі, того він 

захищає. Цей невтомний Пастир оберігає вас від підступних реконструкцій. 

35 Дух Святий просвітив вас. Але не тільки ті з вас, хто має Мою Божественну Печатку, мають 

цю благодать, але кожен, хто піднімається до Мене, підготовлений і ведений Іллею. 

36 Світло Святого Духа просвітило вас, щоб ви були зі Мною в дусі та істині. Тільки так ви 

відчуєте Мою любов і знайдете спасіння. 

37 Я приймаю овець, яких Ілля приводить переді Мною. Він буде продовжувати шукати 

загублених, бо Я дарую Свою милість усім народам землі і всім прийдешнім поколінням. 

38 Учитель говорить вам: пийте з цього невичерпного джерела, кришталево чисту воду, живіть 

себе хлібом життя вічного, приймайте плід виноградної лози. Ось, Я приготував тобі найкраще 

місце за Моїм столом. 

39 Я запитую тебе, Ізраїлю: що ти просиш для народів? Бо це благо не тільки для вас. 

Подивіться, як народи були вражені великими випробуваннями болю. Але тобі Я кажу: Ізраїлю, 

якщо ти будеш заступатися і молитися за своїх ближніх, то Моя Воля буде виконана в усьому 

людстві. 

40 Люди спотворили Моє вчення. Але Я прийшов до вас, щоб ще раз навчити вас Своєму 

вченню, Своїй мудрості, щоб ви стали Моїми учнями і були тими, хто завтра буде навчати людей 

світу і робити Мою присутність відчутною в їхніх душах. 

41 Народи готуються зануритися в нові війни. Але якщо ви будете дивитися і молитися, Я 

принесу і дарую Свій мир людству. 

42 Я прийшов духом в цю Третю Еру, щоб підняти вас з могили до життя, як Лазаря. Я зцілив 

твою проказу і зняв твій біль. 

43 Я дав вам Мою настанову, щоб ви носили Мою любов у своєму серці і, таким чином, 

вирушили в дорогу, готові вести людство і показати йому дерево, яке дало вам тінь і дарувало 

життя своїми плодами. 

44 Запрошуй людей приходити до Мене, щоб Я дарував їм Свою Батьківську ласку, просвіщав 

їхні душі, рятував від безкрайнього моря зла, напував молоком і медом і виводив гіркоту з їхнього 

життя. 

45 Якщо ви будете говорити так зі своїми ближніми, ви виконаєте мандат, який Я завжди давав 

вам. Почуйте в собі, улюблені люди, голос совісті і зміцніть свою рішучість любити Мене і любити 

своїх ближніх. 

46 Я прагну любові вашого серця, щоб ви могли побудувати в ньому святилище для Мене. Я 

люблю вас, Я прикрасив вас Божественною благодаттю і просвітив вас, щоб ви служили Мені. 

47 У вас Я вклав це Слово, яке завтра примножиться, як добре насіння. Бо коли ви більше не 

будете чути Мене в цій формі, натовпи звернуться до Моїх учнів, щоб отримати настанови, які 

вони не змогли почути через носіїв голосу. Ви будете їх навчати, а я буду з ними. Ви повинні бути 

відданими і слухняними Моєму Закону, щоб Моя Робота служила вам захистом і ви могли підняти 

прапор одухотворення. 

48 Ізраїль, великі випробування готові спіткати людство, тому що люди самі цього захотіли, 

тому що в їхніх серцях досі живе рішення знищувати, а також тому, що вони створили свого 

власного Бога в цьому світі. Але перш ніж людина зробить свою волю, Отець знову дасть про себе 

знати серед людства. 

Ти, народе Мій, повстанеш, щоб знову показати ковчег спасіння, який є Моїм законом, як 

говорив тоді Ной до народу. 

49 Приготуйся, народе Мій, прийняти тих, хто прийде до тебе. Дай їм Мою любов, навчи їх 

любити один одного, покажи їм Мій Закон, запали в їхніх серцях полум'я віри і дай їм мир з Моїм 

Словом, щоб вони могли живитися ним на своїх шляхах. Ти навчиш ті народи шукати Мене від 

духа до духа. 

50 Ви прийшли на Землю, щоб виконати цю місію. Для цього Я підготував вас через Своє 

Слово, щоб цією кришталево чистою водою втамувати спрагу вашої душі, зміцнити і зцілити вас. 
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Ви будете сміливо промовляти до людей в Моє ім'я. Ви будете Моїми посланцями, і через ваше 

посередництво Я дам їм Своє світло. 

51 Встаньте в молитві, і Я буду з вами, і разом з духовним світом ви будете поступово 

пробуджувати людей. Дивіться і моліться за тих, хто не відчув Мене і плаче у своєму болю, кажучи 

Мені: "Отче, Отче, чому Ти не чуєш нас?". 

Ти ж, хто вмієш шукати Мене від духу до духу, навчиш своїх ближніх молитися і шукати Мене 

в тиші і піднесенні своєї душі. Я зроблю Моє прощення відчутним для них, Я дам їм світло і 

мудрість, щоб вони виконували Мій закон. 

52 Через тих з вас, хто визнав Мене і перебуває зі Мною, Я буду допомагати тим, хто гине в 

безмежному морі зла. Я їх прощаю і благословляю. Ви ж, що прийняли добро від вашого Бога і 

Господа, свідчите людям про все, чого Я навчив і відкрив вам, щоб і вони полюбили Мене і 

приступили до виконання своєї духовної місії. 

53 Пророцтво пророкує, що в нинішній час на землі з'явиться новий народ Божий, "народ 

Ізраїлю", і Моє слово має збутися. Але не помиляйтеся, думаючи, що мова йде про єврейський 

народ, коли я говорю про Новий Народ Ізраїлю. Бо народ, про який Я говорю з вами, буде 

сформований з усіх рас і всіх мов. Її спільнота буде не фізичною, а духовною, так само як і її місія 

буде духовною. 

54 Якщо в ту Першу Еру Ізраїль складався з дванадцяти колін, то тепер буде дванадцять місій, 

які виконуватиме Новий Народ - дванадцять божественних місій, які у своїй взаємодії дадуть йому 

силу непереможного народу. 

55 Людям не доведеться об'єднуватися в групи для утворення нових племен. Я створю їх і дам 

кожному з них свою місію, яку вони будуть виконувати серед людей. 

56 Дари інтуїції, одкровення і натхнення пробудяться в дусі Нового Ізраїлю, бо через них він 

отримає Мої послання. 

57 Люди, які утворюють новий народ, не будуть обрані на землі, але завдяки моїй любові вони 

вже будуть позначені або запечатані в своїх душах як розвинені істоти, як істоти світла, які не 

зможуть зійти з того шляху, який для них позначений. 

58 Як у Першу епоху Ізраїль готувався і наказував собі перейти пустелю в прагненні до Землі 

Обітованої, і кожному племені було доручено своє завдання, так і в цей час одні будуть зміцнювати 

інших духовно, і кожен виконає покладену на нього місію. 

59 Ви, що слухаєте Мене зараз, будете лише частиною цього народу, який буде розсіяний по 

всій землі і який буде численний, як зірки на небосхилі. 

60 Той знак, який отримали деякі з вас, є лише символом того знаку, який несе в своїй душі 

кожен, хто виконує завдання в Новому Народі Ізраїлю в цю Третю Еру. 

61 Я говорив тобі багато разів, що твоя душа утримує в собі все, чим вона володіла ще до 

приходу на землю. Тому той акт, який ви називаєте "запечатуванням", був лише символом. Радійте 

ж, бо ваше завдання вже поставлене, бо ви вже знаєте, якою буде ваша доля і ваша роль в лоні 

Нового Народу. 

62 Ви будете глашатаями, які проголошуватимуть Мої настанови народам, і будете тими, хто 

відкриє людству божественне послання, довіреними якого Я зробив вас. Бо в цьому посланні всі 

посланці і позначені будуть духовно об'єднані. Ви проголосите людству час, коли всі дари і 

здібності душі будуть вивільнені, і навчите, як їх відкрити, розкрити і використати. 

63 Натхнення, інтуїція, дар слова, зцілення, пророцтво, одкровення, духовний діалог - це ті 

дари, які, вилившись на мій народ, зроблять з усіх людей нове людство. Але моліться, майте віру, 

мужність, щоб нести мир, справедливість і милосердя серед своїх ближніх. 

64 Мої посланці будуть виконувати завдання скрізь, в лоні кожної установи. Їхнє серце не 

знатиме духовної місії, яку воно виконує, але їхня духовна душа буде повністю усвідомлювати все, 

що вона робить. Вона покаже серцю призначення, яке воно має виконати на землі, і відкриє розуму 

все, що він має усвідомити. 

65 Яка велика відповідальність лежить на вас, хто отримав це послання! Бо ви повинні 

приготуватися до того, щоб свідчити про те, що ви почули, і бути прикладом і вченням духовності. 
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66 Жодної двозначності не повинно існувати серед вас, коли прийде час відкрити ваші вуста, 

щоб проголосити людям Добру Новину, а правда і великодушність повинні бути виражені у ваших 

справах, а також у ваших словах і писаннях. 

67 Тепер я прошу тебе: Чи хочете ви бути тими, хто пролунає для людства, хто розбудить його 

дзвоном, звук якого - це звук правди, що кличе серця? Чи ви хочете, щоб вони чекали, поки зникне 

останній ваш слід на землі, щоб вже нові покоління донесли це свідчення до народів світу? 

68 Я не помилився, коли відправив кожного з вас, навіть якщо ви іноді сумніваєтеся у своїх 

силах відповідати такому високому призначенню. 

69 Ви сумніваєтеся в тому, що ви обрані і послані, тому що знаєте свої слабкості. Але я можу 

вам сказати, що ці слабкості не в духовній душі, яку я послав, а в плоті, яка служить 

випробуванням для вас на землі. 

70 Настане час, коли душа-дух візьме гору над тілом, і світло знань засяє в кожному розумі. 

Тоді ви будете єдині між собою, тому що залишиться тільки одна воля: Про виконання заповіді, 

записаної у вашій душі Отцем, щоб бути гідними дітьми Нового Народу Ізраїлю. 

71 Божественне світло Вчителя поширюється по всій землі. Я посилаю заклик своїм 

"працівникам", щоб ви сіли за стіл Господній. Висловлюйте свій послух і смирення, приходьте 

живитися, щоб у вас була любов, розуміння і милосердя. 

72 Я, Верховний Учитель, даю прекрасний приклад своїм "працівникам". Я готую Своїх учнів 

у цій Третій Ері, щоб ви були серцями, які виконують Закон і здійснюють милосердя, яке належить 

вам. 

73 Я приходжу до вас, улюблені учні, щоб підбадьорити вас Моєю любов'ю, щоб ви відчули 

Мене і пізнали Мене, щоб ви знали, від кого чуєте Слово, і розуміли його, вивчаючи і досліджуючи 

його. 

74 Пориньте в неї, улюблені "трудящі", бо в людстві поширюється темрява - ненависть, 

жадібність і марнославство. Але ви маєте велику силу, ви - ті, хто повинен говорити про Мою 

Роботу, щоб хворий, "прокажений", невіруючий міг розпізнати те, що несе "Божественне Слово" в 

цей час. 

75 Ви - світло світу. Ви ж, хоч і сяєте між людьми, але ще не знаєте самих себе, і люди не 

впізнають вас. 

76 Невіруюче людство відкриває рот, щоб заперечувати Мою силу, тому що очікує побачити 

докази і чудеса, які Я дарував йому в Другу Еру. Люди живили ідолопоклонство, бо не вміли 

піднімати свою душу, не вміли молитися, не вміли просити. 

77 Коли Я навчив вас просити, Я поставив вас на шлях істини, висхідного розвитку і 

підготовки. Я сказав вам: Ви навчите людей пильнувати і молитися. 

78 Думайте, вивчайте, і ви зрозумієте, що Учитель дає про себе знати у вашій смиренності, 

щоб дарувати вам світло, прощення і благословення, що він ніколи не залишав вас. Я з вами, щоб 

полегшити ваш хрест, дати вам розраду. 

79 Я довірив вам поля і сільськогосподарські знаряддя, щоб ви могли працювати на полях і 

обробляти їх. 

80 Людство голодне і спрагле істини, яку я довірив вам. Людство рухається до темряви, до 

прірви, до загибелі. Але є серця, які люблять Мене, різних мов, рас і кольорів. Я лише даю поклик 

душам, не дивлячись на відмінності. 

81 Саме ти, Ізраїль, повинен вказати їм шлях, ти повинен дати їм Мої настанови. 

82 Визнайте благодать, якою ви володієте, і цінність Мого Слова. Приступайте до роботи як 

одне серце, як одна людина і з однією волею, щоб виконати місію, яку я вам доручив. 

83 Любіть один одного, об'єднуйтеся і будьте прикладом смирення. Передавайте Моє Слово, 

даруйте здоров'я, втішайте, воскрешайте Лазаря з гробу, повертайте зір сліпим і зцілюйте 

кульгавих, тоді людство визнає Мене через ці духовні чудеса. 

84 Після 1950 року ви більше не будете чути Мене через голосоносців, і тоді ви зрозумієте, що 

це був Учитель, що це був Святий Дух, який давав про Себе знати через людську здатність 

розуміння. 
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85 Сьогодні Я дарую вам Свою благодать як Отець і Свою настанову як Учитель. Я покликав 

вас через свій мелодійний дзвін і зібрав вас з різних шляхів, щоб зробити вас лідерами людей у цей 

час. Я нагадав вам про місію, яку ви повинні виконати, і натренував ваші духовні очі бачити Мене 

за допомогою символів і цифр. Я дав тобі дар слова, щоб ти міг свідчити людству про одкровення, 

отримані тобою від Мене. 

86 Ви вибрані Мої, і Я сказав вам: Куди б ви не пішли, ви залишите по собі слід світла. Але для 

того, щоб залишити цей слід, ви повинні оновитися, ви повинні підготуватися. 

87 Якщо ви будете слідувати Моєму вченню, то чого ви можете боятися від світу? Я говорю з 

вами у всій ясності, щоб ви могли зрозуміти Мене, щоб ви могли слідувати за Мною. 

88 Я навчаю вас, щоб ви несли світові слова істини, щоб ви відчували Мою присутність. 

Принесіть Мені квіти вашого серця, нехай пахощі ваших добрих справ підносяться до Мого Духа, 

будьте добрим прикладом для ваших ближніх, а завтра, коли ви вже не будете чути Мене через ці 

носії голосу, вирушайте, як Мої добрі учні, щоб показати людству цей шлях. 

89 Люди спотворили Мою роботу і збилися зі шляху. Але ви будете вправлятися і не впадете 

більше в ідолопоклонство. Бо зображення, зроблені руками людськими, не говорять, не відчувають 

і не чують. Чи повинна моя сутність матеріалізуватися, щоб бути з вами? Правда завжди буде 

перемагати. Я завжди давав вам слова істини, щоб і ви свідчили про Мене. 

90 Спокуса хоче відібрати у вас ваші дари, як хижий птах. Але ви живете в час, коли маєте 

свободу віри, бо епоха гноблення закінчилася, і ви повинні скористатися цією свободою і не 

дозволити зробити себе рабами злоби і брехні людської. 

91 Передавайте це вчення з любов'ю, бо любов - це те, що Я дав вам. Я не використовував 

батога, щоб змусити вас повірити в Мене. Бо коли б Я так вчинив, то перестав би Я бути вашим 

Отцем і вашим Богом. 

92 На шляхах і стежках світу ви зустрічалися з болем. А тепер споглядайте цей шлях, де Моя 

істина, споглядайте його славу своїм духовним поглядом. Я довірив вам ключі, дари і владу. 

Використовуйте все це з користю, щоб людство визнало вас Моїми учнями. 

93 Зараз для вас настав час підготувати себе, щоб ви могли приступити до виконання своєї 

місії, коли ви більше не будете чути Мене через голосоносців. Я ніколи не розлучуся з вами. Я 

буду надихати вас і говорити з вами від душі до душі, щоб ви могли виконати свою нелегку місію. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 260 
1 Ви повертаєтеся до Мене в цей час, щоб почути Моє нове вчення, отримати законний аркуш 

Мого Вчення, який ви забули, і шукати книгу Моїх одкровень, які також були приховані від вас 

людьми. 

2 Я відкрив перед вами ще одну главу Книги Життя, Шосту Печатку, яка містить в собі 

нескінченну мудрість, яку Я нині розкриваю вам в простій і зрозумілій формі. Це одкровення 

пояснює вам таємниці, в які ви не змогли проникнути. 

3 Шоста Печатка повністю відкрита, і я показую вам одну за одною її сторінки. 

4 Кожного разу, коли ваша підготовка була великою, коли ви чули Мене, ви отримували 

великі Божественні одкровення. Ви є спадкоємцями Книги Мудрості, і тому, коли ви підготуєте 

себе, вміст Шостої Печатки виллється в вас, щоб ви могли бути свідком, який підтверджує, що 

голос, який він чув, був Моїм голосом, і ви свідчите про це своїми справами. 

5 Якби Отець не відкрив Себе Своїм дітям, то чи міг би Він очікувати від них досконалого 

розуміння і любові? Пам'ятай, що з плином часу Я робив Моє вчення відомим твоєму духу з усе 

більшою простотою. 

6 Я повинен сказати вам, що хоча ви живете в час Святого Духа, ви ще не повністю визнаєте 

Мене, ви не маєте досконалого уявлення про те, хто Я, і ви не зрозуміли того, що Я відкрив вам. 

Але ваша любов приведе вас до мети життєвого шляху, підбадьорювана словом вашого Вчителя. 

7 Ви блукаєте духовною пустелею, осяяні світлом Божественного маяка. Не гарячий пісок 

обпікає підошви ніг, не сонячні промені травмують шкіру обличчя. Не брак води і хліба мучить 

вас, а все ж - життя, яким ви живете, з його жертвами, з його труднощами і нещастями, - це теж 

пустеля, яку ви повільно переходите, але з твердою надією дійти до Царства миру. 

8 Ілля є тим лідером, який веде народ у цей час, вказує йому шлях і підбадьорює у боротьбі. 

9 Ці мандри залишать у вашій душі прогрес і досконалість. Зрозумійте, однак, що якщо ви 

були учнями в Перший Час, то в Другий Час ви будете учнями, і в цей час ви отримаєте підготовку, 

щоб стати майстрами. 

Ви повинні бути пильними, бо люди почнуть досліджувати мою роботу, яку дехто вважатиме 

науковою. Тоді ви оголосите їм, як духовне вчення перетворить світ, і свідчитимете про це своїми 

справами любові до ближніх. 

10 Я не виступаю проти науки людини, бо наука - це знання, пізнання, світло. Але Мої 

настанови - понад усе людське знання. У Своєму Слові Я говорю з вами про духовну душу, про 

пізнання духовного, про Божественне, про пізнання вищого життя, яке знаходиться за межами 

всього, що є речовина і матерія. Істинно кажу вам: Я благословляю ту науку, яку люди розвинули 

на благо людства. 

11 Зараз настав час, коли буде багато говорити про душу і науку. Наука - це не лише привілей 

тих, хто тренує себе фізично для її вивчення. Бо світло походить від душі, яка отримує його від 

Бога. 

12 Мої божественні настанови - це вища наука, яка вчить вас удосконалювати душу. Для цього 

Я дав вам мозок і серце, щоб там ви вдосконалювали своє мислення і свої почуття. 

13 Вчення, яке Я даю вам в цей час, не має меж, воно всеохоплююче, воно нескінченне. У ній 

ви знайдете істинні знання про духовне і матеріальне життя. 

14 Я бачу, що ви здатні зрозуміти Моє вчення і проникнути в його таємниці. Через матеріальну 

науку ви пізнали закони, які керують матеріальним творенням, - закони, які сконденсовані у 

вашому власному тілі. 

Але коли ви пізнали те, що раніше було для вас таємницею, ви усвідомили, що опинилися перед 

порогами потойбіччя, де відчули серце Отця, який невпинно намагався до вас достукатися. Що 

може бути для вас невідомим, коли ви знаєте Моє вчення? 

15 Тому Я кажу вам, що Моє вчення дає вам вищі знання, які не дозволять вашому серцю 

впасти у відчай в присутності вчених цього світу. 
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16 Щоб зрозуміти сенс або значення будь-якої події в природі або у вашому житті, вам не 

потрібно звертатися до книг науки. Вам достатньо буде підготувати свій розум і очистити своє 

серце, щоб натхнення полилося з ваших вуст. 

17 Моя любов до вас настільки велика, що, хоча ви ще такі незрілі, Я запропонував вам Своє 

Царство і зійшов до вас, щоб дати вам Свою Кров! 

18 Цей народ, якого Я зараз навчаю, не буде від цього більшим за інших, але він буде більш 

відповідальним за те, що Я йому довірив і що Я йому відкрив. Ваше завдання - зробити так, щоб 

інші ділилися з вами тим, що ви маєте, щоб вони були рівними вам, щоб, хоча ви були першими, 

хто отримав, але зі смирення могли бути останніми. Не бійтеся, що ті, хто прийдуть після вас, 

досягнуть більшого прогресу, ніж ви. Чим більше ви будете віддавати, тим більше будуть зростати 

ваші знання. Якщо ж ви нічого не передасте з того, що отримали від Отця, то ваша душа 

залишиться голою, серце - порожнім, а руки - безсилими. Тоді ви втратите скарб, і книга буде 

закрита. Ваші уста залишаться німими і більше не будуть говорити про духовні вчення, і ви 

втратите цілющий бальзам, який Ісус довірив вам. 

19 Ваша місія серед людей - це місія миру і любові. Ваш дух вже мав цю місію в Першу Еру, 

коли ви були дітьми-учнями Мого Закону, коли Я використовував вас як інструменти, щоб давати 

вчення і приклади людям усіх часів. У Другій Ері ви були учнями Ісуса, оскільки ви чули з Моїх 

вуст те, що чули дванадцять апостолів, і поширювали, щоб всі люди були свідками. Тому після 

мого відходу повстало багато учнів Христових і багато мучеників. 

20 Люди: В цей час, коли Я прийду як Святий Дух, Я залишу вас підготовленими як Майстрів, 

здатних до прямого спілкування з Божеством. 

21 Більшість людських створінь не почують Мене через людський інтелект, але вони 

отримають Мої настанови через вас. Вже наближається час, коли Я назавжди скасую цю форму 

передачі вам Мого Слова в цьому світі. Але багато народів, які не чули Мене, почують Мене через 

вас. Сьогодні Мій заповіт з вами буде запечатаний не Моєю кров'ю, а Моїм світлом. 

22 Вам не доведеться запитувати людей, що робити, заїкатися чи мовчати на їхні запитання. Ви 

несете в собі Вчителя, який буде говорити з вами і надихати вас. Ваша молитва отримає достатню 

силу і міць, щоб творити чудеса. 

23 Подивіться, як світ, перед обличчям своїх великих потреб, роздумує над обіцянками, які 

Ісус дав у Другій Ері, щоб повернутися до людства, і вивчає пророків попередніх часів в надії, що 

події, пов'язані з цією епохою, є знаком Мого швидкого пришестя. 

24 Якщо ви, як послідовники Моєї Справи, будете відчувати себе неповноцінними і 

презирливими по відношенню до своїх ближніх, то вас будуть вважати дурними і неосвіченими. 

25 Це лише форма вираження, яку Я використовую, коли кажу вам, що Я проявляю Себе через 

невігласів. Бо мозок, що пропускає Моє натхнення, відкриває світло в душі, а світло - це мудрість. 

26 Я кажу вам ще раз: Бийся! Бо поки душа знаходиться на шляху розвитку, вона буде 

піддаватися спокусам. Тому я наставляю вас і даю вам силу, щоб ви могли подолати погані нахили. 

Якщо ваша душа сильна, вона дасть силу розуму і тверду волю серцю для подолання бажань плоті. 

Якщо людині не вистачає світла, її душа не розвивається. Тоді всі життєві перипетії з силою 

впливають на його серце, і він подібний до човна, який перекидається посеред бурі. 

27 Коли людина підготовлена душею, вона ніби одягає незламну броню проти підступності 

спокус. 

28 Я відкрив вам ці вчення для того, щоб, коли ви впадете або спіткнетеся на мить на шляху, 

ви могли усвідомити свій проступок і знову шукати шлях до виправлення. 

29 Якщо ви будете смиренні, ваше духовне багатство збільшиться в житті, яке вас чекає. Тоді у 

вас буде мир, який дасть вам найпрекрасніше відчуття вашого існування. І в душі вашій народиться 

прагнення служити Отцеві, будучи вірним охоронцем всього створеного Мною, будучи втіхою 

стражденним і миром неспокійним. 

30 Не тільки Моє Слово сповіщає вам Мою Присутність у ці хвилини, але й ваша власна душа 

глибоко відчуває Мене посеред того миру, який Я дарую вам. 

31 Учитель з вами. Твоя душа зайняла своє місце за моїм небесним столом. Істинно кажу вам: 

за цим столом немає привілейованих місць, всі рівні, бо їх обіймає Моя милість. 
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32 Моя любов пронизує ваше єство, щоб ви любили ближнього, як Я люблю вас, і щоб у ваших 

серцях не було ні першого, ні останнього місця. Якби ви вже вирушили в країни, провінції і села, 

ви б побачили людство без любові, без милосердя, ви б побачили біль і страждання всюди. Скрізь 

ти знайдеш придатну землю, щоб посіяти Моє насіння. 

33 Людство відчуває Мою присутність, не знаючи, в який спосіб Я дав про Себе знати, і в своїй 

боязкій молитві каже Мені, що тільки Моя Кров зможе його врятувати, що якщо Я дам йому Свій 

хліб, воно не загине від голоду і спраги любові, і що тільки Моє світло принесе вирішення його 

конфліктів. Її голос, сповнений болю і відчаю, запитує Мене: "Чому Ти не приходиш? Чому Ти не 

наближаєшся до того, хто кличе і благає Тебе у своєму болю?". 

34 Вони не знають, що є люди, які чують Мене день у день і приймають присутність Мого 

Духа, Який Своєю благодаттю перетворює вигнанців на служителів Божества. 

35 Якби вони знали, що незабаром Я знову піду, то безжально судили б вас як невдячних за 

вашу байдужість до їхньої потреби в розраді, в духовному слові, в промінчику світла. 

36 Зараз Я готую вас до часу після Мого відходу, щоб ви могли залишатися єдиними, 

незважаючи на життєві перипетії, бо "Слово" продовжуватиме духовно вібрувати у вас, 

відкриваючи вам великі натхнення. Коли ви будете збиратися разом, щоб говорити про духовні 

прояви, ви будете отримувати від Мене божественні натхнення, і в ті моменти ви будете відчувати 

тепло серця Вчителя і солодку вагу Його руки на вашій голові. Тоді вам здасться, що ви чуєте Мій 

улюблений голос, який дарує вам Мій мир. 

37 Я даю тобі краплю цілющого бальзаму, щоб ти, коли будеш переслідуваний, творив чудесні 

зцілення серед людей. Бо під час великих епідемій, коли спалахують дивні хвороби, невідомі науці, 

проявиться влада Моїх учнів. 

38 Ввіряю вам ключ, яким ви відкриєте найіржавіший замок, тобто найупертіше серце, і навіть 

тюремні ворота, щоб дати свободу невинним і врятувати винних. Ви завжди будете жити в мирі і 

довірі до Мене, бо куди б ви не пішли, вас будуть захищати Мої ангели. Вони зроблять вашу місію 

своєю і супроводжуватимуть вас у домівках, лікарнях, в'язницях, на полях розбрату і війни - скрізь, 

куди б ви не пішли, щоб сіяти Моє насіння. 

39 Тоді світло Шостої Печатки засяє з силою, яка буде подібна до вселенського факела, 

промені якого побачать усі, і ім'я Мого Вчення стане відомим серед людства. 

40 Цей куточок землі, де Я дав про Себе знати в цьому часі, буде відображенням Нового 

Єрусалиму, який відкриє свої "дванадцять воріт", щоб дати доступ іноземцям, які прийдуть у 

великій кількості, щоб запитати, де був Учитель в цьому часі, щоб попросити свідчення про чудеса, 

які Він зробив, і докази, які Він дав, щоб вивчати Його Слово і спостерігати за тими, хто був Його 

учнями. Багато хто принесе Писання з пророцтвами минулих часів, щоб визначити, чи дійсно Я був 

серед вас. 

41 З моїх учнів деякі залишаться там, де вони є зараз. Але іншим доведеться піти в інші країни, 

і на своєму шляху як апостоли і місіонери вони побачать поля битв, де руйнування і смерть 

залишили свій слід. Вони побачать мертві міста, руїни і страждання. Тоді почнеться боротьба за 

повернення "мертвих" до життя віри, світла, любові. Але якщо люди будуть сумніватися в 

правдивості Моїх "працівників", Я буду творити чудеса через їхнє посередництво. Тоді невіруючі 

навернуться, вони заплачуть, і натовпи людей окроплять серце цих посланців своїм болем. 

42 Ви не знаєте, хто вас покличе і прийме. Але куди б ви не пішли і перед ким би ви не 

з'явилися, завжди говорите, зодягнені в смиренність і лагідність. Ви будете тлумачити закон, 

одкровення і вчення минулих часів, а також те, що було відкрито в цей час Святим Духом. 

Говорите образно, але вмійте пояснювати Мої образні вирази і притчі так, щоб дорослі зрозуміли, 

діти пробудилися, а старі не ламали собі голову. 

43 Ті, хто навернеться до цього Слова, приєднаються до "працівників" і відправляться 

завойовувати для Мене серця і душі. 

44 Протистояння буде запеклим, але плідним, бо біль заздалегідь зробить серця плідними. 

45 Усвідомте ті перетворення, які відбудуться завдяки моєму вченню! 

46 Матеріальне насильство буде зведене нанівець, наука збентежена, гордість упокорена, а 

пристрасті підкорені. 
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47 Душа людини, вже розкрита в силу своєї еволюції, незабаром зрозуміє і привласнить 

одкровення Мого Вчення. За матеріалізмом, корисливими інтересами і суєтою стоїть духовна 

душа, яка перебуває в очікуванні Мого приходу. 

48 Подбайте про те, щоб насіння, яке ви сієте, було настільки чистим, наскільки Я довірив його 

вам. 

49 Ви зустрінете людей, які думають інакше, ніж ви, які відчувають і живуть по-іншому, і чиї 

звичаї, обставини, закони, вчення і ритуали також дуже глибоко вкорінені в їхніх серцях. 

50 Ви станете свідками боротьби світоглядів і доктрин, одні з яких частково дотримуються 

Моїх законів, а інші повністю відвертаються від цих принципів. Я дозволю їм протистояти і 

боротися один з одним. 

51 У цьому протистоянні ви побачите, як великі релігійні спільноти більше використовують 

насильство і несправедливість, ніж любов і милосердя. Ви побачите їхні зусилля, спрямовані на те, 

щоб прив'язати до себе слабких. 

52 Розкладання проявиться у всьому, бо правда має свою зброю для захисту тих, хто 

дотримується цієї самої правди. Але коли у людей виникає питання: "Де істина?", треба 

відповідати: "У любові". 

53 Учні, ваша радість велика, бо Моє Слово все ще з вами - це Слово, яке дало вам життя, яке 

підтримувало вас у години випробувань і яке живило вас. Коли вас познайомили з Ним, ви відчули, 

як ваші рани закриваються, а ваші життя змінюються. 

54 Скільки прагнень, пов'язаних з матеріальним, померло у вашому серці, на превелику радість 

вашої душі, яка побачила можливість використовувати життя, роблячи добрі справи з духовним 

зерном! Ви звертаєте свій погляд у минуле і судите, якими ви були раніше і якими ви є зараз. Ви 

помічаєте духовний прогрес, якого досягли, і дякуєте Мені від щирого серця. 

55 Якщо ви вчинили гріхи, Я з любов'ю виправив вас, не віддавши іншим. Бо Я не хочу, щоб 

світ бачив між вами немочі, і щоб ви вдосконалювалися. Світ жорстокий, і в його справедливості 

немає милосердя. 

56 Дозвольте Моєму духовному світу виправити вас. Це ваші найкращі друзі, це ваші брати і 

сестри в любові, які не сурмлять про свої діла любові. Від скількох прірв і небезпек вони вас 

врятували, від скількох поганих рішень вони вас відрадили. Як часто вони закривали ваші вуста, 

щоб пристрасть вашого серця не дала виходу словам, які могли б стати вироком для вас самих! 

Якщо ви зазнали невдачі в поганому починанні, яке ви вважали добрим, вони накреслили для 

вас добрий шлях. Вони невтомно поруч з вами, як медсестри і як захисники. Вони теж перестануть 

спілкуватися, коли я перестану говорити. Але не забирайте у цих істот усю любов, бо вони будуть 

дуже близько до вас і продовжуватимуть дарувати вам свою допомогу. 

57 Моя робота не буде закінчена, тому що я більше не буду говорити з вами, як і мій духовний 

світ. Навпаки, прийде час досконалого діалогу з Отцем, коли ви духовно почуєте Його голос. 

58 Моє Слово не буде почуте, як Мойсей почув його на Синаї, матеріалізоване в ревінні бурі, 

не буде олюднене, як у Другій Ері на вустах Ісуса, і не буде передане через людські голоси, як ви 

чули його в цей час від Святого Духа. Кожен, хто підготує себе, досягне спілкування духу з духом, 

яке не буде привілеєм лише деяких. 

59 Вміти спілкуватися і знати мову духу, з якого вони вийшли, - це найприродніше для душ. 

60 Одухотворення принесе пробудження дрімаючих дарів або здібностей і тонкість усіх фібр 

серця. 

61 Моя присутність буде відчуватися. Коли ти будеш говорити про Мої справи, то будеш 

натхненний Мною і будеш говорити фразами безмірної мудрості, які здивують навіть людей, що 

володіють великими знаннями. Ті, хто досягне великих успіхів у цьому спілкуванні, отримають не 

просто слова, речення чи ідеї, а цілі доктринальні дискурси, сповнені досконалості. Ваші руки 

зможуть писати, як "золоті пера", як руки апостола Іоанна під натхненням Святого Духа. 

62 Якщо тебе оточують невіруючі, книжники і священики, а ти відчуваєш себе сповненим 

Моїм Духом, не кажи нікому, що твоїми устами говорить Отець. Але Я продовжуватиму говорити 

через вас до людства. У цьому спілкуванні нехай ваші очі будуть відкриті, а душа захоплена, 

вражена тим, що відкривають уста в цю мить. 
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63 Дар пророцтва через провидіння також буде звільнений і відкриє вам таємниці, які ще не 

були розкриті, і дозволить вам бачити майбутнє. Але провидець ніколи не повинен бути суддею 

або викривачем своїх ближніх. 

64 Це буде спілкування від духу до духу в деяких формах, через які я ще раз кажу вам, що в 

1950 році, коли закінчиться моє слово серед вас, моя робота не буде закінчена. Її доля, її місія на 

всій земній кулі буде продовжуватися. 

65 Ви повинні підготувати себе, і тоді, де б ви не зібралися - в цих громадських центрах, у 

ваших будинках або просто неба - ви будете духовно відчувати Мою присутність на цих зібраннях. 

66 Але пильнуйте, бо з'являться і фальшиві учні, які проголошуватимуть, що мають прямий 

зв'язок з Отцем, і передаватимуть фальшиві вказівки та натхнення. Я навчив вас відрізняти правду 

від обману, розпізнавати дерево за його плодами. 

67 Я випробую одних та інших, і ви побачите, що справжні учні встоять у вірі своїй, а 

несправжні впадуть через свою неміч. 

68 Коли Я виголошу Своє останнє повчальне слово, Я побачу смуток у тих, хто не скористався 

Моїм вченням; але в тих, хто зрозуміє сенс Мого відходу, Я побачу задоволення через їхній 

прогрес. 

69 Я залишу вам, як дороговказ для досягнення Мене, молитву - не ту, яку вимовляють вуста, і 

не ту, яку ви промовляєте співом, але ту, яка пронизана чистими помислами і благородними 

почуттями. 

70 Якщо вам будуть протидіяти за таку поведінку, не бійтеся. Якщо вас засуджують за те, що 

ви не стаєте на коліна перед вівтарями і образами, теж не бійтеся. Прийде ваш час говорити, і ви 

будете переконувати правдою. Ви покажете, що ваше поклоніння Богу не публічне і не спрямоване 

на зовнішній ефект, а внутрішнє і духовне. Чоловіки будуть шукати у всьому цьому помилку і не 

знайдуть її. 

71 Будьте наполегливими, і ви побачите, як ідолопоклонники усвідомлять свою помилку і 

власноруч зруйнують своїх ідолів. 

72 Істинно кажу вам: швидше небо і земля минеться, ніж збудеться слово Моє! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 261 
1 Моє слово зрозуміле, його просте вираження переконує і зворушує як освічених, так і 

неосвічених. Перед обличчям її ясності ви з легкістю зрозуміли багато уроків, які раніше або не 

могли зрозуміти, або не хотіли прийняти. 

2 Сьогодні ви знаєте, що людина може пізнати свого Бога, не потребуючи буйства почуттів, 

щоб через них сприймати духовне. Сьогодні ви знаєте, що, незважаючи на обмеженість вашого 

мозку, ви можете скласти уявлення про те, як стане реальністю досконале спілкування між Богом і 

людиною, так само, як ви переконані в істинності мого прояву через інтелект моїх голосоносців. 

3 У тих, хто почув Мене, воно стало світлим, і тому брехливе і нечисте більше не може увійти 

в їхнє серце. 

4 Зараз настав час світла, коли людина, окрім того, що повірить, зрозуміє, розсудить і відчує 

Мою істину. 

5 Мета мого вчення - переконати всіх, що ніхто не прийшов у цей світ без вагомої причини, 

що ця причина - божественна любов, і що призначення всіх людей - виконувати місію любові. 

6 У всі часи, з самого початку, люди запитували себе: "Хто я? Кому я зобов'язаний життям? 

Для чого я існую? Для чого я сюди прийшов і куди я йду?". На частину їх невпевненості і нестачі 

знань вони отримали відповідь в моїх поясненнях і через їх роздуми про те, що я відкрив вам з 

плином часу. Але деякі вважають, що вони вже все знають; але я кажу вам, що вони дуже 

помиляються, бо те, що зберігається в Книзі Премудрості Божої, не може бути відкрито людьми, 

поки воно не буде відкрито їм; і багато чого міститься в цій Книзі Божественної Премудрості, її 

зміст нескінченний. 

7 Цей світ зробить ще один крок в усвідомленні істини. Раптом вона зазнає сум'яття, але 

потім заспокоїться і прийде до розуміння. 

8 Людина завжди прагнула до пізнання істини. Спочатку він приписував усе природі, але 

згодом, шляхом спостережень і роздумів, прийшов до переконання, що не могло з нічого 

виникнути стільки чудес і досконалих творів, що повинна існувати творча сила, розум і вища сила. 

Це переконання зміцнювало віру людей, які в свою чергу створювали культи та обряди для 

поклоніння Тому, з кого вийшло все створіння. 

9 У людському серці виникли нові питання: "Хто є Бог? Який Він? Існує Він насправді чи 

ні?". Люди задавали ці та інші питання про Моє існування і про Моє Буття, і Я завжди відповідав 

на кожен заклик і на кожне питання. 

10 Багато доказів і одкровень давав Бог людям з перших днів людства - матеріальних, 

відчутних і видимих проявів, залежно від наївності, невігластва і простодушності тих створінь, 

поки, коли прийшов слушний час, Я не явив Себе світові через Ісуса, щоб особисто відповісти на 

всі людські запитання, розвіяти всі сумніви і підготувати їх до того часу, коли вони перестануть 

бути невігласами, невинними і нерозумними маленькими дітьми, а завдяки світлу Божественного 

Духа стануть великими учнями, дітьми Божими, піднесеними любов'ю і знанням - людьми, які 

усвідомлюють свою природу, свою долю і причину свого існування. 

11 Тож якщо одні завжди шукали божественної підтримки і допомоги, щоб перемогти в житті, 

то інші, в міру розвитку свого інтелекту, ставали зарозумілими, бо вважали себе незалежними, 

могутніми і мудрими. Вони вважали себе здатними до креативних ідей та самодостатніми. 

12 Духовні і матеріалісти завжди існували в цьому людстві, як і боротьба світоглядів між 

одними і іншими, кожен з яких намагався довести, що саме він володіє істиною. 

13 Моїй духовній Присутності в цей час випало заспокоїти вас, примирити, відповісти на всі 

ваші запитання і довести вам, що не мають рації ні ті, хто боровся за духовне, ні ті, хто 

проголошує, що єдина істина - це та, що міститься в матеріальному житті. Перші згрішили 

фанатизмом, а другі - невіглаством. Вони не усвідомили, що один, як і інший, має частку цієї 

істини, але не зрозуміли, як їх примирити, примирити один з одним, об'єднати в любові. 

14 Вам здається неможливим, щоб ви розуміли один одного, ви не вірите в об'єднання такої 

величі. Але щиро вам кажу, я дуже добре знаю, що це об'єднання стане реальністю. 
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15 Інакше ви більше не були б досконалою природою, в якій Бог створив вас, і ви більше не 

мали б мого світла у вашій совісті, щоб працювати справедливо і правильно, як і всі справи Отця. 

Але необхідно ще трохи почекати, щоб те світло, та божественна частина, яку ви називаєте духом, 

могло пройти через людину весь хід свободи волі, дарованої цим, щоб воно могло ввести її в 

роботу оновлення, відновлення і духовного висхідного розвитку. 

16 Ти приготував своє серце як святилище, щоб прийняти Мене в ньому. Перед цим ви 

пройшли через іспит своєї совісті і з багатьох очей текли сльози покаяння. 

17 Я вислухав вас усіх і благословляю вас усіх. 

18 Я знаю, хто відчув біль через те, що виявився слабким у випробуванні, хто дав Мені 

обітницю простити свого ворога і не зробив цього. Але коли він повертався до Мене, щоб почути 

Мене, то відразу відчував докір своєї совісті, смиренно каявся у своєму проступку і просив Мене 

про ще одну можливість. 

19 Знайте, що Я зроблю вас сильними, щоб ви більше не падали, що Я навчу вас безмежному 

терпінню і терпінню, і що Я дам усім нові можливості довести своє розуміння, зусилля, силу волі і 

прогрес. 

20 Зрозумійте, що щире покаяння змиває багато плям, полегшує ваш тягар і дає мир вашому 

серцю. Потім, коли ти відчуєш себе вільним від свого тягаря, пам'ятай, що є багато твоїх ближніх, 

які не моляться, але страждають, щоб ти молився за них у повній впевненості, що Мій цілющий 

бальзам буде вилитий на всіх хворих і нужденних. 

21 Я вимагаю від вас не багатогодинної молитви, а короткої і сердечної, простої за формою і 

глибокої за своєю духовністю. Цих миттєвостей буде достатньо, щоб Я дарував вам Свою милість. 

22 Молитва - це духовний засіб, який Я надихнув, щоб людина могла спілкуватися з Моєю 

Божественністю. Тому з самого початку воно проявилося в вас як туга, як потреба душі, як 

притулок в години відвідин. 

23 Хто не знає істинної молитви, той не знає благословення, яке вона приносить, не знає 

джерела здоров'я і користі, що містяться в ній. Він відчуває порив наблизитися до Мене, 

заговорити зі Мною і поставити переді Мною своє прохання; але оскільки йому бракує духовности, 

то підношення лише своїх думок видається йому таким убогим, що він одразу ж шукає чогось 

матеріального, щоб піднести Мені, бо вважає, що так він краще віддає Мені шану. 

24 Так люди впали в ідолопоклонство, фанатизм, обряди і зовнішні культи, які душать їхні 

душі і позбавляють їх тієї благословенної свободи молитися безпосередньо до свого Отця. Тільки 

тоді, коли біль дуже сильний, коли муки досягають межі людських сил, душа звільняється, забуває 

формальності і скидає своїх ідолів, щоб піднятися вгору і з глибини серця вигукнути: "Отче мій, 

Боже мій!". 

25 Через молитву людина знаходить мир, мудрість, здоров'я, осягає глибинне, розум 

просвітлюється, а душа підбадьорюється. 

26 Той, хто вміє молитися від духу до духу, відчуває себе захищеним скрізь, а не той, хто 

шукає фігури і образи, до яких треба йти, щоб відчути їхню присутність і відчути себе в безпеці. 

27 Ви бачите, як у цей час матеріалізму народи зайняті війною один проти одного? Але кажу 

вам, що багато людей там, серед тих воєнних подій, відкрили для себе таємницю молитви - тієї 

молитви, яка виходить із серця і приходить до Мене як настійний крик про допомогу, як плач, як 

благальне прохання. Коли ж на їхньому шляху сталося омріяне диво, вони зрозуміли, що немає 

іншого способу розмовляти з Богом, окрім як мовою душі. 

28 Учні: Ви, які утворюєте спільноту, які отримали не просто урок, а цілу книгу, будете готові 

говорити про Мене так, як ще ніхто не говорив. 

29 Я зараз даю вам багато можливостей для виконання ваших завдань - використовуйте їх. 

Всім дати, всіх навчити. Те, що Я дав вам, не має меж, і через це ваше серце ніколи не буде 

порожнім - навпаки, чим більше ви будете віддавати, тим більше ви будете бачити, як воно 

збільшується в вас. Чим більше ви будете любити, тим більшими станете в чеснотах. 

30 Я залишаю свою любов серед мого народу як свідчення моєї присутності. 

31 Моє проголошення з вами, моє світло сяє на людський інтелект, щоб послати моє послання 

любові людству через його посередництво. 
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32 Ви будете посланцями, на чиїх вустах Моє слово піде з провінції в провінцію і від серця до 

серця. 

33 Нинішній час для цього народу присвячений самоспогляданню, для вашого внутрішнього 

іспиту, щоб ви істинно пізнали, чи любите ви Мене в чистоті, чи ви стали жертвою фанатизму. Час 

сприятливий для виправлення своїх недоліків. 

34 Вивчивши значення слова "одухотворення", ви зрозуміли, що це помилка - хотіти 

представляти Божественне через форми, які ви називаєте символами, - помилка, яка стає ще 

більшою, якщо врахувати, що ви тоді приховуєте за зовнішньою видимістю ту реальність, яка 

знаходиться прямо перед вами. 

35 Пам'ятайте, що Я завжди проявляю Себе в інтелекті, в житті, в любові, в силі, ніколи - в 

безжиттєвих фігурах. Ось і сьогодні ви присутні на одному з Моїх проявів, яке відбувається через 

інтелект людини. Чому ви наполягаєте на тому, щоб представляти Мене в бездушних образах і 

фігурах? Людина, через яку Я проявляю Себе, відчуває Мене глибоко і інтенсивно у своїй душі і 

навіть у своєму тілі, її радість глибока і її захоплення дозволяє їй ясно бачити світло, що досягає її 

інтелекту. 

36 Ви схожі на цю людину. Чому ж ти не відчуваєш Мене і в своєму серці? 

37 Поміркуйте над цим вченням, і ви прийдете до висновку, що там, де є тенденція до 

матеріалізації Божественного, не може бути одухотворення. 

38 Нині ви не всі розумієте, що означає "одухотворення", і не розумієте, чому Я прошу вас 

досягти цього внутрішнього піднесення. Чи можеш ти бути готовим і слухняним Моїм заповідям, 

якщо навіть не усвідомлюєш, про що Я тебе прошу? Але деякі розуміють той ідеал, який Вчитель 

вселяє своїм учням, і вони поспішають слідувати його вказівкам. 

39 Любов до символіки і формальностей, а також шанування образів є нагадуванням про 

духовне дитинство людства, про первісні часи, коли люди потребували зовнішнього і видимого, 

щоб повірити в божественне. 

40 Людський інтелект знаходився на початку свого розвитку. Тоді Я не сказав би людині: 

"Досліджуй і осягай те, що належить душі". Але сьогодні, коли людина вступила на всі шляхи 

науки, коли вона розробила багато філософій, коли вона розвинулася інтелектуально в багатьох 

галузях - чи не осягне вона, нарешті, спіритизм? Чи не розгубиться він перед моїм новим 

посланням? Ні, люди, душа людини потребує і жадає Моє вчення про спасіння. 

41 Не бійтеся боротьби за поширення і сіяння цього вчення. Вже багато народів поважають 

священне право вільно мислити. Пізніше люди пізнають ту свободу розуму, якої досі не знало 

людство. 

42 У світі триватимуть війни, над народами тяжітиме загроза смерті і знищення, а все тому, що 

люди, які вперто тримаються за свої філософії і доктрини, не хочуть визнати істину. 

43 Я даю вам духовну підтримку, люди, щоб ви не боялися невдач. Якщо Я говорив вам, що це 

світло, яке Я засяяв у вашій душі, розвіє тіні, то повторюю зараз, що Я сказав вам істину. 

44 У цю мить Я огортаю вас світлом Своєї Божественності. Я спускаюся, щоб підготувати вас, 

як Вчителів, до того, щоб ви навчали своїх ближніх словами і справами любові і милосердя, 

смирення і прощення. Але істинно кажу вам, що справи завжди говорять голосніше за слова. 

45 Людина так само говорить про любов до людства, про братерство і мир, але своїми 

справами заперечує свої слова. 

46 Сьогодні, коли Отець зійшов, щоб об'явитися вам через людський розум, кажу вам: не 

будьте серед тих, хто говорить про любов, а несе ненависть, хто говорить про добро, а робить 

протилежне, хто говорить про мир, а провокує війни. Ні, щоб ви могли побачити, як Моє слово 

процвітає серед вас, ви повинні говорити про нього через справи, що йдуть від серця. 

47 Говоріть через душу, бо ви перебуваєте на висоті часу Святого Духа. Завжди залишайтеся 

радісними. Якщо ви відчуєте, що Я віддалився на короткий час, то це не Я відійшов, а ви, бо ви 

ослабили свою душу. Бо Я живу в твоєму серці навіки. 

48 Відстані і бар'єри між Божественним Духом і серцем людини створюються самою людиною. 

Але Я живу так близько від вас, що вам не потрібно шукати поглядом горизонт, щоб побачити 
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Мене. Досить буде, якщо ви проникнете у своє внутрішнє єство з відданістю і спогляданням, щоб 

відкрити Мене в Моєму святилищі. 

49 Мої одкровення цього часу вводять вас в духовний контакт з моєю божественністю - 

близькість, якої завжди прагнула ваша душа. 

50 Я досі бачу і чую це людство, яке лестить Мені і закликає Мене своїми обрядами, співами, 

словесними молитвами і різними формами поклоніння, щоб відчути Мене близьким. Усім Я даю 

відчути Свою присутність, Я з усіма. Але зараз настав час, коли Господь хоче, щоб поклоніння 

Його дітей було досконалим, щоб їхнє спілкування з Отцем також було досконалим. І це те, що 

відкрило вам це вчення в цей час. Сьогодні ви дізналися від Мене, як молитися, як досягати діалогу 

духу з духом. 

51 Для того, щоб ви могли досягти прогресу на цьому шляху, Я закликав вас залишити в 

стороні всі ритуальні та зовнішні поклоніння. Після цього з ваших залів засідань поступово зникли 

всі ті предмети, за допомогою яких ви намагалися зобразити божественні атрибути, а також 

змістовність або екстерналізацію вашого духовного поклоніння Богу. 

52 Моє вчення не тільки для того, щоб надати вам сили і впевненості під час вашого життєвого 

шляху на землі, але й для того, щоб навчити вас, як покинути цей світ, переступити пороги 

потойбіччя і увійти у вічний дім. 

53 Всі конфесії зміцнюють душу в її проходженні цим світом, але як мало вони відкривають їй 

і готують до великої подорожі в потойбіччя. Саме тому багато хто сприймає смерть як кінець, не 

знаючи, що з цього моменту перед людиною відкривається нескінченний горизонт справжнього 

життя. 

54 Ви назвали спіритизмом вчення, яке Я, як Дух Святий, дарував вам у цей час, бо Він відкрив 

вам багато непроникних таємниць. Завіса між потойбічним світом і людиною більше не є 

сучасною. Я відкрию вам з того життя стільки, скільки ви зможете осягнути, і тільки те, на що буде 

Моя Воля. 

55 Не сприймайте могилу як кінець, не бачте за нею порожнечу, смерть, темряву чи небуття. 

Бо за межами фізичної смерті - життя, світло, все. 

56 Перш ніж увійти в ті регіони, ви повинні підготувати себе, тоді через піднесення своєї душі 

ви зможете перебувати в "Духовній Долині" або увійти в неї навіть зараз, коли ви ще втілені. 

57 Не бачте в своєму тілі ланцюг, ворога або ката, бачте в своєму тілі слабке створіння, яке ви 

повинні зміцнити, бо тоді воно буде вашим слугою, вашою опорою і вашим найкращим 

інструментом для виконання завдання і підйому на гору. Одухотворяйте її, не даючи їй впасти у 

фанатизм, щоб ви могли відірватися у своїй молитві і на крилах думки нести цілющий бальзам 

хворим. 

58 Коли в Другу Епоху Я говорив Своїм учням про Моє Царство, вони не розуміли і 

запитували Мене: "Де Твоє Царство, Господи?". Але коли наближався день Мого відходу, Моє 

слово перестало бути алегоричним, воно стало зрозумілим, і всі його зрозуміли. 

59 Навіть у теперішньому часі, коли наближається час, коли Я більше не буду проявляти Себе 

в цій формі, Я відмовився від алегоричних висловлювань, щоб говорити з вами просто про те 

велике, що Я приберіг для вас. Все, що Я говорив вам з 1866 року, буде підсумовано в Моїх 

вченнях цих останніх трьох років. 

60 Це слово, яке ви почули в цей час за допомогою Божественного променя, що висвітлює 

розум людини, стало для вас новою манною для вашої душі. Це також було подібно до чуда з 

хлібами та рибами, яке Ісус здійснив у пустелі. 

61 Час, в який я буду говорити з вами, вже дуже короткий. Навчайтеся і використовуйте Моє 

слово і Мої приклади, щоб з ними ви могли вийти до людства, щоб свідчити про Моє вчення. 

Багато дверей відкриються для вас, інші залишаться закритими. 

Натовпи людей прийдуть вас почути, і серед них будуть і "глухі". А ви сійте, бо серце людини 

подібне до ґрунту. Я пошлю росу та дощ на посів твій, і зійде насіння. 

62 Ті, кому судилося йти до інших народів, перетнуть кордони як посланці миру. 

63 Світ чекає на тебе як на спокутну долину з усіма своїми болями, пороками, хворобами і 

ранами, щоб ти наклав на них бальзам, який Я довірив тобі, який зцілює все зло. 
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64 Ви не відчуваєте себе здатними на великі справи, але я через ваше посередництво, через 

малу частку вашої любові і милосердя зроблю дивовижні справи, яких ви навіть відчуєте себе 

недостойними. 

65 Коли моє слово більше не буде звучати в цих актових залах, ви будете збиратися разом, щоб 

читати мої навчальні проповіді, з яких ви зрозумієте багато вчень, які ви не могли зрозуміти 

раніше. Провидці побачать образ Учителя, який дасть вам нові одкровення як Дух Святий. Там, 

серед вас, хворі полегшать свій біль, невиліковно хворі повернуться до життя, скорботний знайде 

розраду, а зневірений - нову надію. 

66 Ви будете вчити прикладом власного життя, я зроблю все інше. Моєю волею було 

дозволити вам брати участь у цій справі любові, щоб, люблячи своїх ближніх, ви любили Мене 

Самого. 

67 Будьте готові до дня мого останнього навчального звернення, бо це буде як остання трапеза 

в Другій Ері, коли ви отримаєте мої останні слова. 

68 Тим, хто не слідував Моїм настановам, не прагнув до одухотворення, хто вперто тримався 

за застарілі звичаї і традиції, доведеться пролити сльози, а пізніше, коли вони прочитають у книзі, 

яку Я довіряю вам у цей час, вони усвідомлять свої помилки. Потім, сповнені болю і каяття, вони 

намагатимуться виправити свої помилки. 

69 Світло моєї любові освітлює світ і його шляхи, коли темрява загрожує покрити їх. День за 

днем душі у великій кількості піднімаються вгору, покидаючи це життя, не знаючи, куди вони 

йдуть. Не забувайте їх, даруйте їм світло своєї молитви, свого милосердя. Не турбуйтеся про істот 

світла, бо вони вже у світлі і заступаються за вас. Моліться не тільки за людей, моліться за всіх 

своїх ближніх. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 262 
1 Мій Дух радіє, коли бачить вас об'єднаними в одному бажанні наблизитися до Вчителя. Тут, 

у прояві Мого Слова, ви забуваєте страждання, образи, заздрість і страждання. 

2 Добре робиш, що очищаєш серце своє, бо прийде до нього слово Моє, коли ти приготуєш 

його, як святиню. 

3 Смирення і простота - ось що повинно бути у вашому духовному поклонінні Богу, щоб 

матеріальне і показне не відволікало вас від головного - любові до Отця і милосердя до ближнього. 

Коли ви готові до цих моментів піднесення, тоді ваше мислення адаптувалося до божественної 

думки. 

4 Сформувати єдиний, братній народ, який любить правду і добрі справи, який радіє приходу 

нових братів і сестер, який зустрічає їх з посмішкою на вустах, з істинним милосердям у серці і 

молитвою в душі. Ви віддасте їм те, що накопичили за той час, поки слухали Мене. Ти покажеш їм 

істинний шлях, який Я намітив для тебе, і будеш радіти від думки, що береш Мене за приклад. Не 

біда, що ваші знання ще не дуже глибокі. Якщо ваша благодійність буде великою, ви будете 

творити справжні дива. 

5 Ця місія ніколи не здасться важкою, якщо той, хто її виконує, освітлює свої справи любов'ю. 

З іншого боку, для того, хто виконує його просто як обов'язок, він може здатися важким хрестом. 

6 Не падайте духом, якщо вам здається, що ви ще занадто недосконалі, щоб виконувати таку 

делікатну місію. Добра воля перемагає все. 

7 Зараз Я навчаю вас певному способу підготовки, щоб усі ваші щоденні справи були 

натхненні благородними почуттями, і щоб відвідини та труднощі не зупинили вас і не змусили 

відступити: Коли ви відкриваєте очі на світло нового дня, моліться, наближайтеся до Мене через 

своє мислення, потім формуйте свій щоденний план, натхненний Моїм світлом, а тепер 

піднімайтеся на боротьбу життя. При цьому візьміть на себе зобов'язання бути сильними і ні на 

мить не порушувати послуху і віри. 

8 Істинно кажу вам, незабаром ваша стійкість і результат ваших справ здивують вас. 

9 Дбайте про те, щоб у ваших діях були правдивість і чистота, і не бійтеся бути осміяними 

вашими ближніми. Бо в ту мить нерозсудливості вони не відатимуть, що творять. 

10 Я бачу, що ви боїтеся принизливих суджень і критики. Я не хочу, щоб над вами знущалися. 

Але якщо ваша совість не докоряє вам, Я прощу тих, хто, можливо, образив вас, і зроблю так, щоб 

світло істини засяяло в їхніх умах. 

11 Майте справжнє знання, що таке милосердя, як його відчувати і як його дарувати, щоб воно 

було голосніше і ви робили це без показухи. Завжди "нехай не знає ліва рука твоя, що робить 

права", тобто не давай з показухою, бо так ти знищиш кожне діло милосердя. 

12 Я хотів утворити з кожною з цих спільнот справжню родину, в якій ви всі любите один 

одного, в якій ви підтримуєте один одного у ваших стражданнях і в ваших потребах, щоб ви могли 

навчитися між собою чинити милосердя. Коли це почуття розгорнеться і дозріє у ваших серцях, ви 

зможете вийти на шлях боротьби, щоб запропонувати її добрі плоди тим, хто потребує любові і 

світла, які тисячами будуть перетинати ваш шлях. 

13 Настане день, коли ви більше не будете частиною цих натовпів учнів, які зібралися 

сьогодні, щоб почути моє вчення. Але хоча ви розкидані по різних куточках землі, ви 

залишатиметеся єдиними духом у боротьбі і у виконанні своєї місії. Ніхто не зможе розірвати ці 

узи духовної єдності. 

14 Будьте благословенні, бо ви були в гармонії з вашим Отцем. Жодна нечиста думка не 

потривожила ваш розум у цю годину спілкування з вашим Богом. Усе було в гармонії, і в ній ви 

чули Моє слово на лоні природи, далеко від будь-якого місця скупчення людей. 

15 Погляньте на славу того, що вас оточує: високі гори, які є вівтарями постійного вшанування 

Творця; зірку сонця, як незмірно великий світильник, що освітлює життя людей; гармонійний спів 

птахів, які підносять до Отця свої трелі, що нагадують пісні благання, і посеред цієї слави ваша 

душа в захопленні на концерті Божественного Слова. 
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16 Мій Дух Утішитель з вами, Моє Світло ллється променями, і в той же час Я приймаю з 

ваших сердець приношення, яке ви принесли для Мене. 

17 Тому в цій атмосфері піднесення і духовності ви побачите, як найбільші дива стануть 

реальністю серед вас. Просіть, просіть за хворих, за нужденних, за відсутніх, за загублених, бо тоді 

ви отримаєте з надлишком. 

18 Улюблені люди, які шукають найкращого приношення, щоб представити себе переді Мною: 

Ти очистився і змив з себе провини, на які вказує тобі твоя совість, і, покаявшись у гріхах, 

приготував святилище для спілкування зі Мною. 

19 Пильнуйте і моліться, вчить вас Учитель, щоб ви були сильними перед обличчям спокус і 

більше не грішили. Моліться за себе і за тих, хто не вміє молитися. Скільки часу вам знадобиться 

для щоденної молитви? Про довгі години, щоб підняти свою душу до Мене? Ні, люди, п'ять хвилин 

буде достатньо. Цей короткий час любові, відданості Мені - це час, коли тобі потрібно 

запропонувати Мені свою відданість і послух Моїм заздалегідь розробленим планам на день, який 

ти проживаєш. Я буду втішати вас у ваших потребах, підбадьорювати вас у ваших справах і 

просвіщати вас для процвітання ваших починань. 

20 Коли вам потрібен довірений, добрий друг, звертайтеся до Мене і викладайте переді Мною 

ті страждання, які можуть бути у ваших серцях, і Я пораджу вам найкращий шлях - рішення, якого 

ви шукаєте. Якщо ваша душа обтяжена тягарем, то це тому, що ви згрішили. Я прийму вас і буду 

прихильним у своєму судженні, Я зміцню вашу рішучість виправитися і поверну вам втрачену 

силу. 

21 Тільки слідування Моєму вченню збереже вас у благодаті, збереже ваше душевне і фізичне 

здоров'я. Досвід, який ви отримаєте, буде світлом, яке ви потроху накопичуєте в своїй душі. 

22 Мій суд і Мій закон невблаганні, і якщо вам доведеться віддати свій борг у цей час, робіть 

це з любов'ю, терпляче. Але коли ти знесилишся, Я допоможу нести твій хрест, щоб ти набрався 

нових сил для подальшої боротьби. 

23 Якщо ти знаєш, що твоя доля записана, що випробування лише шліфують серце і гнуть 

плотську природу - навіщо бунтувати? 

24 Твоя душа наділена великою силою, і випробування, які я посилаю тобі, не більші за ту 

силу і енергію, якою ти володієш. Це блага, які допомагають вам здобувати заслуги і спасають вас. 

25 Мій Отець-Дух страждає, коли бачить біль людства. Я їх не покарав. Мої закони любові і 

справедливості, застосовані, приносять тільки благополуччя і мир. 

26 Через людину були розв'язані сили руйнування. Війна посіяла своє насіння в кожне серце. 

Скільки болю пережило людство! Скільки покинутості, злиднів, сирітства і горя вона залишила на 

своєму шляху! Чи вважаєте ви, що душі полеглих у бою загинули, чи що тієї частини життя, 

вічності, яка живе в людині, вже не існує? 

27 Ні, люди: душа переживає війну і смерть. Ця частина мого власного духу піднялася з полів 

болю і шукає новий горизонт на своєму шляху, щоб продовжувати жити, розвиватися і 

еволюціонувати. 

28 А тим, хто залишився на землі, і бачив свої рідні домівки спустошеними, поля розореними, 

мор і голод, принципи моралі і добра розтоптаними, Я зберігав їхню мужність до життя, і стояв над 

усіма ними на сторожі. 

29 У прийдешні часи Я буду використовувати їх, щоб нести світло Мого Слова іншим народам. 

Я довірю їм велику духовну місію. 

30 Вони навчилися молитися так, як Я навчив вас. У цих душах немає болю, немає страждань, 

але є велич душі, тому що вони полюбили Мене серед випробувань, зрозуміли Мене і були 

слухняні Мені. Вони очистилися в болі. 

31 Люди, об'єднайте свою молитву з молитвою тих душ. Ви не очистилися в болю, вашим 

горнилом був мир, який Я пропонував вам у цей час у словах любові. Після того, як ви будете 

підготовлені - одні через біль, інші через любов - ви будете рухатися разом, ви об'єднаєтеся, і 

разом, слідуючи Моєму вченню, ви осягнете Моє Слово. Ви вип'єте цю чашу любові і підтвердите, 

що все, що ви отримали, пішло вам на користь. Я буду просувати свою роботу і показувати вам 
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кінцеву мету, її результат. На духовних і моральних руїнах, які представляє людство, я побудую 

цілісний і сильний світ. 

32 Ваш суд ще попереду, люди, і як інші народи понесли тягар Мого суду, так і ви отримаєте 

його згідно з вашими справами в зазначений час. 

33 Я вітаю всіх: і того, хто приходить, прагнучи почути Мене, і того, хто приходить, щоб 

досліджувати, і того, хто з великою самовпевненістю заперечує все почуте і приходить лише з 

цікавості. 

34 Істинно кажу вам, що опромінення Моє завжди було і буде - колись одним способом, 

сьогодні іншим, завтра ще іншим, і так до вічності. 

35 Між Отцем і дітьми існує зв'язок, який ніколи не може бути розірваний, і цей зв'язок є 

причиною розмови між Божественним Духом і Духом усіх вас. 

36 Блаженний той, хто шукає правди, бо він спраглий любові, світла і добра. Шукайте і 

знайдете, шукайте правди і вона прийде до вас. Продовжуйте думати, продовжуйте запитувати 

Книгу Божественної Премудрості, і вона відповість вам, бо Отець ніколи не мовчав і не залишався 

байдужим до того, хто Його палко запитує. 

37 Скільки з тих, хто шукає істину в книгах, серед учених і в різних науках, врешті-решт 

знайдуть її в собі, бо Я вклав зерно Вічної Істини в глибину душі кожної людини? 

38 Ось моє світло сяє в людському мозку і стає словом. Чому Ви вважаєте такий прояв 

неможливим? Чи вважаєте Ви, що людина може бути здібнішою за Бога, якщо вона за допомогою 

своєї науки досягне спілкування на відстані? 

39 Істинно кажу вам: якщо ви не знаєте здібностей, якими наділена душа людини, то ще менше 

будете знати Мене. 

40 Я даю про Себе знати через орган інтелекту людини, бо мозок - це "апарат", досконало 

створений Творцем для того, щоб інтелект, який є світлом душі, міг проявляти себе в ньому. 

41 Цей "апарат" - зразок, який ви ніколи не зможете імітувати з усією своєю наукою. Ви будете 

використовувати його форму і конструкцію як модель для своїх творінь; але ви ніколи не досягнете 

тієї досконалості, яку мають твори вашого Отця. Чому ж тоді ви сумніваєтеся, що я зможу 

використати те, що створив? 

42 Я вам ще раз кажу, що ви не знаєте самих себе. Бо якби ви пізнали себе духовно, то не 

тільки підтвердили б цей Божественний прояв своїм розумом, але й зрозуміли б, що вас чекають 

ще більші сюрпризи. Якби ви знали себе, то не скаржилися б на те, що вас не розуміють ваші 

ближні, бо ви не знаєте навіть самих себе. Пізнавайте себе, щоб ви не були вічним питанням до 

самих себе - щоб ви не шукали скрізь відповідь, яку ви носите в собі. 

43 Все моє вчення має на меті зробити так, щоб ви усвідомили все, що містить у собі ваше 

єство, бо з цього знання народжується світло для знаходження шляху, що веде до Вічного, до 

Досконалого, до Бога. 

44 Моє вчення має на меті створити в вас істоту, яка вища за все, що існує у світі, - істоту, яка є 

щедрістю, світлом і красою душі, доброчесністю, мудрістю і силою. Яким же великим буде тоді 

ваше блаженство і внутрішній спокій! Твій дух скаже тобі: "Це і є істинна суть твого єства". 

Наскільки іншою буде поведінка тих, хто вигнав зі своїх сердець будь-яке добре зерно і 

присвятив своє буття егоїстичному життю, матеріалістичному і порочному життю. Як тільки вони 

зазирнули в себе, як тільки вони мали момент діалогу зі своєю совістю, вони побачили себе в тому 

дзеркалі, яке ніколи не тьмяніє, яке ніколи не бреше, і вони жахнулися монстра, якого вони носять 

в собі і якого вони не можуть визнати своїм власним творінням. 

45 О невіруючі! Приходьте і слухайте Мене частіше, Моє Слово переможе ваші сумніви. Якщо 

у вас складається враження, що вираження Мого Слова не таке, як колись, то кажу вам: не 

тримайтеся за форму, за зовнішнє, а шукайте суть, яка не змінюється. Суть, сенс завжди один, бо 

Божественне вічне і незмінне; але форма, в якій одкровення приходить до вас, або через яку я даю 

вам знати іншу частину істини, завжди проявляє себе відповідно до сприйнятливості або розвитку, 

якого ви досягли. 
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46 Значна частина мого навчання була спрямована на те, щоб ви відкрили себе, пізнали себе, 

щоб ви більше не падали по дорозі і не волали про пощаду, коли відчуваєте себе загубленими або 

нещасними. 

47 Навіщо проливати сльози, коли ви несете в собі стільки багатств і прихованих скарбів? 

Одна з цілей вашого життя, про яку ви давно забули, полягає в цьому: Ви повинні пізнати себе, 

щоб відкрити все, що вміщує душа. 

48 Запитуйте, досліджуйте, осягайте, і чим більше ви будете проникати у своє єство, тим 

більші скарби і несподіванки ви відкриєте. 

49 Ви, натовпи, ідіть зі Мною, Я спасу вас. Коли твій світ втомив тебе, коли твої ближні тебе 

недооцінюють, коли твої близькі тебе не розуміють, прийди до Мене, і Я прийму тебе. Я доведу 

вам, що знаю все, що з вами сталося. 

50 Прийдіть, щоб Я підняв вас до істинного життя і нагадав, що ви створені для того, щоб 

віддавати. Але до тих пір, поки ви не будете знати, що ви несете в собі, ви не зможете віддати тому, 

хто цього потребує. 

51 Подивіться, як все, що вас оточує, виконує місію віддавати. Стихії, зірки, істоти, рослини, 

квіти і птахи - все, від найбільшого до вже не відчутного, має здатність і долю дарувати. Чому ви 

робите виняток, хоча найбільше наділені Божественною благодаттю любити? 

52 Наскільки ще ви повинні зростати в мудрості, в любові, в чеснотах і в здібностях, щоб бути 

світлом на шляху своїх молодших братів і сестер! Яку високу і прекрасну долю дав вам Отець ваш!  

53 Відчуйте Мій мир і несіть його в глибині свого серця. Не дозволяйте нікому забрати у вас 

Мій спокій. Це скарб - найбільший, яким може володіти людина. 

54 Ні влада, ні наука не змогли дати вам миру. Тим не менш, кажу вам, не впадайте у відчай, 

якщо ви його не знайдете. Бо недовго вам залишилося чекати, коли ви зрозумієте, що мир справді в 

людях доброї волі, які люблять, служать і підкоряються законам, продиктованим Богом. 

55 Слухайте Моє вчення, яке навчить вас найбільш практичному, простому і легкому способу 

виконання Закону. Зрозумійте, що ваш Бог, Його справи і життя прості і зрозумілі, що це ваше 

невігластво і ваша незрілість змушує вас вважати просте складним, а очевидне - таємничим. 

56 Бог не є ні складним, ні таємничим, ні безладним у своєму творінні, бо досконале є простим. 

Істоти ж, з іншого боку, на різних своїх стадіях є тим складнішими, чим більш недосконалими вони 

є. 

57 Намагайтеся пізнавати Мене, проникати в сенс духовного доти, доки не матимете 

правдивого уявлення про свого Отця. Навіть якщо ваші знання про Мене невеликі, вони все одно 

будуть точними. 

58 Коли ви матимете справжнє уявлення про Моє існування, Мою сутність, Мою силу і Мою 

справедливість, ви зможете, коли прийде час, донести до ваших ближніх правдиве уявлення про те, 

ким є ваш Батько. 

59 Тоді ви побачите, як зникне той Бог, якого люди уявляли далеким, недосяжним, таємничим і 

незбагненним, щоб на Його місці з'явився істинний Бог, чиє серце вічно відкрите для Своїх дітей, 

який присутній у кожному місці і в кожну мить. 

60 Коли ти по-справжньому пізнаєш Мене - бо поки що твоє уявлення про Мене більше 

людське, ніж духовне, і твоя віра мала - ти полюбиш Мене глибше, ніж сьогодні. Коли ти полюбиш 

Мене досконаліше, ти будеш невтомно нести світло скрізь, де зустрінеш темряву. Твоє співчуття 

до всіх, хто не знає істинного Отця, буде щирим - до тих, хто, думаючи, що любить Мене і знає 

Мене, насправді не знає Мене істинно і не любить Мене в чистоті. 

61 У Другу Епоху Мені подобалося блукати полями, де хлібороби, побачивши, що Я проходжу 

повз них, виходили Мені назустріч і розмовляли зі Мною від щирого серця. Мій Дух радів, бачачи 

їх чистими і простими. 

Я заходив у будинки, іноді в той момент, коли батьки сідали за стіл зі своїми маленькими 

дітьми. Почувши Мій заклик, вони з радістю приходили до Мене, запрошували Мене пообідати з 

ними, відкривали Мені свої серця, щоб просити Мене про якийсь дар благодаті. Я благословив їх 

усіх і, коли возз'єднався зі Своїми учнями, сказав їм: Ці сім'ї є відображенням Царства Небесного, а 

ці будинки - як святилища. 
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62 Іноді, коли Я був на самоті, Мене знаходили діти, які підходили до Мене, простягали 

маленькі квіточки, розповідали Мені про своє горе і цілували Мене. 

63 Мами дуже хвилювалися, коли знаходили своїх малюків на руках, які слухали мої слова. 

Учні, думаючи, що це означає неповагу до Вчителя, намагалися прогнати їх від Моєї присутності. 

Тоді Мені довелося сказати їм: "Нехай діти приходять до Мене, бо для того, щоб увійти в Царство 

Небесне, треба мати чистоту, простоту і невинність дітей". 

64 Я радів цій невинності і неупередженості, як радіють, побачивши бутон квітки, що тільки-

но розкрився. 

65 Це теж душі у розквіті, обіцянки на майбутнє, життя, які починають сяяти. 

66 Я люблю душі, бо вони - бруньки, які повинні розпуститися в життя на славу Отця. 

67 Одного разу мене запросили на весілля разом з Марією, моєю земною матір'ю. Я хотіла 

бути зі своїми дітьми в цей знаменний момент у житті двох людей, які об'єдналися з любові. Я 

хотів бачити радість цих сердець і пережити разом з ними їхнє свято, даючи вам зрозуміти, що Я не 

байдужий до жодної з ваших спасенних радощів, і що Моя присутність не повинна бути 

відсутньою в жодному з важливих або значущих моментів вашого життя, а Марія, любляча Мати і 

ваша Заступниця, також дала доказ того, яким є її обов'язок перед цим людством, коли попросила 

Ісуса, використовуючи Свою силу, збільшити вино свята, яке вичерпувалося на короткий час. Я 

дарував це чудо заради того благословенного заступництва, заради того жіночого серця, чия віра в 

мою силу і натхнення просити є прекрасним прикладом для вас. 

68 Дозвольте мені згадати - хоча б коротко - про ці події. Не кажіть, однак, що це абсолютно 

необхідно, щоб я повернувся у світ. Бо тоді я повинен сказати вам, що все, що я пережив і говорив, 

записано і присутнє у вашому дусі. З іншого боку, ви визнаєте, що це життя, прекрасне на всіх 

етапах свого розвитку, є глибоким і нескінченним підручником, який вічно промовляє до вас від 

Мене. 

69 Спостерігайте за нею, відчувайте її, і ви відкриєте в ній Учителя, Отця і Суддю, почуєте 

голос, який вже тут говорить вам про інше, більш високе, більш світле і більш досконале життя. 

70 Учні: Я підняв вас із земного пороху, в якому ви лежите розпростерті, переможені болем, до 

життя, сповненого надій і здійснень. Я дав вам відчути мою силу у ваших випробуваннях, навчив 

вас не сумніватися, не впадати у відчай навіть у найбільших стражданнях. 

71 Сьогодні ви знаєте, що все людство зараз п'є чашу страждань, що ви не єдині, хто страждає, 

не єдині, хто проливає сльози, не єдині, хто спорожняє чашу страждань з більшою силою. За це ви 

дякуєте Мені і звертаєте свої думки до ближніх і трохи забуваєте про себе. 

72 Ви всі несете рану в серці. Хто міг би проникнути у ваше нутро так, як я? Я знаю ваші 

страждання, вашу скорботу і пригніченість перед обличчям такої кількості несправедливості і 

невдячності, яка панує у вашому світі. Я знаю виснаженість тих, хто довго жив і трудився на землі і 

чиє існування для них як важкий тягар. Я знаю нереалізованість тих, хто залишився один у цьому 

житті. Усім вам Я кажу: "Просіть, і буде вам дано", бо Я прийшов, щоб дати вам те, чого ви 

потребуєте від Мене, будь то товариство, душевний спокій, зцілення, завдання або світло. 

73 Не соромтеся плакати переді Мною, чоловіки, бо сльози - не тільки для дітей і жінок. 

Блаженні ті, що плачуть переді Мною, бо рука Моя витре їхні сльози, і слово Моє потіхи зійде на 

їхнє серце. Хто приходить до Мене немічним, той потім буде сильним перед своїми ближніми, бо 

він знав, як стати сильним у силі Отця свого. 

74 Знайте, що Я не обмежуюся тим, що відчуваю ваші біди, але хочу їх усунути. Але 

необхідно, щоб ви не тільки знали це, але щоб ви мали любов і віру в Мій Закон, щоб ви вміли 

просити і молитися, щоб ви мали терпіння у випробуваннях. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 263 
1 Нехай мир Мого Духа перебуває всередині вас у цей момент спілкування, в якому 

Божественне Світло освітлює вас і зміцнює вашу душу. 

2 Блаженні ті, хто мріє про рай миру і злагоди. 

3 Блаженні ті, хто зневажає дрібниці, суєту і пристрасті, які не приносять ніякої користі 

людині, а тим більше її душі, і ставиться до них байдуже. 

4 Блаженні ті, хто покінчив з фанатичними культовими діями, які нікуди не ведуть, і 

відмовився від стародавніх і помилкових вірувань, щоб прийняти абсолютну, голу і чисту істину. 

5 Благословляю тих, хто відкидає зовнішнє, щоб натомість віддатися духовному 

спогляданню, любові та внутрішньому миру, бо вони дедалі більше усвідомлюють, що світ не дає 

миру, що його можна знайти в собі. 

6 Блаженні ті з вас, кого правда не злякала і хто не обурився нею, бо істинно кажу вам, що 

світло впаде водоспадом на душу вашу, щоб задовольнити ваше бажання світла навіки. 

7 Я простягаю Свій покров миру над вами, які зібралися в тому чи іншому місці і охоплені 

прагненням до Божественного Вчителя. Коли прийдете до Мене, моліться, моліться, учні Мої, бо 

хоч ви ще не бачили, як збулося все, що Я вам пророкував, але побачите це. 

8 Продовжуйте молитися, щоб відступив тягар людського невігластва, а також марнославства 

тих, хто вважає себе вченим, бо накопичив знання інших людей, і хто не знає, що справжня вчена 

людина - це не та, яка прагне відкрити найкращий спосіб руйнувати, панувати, знищувати, а та, яка 

піднімається до того, щоб бути здатною творити, робити життя людей більш гармонійним, 

надихаючись любов'ю до Бога всього створеного і любов'ю до всіх істот. 

9 Кажу вам, учні, не шукайте істини в неправді, шукайте істину в смиренній душі, в серці, 

піднесеному любов'ю до ближнього, в простоті і чистоті життя. 

10 У мудрості - цілющий бальзам і розрада, якої прагне твоє серце. Ось чому Я колись обіцяв 

вам Духа Істини як Духа Утішителя.  

11 Але важливо мати віру, щоб не зупинятися на шляху і не відчувати страху перед 

випробуваннями. 

12 Віра - це як маяк, який освітлює ваш життєвий шлях, поки ви не прибудете в безпечну 

гавань вічності. 

13 Віра не повинна бути вірою тих млявих і боязких душ, які сьогодні роблять крок вперед, а 

завтра крок назад, які не хочуть боротися з власним болем і вірять у перемогу Духа виключно через 

милосердя Отця. 

14 Віра - це те, що відчуває душа, яка, знаючи, що в ній є Бог, любить свого Господа і радіє, що 

відчуває Його в собі і любить своїх ближніх. Настільки велика її віра в справедливість Отця, що 

вона не чекає любові від ближніх, що вона прощає образи і провини, але вірить, що завтра вона 

буде наповнена світлом, бо своїми заслугами досягла свого очищення. 

15 Хто має віру, той має мир, має любов і має добро в собі. 

16 Він багатий духом і навіть матеріальними речами, але справжнім багатством, а не тим, про 

яке ви думаєте.  

17 Люди в страху тікають від злиднів, і в жаху своєму знову і знову падають у прірви і 

злигодні. Вони не думають про правильні засоби, щоб вирватися з цих лап. Але той, хто тікає від 

страждань світу, є егоїстом, який скидає, пригнічує, розриває на шматки і занурює в руїну всіх, хто 

перетинає його шлях. Він думає тільки про себе, має єдиним ідеалом і метою свою безпеку і 

збереження. Інші йому не брати, всі вони йому чужі. Він не має віри, не знає цього світла, не вірить 

в істину, бо не захотів її знати. 

18 Але що ви зробили з тими людьми, з людством, яких Я посилав до вас, щоб нагадати вам 

Мій шлях, шлях віри, який є шляхом мудрості, любові і миру? 

19 Ви не хотіли знати про їхні завдання і боролися з ними з тією лицемірною вірою, яка у вас є 

через ваші теорії і конфесії. 
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20 Ваші очі не хотіли споглядати те світло, яке кожен з моїх посланців приносив вам як 

послання любові, незалежно від того, чи називаєте ви їх пророками, провидцями, просвітленими 

людьми, лікарями, філософами, вченими або пасторами. 

21 Ці люди несли світло, але ви не захотіли розпізнати їх світло, вони випередили вас, але ви 

не захотіли йти їхніми слідами, вони залишили вам у приклад шлях жертовності, болю, милосердя, 

але ви побоялися наслідувати їхній приклад, не усвідомлюючи, що біль тих, хто йде за Мною, - це 

радість Духа, це шлях, повний квітів, і горизонт, повний обіцянок. 

22 Але вони прийшли не для того, щоб нюхати пахощі квітів земних, і не для того, щоб 

сп'яніти від швидкоплинних насолод світу, бо душа їхня прагнула вже не до нечистого, а до 

високого. 

23 Вони страждали, але не шукали розради, бо знали, що прийшли за розрадою. Вони нічого не 

чекали від світу, бо після битви їх очікувала радість споглядання воскресіння душ до віри і життя - 

всіх тих, хто відпав від істини. 

24 Хто ці істоти, про яких Я говорю з вами? Кажу вам, це всі ті, хто приніс вам послання 

світла, любові, надії, здоров'я, віри, спасіння - незалежно від того, яке ім'я вони носили, або за 

допомогою яких засобів ви бачили їх появу, або який титул вони носили на землі.  

25 Ви теж можете бути подібними до них, беручи за приклад великі приклади, які Я постійно 

даю вам через Моїх посланців. Однак не використовуйте нерозуміння людьми ваших творів як 

виправдання. Не кажіть, що ті, хто приніс вам послання любові, тільки сіяли, а не збирали. Ні, 

люди, жнива душі не приходять швидко, якщо врахувати, що "плоть" - це безплідна земля, яку 

треба постійно робити плідною через любов, поки вона не принесе плоди. 

26 Що сказати вам про ваших сьогоднішніх учених, про тих, хто кидає виклик природі, її 

силам і стихіям і тим самим виставляє добро як щось зле? Великих страждань вони зазнають через 

те, що зірвали і з'їли незрілий плід з дерева науки - плід, який міг дозріти тільки в любові.  

27 Тільки моя любов може врятувати тебе! Подивіться, в людях не залишилося навіть залишків 

любові. Моліться, але з істинною вірою в силу молитви, з вірою настільки великою, що вона 

перемагає насильство зброї, з якою ваші ближні борються в житті і руйнують мир свого 

ближнього. 

28 Ви, які прибрали ті фігури і образи перед вашими очима, які ви використовували для 

молитви, ви можете практикувати справжню молитву, тому що ви більше не обмежуєте Бога до 

старого чоловіка, і не дозволяєте вашій уяві надавати людську форму тому, що не має форми, тому 

що воно божественне. 

29 Коли ваше тіло залишиться на землі, а душа підніметься в небесні оселі, коли ви пройдете 

через те, що ви називаєте смертю, і підніметеся в нескінченність, ви зрозумієте, скільки 

помилкових ідей створив ваш розум, і тоді ви відчуєте, як брехня відходить від вашої душі, немов 

пов'язка спадає з ваших очей і дозволяє їм побачити світло істини. 

30 Скільки людей сподіваються досягти найвищих небес, щоб пізнати Марію, яку вони завжди 

уявляють у людській подобі, як жінку, якою вона була у світі, як Матір воплоченого Христа, і яку 

вони уявляють як Царицю на троні, прекрасну і могутню. Але Я кажу вам, що ви не повинні більше 

надавати форму Божественному в своєму розумі. Марія, ваша Духовна Мати, існує, але вона не має 

ні форми жінки, ні будь-якої іншої форми. Вона - свята і любляча ніжність, милосердя якої 

простягається в нескінченність. Вона панує в душах, але її панування - це панування смирення, 

милосердя і чистоти. Але у неї немає трону, як це уявляють собі люди. Вона красива, але такої 

краси, яку не можна уявити навіть з найкрасивішим обличчям. Її краса - небесна, а небесне ви 

ніколи не зможете осягнути. 

31 Я кажу вам: Якщо ви бажаєте хоч трохи наблизитися до істини і зануритися в її 

споглядання, наполегливо усувайте від своїх очей і свого розуму всі фігури, які ви створили, 

намагаючись надати форму Божественному. 

32 Коли ви поступово зрозумієте, що Божественному Вчителеві ще багато чого належить 

наставити і виправити, ви дозволите Моїй істині проникнути у ваш розум, і тоді ви побачите, як 

перед вашою душею відкриється новий горизонт, що пропонує вам поля, долини, стежки і гори, 

щоб блукати, вчитися, пізнавати нове і розвиватися вище душею. 
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33 Моє світло в кожному дусі. Ви зараз перебуваєте в часі, коли Мій Дух буде вилитий на 

людей. Тому кажу вам, що незабаром всі ви відчуєте Мою присутність - і вчені, і невігласи, і 

великі, і малі, і могутні, і бідні. 

34 І ті, і інші затремтять перед обличчям правди живого і істинного Бога. 

35 Ось вам, учні, новий урок, щоб ви могли глибоко замислитися над ним. Зрозумійте, що Я 

прийшов не тільки для того, щоб ви почули слова, які радують ваш слух або пестять ваше серце. 

Зрозумійте, що мета Учителя - вивести вас з темряви, щоб показати вам світло істини. 

36 Я - вічне світло, вічний мир і вічне блаженство, і оскільки ви - Мої діти, то Моя воля і Мій 

обов'язок - зробити вас учасниками Моєї слави, і для цього Я навчаю вас Закону як шляху, що веде 

душу до висот того Царства. 

37 Можливості виконувати закон і заробляти по заслузі є щодня, щогодини. Не дайте їм 

пройти, не дайте їм пройти, бо потім ви не зможете їх забрати. Приготуйтеся до гарного дня, і кажу 

вам, коли прийде ніч, сон ваш буде спокійним і ніжним. Живіть доброчесним життям, і ваше 

духовне розкриття триватиме вічно. 

38 Улюблені учні, Я двічі був з людьми: один раз у людській подобі, а другий - у духовній. 

Настав час вам зрозуміти Моє вчення. 

39 Чому ви зазвичай приходите зі сльозами і скаргами? Коли Я був у світі, Я не жив серед 

зручностей і насолод, не мав скіпетра земної влади. Я страждала, боролася і навіть не бунтувала 

проти Свого болю. Я прийшов, щоб взяти Свій хрест і виконати місію, яку добровільно поклав на 

Себе. 

40 Я повинен був навчити вас, як душа, що виконує волю Отця, виконавши свою справу, злітає 

вгору в прагненні до Нескінченного, залишаючи позаду все матеріальне, щоб устремитися в 

небесну область. 

41 У своїх стражданнях чи труднощах ви часто запитуєте себе, чому Отець не дає вам всього, 

чого ви бажаєте, адже згідно з вашим зачаттям ви прагнете лише дарів благодаті для вашого добра. 

Але я кажу вам: Якби Я дав вам усе, чого ви бажаєте, і дарував вам усі блага, яких ви прагнете на 

землі, ви б згодом пошкодували про це, бо переконалися б у своєму застої. 

Так, учні, якби ви все це мали, то розтратили б, не зберегли б, бо це не коштувало вам ні зусиль, 

ні праці, щоб здобути це. Якщо ж ви сьогодні отримаєте те, що просите, не заслуживши, на основі 

заслуг, то побачите, з якою любов'ю ви будете це зберігати. 

42 Коли буде зрозуміле Моє слово? Коли ви дозволите їй розквітнути у вашому серці і 

принести плід у вашій душі? Думайте про Мене, як Я думаю про вас. Хто відчуває себе самотнім у 

світі? Хто сказав, що він сирота? Коли ви підготуєте себе, ви вже не скажете, що ви самотні, бо 

скрізь ви будете відчувати Мою допомогу. 

Шукайте світло мого шляху, і вам не буде чого боятися. Не прив'язуйте себе до світла науки або 

людських знань, бо світло інтелекту занадто слабке, щоб привести душу в присутність Бога. 

43 Істинно кажу вам: те, що може вас піднести, - це любов, бо їй притаманні мудрість, почуття 

і піднесення. Любов - це узагальнення всіх атрибутів Божественності, і Бог запалив це полум'я в 

кожному духовному створінні. 

44 Скільки Я дала вам уроків, щоб ви навчилися любити! Скільки можливостей, життів і 

перевтілень відвела вам Божественна Милість! Урок повторювався стільки разів, скільки було 

необхідно, доки він не був засвоєний. Одного разу виконавши, не потрібно повторювати, бо забути 

його теж не можна. 

45 Якби ви швидко засвоїли мої уроки, вам не довелося б більше страждати і плакати над 

помилками. Істота, яка використовує уроки, отримані на Землі, може повернутися у світ, але вона 

завжди буде робити це з більшою зрілістю і в кращих умовах життя. Між одним життям і 

наступним завжди буде відновлювальна пауза, необхідна для роздумів і відпочинку перед 

початком нового трудового дня. 

46 Хтось каже Мені в серці своєму: "Отче, цей день - праця чи відпочинок, щоб послати нас 

знову шукати нової праці у світі? Як довго це буде тривати?". 

47 Ах, маленький, Я прощаю твоє невігластво і кажу тобі, що Я не передбачив нічого 

несправедливого або недосконалого на твоїй життєвій дорозі, яку ти повинен пройти. Дух-душа 
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невтомна. Тільки живучи в матерії, вона відчуває вплив втоми, яку передає їй тіло. Але коли вона 

повертається до духовної свободи і духовного світла, то скидає з себе втому і знову стає 

невтомною. 

48 Будьте сильними проти спокус світу і плоті. Згадайте мій приклад, коли будете проходити 

через суд. 

49 Ви запитаєте Мене, як це було можливо, щоб Ісуса торкнулися спокуси світу? Відповідаю 

вам, що не нижчі спокуси торкнулися серця вашого Вчителя. 

50 Тіло, яке Я мав у світі, було людським і чуттєвим, було інструментом Мого Духа, щоб 

давати Мої уроки людству. Воно знало про випробування, яке чекало на нього, тому що Мій Дух 

відкрив йому це, і це тіло страждало від болю, який його очікував. 

51 Я хотів, щоб це тіло дало вам ті риси справжньої людяності, щоб ви переконалися, що мій 

біль був справжнім, а моя жертовна смерть, як людини, була правдивою. 

52 Якби це було не так, моя жертовна смерть не мала б ніякої цінності для людей. Тому Ісус 

тричі закликав силу Мого Духа, яка оживила Його, щоб вистояти у важкому випробуванні. Перший 

раз - у пустелі, другий раз - у Гетсиманському саду, третій раз - на хресті. 

53 Необхідно було, щоб Я став людиною і віддав вам Свою плоть і кров, щоб біль, який 

людство завдасть йому, справив на нього враження. Але якби Я прийшов "духом" - яку жертовну 

смерть Я прийняв би через вас? Від чого Я міг би зректися і який біль ти міг би змусити Мене 

відчути? 

54 Божественний Дух безсмертний, до Нього не доходить біль. "Плоть" же чутлива до болю, 

вона обмежена у своїх можливостях, вона смертна за своєю природою. Саме тому Я обрав цей 

засіб, щоб відкрити Себе світові і запропонувати йому Свою справжню жертовну смерть, а 

натомість вказати йому шлях до його спасіння. 

55 Беріть Мене за приклад у тих Страстях, поки ви грішні, і пам'ятайте ту Кров, щоб, каючись 

у своїх гріхах, очиститися в тому прикладі безмежної любові, який Я вам дав. 

56 Поки ти людина, пам'ятай Мене на тому хресті, як Я прощав, благословляв і зцілював Своїх 

катів, щоб і ти на своєму нелегкому життєвому шляху так само благословляв тих, хто тебе 

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

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

силу в моменти його випробування. 

57 Дуже мало тих, хто бажає наставляти своїх ближніх на прикладі Вчителя. Так є і серед 

цього народу, який у більшості громад навчає словами, які не мають сили, бо не підтверджені 

справами і прикладами. 

58 Зараз ви маєте можливість почути пояснення Мого Вчення, яке мало-помалу впливатиме на 

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

59 Не бійтеся йти Моїми слідами, Я нікого не попрошу пройти через такі ж страждання, які Я 

переніс у світі, і принести Мою жертву таким же чином. Також мушу вам сказати, що тільки це 

тіло могло спорожнити таку чашу страждань, яку запропонував мій дух, інша людина не витримала 

б цього. Бо тіло моє черпало життєву силу з чеснот і зміцнювалося в чистоті Тієї, що 

запропонувала лоно Своє, щоб прийняти його: Мері. 

60 Зберіться, люди, і скористайтеся цією благословенною тишею, в яку ви входите, коли 

слухаєте мої вчення. Істинно кажу вам, що в ці моменти зібрання і одухотворення Моє насіння 

проростає в найпотаємніших ваших серцях. 

61 Блаженні ви, що користуєтеся останніми часами мого прояву в цій формі, знаючи, що 

більше не отримаєте цієї благодаті. 

62 Час мого прояву був часом благословень. Я обсипав дарами позбавлених спадщини, підняв 

переможених у життєвій боротьбі, дав нову можливість грішникам і вигнанцям. 

63 Це були щасливі часи, які будуть згадуватися з тугою, коли вони закінчаться. Бо хоча слово 

Моє було почуте через глашатая, серця відчували Мою присутність, а душі наповнювалися Моєю 

божественною сутністю. 
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64 Ви, натовпи людей, завжди зберігайте духовність, яку проявляєте в цю благословенну 

годину. Нехай вона завжди буде присутня на ваших зустрічах, у хвилинах вашої молитви і в 

кожній вашій справі. 

65 Пийте це вино, їжте цей хліб, поки не насититеся. Бо моє проголошення пройде, бо ви 

перебуваєте в завершальній фазі цього часу підготовки. 

66 Учень, який по-справжньому готується, завжди матиме свідчення на устах, і йому 

неможливо буде приховати істину, яку він успадкував від свого Вчителя. Світло буде в ньому, і все 

його єство буде живим свідченням Слова і справ, які Я відкрив вам. 

67 Той, хто сховає Моє Слово і дари, які Я йому довірив, у своєму серці, не зазнає щастя, яке 

він втратив разом з ним. Бо сіяти на Моїх нивах, боротися і страждати самому - радість і щастя для 

душі. 

68 Боротьба не завжди має бути легкою. Будуть дні або моменти гірких випробувань. Але і в 

них душа повинна зі смиренням і з любов'ю відгукуватися на волю Отця, бо саме в цій лагідності Я 

відкрию Свій мир у добрих учнях, у вірних свідках. 

69 Ви думаєте, що Моїм апостолам Другої Епохи шлях був легшим, а боротьба - простішою? 

Ні, люди, як і їхній Учитель, теж мали свої Страсті і свою Голгофу. Але у всіх своїх стражданнях 

вони підносили душі, сповнені спокою, знаючи, що все, що вони терплять, вони терплять з любові 

до своїх ближніх, до тих, хто прагне правди. 

70 Якби ви запитали послідовників мого вчення, чи не слабшали вони, чи не відчували страху 

перед своїми переслідувачами і катами, то вони сказали б вам, що їхня віра не похитнулася ні на 

мить, що їхня довіра до божественної сили була абсолютною, і що завдяки цій вірі вони були 

байдужі до втрат, знущань, випробувань і навіть до смерті. 

71 Це той слід, який лежить перед вами, живе свідчення того, що для людини не є неможливим 

іти слідами Ісуса і уподібнитися до Нього в силі, в любові, в міцності, в милосерді. 

72 Я не хочу сказати, що для того, щоб бути моїм учнем, ви обов'язково повинні зазнати 

переслідувань і смертельної боротьби, як ті мученики. Я даю вам зрозуміти, що для того, щоб 

любити ближнього, треба відкинути любов до себе, що в певні моменти треба забути про себе, щоб 

думати про інших. Бо тільки з істинної любові народжуються безсмертні справи, гідні залишатися 

прикладом для інших, як справи тих учнів, посланців Божественного Слова, які віддали всього себе 

у своїй ревності до поширення Доброї Новини, у своєму бажанні нести світло свого Вчителя в 

серця людей. 

73 Це був приклад, який вони отримали впритул, і вони намагалися всіма силами, на які були 

здатні, бути схожими на нього. Хто з вас іде шляхом зречення, лагідності та милосердя? Шлях 

відкритий, шлях чекає на вас, обабіч шляху - поля, що спраглі води і голодні за насінням. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 264 
1 Улюблені, у вас Я відкриваю бойовий дух, який бажає дотримуватися Мого Закону, який 

прагне надихатися Моїм Словом і залишати слід світла на шляху людства. 

2 Для того, щоб цей народ розмножувався, як розмножувався Ізраїль в Єгипті, і щоб до нього 

приєдналися інші громади, ви повинні дати свідчення істинного послуху Моєму Закону. Я 

підбадьорюю вас, щоб ви продовжували духовну щоденну працю, яку я доручив вам як завдання, 

яким кажу вам, що той, хто впустив моє слово в своє серце, осягнув його і зрозумів, навряд чи 

зазнає невдачі. 

3 Я не вимагаю від вас всього вашого часу для виконання цієї місії, Мені достатньо, якщо ви 

присвятите кілька хвилин дня вивченню Мого Слова, якщо зробите добру справу, або якщо 

якимось чином зробите крок вперед на духовному шляху. 

4 Ти як дзеркало, яке хоче відобразити Моє милосердя і Мою любов, але воно каламутне і не 

дозволяє відобразитися світлу і правді. Очистіть його, і ви побачите, як мій дух відобразиться у 

вашому. 

5 Коли ти скажеш Мені від щирого серця: "Учителю, я твій слуга, я готовий підкорятися твоїй 

волі", - це і буде той момент, коли Я дійсно почну проявляти Себе в тобі. 

6 Незважаючи на вашу добру волю, ваше серце сьогодні ще спить для Моєї любові, і ви ще не 

зрозуміли, що виконання вашої місії повинно бути натхненне Моєю любов'ю. Учень, який буде 

рухомий цією силою, буде апостолом у своєму житті, буде здатний на великі справи, тому що він 

нічого не буде боятися, ніщо не зробить його слабким. 

7 Коли ви говорите про мир, майте мир у своєму серці. Коли ви говорите про Мене і Мою 

Роботу, спочатку пізнайте Мене, щоб ніколи не спотворювати істину. Не вважайте себе єдиними її 

володарями, бо згрішите через незнання і через фанатизм. Я хочу, щоб ви, проповідуючи вчення, 

яке містить істину, водночас знали, як відкрити істину у своїх ближніх. У когось буде багато 

світла, у когось лише іскра. Але в кожному з них ти відкриєш Мою Присутність, бо всі вони - Мої 

діти. 

8 Дякуйте Отцеві вашому і радійте, бо ви стали свідками часу відновлення. Відновіть себе 

завтра, коли, вже в світі духів, споглядатимете плоди своїх справ на землі. Так, учні, ця долина сліз 

і спокути буде перетворена на землю миру і духовного прогресу. 

9 Людство до сьогоднішнього дня ще не збудувало істинного храму любові до свого Господа. 

Вона встановила багато форм богослужіння, багато обрядів і заснувала багато релігійних громад. 

Але того храму духу, підвалини якого непорушні, вона ще не збудувала. 

10 Як тільки ця святиня буде побудована на непорушній і вічній скелі любові, правди і 

справедливості, всі ваші розбіжності у вірі випаруються, і ви побачите, як зникнуть ваші війни. 

11 Тільки в Моїй істині ви зможете відкрити свою спадщину. Але якщо ви далекі від цього, 

вам доведеться забути про себе, поки ви не станете братами і сестрами. 

12 Ви, мій духовний народ, матимете завдання бути братами для всіх, щоб на власному 

прикладі навчати Моїй вищій заповіді любові. 

13 Ви ще не знаєте, як будете працювати, і не знаєте, як далеко сягне сила вашого духу. Але Я 

дуже добре знаю і кажу вам: не хвилюйтеся, довіртеся Мені, Моє світло покаже вам пролом і Мій 

голос вкаже час для початку денної роботи. 

14 Твоя душа вже почула Мене і прокинулася, тому Я не дам тобі заснути і зараз. Вона прагне 

парити в чистих почуттях, бо відчуває Мою любов у своїй долі. Дозвольте їй виконати своє 

завдання, дайте їй свободу для її місії і не підслуховуйте її голос, коли вона дасть вам відчути, що 

ця година належить їй для якоїсь великої справи. 

15 Ті, хто вже присвячує себе вивченню Моїх одкровень - ті, хто знаходить час для роздумів 

над Моїм Словом - будуть тими, для кого шлях буде більш прохідним, а хрест - легшим. З їхніх 

вуст, як потік, потече Слово, а в їхніх духовних руках чудодійним буде цілющий бальзам. 

16 Блаженні ті, хто слухає Мене і користується Моїми настановами, бо вони матимуть велике 

задоволення, радість і перемогу в душі своїй. 
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17 Добрі учні повинні бути смиренними, а їхні діла любові повинні говорити про те, ким вони 

є. Не так, як деякі з Моїх "дітей-учнів", які, не маючи жодного уявлення про те, що таке місія в 

Моїй Справі, вихваляються своєю приналежністю до Моїх обранців і хочуть, щоб світ побачив 

знак Моєї печатки на їхніх чолах. 

18 Це людство - інтуїтивне і недремне - дуже скоро виявить тих, хто дійсно проповідує, і тих, 

хто лише вдає. 

19 Оскільки Я говорив з усіма вами, це доказ того, що Я хочу, щоб ви всі володіли світлом. 

20 Ваша відповідальність не обмежується тим, що ви вказуєте правильний шлях тому, хто 

ніколи по ньому не ходив. Знайте, що "працівникам", які зійшли зі шляху, доведеться перейти вам 

дорогу. Вам доведеться проводити з ними бесіди, щоб вони повернулися до "бар'єру". 

21 Пильнуйте, всі ви, те, що Я вам довірив. Йдіть зі смиренням і розсудливістю, і ви отримаєте 

перемогу. Коли ви випорожнюєте чашу страждань, робіть це з терпінням, і це скоро минеться. 

22 Якщо ви підозрюєте або знаєте, що суд над вами і що настав час великих випробувань, 

піднесіть свою душу, примножте віру і підбадьорте своє серце. 

23 Якщо ви досі відчували себе вигнанцями, якщо ви відчуваєте себе далеко від Батьківщини, 

від Отчого дому, не хвилюйтеся. Ваші заслуги приведуть вас до Вітчизни, якої прагнула ваша 

душа, а з іншого боку, ваші справи сприятимуть наближенню часу миру на землі, якщо ви будете 

любити свого Небесного Отця, люблячи і прощаючи своїх ближніх. 

24 Ви не можете собі уявити блаженство душі, яка досягла успіху в цьому житті, сповненому 

випробувань, і потрапляє в присутність свого Господа. Піднесеною духовною мовою вона говорить 

до Отця: "Я перемогла, Господи, я перемогла світлом, яке Ти дав моїй душі, любов'ю, яку Ти 

відкрив мені. Дуже великими були мої випробування, дуже сильними були бурі, які били мене, але 

з Вашою силою я переміг через все це, і ось я зараз з Вами". 

25 Це полум'я любові розпалювало випробування, бо інакше життя душі було б позбавлене 

уроків, всі її здібності продовжували б дрімати в ній. 

26 Я бачу смуток у багатьох Моїх учнів, тому що ви підозрюєте, що Мій поклик не змусить 

себе довго чекати, і що вашій душі, коли вона покине цю землю, не пощастить побачити її в спокої. 

Але я вам ще скажу ось що: Не турбуйтеся, бо душа ваша тоді зрадіє з того духовного царства, з 

якого вона прийшла сюди, коли побачить, що часи миру приходять у цей світ. 

27 Вже наближається час, коли Моє Слово Життя розквітне в серцях людей, коли день за днем 

ви будете бачити, як Моє Слово збувається, і тоді, коли ви вже не будете належати до цього світу, 

ви побачите все з духовного світу і будете свідками цього з повною ясністю і розумінням. 

28 Втамовуйте свою жагу до знань, і ви будете на кожному кроці 

Ти будеш дивуватися протягом свого життя, і якщо твій хрест буде важким, ти навчишся робити 

існування цікавим і легким. 

29 Як учні, сповнені чеснот, підніміться, щоб Мої настанови зійшли до вашого духу. Тоді ви 

знайдете в ньому всі сили, необхідні для того, щоб бути переможцем у спокусах і випробуваннях. 

30 Я вже зібрав у Свою житницю перші врожаї виконання вашої місії як сіячів на Моїй ниві, і 

Своїм Словом підбадьорив вас, щоб ви продовжували поширювати насіння. Не впадайте у відчай, 

якщо деякі серця не відразу відгукнуться на ваше послання. Знайте, що так само, як є душі, які 

пробуджуються, так само є і ті, хто затримується. 

31 Я вже бачу великі натовпи людей, які приходять до джерела благодаті, яке є Моїм вченням, 

щоб змити свої плями, позбутися нечистого одягу і зодягнутися в Моє світло. 

32 Хто з тих, хто чув Моє Слово протягом цього часу, не знає, що в кінці 1950 року Я закінчу 

цю форму проголошення? Нікого. І у великих, і в малих громадах, у місцях збору в містах і в селах 

- через усіх носіїв голосу Я висловив Свою волю закінчити цей етап проголошення через людський 

інтелект в цей день. 

33 Настане новий день для людей-спіритуалістів, коли вони більше не чутимуть Мене в цій 

формі, але прийматимуть і відчуватимуть Мене в найпіднесеніших частинах своєї душі. 

34 Потім, коли ви більше не будете чути Мене через глашатая, ви глибоко замислитеся над 

Моїм вченням і прийдете до розуміння багатьох уроків, які ви зараз не можете пояснити собі. 

Тому, коли вас запитають ті, хто не чув Мене, - коли вас запитають про причину Мого приходу і 
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Мого прояву, ви зможете сказати їм ясними словами, що Моє повернення мало ту ж саму причину, 

що і те, що дозволило Мені тоді прийти у світ як людині: вивести вас на шлях істини, Закону, від 

якого ви віддалилися, бо намагалися замінити істинне виконання Закону традиціями, обрядами та 

ідолопоклонницькими культами, а це не є істинним шляхом, хоча іноді й має добрий намір 

поклонятися Отцю і бути Йому до вподоби. 

35 Подібно до того, як колись божественні настанови були фальшиво інтерпретовані, так і моє 

вчення було фальсифіковане в цей час; і тому виникла необхідність для Майстра прийти знову, 

щоб допомогти вам звільнитися від ваших помилок, бо дуже небагатьом вдається самостійно 

звільнитися від своїх аберацій. 

36 Хоча Я обіцяв вам вже тоді, що Я повернуся, Я повинен також сказати вам це, що Я зробив 

це тому, що Я знав, що настане час, коли людство буде дуже далеким від них в переконанні йти 

шляхом Моїх навчань; і це той час, для якого Я оголосив про Своє повернення. 

37 Я виконав своє слово, дане вам: Я прийшов духом, як і обіцяв вам в той час, коли мій вигляд 

востаннє бачили мої апостоли. Я давав про Себе знати тільки через цих носіїв голосу, бо інакше ви 

не змогли б відчути Мою присутність духом і не отримали б Моє натхнення. 

38 Стало необхідним Моє проявлення у сфері вашого духу і навіть ваших почуттів, яке 

послужило б передумовою для проявлення з духу в дух. Тому Я давав про Себе знати тимчасово 

через тих глашатаїв, через яких Я вказав день Свого останнього прояву. 

39 Це була проміжна форма, обрана Мною, щоб говорити з вами до того, як настав би час 

духовного діалогу між дітьми і Отцем, - проміжна, бо Я приходив не як людина, видима і відчутна, 

як у ті дні, і не повністю духовно, але за посередництвом органів інтелекту, просвітлених Мною. 

40 Цей вид прояву послужив для того, щоб вселити у вас упевненість у Моїй Присутності. 

Щось подібне Я дарував Своїм апостолам у Другу Епоху, коли після Своєї жертовної смерті явив 

їм Себе у формі, тілі, яке не було ні божественним, ні повністю людським, але, тим не менш, було 

видимим і дотичним, а тому здатним вселити довіру навіть у найбільш невіруючих. 

41 Як би ви хотіли, щоб і Я був присутній у той час, як були присутні ті мандрівники з Емаусу, 

і як би ви хотіли почути те слово, яке почули апостоли в той час! Але це був інший час, а отже й 

інші уроки. 

42 Повірте Мені, що ця форма, в якій ви зараз Мене чуєте, більш досконала, ніж та, бо вона має 

місце у вашому єстві, виходить з органу розуму, духу, душі, тоді як та, яку бачили і чули Мої учні, 

була поза ним і відкривалася лише їхнім органам почуттів. 

43 Сьогодні вам не потрібно відкривати очі, щоб побачити в Мені людську подобу, не потрібно 

брати з Моєї руки хліб, щоб повірити в Мою присутність, не потрібно вкладати пальці в Мої рани, 

щоб повірити в те, що Я є. 

44 Ви запитаєте, як тоді бачили Мою людську подобу, і один з Моїх учнів міг навіть 

доторкнутися до Мене, хоча Я вже не належав до світу людей? - Вам ще належить багато чому 

навчитися у Мене, щоб розпізнати істинність всього того, що Я поставив перед вами. Але всі 

таємниці розгадаються у свій час. Поки що вам потрібно лише знати, що між Божественною 

природою і природою людини є багато інших, які Господь використовує для Своїх високих цілей. 

45 Христос у Своїх об'явленнях і вченнях набагато випередив свій час, щоб, коли прийдуть 

часи, коли людина пробудиться до духовного і зацікавиться всім, що стосується того вищого 

життя, вона на кожному кроці відкривала в Ісусі Учителя, який все відкрив, розповів і заповідав 

Своїм дітям. 

46 Моліться і роздумуйте над Моїм словом, бо настають дні праці і боротьби для цього народу, 

який мав цей прояв свого Вчителя, чиє свідчення він повинен рознести по всьому світу. 

47 Народе Ізраїлю, улюблені учні: ви підготували себе як охоронців людства. Ви охороняєте 

ворота благословенного міста Нового Єрусалиму - дванадцять духовних воріт, через які увійде 

чужинець у прагненні до світла. 

48 Благословенні дванадцять колін! Скільки благословень ви отримали, скільки привілеїв! Я 

завжди сходив до вас, щоб говорити з вами від духу до духу. Я запитав вас про ваші прагнення, і ви 

відповіли Мені: "Наше бажання - щоб людство врятувалося". 
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Ти думаєш, що ти вже врятований, що ти зможеш перемогти життєві перипетії, а бачиш навколо 

себе зубожіле, неосвічене і матеріалізоване людство, яке не прагне розвиватися вище, і ти 

страждаєш заради них. Моліться і просіть Мене, щоб ви могли отримати духовні дари для спасіння. 

Але я вам скажу: Я врятую всі душі. Добра Новина дійде до них. 

Лише невелика кількість почула Моє слово через людський інтелект. Не всі пізнають цей етап 

Моєї Роботи, але Я шукаю духовного діалогу в кожній людині в цей час. 

Моє Слово виливається в багатьох формах: через совість, через випробування, які свідчать про 

Мене, через сили природи або через Моїх духовних дітей. Моє слово універсальне. Кожен, хто 

підготується, почує Мій голос. 

49 Моє вчення вчить вас досконалої любові, безкорисливої любові. Я показав тобі свою любов 

як Батько, як друг і як брат. Я хочу, щоб ви так любили один одного, відчували справжнє 

милосердя до своїх ближніх, піднімали того, хто падає, завжди прощали. Моє Життя, яке було 

таким близьким для вас у Другій Епосі, є повчальним прикладом, щоб кожен міг взяти його за 

взірець. Урок, який я дав вам, призначений для людей усіх часів. 

50 Поверніть вашій душі всю благодать, якою вона була спочатку наділена і яку ви залишили в 

лахмітті, коли йшли по життю. Я хочу, щоб ви стали тим храмом, в якому Я зможу перебувати 

вічно. 

51 О улюблений Ізраїлю! Прийдіть на допомогу людям, підготуйте їм шлях, зміцніть їхню 

віру, наповніть їхні серця надією. Як ти можеш повернути назад шлях цього світу, сповненого 

плутанини, коли він бачить у тобі свої власні помилки і недосконалості? Ти, дитино, промовляй 

внутрішньо до себе, досліджуй себе, керуй з любов'ю тілесною оболонкою, яку Я дав тобі, 

спрямовуй її кроки і формуй з душі і матерії єдине тіло і єдину волю. Підкоряйтеся закону. 

Використовуйте свободу волі, щоб любити без обмежень і творити корисне і гармонійне існування. 

Підкоряйтеся законам духу і законам світу природи, бо Я постановив і те, і інше, і вони досконалі. 

52 Я, Отець, завжди дивився на вас з прихильністю і підготував і забезпечив усе, щоб ви 

отримали всі духовні дари. Я запропонував вашій душі хліб ангельський, а вашому тілу - плоди 

природи, яку Я створив. Вам випала можливість прийти на Землю, щоб завершити розпочату вами 

роботу по вдосконаленню своєї душі. Невже ви не впізнаєте в усьому цьому Мою любов? Хіба ви 

не проникли в себе, щоб побачити, що ви подібні до Мене? Я дав тобі все, тому що Я люблю тебе і 

хочу, щоб ти був зі Мною в досконалості. 

53 Відкиньте від себе гріх, не спокушайтеся фальшивими обіцянками, навіть якщо розумієте, 

що земні задоволення милі вашому серцю. 

Хоча мій шлях засіяний терням - обирайте цей шлях, бо саме він веде до миру. У мене є бальзам 

на кожну рану, а до вас світ не має ні любові, ні милосердя. 

54 Людство будує Мені хрест. Їхній брак віри постійно ранить Мій Божественний Дух. Але Я 

сховаю всі Свої рани під мантією прощення і притлумлю Свої плачі, щоб ви не впали у відчай. 

55 Вахта біля підніжжя Хреста Третьої Епохи. Моя чаша дуже гірка. Ти попросиш у Мене 

краплю з цієї чаші, щоб дізнатися її смак. Але кажу вам уже сьогодні: якщо ваше життя вже дуже 

сумне, якщо ви живете життям спокути, краще підсолоджуйте свої дні, посміхайтеся з любові, 

радійте спогляданням Моїх об'явлень, які сповіщають вам, що після цього часу настане мир, що все 

оновиться, і благодать і чеснота будуть тими силами, які будуть рухати людину. 

56 Я готую всі народи, всі домівки і серця, щоб послати їм Моє послання миру і єднання. Після 

останньої битви, яку вестиме людство, Моє Царство наблизиться до душі людини, щоб оселитися в 

ній назавжди. Я залишаю вас борцями добра проти зла, щоб ви знищили кожен елемент війни, 

кожне зерно пороку чи хвороби. Будьте поруч з народом у цей кризовий час і розкрийте всю свою 

любов, щоб полегшити його страждання. 

57 За цей час Я передавав Своє Слово через багатьох глашатаїв. Вона завжди відкривалася з 

однією і тією ж сутністю, її сенс один і той же. Я використовував неосвічених, простих чоловіків і 

жінок, яких Я використовував як інструменти, щоб передавати Моє підбадьорливе, любляче і 

мудре Слово. 

Після мого відходу, коли ви об'єднаєте мої вчення і дослідите кожне з моїх натхнень, ви 

розпізнаєте досконале і усунете недосконале. Не приписуйте Мені тієї частини, яка належить 
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глашатаю. Я просвічу вас, щоб ви об'єднали в одній книзі три частини, які Я давав тричі і які 

складають один твір. Тому Я знову і знову говорю з вами про Мойсея, Посланця Першої Епохи. Я 

відроджую пам'ять про Ісуса і його діяння і з'єдную з нею свій прояв Третьої Епохи як Дух Святий. 

58 Коли ви будете в мирі та єдності, о учні, Я дам вам Мої одкровення. Тоді на ваших 

обличчях відобразиться душа, сповнена щирості. Я залишу тобі у володіння всі твої дари, і з 

потойбіччя буду стежити за твоїми кроками, буду бачити твої вчинки, бо буду дуже близько до 

тебе в храмі і в домі твого серця. 

59 Я бачу, що ви забираєте дітей, бо вважаєте, що вони не розуміють Моє Слово. Але ви не 

пам'ятаєте, що Я говорив вам, що в цих маленьких тілах живуть великі душі, які знають багато чого 

про Мене. Не закривають очі на світло цієї Роботи, хоча і жадають побачити виконання пророцтв. 

Через них ваша робота буде підтверджена. 

Цей світ не зупиниться у своєму розвитку в напрямку одухотворення. Я кличу вас у різному 

віці, бо душа-дух не має ні віку, ні статі, її суть вічна, вона подібна до Мене. Радійте світлу цих 

душ і моліться з перших їхніх кроків за виконання їхньої земної місії. 

60 Ваша молитва в цей день - це благання про мир для всього світу. Я перетворюю Себе на 

твого посланця. За кожне твоє добре діло, за кожне твоє прощення я буду прощати народ. Ваше 

насіння буде помножене Мною у вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 265 
1 Учні, підійдіть до мого крісла і поміркуйте над моїм вченням. Ви побачите, як через свої 

роздуми ви відкриєте для себе той сенс, який містить в собі це слово, який відкриє вам істинний 

сенс вашого життя. 

2 Якби люди з самого початку і в усі часи усвідомлювали, що його метою є вдосконалення 

душі, їхнє існування було б іншим і їхні справи були б іншими. Але людина з перших своїх кроків 

вважала себе господарем того, що було надано в її розпорядження лише на короткий час, і все, що 

було довірено їй для благородних справ, використовувала в нечесних цілях. 

3 Подивіться, як цей світ прагне своєю наукою пізнати лише славу і владу земну, не дбаючи 

про досконалість своєї душі. Але якщо душа не розвиває свої здібності, не застосовує чесноти, які є 

в ній, вона не зможе мати в своєму житті ні любові, ні почуттів справжнього милосердя. 

4 Багато хто хоче звільнити свою душу від цього матеріалістичного, корумпованого і 

егоїстичного життя, яке панує у світі. Але вони не можуть звільнитися, бо життєва боротьба для 

них настільки складна, гірка і важка, що навіть душа прив'язана до турбот і проблем людського 

життя. 

5 Якби ваше існування на землі було легшим, то і життєва боротьба була б меншою, і ви мали 

б свободу і час для своєї душі, щоб зайнятися виконанням завдань, які приходять до неї. 

6 Не вам, Моїм маленьким учням, належить здійснити перетворення людства, бо це робота, 

яка не під силу вам. Але ви повинні поширювати це божественне послання, яке повинно звільнити 

людей від великих помилок, в яких вони жили. 

7 Ця праця посіву духовного зерна на таких сухих полях потребує віри, любові та зусиль, як і 

всі великі справи. Тому Я кажу вам, що ви не повинні ні на мить сумніватися в здійсненні Моїх 

Божественних планів; бо якщо ви будете сумніватися, ви не досягнете нічого ефективного. Ваше 

завдання - працювати як члени цієї спілки учнів, яку Я зараз готую. 

8 Не думайте, що ви є засновниками цієї духовної роботи. Зрозумійте, що ви є 

продовжувачами інших, більш ранніх зусиль, інших справ, здійснених вашими братами в більш 

ранні часи. 

9 Ось чому Я сказав вам, що вчення, яке Я приніс вам сьогодні, таке ж, як і раніше, і завжди 

було таким, - що якщо ви і знайдете в ньому якусь відмінність, то вона стосується лише зовнішньої 

форми. Бо форма, в якій Я давав вам Своє вчення в кожну епоху, відповідала духовному розвитку, 

якого досягло людство, а також людям, до яких Я звертався. 

10 Тобі судилося прийняти Мене в цьому часі. Ваша місія буде не менш важливою, ніж та, яку 

Я поклав на Моїх посланців і апостолів минулих часів. Моє Слово разом з чистотою ваших справ 

буде плідним насінням, якому судилося розквітнути в серцях людей. 

11 Чи могли б Ви моїми словами і своїм прикладом змінити життя людей і народів, які багато 

століть жили існуванням, далеким від духовного? 

12 Зрозумійте, що ви повинні заздалегідь підготувати себе, поки не будете готові стати 

майстрами в цьому вченні, і ви зможете з любов'ю взяти своїх ближніх за руку, як малих дітей, і 

вести їх крок за кроком від першого уроку до останнього. 

13 Нехай ніхто не гає такого дорогоцінного часу, як сьогодення, і не чекає, поки майбутнє 

виконає свою місію, не використавши належним чином сьогодення, яке поки що є тим, що ви 

повинні мати в серці, щоб не впасти у відчай, коли прийде година битви. Ваша впевненість у тому, 

що ви збираєтеся проповідувати, повинна бути повною, і ви повинні прогнати страх, що ваші 

поради будуть з легкістю зведені нанівець диваками і матеріалістами. 

14 Хто боїться, той боїться тому, що не до кінця переконаний у Моїй істині, а для цього 

потрібно пройти випробування, поки з його серця не спалахне полум'я віри. 

15 Коли учень досягне благодаті бути Вчителем, його присутність і його слова будуть 

люблячими, доброзичливими, переконливими. Він буде діяти так, щоб з першого моменту 

викликати довіру. Його слово доведе, що він дійсно володіє знанням того, про що говорить, що він 

має абсолютну переконаність у тому, чого навчає, і що його осяває вище світло. Коли на доброго 



U 265 

130 

учня нападуть вороги, він спокійно перечекає їх, тому що його серце нічого не боїться, і тому що 

його довіра до Того, Хто його навчив, є повною. 

16 Істинно кажу вам: хто хоче йти за Мною, щоб бути Моїм учнем, нехай скине з себе одежу 

лицемірства і зодягнеться в щирість і правду, яку він бачив у Вчителя, бо Я є Правдивість. 

17 Необхідно, щоб сіячі істини з'явилися на землі і рознесли мій бальзам всюди, щоб глухі 

почули, а сліпі побачили світло мого послання. 

18 Бог хоче тільки добра для своїх створінь. Благословенні всі, хто співпрацює у здійсненні 

цього добра. 

19 Відлуння мого слова і того, що ви робите, стало відомим у багатьох місцях - далі, ніж ви 

вважаєте. І хоча скептично налаштовані люди, до яких дійшла звістка про мій прояв, не можуть 

повірити у вчення, яке перетворить цей світ розбрату на братську сім'ю, нехай вас не турбує ні їхня 

недовіра, ні те, скільки років повинно пройти, перш ніж вони навернуться. Боріться, працюйте 

заради цієї справи, бо так ви поступово створите світ гармонії і зерно буде поширюватися все 

більше і більше. 

20 Люди, нинішній час є для вас випробуванням - використовуйте його. Нічого доброго не 

вийде, якщо потім каятися і говорити: "Господи, прости мою неміч". Кажу вам, що ви не зможете 

повернути втрачену вами можливість, але тільки через справи і свідчення мого закону. 

21 Залишаю вам цю батьківську пораду, щоб ви замислилися над усім, що я вам сказав, і як 

ваш Небесний Отець розробив для Себе план любові, життя і навчання для Своїх створінь, так і ви, 

натхненні Ним, повинні розробити для себе план любові, смирення, послуху, наполегливості і 

відкуплення. 

22 Людина більше переймалася своїм людським життям, ніж духовним, хоча часто 

усвідомлювала, що людське минуще, а духовне вічне. Ось чому, незважаючи на те, що він досягнув 

прогресу у своїй цивілізації та науці, він стоїть на місці духовно і занурився у сон у своїх релігіях. 

23 Подивіться на одну релігію за іншою, і ви побачите, що жодна з них не демонструє ознак 

розвитку, розгортання або досконалості. Кожна з них проголошується найвищою істиною, але 

оскільки ті, хто її сповідує, думають, що знайшли і знають у ній все, вони не докладають жодних 

зусиль, щоб просунутися на крок далі. 

24 Божественні одкровення, Закон Божий, Моє вчення і Мої проповіді з самого початку дали 

вам зрозуміти, що людина є істотою, яка підлягає еволюції. Чому ж тоді жодна з ваших конфесій не 

підтверджує і не перевіряє цю істину? Я кажу вам: Тільки те вчення, яке пробуджує душу, яке 

запалює в ній світло, яке виховує її і відкриває їй те, що вона тримає в собі, яке піднімає її щоразу, 

коли вона спотикається, і змушує йти вперед, не зупиняючись, - тільки це вчення натхненне 

істиною. Але хіба це не саме те, що Моє вчення відкривало вам у всі часи? Але ви довгий час 

духовно стояли на місці, бо більше переймалися тим, що стосується вашого земного життя, ніж 

тим, що стосується вашої душі. Але щоб не відмовитися від духовного зовсім, ви сформували свої 

релігії таким чином, щоб вони анітрохи не заважали виконанню вашої роботи і обов'язків на землі. 

Тоді, коли ви слідуєте цій релігійній традиції, ви думаєте, що чините справедливість перед Богом, 

ви прагнете заспокоїти своє сумління, і ви вірите, що ви забезпечуєте собі вхід до Царства 

Небесного. 

25 Яке невігластво, людство! Коли ж ви нарешті прокинетеся до реальності? Невже ви не 

розумієте, що, дотримуючись своїх релігійних звичаїв, ви нічого Мені не даєте, і ваша душа також 

виходить порожньою? 

26 Якщо ви залишаєте свої церкви і говорите: "Тепер я виконав свій обов'язок перед Богом", то 

ви впали у велику помилку, тому що ви думаєте, що ви Мені щось дали, хоча ви повинні знати, що 

ви не можете Мені нічого дати, але ви можете багато чого отримати від Мене і багато чого віддати 

для себе. 

27 Ви думаєте, що виконання Закону обмежується поїздкою в ті місця, і це ще одна велика 

помилка. За цими місцями має бути школа, в якій учень має вчитися на перспективу. 

Повернувшись у повсякденне життя, він повинен застосувати отриманий урок на практиці, що і є 

справжнім виконанням Закону. 
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28 Ви бачите, скільки розбрату між братами і сестрами, скільки трагедій між подружжям, 

скільки аморальності і пороку, скільки війн між народами? Все має свою причину у вашому 

занедбанні і віддаленні від Божественних законів. 

29 Людям бракує духовної освіти, бракує знань про свій розвиток. 

30 Пронизливий біль, який сходить на цей світ у різних формах, є наслідком помилок, 

допущених людьми. Але вони не розуміють моєї справедливості - одні засліплені амбіціями, а інші 

ненавистю. 

31 Хто зможе викорінити зло серед людей? Якийсь надлюдський біль, чи якесь нескінченно 

скорботне випробування? Ні, люди. Біль зупинить його лише на короткий час. Але цей короткий 

проміжок часу послужить людям для того, щоб задуматися, обуритися і знову заспокоїтися, і тоді 

вони відчують єдину силу, єдине світло, яке може їх врятувати, - це мій закон. 

32 Учні, зрозумійте сенс одкровення, яке Я вам дав. Подумайте про важливість цього послання 

для душ людських. Тоді ви зрозумієте, чому Я прийшов говорити з вами і чому Мій прояв деякий 

час відбувався серед вас. 

33 О, якби ви всі знали, що коли я згадую ваші релігії і форми поклоніння, яких ви повинні 

дотримуватися, я не намагаюся засудити вас або завдати вам шкоди! Якби ви зрозуміли 

божественне бажання Вчителя любити один одного і застосовувати вчення Духа у своєму 

людському житті! Але Я знаю, що ваше серце все ще закам'яніло і що ви будете переслідувати 

Моїх нових посланців і сміятися над Моїми новими одкровеннями, так само, як ви робили це в 

минулі часи. 

34 Незважаючи на все це, моє світло блискавкою промайне від Сходу до Заходу і звільнить 

душі. 

35 Моліться, учні, і нехай ваша молитва буде свідченням того, що ви зрозуміли цю настанову, 

щоб завтра ви могли виразити знання, отримані через Моє повчальне слово, своїми справами. 

36 Ви повинні боротися, щоб зрозуміти роботу, яку Я довірив вам, бо це буде єдине, завдяки 

чому ви досягнете того, що ваші свідчення будуть містити суть і істину. 

37 Зрозумійте також, що якщо ваші знання в моєму вченні будуть недостатніми, ваша віра і 

переконання будуть в небезпеці, коли вороги світла в вас будуть боротися з моєю роботою. 

38 Я говорив вам, що ви побачите, як спірити з'являться по всьому світу, хоча вони не чули 

цього слова, і що якщо ви будете спостерігати за їхніми діями і слухати їхні слова, ви будете 

вражені, коли розпізнаєте інтуїцію і ясне уявлення, яке вони мають про спіритизм. Але і це я вам 

оголошую, що після мого відходу з'являться групи і секти, які будуть називати себе 

спіритуалістами, хоча їх життя і справи будуть запереченням духовності. Вони прийдуть до вас в 

опозиції і будуть шукати ваші недосконалості, щоб відкинути вас і назвати самозванцями. 

Хоч ви і сумніваєтеся в цьому, але навіть серед вас - серед тих, кого вигодувало це слово, - 

знайдуться ті, хто повстане проти своїх братів і сестер і візьметься за зброю заколоту і омани. 

39 Яку зброю ви можете використати проти цих сил, якщо ваша віра не є твердою, а знання не 

є великими? 

40 Не думайте, що Я прагну дати вам зброю для захисту вашої віри від ворожості. Я не хочу, 

щоб ви сперечалися з ними, а тим більше відкидали їх і закривали перед ними свої двері. Моя воля 

полягає в тому, щоб ви залишалися спокійними на своїх постах, щоб ви ніколи не були здивовані, і 

щоб той, хто прийде шукати вас, знайшов вас, молячись і вивчаючи Моє Слово. 

41 Правдивість ваших творів буде найкращою зброєю, яку ви повинні взяти проти тих, хто 

хоче вас знищити. 

42 Я хочу, щоб у моїх лавах були стійкі воїни, мужні воїни, які вміють відстоювати правду, а 

не легіони фанатиків, які у своєму невігластві паплюжать мою працю замість того, щоб її 

шанувати. Я не хочу натовпів маловірних людей, які падають духом перед обличчям бою і тікають, 

бо вважають себе нездатними воювати. 

43 Дослідіть себе, і якщо після того, як ви слухали Мене так довго, ви відчуваєте себе 

нездатними боротися, це дасть вам зрозуміти, що ви не використовували Моє слово, що ви не 

зрозуміли мету Мого заклику, і що ви заснули, не почувши заклику до пробудження, який 

безперервно звучить в Моєму проголошенні. 
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44 Я не кажу вам, що ви загинули і що ви неминуче повинні зазнати поразки від ваших 

переслідувачів. Ні, навпаки, Я говорю вам, що час все ще сприятливий для того, щоб ретельно 

вивчити ваші справи, будь вони духовної або людської природи, - уважно спостерігати за вашими 

діями, щоб ви могли виявити все те, що є помилковим, хибним і негідним Моєї Справи. Як тільки 

ви досягнете того, що ваші дії будуть позначені правдивістю і чистотою, вам не буде чого боятися. 

Бо істинний спіритизм поставить вас на шлях виконання всіх законів, і тому ніхто не зможе вас 

засудити. 

45 Ви повинні знати, що зброя віри повинна використовуватися не тільки для того, щоб 

захистити себе, але що ваша відповідальність буде виходити за межі вас самих. Бо кожному з вас 

довірено народ, за який він повинен пильнувати, молитися і боротися, поки не визволить його від 

випробувань. 

46 Ви ще зможете почути Мене в багатьох інших ранкових присвятах і зміцнити свої знання і 

свою віру. Тоді ви відчуєте у своєму бутті незвідану силу і безмежну впевненість. Цю впевненість 

у собі і цей спокій перед обличчям боротьби дасть вам віра, а знання додасть цінності тому, що ви 

знайшли в Моєму Слові. 

47 Я хочу, щоб ви сформували народ миру. Для цього Я огортаю вас мантією Своєї любові. 

48 Улюблені: Сьогодні ви говорили зі Мною мовою Духа, і Я відповів вам Своїм миром. 

49 Коли думаєш, що скоро вже не почуєш цього Слова, яке було твоїм захистом, то 

сповнюєшся смутком і думаєш, що Мій прихід у цей час, хоча і здавався довгим, насправді був 

коротким. Але я прошу вас: Що ви називаєте "моїм поверненням"? Це період, який охоплює роки 

між 1866 і 1950, які знаменують час, коли Я даю вам Моє Слово? 

50 Істинно кажу вам, що цей прояв через людський орган розуміння був лише підготовкою до 

того, щоб ви увійшли в час діалогу Духа з Духом, коли ви отримаєте Моє повернення повністю в 

"Дусі на хмарі", як це було оголошено Моїм учням у Віфанії. 

51 Прийміть цю настанову, яку я даю вам через глашатая, як підготовку до того часу, коли вже 

не інтелект буде приймати світло Вчителя, а ваш дух. 

52 Це нова обіцянка і нова мета для вас. Не забувайте, що послання, яке ви отримали через 

глашатая, було передано через людину, і якою б одухотвореною вона не була, вона не зовсім вільна 

від недосконалостей і нечистот. Таким чином, ви можете тепер уявити досконалість, з якою ви 

отримаєте концерт Мого Слова, коли воно досягне вашого духу безпосередньо, без необхідності 

передавачів, без необхідності попереднього проходження через ваш слух або ваш мозок. Воно 

дійде спочатку до духу, а дух візьме на себе завдання просвітлення душі і облагородження серця. 

53 Довгий час ви чули це вчення, в якому вам доводилося шукати сенс, щоб живити себе 

чимось божественним. Завтра, коли ви зможете отримувати натхнення від духу до духу, ваша душа 

буде отримувати вже не людські слова, а божественну сутність, і перед вами буде стояти завдання 

передати цю сутність в думки, в слова і в справи, щоб ви могли бути посередниками між вашим 

Господом і людством. 

54 Зрозумійте, учні, що цей період проголошення Моїми глашатаями був для того, щоб 

навчити вас розуміти божественну мову. Це був основний урок Вчителя своїм учням. 

55 Поки ви чуєте це Слово, сьогодні ви відчуваєте Мою Присутність, і тому ви боїтеся того 

дня, коли ви перестанете його чути. Але я кажу вам: Якщо ви будете спілкуватися зі Мною від духу 

до духу, Моя присутність буде відчуватися Моїми учнями з ще більшою ясністю і чистотою. 

56 Великою буде радість тих, хто відчує Мене таким чином у своєму серці. Вони ніколи не 

скажуть: "Учитель скоро відійде", або: "Наближається день, коли Господь залишить нас без Свого 

Слова". Ні, тоді учні будуть знати, що Отець завжди був зі Своїми дітьми, що Він ніколи не 

залишав, що це люди не завжди вміли бути зі Мною. 

57 Сьогодні, кажете ви: "Бог усередині нас", - але ви говорите це, не відчуваючи і не 

розуміючи, тому що ваша матеріалізація заважає вам відчути Мою Присутність у вашому єстві. 

Але як тільки одухотворення стане частиною вашого життя, ви відчуєте істину Моєї Присутності в 

кожній людині. Мій голос буде звучати в совісті, буде почутий внутрішній суддя і буде відчуватися 

тепло Отця. 
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58 Я вчу вас багато чому і готую вас, щоб ви з радістю прийняли прихід нового часу. Але все ж 

Я бачу смуток у багатьох серцях, коли наближається день Мого останнього слова. Ті, що плачуть і 

обтяжені сумом, - це ті, що чули Мене, але не зрозуміли Мене, і не будуть готові в годину 

випробування. 

59 Я завжди говорив вам: шукайте божественний сенс в основі цих слів, які вимовляють носії 

голосу в своєму захопленні. Якщо ви будете задовольнятися зовнішньою формою цих 

висловлювань, то багатьом словам, які виходять від людини, ви надасте божественного характеру, і 

тоді ви будете на шляху до впадання в новий фанатизм і ідолопоклонство. 

60 Ви повинні зрозуміти, що вам призначено нести Добру Новину людству, що ви на шляху, 

щоб наставляти своїх ближніх з тією любов'ю, терпінням і милосердям, з якими Я навчав вас, 

повторюючи уроки, коли це необхідно, і повертаючись назад, коли потрібно згадати перші 

сторінки. 

61 Згадайте, як Я неодноразово говорив з вами про духовне життя до появи людини - про 

появу людини на землі, про Мої перші заповіді і Мої перші одкровення. Згадайте, як часто Я 

говорив вам про шлях людства крізь віки, про його успіхи і його відхилення, про його висхідну 

еволюцію і його занепад - про просвітлених, чиї імена шанобливо зберігаються через великі і 

благородні приклади, які вони залишили вам, а також імена інших, чия розбещеність незмивним 

почерком вписала історію людства, щоб ви не чинили так, як вони. 

62 Я нагадав вам імена Моїх посланців, через яких ви отримували послання, заповіді, 

пророцтва і вчення. 

63 Таким чином, Я об'єднав зміст усіх попередніх вчень в одне єдине вчення. 

64 Спіритизм - це спадщина, в якій три Заповіти об'єднані в єдину духовну книгу. 

65 Всі мої вчення спрямовані на те, щоб підготувати вас до боротьби після 1950 року - часу, 

коли ви більше не будете чути духовний світ через "дароносиць". Вона теж обмежила свій час для 

цієї форми прояву. Але ці блаженні істоти, ангели-хранителі, порадники, утішники і захисники 

цього народу підготували вас для того, щоб і після цього часу ви продовжували пам'ятати про них, 

відчувати їхню присутність і отримувати їхню допомогу. 

66 Для чого в цей час прийшов духовний світ? - Пояснити Моє Вчення через Своє Слово і Свої 

справи, навчити вас тлумачити Мої одкровення і допомогти вам зрозуміти їхній зміст. 

67 Ніколи вони не давали вам зайвих повчань, ніколи не відкривали вам того, що вам ще не 

настав час знати, ніколи не приходили, щоб розпалити вашу цікавість або прищепити вам таємничі 

науки або здібності. Їх місія була іншою, їх велич душі і їх світло не могли дозволити їм впасти в 

звичайні матеріалізації, тому що вони зробили закон любові ідеалом свого духу. 

68 Цей духовний світ прийшов за Божим велінням, щоб поспілкуватися на короткий час по-

людськи, залишити враження про своє щедре братерство, свідчення свого існування і доказ своєї 

присутності серед людей. 

69 Вони сказали вам, що коли вони перестануть говорити з вами людськими вустами, вони не 

відійдуть від вас - навпаки. Вони прагнуть вашої чутливості, щоб ви змогли відчути їхню 

присутність ще ближче в прийдешні дні. 

70 Якщо ви, люди, навчитеся користуватися своїми дарами, якщо ви істинно станете 

співзвучними зі світом духів - істинно кажу вам, ви залишите слід чудес на своєму шляху. 

71 Необхідно, щоб у цей час з'явилися сильні духом серед цього натовпу людей, добрі 

пророки, добрі порадники - ті, хто своїм життям і словом знає, як вести народ по наміченому Мною 

шляху, - ті, хто знає, як зберегти сторінки Моїх настанов бездоганними. 

72 Хто ці сильні духом, про яких Я говорю з вами? Я кажу вам лише, що Я зараз готую їх 

Своїм словом, щоб, коли прийде кінець цього прояву, вони могли піднятися і підбадьорити народ, і 

своєю вірою не дозволити натовпу розбігтися. 

73 Слово, яке виходить з їхніх вуст, завжди буде нагадувати вам, що Я залишив вас свідками 

Мого спілкування з людьми, і вони будуть безупинно говорити вам, що вам призначено 

проголошувати людству, що Я прийшов у Дусі. 
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74 Я більше не прийду ставати людиною або матеріалізуватися серед людей, Я більше не 

прийду втілюватися на цій землі. Ви будете говорити про це своїм ближнім, це частина вашого 

хреста. Але я знаю, що ви зможете це витримати. 

75 Будьте спокійні, бо Я вже говорив вам, що те, що зробив Кириней для Ісуса, побачивши 

Його знесиленого тягарем хреста, Я роблю сьогодні для всіх, хто потребує Моєї допомоги, 

супроводжуючи їх крок за кроком до вершини гори, якою є ваше життя, звідки ви зійдете на хрест 

своєї долі. 

76 Тоді ви відчуєте, як приємно завершити роботу, дозволивши своєму серцю відкритися в той 

момент, як відкрився бік Учителя, щоб пролити кров, яка говорила про любов, життя, прощення. 

77 Це вчення, яке Я зараз сію в серці спіритуалістичного тринітарно-марійського народу. 

78 "Духовні люди", тому що вони приймають світло Божественного Духа; "тринітарні", тому 

що ви визнаєте Бога в трьох фазах одкровення, в яких Він об'явив себе людству; і "марійні", тому 

що ви визнаєте цю Божественну ніжність як сходи, що веде вас до Отця, як Заступника, який 

зміцнює вас, втішає вас і очищає, усуваючи вашу зарозумілість і перетворюючи вас на дітей, 

сповнених лагідності і смирення перед Господом. 

79 Не забувайте про цю найніжнішу любов, бо ви не завжди достатньо підготовлені, щоб 

достукатися до Мене. Але якщо ви довіритеся Їй, то незабаром відчуєте Її допомогу. 

80 Пам'ятайте: "Якщо не станете як діти, не зможете увійти в Царство Небесне". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 266 
1 Я - Майстер. Приходьте насолодитися повчальним словом вічної настанови. Навіть коли Я 

не даю про Себе знати через ці мізки, Моє Вчительське Слово присутнє. 

2 Вам Я даю Своє Слово лише на короткі миті, бо ви настільки незрілі, що не змогли б 

витримати слухання вічної настанови, яка безупинно звучить у нескінченності і промовляє до всіх 

істот, до всіх душ у їхніх різних життєвих світах. 

3 Я говорю з вами тільки правду. Чому багато хто сумнівається в тому, що Я відкриваю вам? 

Ти теж є істина. Як так сталося, що, вірячи у свою правду і в своє існування, ви не вірите в моє? 

Хіба ви не знаєте, що істина одна? 

4 Ось я даю вам коротеньке, маленьке повчальне звернення, щоб ви могли його вловити, 

зрозуміти. Але навіть у такому вигляді ви зберігаєте його лише на короткий час, щоб потім забути. 

5 Там, у духовному царстві, де завжди запалюється світло істини, слово мого вчення вічне, і 

ті, хто його чує, ніколи не втомлюються чути його, бо для них моє вчення - це їхнє життя, так само, 

як для вас - це повітря, яким ви дихаєте. Горе тим, хто живе тут, у світі, без Моєго повчального 

слова в душі, тільки тому, що не робить себе готовим почути його! Скільки серед них тих, хто за 

браком допомоги падає через згаслу надію - без думки про Бога в серці, заблуканих, сліпих, 

глухих. Але я прошу вас: Куди йдуть ті, хто викреслив зі свого єства Божественні заповіді, які є 

шляхом і світлом душі? 

6 Бідолахи, які зазнали корабельної аварії, бо їхній корабель дезорієнтований і вони не 

можуть знайти світло маяка. 

7 Я шукаю вас і дарую вам Своє світло, щоб ви вступили на шлях і з нього зрозуміли, в чому 

полягає вчення, яке невпинно дає вам Учитель через усе життя. 

8 Яка користь людині бути фізично сильною, якщо вона не сильна морально? 

9 Я наближаю вас до реальності, до істини, від якої ви відвернулися. Бо, відкинувши вище 

життя, тобто життя духу, ви віддали себе нижчому життю, тобто життю матеріального світу. 

10 Поверніться на шлях істинного життя і ви знову будете близькі до свого істинного єства. 

Шлях, про який я говорю вам, - це той шлях, який ви знайдете, коли збалансуєте духовне з 

фізичним, коли пізнаєте істину, яку ви носите в собі. Бо тоді ваша вища частина буття, яка є духом, 

скаже: "Я - той, хто несе світло, хто знає шлях, хто володіє законом. Тому саме я буду визначати і 

керувати діями свого тіла". Якщо ви так говорите, то це тому, що світло засяяло у вашому єстві і 

його відблиск досягнув людського серця. 

11 О, якби ваше тіло могло вбирати в себе те, що одержує ваша душа-дух завдяки своїм 

візіонерським здібностям! Бо душа-дух ніколи не перестає бачити, навіть якщо тіло, через свою 

матеріалізацію, нічого цього не сприймає. Коли ви навчитеся тлумачити свою душу-дух? 

12 Почуйте Моє слово, прийміть Моє вчення, яке вчить вас боротися і перемагати негаразди, 

не тікати від випробувань, не впадати у відчай перед обличчям жертв. 

13 Я постійно говорю про це своїм учням: Не бійтеся, зрозумійте, що Я дав вам силу духу, щоб 

ви були переможцями у всіх випробуваннях. Сила духу вища за силу тіла. Але якщо густий туман 

ваших людських проблем заважає вам нічого бачити, розвійте і розвійте цей туман світлом віри. 

Тоді, за цим туманом, ви побачите горизонт, який об'єднує з нескінченністю і запрошує вас 

рухатися далі і наповнюватися миром. 

14 Той, хто навчиться долати власні проблеми, потім зіткнеться з проблемами своїх ближніх, 

щоб допомогти їм у їхній боротьбі. 

15 Знайте, що це життя - битва, але вам судилося перемогти. Бо світло Моє, яке є в кожному з 

вас, ніколи не буде переможено темними силами зла. 

16 Ви повинні бути переможцями, бо тільки у вашій перемозі ви отримаєте одкровення тих 

таємниць, які будуть відкриті вам в цьому житті і в духовному. 

17 Боротьба народів протягом століть: Прийде час, коли ви більше не будете так боротися. 

Закінчаться "тумани", негаразди, проблеми і випробування - і ваші, і чужі. 
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18 Не хвилюйтеся, коли Я кажу вам, що ви повинні допомагати своєму ближньому на його 

скорботному життєвому шляху. Сильні душі вміють нести свій хрест і хрест інших і з радістю 

допомагають маленьким і слабким душам. Вони завжди шукають рани, які потрібно загоїти. 

19 Благословенне слово того, хто, промовляючи до стражденних, зцілює рани, закриває їх і 

змушує забути. Цей знає завдання бальзаму, який Я вклав у його серце. 

20 Сильний той, хто, опинившись в оточенні труднощів чи небезпек, закликає силу свого духу, 

долає страх тілесної душі, бореться, перемагає і тріумфує, бо віра дала йому пізнати, на що здатен 

дух. 

21 Я хотів сказати вам, що там, куди вас кличе боротьба, ви повинні налаштуватися з 

абсолютною впевненістю в тому, що мудрість, справедливість і віра завжди подолають труднощі і 

нечисті пристрасті, які стоять на їхньому шляху. 

22 Чи знаєте ви, скільки часу пішло на те, щоб ваші подарунки розкрилися? Кажу вам, що вони 

були в вас з того моменту, як дух ожив. Яка ж велика буде радість духу, коли він зможе сказати 

тілу і світові: Я підкорив вас! 

23 Учні, Я дав вам усі вчення, які потрібні душі в її розвитку. 

24 Блаженні ті, хто пізнає істину, бо вони швидко знайдуть "дорогу". Інші завжди відкидають 

Божественне вчення, бо їхні справи здаються їм кращими за мої. 

25 Я люблю вас усіх. Я - пастир, який кличе своїх овець, який об'єднує їх і рахує, і з кожним 

днем хоче більше - який годує їх і пестить, дбає про них і радіє, коли бачить, що їх багато, хоча 

іноді плаче, коли бачить, що не всі слухняні. 

26 Ось ваші серця: багато хто з вас приходить до Мене, але мало тих, хто істинно йде за Мною.  

27 Ось носії голосу, устами яких Я даю вам Моє Слово: Вони взяли на себе хрест своєї місії. 

Вони знають, що багато хто сумнівається в їхньому дарі, але покірно продовжують свій шлях. 

Вони пам'ятають, що люди в Другу Епоху теж сумнівалися в Мені, коли говорили, що Я не Месія, 

що Я не Христос. Вони пам'ятають, що Мене привели на хрест ті, хто не хотів прийняти правду. 

Тому вони взяли на себе хрест своєї місії з покірністю. 

28 Люди, Я був з вами, Мій покров любові простягається за межі місця збору, де ви Мене 

чуєте. Всі ви без винятку були сповнені Моїм Духом і Моєю любов'ю. 

29 Моє Слово - тихе місце миру. Шукайте його, коли відчуваєте втому, сум, виснаження або 

хворобу. У ньому ви знайдете підтримку, здоров'я та віру жити і боротися. 

30 Я хочу, щоб ви були палкими, смиренними і слухняними Моїй Волі і ніколи не 

уподібнювалися тим, хто випробовує Мою силу або не довіряє Моїй справедливості. Бо ви знаєте, 

що той, хто чинить так, піддає себе суду. 

31 Вірите ви або не хочете вірити, але Я проявляю Себе в такому вигляді: Слухайте з повагою і 

м'якістю, поки ви повністю не переконаєтеся в тому, що лежить в основі цього прояву - правда чи 

брехня. 

32 Якби ви знали, скільки сліз покаяння пролито тими, хто заперечував істинність цього 

прояву, хто хулив тих, хто вірить у слово, яке ви чуєте, і тими, хто знущався над носіями мого 

голосу. Сьогодні вони не знають, якими словами можна було б стерти ті образливі і неповажні 

фрази, що злетіли з їхніх вуст, і не знають, якими справами можна було б примирити свого 

Вчителя. 

33 Я хочу, щоб ви навчилися не бути легковажними у своїх судженнях, не дозволяти першим 

враженням поспішно визначати вас. Я даю вам цей натяк для того, щоб, коли ви будете тлумачити 

Моє Слово, а також коли вам доведеться судити про доктрини, релігії, філософії, культи, духовні 

одкровення або науки, ви зрозуміли, що те, що ви знаєте, - це не все, що існує, і що істина, яку ви 

знаєте, - це лише мінімальна частина абсолютної істини, яка проявляється тут одним способом, 

але яка може проявлятися багатьма іншими, невідомими вам способами. 

34 Я поясню вам, чому саме так говорив з вами в цей день. Причина в тому, що серед цього 

натовпу є серце, яке наполегливо запитує Мене, чому, хоча Я так багато говорю з цим народом, і це 

слово походить від "Слова", Я не досяг повного оновлення, не одухотворення цих натовпів. 

На це Я відповів йому докладною інструкцією, додавши, що якби Я побажав цього Своєю 

чистою силою, то в одну мить перетворив би всіх цих грішників на ангелів, але ця робота не 
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передбачає ніяких заслуг в Моїх очах, і що це слово було сказано саме з цієї причини мудро і 

надзвичайно терпляче, щоб сточувати серця цього народу до тих пір, поки з них не з'явиться віра, 

любов і покаяння. 

35 Люди руйнують світ, застосовуючи насильство. Ви вірите, що їхнє насильство перевершує 

мою силу? Але Моя воля полягає в тому, щоб вони самі визнали свої помилки, виправили їх, а 

потім відбудували все, що вони зруйнували і осквернили, щоб їхні заслуги були істинними в Моїх 

очах. 

36 Ви ще маленький народ. І все ж Я не вважав ту невелику кількість, що зібралася навколо 

Мого прояву до цього дня, вирішальною. Доказом цього є безліч вчень і одкровень, які Я дав вам. 

37 Після 1950 року, коли ви більше не будете отримувати Моє Слово в такій формі, у ваших 

серцях буде позірна порожнеча, будуть якісь ранкові присвяти тиші, печалі. Але після цього ви 

знову відчуєте себе сильними і визнаєте, що все було сплановано Мною з мудрістю, і що Я змусив 

вас піднятися на великі висоти в Моїх останніх навчаннях, кульмінацією яких стане останнє і 

незабутнє, яке Я маю дати вам. 

38 Хто може погасити твій світильник або зів'янути духовну жертву, яку ти приносиш Мені, 

коли вона невидима для людського ока? Хто посміє погасити печатку, яку ви закарбували на своїй 

душі від вічності? Віра пустила глибоке коріння у вашому серці і надалі буде рости і освітлювати 

все навколо вас. 

39 Потім, після вашої боротьби, після великих випробувань, яким я вас піддав, настане 

перепочинок, і ви отримаєте свою нагороду. Я не обіцяв вам іншого Утішителя, бо Той, про Кого Я 

сповістив вам, між вами. Це Він говорив сьогодні через ваше посередництво і зійшов до кожної 

людини, щоб допомогти вам у ваших бідах. Він - Мій Дух, явлений у цьому часі, і Духовний Світ, 

який складається з ангелів, що супроводжують вас на вашому життєвому шляху, які захищають вас 

у ваших великих битвах, зцілюють вас і втішають. 

Цілий легіон істот великої чесноти об'єднався зі Мною, щоб втішити вас в цю годину 

випробування, через яку ви проходите, як було оголошено. Вважайте, що вам дуже пощастило, бо 

ви були обрані з-поміж численних людських істот, які населяють Землю, щоб проникнути в це 

одкровення, в цю Роботу і володіти її великими дарами. 

40 Я залишаю вас підготовленими до виконання вашої місії як Моїх учнів, і незабаром ви 

побачите, як збувається те, що Я оголосив вам під час Моїх навчань. У світі буде багато подій, які 

будуть говорити про Мою присутність в дусі, і люди відчують, наскільки Я близький до них. Бо 

коли закінчиться Мій прояв через людину, Я буду продовжувати чекати їхньої підготовки, їхнього 

істинного обожнювання, щоб запанувати в душі всіх Моїх дітей. Там буде храм, там буде Закон і 

дари Духа, які будуть відкриті, і Я отримаю ваше поклоніння і вашу любов. 

41 Давно Я говорив вам, що Я буду давати Своє слово в різних народах, що Мій промінь буде 

проявлятися і в інших народах через людський інтелект, і воістину на те Моя воля, щоб ви знали, 

що Я говорив там, в лоні маленьких громад, через чоловіків і жінок. Почувши Мене, одні 

сприймали Мене як Учителя, інші - лише як вищу духовну істоту. Але Я виконав Своє слово. 

42 Коли Я говорив і говорив, що Я - Учитель, одні вірили, а інші сумнівалися. Але коли вони 

сприйняли сенс і мудрість, виявлені в Моїх словах, сказаних через простих і смиренних створінь, 

вони замислилися, чи можливий такий прояв Мого Духа. 

43 Я також визначив там годину, в яку закінчиться це проголошення, і коли ви досягнете своїм 

свідченням тих точок землі, де було почуте Моє Слово, ви підтвердите їм істинність цих пророцтв. 

Коли ті чоловіки і жінки, які сьогодні сумніваються, почують ваше ясне свідчення, вони 

зрозуміють, що Я був з ними. 

44 Як мало громад я знайшов підготовлених! Але Я був присутній, просвічуючи кожну душу і 

свідчачи про Мене, щоб одні навчали інших і були їхніми провідниками. 

45 Коли приймете гостя, іноземця, який говорить вам про мій прояв, про моє слово, яке також 

прийняли на його батьківщині, не відкидайте його. Навпаки, я наказую вам прийняти його, щоб ви 

разом могли з радістю встановити, що моє слово збулося, і що всі, хто спостерігав і молився в 

очікуванні мого повернення, прийняли мене в цей час. Я покликав усіх вас, щоб зробити вас Моїми 

учнями. 
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46 Тому Я заздалегідь даю вам вказівки, щоб ви не дивувалися, коли хтось скаже вам, що 

навіть за межами цього народу Мій Божественний Промінь перетворився на слова, щоб нагодувати 

голодних. Знайте, що Моя любов охоплює всіх, і що Моя справа відновлення є універсальною, щоб 

ви зрозуміли, що Я не обмежився тим, що дарую благодаті лише вашому народові, але що всі 

становлять Мою сім'ю, яку Я хочу об'єднати і привести до однієї мети: одухотворення. 

47 За дорученням, яке Я дав вам у цьому часі, Я об'єднав одкровення колишніх віків в одне. 

Візьміть вчення від кожного з них, і ви прийдете до висновку, що в пророцтвах і вченні Вчителя з 

Його одкровеннями ви маєте короткий виклад усього Закону, і що вони вказують вам шлях, який 

веде до одухотворення. 

48 Пройшли століття і віки, але тільки сьогодні ви розумієте призначення закону і життя. 

49 Якщо Я дарував вам багато "чудес" на вашому шляху - як ви називаєте Мої діяння - то для 

того, щоб оживити вашу віру, і якщо Я обсипав вас благами, то з наміром, щоб ви зрозуміли, що 

мир є тільки на шляху добра. Ці чудеса підбадьорили людей у їхньому переході через нову 

пустелю. 

50 Посеред цього миру ви були готові бути сильними, коли прийде час битви. Я навчив вас 

молитися від духу до духу, щоб ви могли використовувати молитву як зброю, як щит, як засіб 

натхнення, як оплот і розраду. 

51 Ви запитували Мене не один раз, а багато разів, чи, навчаючи Моїх апостолів молитви 

"Отче наш", Я дав їм молитву на всі часи, і Я кажу вам, що, промовляючи цю молитву, Я робив це з 

наміром навчити їх високого способу звернення до Отця, звернення, яке містило б у собі любов, 

смирення, віру, благоговіння, покірність, довір'я. 

52 Погано вчинили ті, хто задовольнився механічним повторенням моїх слів, а також ті, хто не 

взяв цю молитву за зразок для власних молитов. 

53 Коли я сьогодні кажу вам, щоб ви піднесли свою душу, я не викреслюю з вашого серця той 

взірець молитви, ту досконалу молитву. Я тільки хочу, щоб ви, замість того, щоб промовляти до 

Мене устами, робили це в думках, і замість того, щоб обмежуватися повторенням фраз, з яких 

складається ця молитва, одну за одною, надихали себе ними, щоб думки, які ви формуєте в своєму 

дусі, подібно до "Отче наш", виражали любов, смирення, віру, благоговіння, покірність і довіру до 

Отця. 

54 Поки що ваше завдання - подумати і вивчити те, що Я вам щойно сказав, і не намагатися 

нікого цьому навчити, поки ви не зможете пояснити це належним чином. 

Подумайте: якби ви зрозуміли, що спіритичне вчення покінчило з молитвою, якої навчав світ 

Христос, вас би судили як єретиків, і це вчення було б визнано таким, що суперечить вченню 

Божественного Вчителя. 

55 Якщо ж ви почекаєте, поки ваші думки очистяться і слова вільно зійдуть з ваших вуст, ви 

легко переконаєте навіть тих, хто, не осягнувши мого вчення, повторює мої слова, які стали для 

них звичкою, рутиною, марною практикою, тому що вони ніколи не брали на себе клопоту 

замислитися над прекрасними і глибокими словами, які вимовляють їхні вуста, а розум не 

осмислює їх. 

56 Учні: У молитві "дух до духу", яка є метою мого вчення, все ваше єство зосереджується на 

цьому акті, щоб говорити з Творцем - голосом, який виходить з усього вашого єства, 

використовуючи дух як вісника і як перекладача. 

57 Це шлях, яким ви можете віддати своєму Батькові справжню данину поклоніння, любові, 

вдячності, смирення, благоговіння. 

58 Не наука і не вчення цього часу приведуть вас до миру і вкажуть вам шлях до 

одухотворення. Вкрай необхідно, щоб з небес зійшло світло, яке просвітило б ваші уми і вказало 

істинний шлях. 

59 Наука, як її задумала людина, ніколи не зможе зробити людське серце чутливим настільки, 

щоб воно могло відчувати і бачити духовне. 

60 Мушу сказати, що люди могли б відчути Мою Присутність за допомогою науки, якби мали 

намір шукати Мене в її основі. Але, хоча вони бачать Мене в кожному диві, яке відкривають, вони 

відрікаються від Мене, як сліпі. 
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61 Природа, яку людина жадібно досліджує, безперестанку говорить про Мене, відкриваючи 

Мою силу, Мою любов і Мою справедливість. Людина прагне лише до пізнання і накопичення 

влади, не замислюючись над тим, що любов повинна бути натхненням і початком усіх її справ, як 

це було з творіннями Творця. 

62 Чи усвідомлюєш ти, як говорить про Мене природа, її стихії і її сили? Бо вона 

намагатиметься відкрити очі людей на істину. З її лона будуть виходити незліченні уроки, що 

містяться в ній і донині. Заклики до справедливості лунатимуть зсередини неї, в просторах світу 

буде тремтіння, і світи, що кружляють вдалині, так само передаватимуть їй послання. 

63 Коли все це станеться, і вчений при всій своїй могутності відчує себе занадто безсилим і 

малим, щоб зупинити руйнівні сили, які несуть повсюдно суди, він відсахнеться, жахаючись своєї 

роботи, і нарешті вигукне: "Господи, це Ти, це Твоя присутність, це Твій голос, це Твоя 

справедливість, яка зараз виявляється!" 

64 Для багатьох це день суду, страху і покаяння. 

65 Біль буде настільки великий, що викличе в людях темряву, немов чорний плащ скорботи і 

мороку накриє їх. Тоді молитва вирветься з людських душ. Ця молитва буде страдницьким 

благанням "блудного сина", який знесилений і хворий припадає до воріт Отчого дому. 

66 Благословенна та мить, коли люди нарешті відкривають очі свого духу до світла істини. Бо 

їхнє минуле буде прощено і нове сонце засяє в їхньому житті, перетворюючи, оновлюючи, 

облагороджуючи його! 

67 З якою повагою ступатиме людина стежками науки, коли вона спорожнить чашу страждань 

до дна! І якими благородними будуть наміри та ідеали, що надихають його, коли він 

досліджуватиме таємниці природи! 

68 Після темряви знову з'явиться світло, і в цьому світлі люди будуть дивитися на життя більш 

духовним і вищим розумом. Пов'язка релігійного фанатизму впаде, і людство відчує мою 

присутність. Це вчення, після того, як його відкинули і переслідували, буде сприйнято як істинне 

Божественне одкровення і пошириться по всьому світу, зміцнюючи людей на шляху світла, віри, 

добра і справедливості. 

69 Чому ви сумніваєтеся в такому великому блаженстві, про яке Я сповіщаю вам? Невже все, з 

чим ти стикаєшся, повинно робити твоє існування нескінченно гіршим або сумнішим? Ні, люди, 

так само, як я пророкую вам дні скорботи, болю, гіркоти і страждань, так само я пророкую вам дні, 

коли до умів повернеться світло, до сердець - мир, до душ - сила любові. 

70 Ви настільки звикли отримувати одне зло за іншим і одне нещастя за іншим, що вже не 

чекаєте нічого доброго, що вже не вірите в сприятливі зміни, бо зневірилися. Але якщо у вас є жива 

надія на те, що людство повернеться на шлях добра, братерства, сприяйте цьому своїм виконанням 

місії, не чекаючи, поки інші візьмуться вчити вас, як це робити, самі. 

71 Я - ваш Лікар, любі люди, істинно кажу вам: ніхто не дбає про ваше здоров'я так, як Я, і 

ніхто не відчуває вашого болю так, як Я. 

72 Хочеш відчути, як Мій цілющий бальзам тече зараз по твоєму тілу і по твоїй душі? Тоді 

моліться, піднімайтеся до Мене, очищайте своє серце і свій розум, і ви відчуєте бальзам 

найкращого Лікаря. 

73 Я говорив вам, що після цього життя, коли ви пройдете довгий шлях душі, коли пройдете 

пустелю випробувань і зійдете на свою Голгофу, ви опинитеся в світлому сяючому місті, істинному 

Вічному Місті Духа, яке завжди чекало на вас. Там ви більше не будете відчувати болю, бо там 

живуть тільки душі, які досягли досконалості. Не забувайте, що біль, хвороби, труднощі і нещастя 

властиві недосконалим душам, які страждають для того, щоб спокутувати свою провину або 

навчитися. 

74 Чому б вам не об'єднатися тут як братам і сестрам, щоб створити якщо не сяюче місто, то 

хоча б сяючий духовний дім, де ви зможете прийняти свого Отця? Я йшов би від серця до серця, 

підбадьорюючи вас, зцілюючи вас, пестячи вас. Тоді б ви не говорили, що п'єте не Мою кров, а 

Мою божественну сутність. 

75 Я люблю тебе, людство, і тому ніколи не перестану "пильнувати" твоїх дітей. Коли Я жив 

серед людей, Я усамітнювався в пустелі, щоб молитися, думати про тих, кого так любив і за кого 
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прийняв на Себе жертовну смерть, щоб їх врятувати. Сьогодні кажу вам, що навіть у невидимому - 

куди ви ще не можете проникнути - Я відкриваю усамітнення пустелі, звідки молюся, заступаюся і 

думаю про вас - про вас, яких, врятувавши, приведу в Своє Царство. 

76 Чоловіки! Не соромтеся плакати, бо плач - це теж дар. Моліться, всі ви, станьте переді 

Мною, як діти, нехай потечуть сльози, нехай зникне біль і увійде радість. 

77 Жінки, матері, дівчата, маленькі дівчатка, Я з вами і дарую свою ласку кожному серцю. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 267 
1 Улюблені діти, ви, які об'єднуєте свої душі в очікуванні Моєї присутності серед вас, - 

будьте благословенні. 

2 Ви шукаєте плодів на дереві життя, і Я даю плід кожному з вас. 

3 Сяйво моєї любові - це подих повітря, який легко ворушить ці дерева. 

4 Життя, учень, - це найпрекрасніша і найзмістовніша книга, яку Творець заповів Своїм дітям. 

Але треба навчитися її читати, щоб відкрити для себе, скільки в ній краси і чудес. Хто, як не Я, 

Божественний Учитель, можу розкрити вам сторінку за сторінкою, урок за уроком зміст цієї книги? 

5 Довгий час вона залишалася відкритою з одного боку, тому що ваша байдужість заважала 

Мені давати вам новий урок. Ти стояв на місці. Але прийшов час, коли ви звернули свій погляд до 

книги, яка говорила про життя, вічність і світло, і побачили, як Учитель перегорнув вже відому 

сторінку, щоб показати вам нове вчення. 

6 Знання, які дає вам ця книга, доводять вам, що ваше минуле не було безплідним для вашої 

душі. Бо нині, просвітлені світлом знань, ви відкриваєте причину багатьох вчень, знаходите сенс 

життя і суть Бога, що існує в усьому створеному. 

7 Блаженні душі, які на своєму довгому шляху вже перетнули безкраї пустелі пережитих 

випробувань, перехрестя шляху, і які залишили позаду темні ліси з їх засідками і їх небезпеками. 

Ті, хто пройшов через великі випробування, будуть тими, хто зрозуміє Моє слово з найбільшою 

ясністю і хто навряд чи зможе впасти в прірву. 

8 Книга, яка є в кожному з вас, теж велика. Ви розумієте, про яку книгу Я з вами говорю? 

Той, що звертається до твого минулого, до всього, що пережила твоя душа, і чия історія зростає з 

кожним днем. Опинившись "у Моєму лоні", ти будеш радіти тому, що ще раз пройдеш його перед 

своїми духовними очима і побачиш, як багато зусиль ти доклав, щоб піднятися на гору своєї 

досконалості. 

9 Зараз ви переживаєте епоху болю, і вкрай важливо, щоб ви зрозуміли його значення, бо так 

ви нарешті зрозумієте, що дія болю на грішників є очисною. Пізніше ви всі дізнаєтеся, що Я 

призначив одяг для кожного з Моїх дітей, але для того, щоб володіти ним, необхідно, щоб ви 

очистили "посудину" зсередини і зовні, поки вона не стане чистою. Ви знаєте, що це за одяг? Я 

скажу вам: ця одежа є істина. 

10 Хто може сказати, що він не здатний бути моїм учнем, або що він недостатньо сильний, щоб 

донести моє послання до людей, заперечуючи, що у нього немає досвіду, що він пережив занадто 

мало, або що він не зрозумів своїх ближніх? 

11 Ні, діти мої, ви не прожили занадто мало, і те, що ви пережили, не є занадто малим. Сумнів і 

невпевненість йдуть від тілесної оболонки, від серця, яке впадає у відчай, бо не знає тієї сили і того 

світла, що накопичила його душа-дух на шляху розвитку. 

12 Що ви знаєте про своє минуле і як далеко сягає ваше походження? Що ви знаєте про те, 

звідки ви прийшли, які шляхи вже пройшли і куди прямуєте? 

13 Нехай ніхто не вважає себе незрілим або невігласом, досягнувши цього Третього Часу, а 

тим більше ви, кого Я назвав "первістком". 

14 Чому ви боїтеся майбутнього? Ви хочете залишити весь досвід, накопичений вашою душею 

в минулому, невикористаним? Ви хочете кинути посівний матеріал, не зібравши врожаю? Ні, учні. 

Пам'ятайте, що ніхто не може змінити свою долю, але він може відтягнути годину своєї перемоги і 

збільшити страждання, які існують на кожному шляху. 

15 Поки ви не переконаєтеся в цій істині, Я не пошлю вас з Доброю Новиною в провінції і 

народи, бо тоді у ваших словах не буде сили переконання, і світ не зможе визнати вас посланцями 

Христа. 

16 Нині Я наближаю вас до простого, духовного і зрозумілого поклоніння Богові, щоб замість 

того, щоб займати себе зовнішніми актами поклоніння і таким чином марнувати час, ви 

обмежилися відданням належного найголовнішому, яким є діяльна любов до ближнього, про що Я 

часто говорив вам. 
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17 Ви вже пережили духовне дитинство і юність, а сьогодні стоїте перед порогом нового віку, 

в якому досягнете зрілості, що є повнотою. 

18 Мало тих, що слухають Мене, мало тих, що знають. Погляньте на це людство, яке живе в 

час світла, а спотикається і падає, ніби йде в темряві. Огляньте їхню чашу, побачте їхні рани, 

відчуйте їхню спустошеність, відкрийтеся їхньому духу здалеку, і якщо ви маєте милосердя і 

любов до своїх ближніх, плачте від горя, і ви будете сповнені співчуття. Тоді з вашого серця 

вирветься благородний і щедрий порив, який спонукатиме вас бути невтомними сіячами любові, 

зцілення і світла. Але якщо ви продовжуватимете боязко ховатися від поглядів світу, то невже ви 

думаєте, що ваше серце тоді стане чуйним і очиститься в почутті співчуття до ближнього? 

19 Ви хочете завойовувати душі для себе? Тоді прийди з бальзамом мого слова і помазанням 

твого милосердя. 

20 Не намагайтеся нікому довести, що його вірування чи обряди недосконалі, бо результат 

буде негативним. Ідіть до стражденної людини, шукайте причину її болю і втішайте її. Тоді ви 

відчуєте щире визнання з його вуст, яке скаже вам, що ви є носіями істини. 

21 Істинно кажу вам, я теж ближче до своїх дітей у хвилини болю, у хвилини гіркоти, ніж 

навіть в обрядах і церемоніях, які вони влаштовують на мою честь. Бо з глибокого болю 

народжується заклик, сповнений правди, а в церемонії - традиція, сила звички, рутина і навіть 

марнославство. 

22 Настав час, коли ви всі знову почуєте Моє слово, яке промовляє до вас з повною ясністю. Бо 

моє завдання - врятувати вас, а не викривати ваші помилки. 

23 Необхідно, щоб все повернулося до своєї первісної істини, і тому серед людей розгориться 

битва світоглядів. Серед матеріалізму, який панує в цьому світі, з'являться люди з великим 

натхненням, і ці вогні будуть передвісниками приходу спіритуалізму на землю. 

24 Провидці, пророки, просвітлені і натхненні - всі вони будуть звіщати людству про мою 

присутність в дусі. Перед ними стоятиме завдання закласти підвалини для зведення храму 

Господнього - храму, сформованого з сердець, а не з каміння, всередині якого горить полум'я віри. 

25 Цей храм буде славним, і з нього ви побачите святилище, яке Моя всемогутність створила 

від початку, щоб усі Мої діти жили в ньому. 

26 Сьогодні, коли ви бачите стільки закам'янілості в серцях, коли ви бачите укорінення 

традицій і фанатизму в серцях людей, можливо, вам здається неможливим їхнє оновлення, їхнє 

перетворення, і що вчення про одухотворення втілюється в життя. Проте, Я кажу вам, що оскільки 

всім судилося прийти до Мене, щоб жити у світлі і пізнати істину, Моя Воля буде продовжувати 

виконуватися, бо інакше, замість того, щоб врятуватися, ви повинні були б загинути. Подумайте 

про це і ви зрозумієте, що погане в вас, яке є вашими недосконалостями, хоч і постійними, але 

пройде. 

27 Велике випробування випало на долю людства. Ваша інтуїція підказує вам, що світ 

перебуває під Моїм Божественним судом, що людська зарозумілість вражена Отцем, і що сила 

цього суду зростає з кожним днем. Але бачите, як людина не відступає від своєї гордині, не визнає 

своїх проступків, не кається у скоєних злочинах, одним словом, не схиляється перед Божественною 

справедливістю. Вони самі продовжують час страждань і тягнуть за собою в руїну багато невинних 

людей. Як довго триватиме цей час страждань? До тих пір, поки люди не відкриють очі на правду і 

не схиляться перед єдиною існуючою силою, якою є Я. 

28 Люди, невже ви не відчуваєте себе щасливими від того, що знаєте причину того, що 

відбувається навколо вас, і від того, що знайшли засоби для того, щоб зробити свій внесок у 

порятунок і мир ваших ближніх? 

29 Якщо ви відчуваєте це щастя, то це тому, що ви зрозуміли Моє Слово і знаєте, як з любов'ю 

виконувати свою нелегку місію. 

30 З 1866 по 1950 рік Моє Слово, це світло Духа, звучало серед вас в тій же формі, в якій ви 

його відчуваєте. За цей час розкрили свої дари багато голосоносців, підготувалися чоловіки і 

жінки, які склали основний загін моїх слуг, моїх "робітників". 

31 Через свідомість моїх обранців мій дух дав про себе знати. Але чи можете ви повірити, що 

ці істоти, через яких говорив Учитель, повністю усвідомлюють те, що виходило з їхніх вуст? Кажу 
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вам, хоча їм здається, що це щось нескінченне, що зійшло на їхній розум, але оцінити і осягнути 

велич, масштаб того, що вимовили їхні вуста без їхнього відома, вони не в змозі. 

32 Після 1950 року, тобто після мого відходу, цей народ зробить мою роботу відомою людству, 

але не з людської волі, а з моєї. Носії голосу, через яких Я говорив, не змогли зрозуміти, що 

виходило з їхніх вуст в той момент, коли вони висловлювали Моє випромінювання. Завтра вони 

будуть вражені, коли дізнаються про виконання Моїх пророцтв, про все, що Я сповістив через них. 

Тоді ті, хто завжди були палкими, ще з більшою любов'ю візьмуться за свою місію, а ті, кому часом 

бракувало віри, стануть на коліна з покаянням через те, що на мить засумнівалися. Їх віра 

запалиться, і вони будуть вірні Мені до кінця. 

33 Хтось із натовпу, що чує Мене, запитує: "Учителю, невже той, хто є Твоїм глашатаєм і на 

чиєму органі розуміння спочиває Твій промінь, сумнівається в тому, що це Ти даєш про Себе знати 

через його посередництво? 

На це Я відповідаю вам: так, є ті, хто жив у сумнівах, хоча вони є носіями Мого голосу і 

сумнівалися навіть у момент прояву. Проте, яким великим було слово, світло, істина і розрада, що 

пролилися з цих незграбних вуст, які перетворилися в ту мить, коли в них влилося натхнення. 

34 Як ти думаєш, чому настанови були чудовими, коли Я вливав у них Себе? Тому що вони 

найбільше мучилися, тому що вони багато разів намагалися піднятися, щоб знайти найкращий 

спосіб догодити Мені - тому що вони наближаються до Мене з більшою чистотою і завжди 

прагнуть зробити себе гідними тієї посади, яку вони обіймають. 

35 Як часто їхній сумнів походить від їхнього смирення, адже саме вони, з моменту, коли я їх 

висвячував на це служіння, відчували себе розгубленими і запитували себе: Невже я, мале 

створіння, недостойний грішник, нікчемна істота, був обраний Богом для такої великої справи? 

36 Поза цим сумнівом, чи визнаєте ви любов і пошану Моїх малих дітей? Тепер ви розумієте, 

чому деякі сумніваються, і чому Я все ж даю про Себе знати через їхню передачу? 

37 Як часто носій голосу, який вірить у мою присутність, вже задовольняється цим і не вкладає 

в свою підготовку необхідного почуття, щоб бути натхненним, звідки і випливає його холодний 

або одноманітний вираз, подібно до того, як той, хто дозволив марнославству панувати над собою, 

завжди був найбіднішим по суті і найменш світлим. 

38 Ви мали Мій найдосконаліший, найповніший прояв через тих глашатаїв, які в повній віддачі 

своєму Вчителеві, в екстазі віри, любові і смирення перед Ним відкинули світ і тілесну оболонку з 

ідеалом бути корисними, з думкою, спрямованою до своїх братів і сестер, які потребують світла. 

Як мало тих, хто зумів підготувати себе і прийняти Мене таким чином! 

39 Хіба ви не помітили перетворення в натхненному голосоносці? Хіба у вас не було 

духовного відчуття божественного світла, що сяяло з цих вуст у найвищі моменти навчальної 

промови? Це години, в які були записані найславетніші сторінки Третього Заповіту. 

40 Будьте благословенні - ви, що єднаєте свої душі в часи випробувань. Від першого до 

останнього ви всі страждали, щоб ви не спали і не впадали в спокусу. 

41 Вже наближається година, коли Я дам вам Мою останню настанову, і ви повинні бути 

готові до того дня, бо тоді Я зажадаю від вас вашого першого врожаю, і в той же час Я дам вам 

насіння і настанову, щоб ви продовжували обробляти Мої поля. 

42 Якщо одні розуміють сенс випробувань і благословляють Мою волю, то інші не знають 

їхньої причини і повстають проти них. 

43 Пам'ятайте, що колись давно Я сповістив вам про ці дні, коли вихори будуть розв'язані і 

хаос запанує в лоні вашого народу. 

44 Було дуже мало тих, для кого Моє слово залишилося присутнім і хто "пильнував", що 

зробило їх схожими на мудрих дів з Моєї притчі. Більшість з них забули мої пророцтва і дозволили 

собі здивуватися, тим самим дозволивши переляку опанувати ними. 

45 Це той штормовий вітер, про який Я сповістив, як і Хреститель, в якого втілився Ілля, і який 

прийде, щоб повалити кожне погане дерево, а з добрих дерев обірвати сухе листя або невизрілі 

плоди. 

46 "Чи пройде ця плутанина?" - злякано запитаєте ви Мене, і Я скажу: "Так". Але перед цим 

вам доведеться багато боротися і плакати. 
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47 Тим, хто дійсно бажає перемоги світла і союзу, Я кажу вам залишатися в молитві, у 

вивченні Мого Слова і в практиці того, чого Я навчив вас, щоб не ваша воля, але Моя була 

виконана. Тоді ви воістину переможете. 

48 Я дарую перемогу тим, хто прагне до одухотворення, хто видаляє зі своїх сердець навіть 

останній слід матеріалізму та ідолопоклонства - тим, хто підкоряється Моїй Волі і правильно 

тлумачить Моє Вчення. Я буду підбадьорювати як одних, так і інших, і так, роздумуючи і готуючи 

себе, вони будуть чекати слушного моменту, щоб виступити і сказати: "Це справа Отця, це 

спіритизм". 

49 Я буду проявляти Себе серед них саме в моменти їхнього навчання і медитацій і дарувати їм 

нові одкровення як стимул для наполегливості на шляху одухотворення. 

50 Під час Моєї маніфестації ви виконували різні завдання, деякі з них в межах цих місць 

зібрання, а інші там, де вас просили: Кожному з цих завдань Я дав своє ім'я, і так з'явилися 

керівники, глашатаї, дароносиці та інші призначення. 

51 Я хочу, щоб після закінчення мого прояву і прояву духовного світу в кінці 1950 року серед 

вас зникли ті позначення, які ви мали до цього часу, і ви зблизилися один з одним, щоб ніхто не 

вважав себе вищим, і ніхто не відчував себе нижчим. 

52 На той час ці імена вам вже не знадобляться. Вас не стануть менше поважати чи любити від 

того, що ви вже офіційно не обіймаєте ці посади. Головне, щоб ви залишалися в істині і щоб ваші 

справи любові заслуговували на вдячність ваших ближніх. 

53 Всім людям кажу, що найвище і найпрекрасніше звання, яке має людина, - це звання 

"дитина Божа", хоча його треба заслужити. 

Це і є мета Закону і вчення: надихнути вас знанням Моєї істини, щоб ви стали гідними дітьми 

того Божественного Отця, який є найвищою досконалістю. 

54 Цим словом я заохочую вас наполегливо йти шляхом, який я для вас намітив. 

55 Тому я втішаю вас у цю годину випробувань, щоб ви не впали у відчай і не дали згаснути 

вашій вірі. 

56 Залиш зі Мною, через свою молитву, безліч страждань, турбот, бажань і прохань, які носить 

твоє серце. 

57 Я все це знаю, все це приходить до Мене. Але Я дам вам по волі Моїй, і коли настане 

відповідний час. 

58 Якщо Я дозволив росі зійти на квіти, то як Я міг не послати Своє сяйво в твою душу? 

59 Ось я з вами по суті і відкриваю вам нове послання. 

60 Я навчаю вас в цей час одухотворення, яке прийде на зміну фальшивій любові, в якій Мене 

запевняли люди. 

61 Я даю вам можливість по-справжньому полюбити Мене, служачи вам і люблячи вас, щоб 

Мій приклад навчив вас любити один одного і показав вам, що не обов'язково давати монету, щоб 

чинити милосердя, бо це дає вам зрозуміти, що той, хто вважає себе найбіднішим, має невичерпне 

багатство благ, які може запропонувати своїм ближнім. 

62 Це поле, таке велике, на якому ви можете посіяти насіння любові, отримало назву "духовне 

поле", на якому я запрошую всіх вас працювати, щоб ви могли бачити, як проявляються ваші дари, 

коли ви розкриваєте їх в практиці добра. 

63 Я обдарував вас натхненням, цілющим бальзамом, інтуїцією, душевною силою і спокоєм. 

Але я також розподілив між своїми слухачами різні завдання. Деякі отримали завдання прийняти 

Моє світло у своїй свідомості і передати його через Слово. Іншим дано дар отримувати духовний 

світ через розум. Іншим дано бачити щось потойбічне і майбутнє через дар провидіння, тобто через 

духовне бачення. 

64 Хтось отримав також дар прозорливості, а хтось - дар слова. 

65 Відтоді, як почалося Моє проголошення через людський інтелект, Я бажав, щоб ви 

використовували свої дари і розпочали духовну місію, щоб, коли настане день Мого відходу, ви 

вже пройшли частину шляху і не відчували себе занадто слабкими, щоб приступити до виконання 

такої важкої місії. 
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66 Деякі зуміли правильно витлумачити Божественне бажання і намагалися виконати його. Але 

є й ті - і їх більшість - хто неправильно зрозумів сенс цієї роботи. 

67 Це ті помилки, якими я докоряю цьому народу, бо не хочу, щоб люди знущалися над тими, 

кого так довго вчили. 

68 Навіщо матеріалізувати Мене, перераховуючи одну за одною всі ваші помилки, які були 

допущені і допускаються у ваших богослужіннях? Вашої совісті і порад духовного світу достатньо, 

щоб вам не бракувало виправлення і настанови. 

69 Кажу вам, що ті, хто найбільш безкорисливо любить Мою Справу, будуть тими, хто 

найшвидше відмовиться від своїх чуттєвих культових практик і найлегше виправить свої помилки, 

бо вони завжди прагнули до духовного вдосконалення, і для них не є жертвою відмова від звичних 

практик, бо вони знають, що тим самим вони роблять крок уперед. З іншого боку, той, хто прагнув 

за допомогою культових форм, культових практик і обрядів створити в Моїй Справі особистість, 

засіб до існування або лестощі для свого марнославства, повинен буде багато боротися з самим 

собою, щоб зуміти відмовитися від того, що для нього є духовною Справою, не будучи нею. Бо в 

Моїй роботі ви можете визнати тільки те, що чисте, що високе, що досконале. Однак все, що 

містить нечесність, матеріалізацію і фальш, є справою рук людських. 

70 Коли ви зрозумієте сенс і мету цієї роботи? Коли ви зрозумієте, що оскільки вона моя і 

довірена вам, ви повинні поважати її такою, якою вона є, не додаючи до неї нічого свого? 

71 О любі люди! Я витягнув вас із бруду до світла. Але є багато тих, хто налаштований і надалі 

жити в темряві. Їх доведеться здивувати випробуваннями, які вже вимальовуються вдалині. 

72 Як Батько і як Учитель, Я виконав Своє завдання серед вас. Справа за людьми - молитися, 

роздумувати і діяти згідно з Божою волею. 

Мир Мій з вами! 



U 268 

146 

Інструкція 268 
1 Улюблені учні: Якщо Моє Слово більше не буде почуте в призначений Мною день, будьте 

обережні, щоб не проспати виконання своєї місії, бо ваші здібності прокидаються занадто пізно. 

Знайте, що з того дня, коли ви перестанете Мене чути, для вас починається нове розгортання, 

завдяки якому ви досягнете діалогу від духу до духу. 

2 Ваша чутливість повинна буде зростати з кожним днем, щоб ви могли відчути Мою 

Присутність у вашому натхненні і незабаром заповнити порожнечу, яку залишить у вас відсутність 

Мого Слова. 

3 Якщо хтось стане жертвою цієї слабкості, про яку я говорю вам, пам'ятайте цю настанову, 

щоб негайно присвятити себе молитві. Молячись, ви будете згадувати мої слова, які збережуться у 

вашій душі. Тоді ви з радістю побачите, як повертаються ваші дари, які ви вважали втраченими 

назавжди. 

4 Будьте спокійні, бо якщо ви справді молитеся, то визволитеся від усякої спокуси. 

5 Люди: Коли ви перемогли у випробуваннях, які позбавляють вас свободи душі, не 

створюйте собі своїм непослухом нового випробування, яке може зупинити піднесення вашої душі. 

6 Вважайте, що наближається година вашого свідчення, і тому ви повинні ретельно 

підготуватися, щоб бути Моїми істинними свідками. 

7 Людство не знає, що Я був серед вас, що Я давав про Себе знати духовно в лоні скромного 

зібрання чоловіків і жінок. Коли вони дізнаються Моє послання, це буде тому, що Моє Слово вже 

не буде чути з вуст Моїх глашатаїв. 

8 Не є Моєю Волею, щоб усі народи почули Мене в такому вигляді, бо не всі будуть готові 

прийняти Мене в такому вигляді. Їм буде легше отримати послання через тих, хто був свідком 

Мого нового одкровення, і повірити в їхнє свідчення, ніж якби вони в захопленні спостерігали за 

носієм голосу, коли він передавав Моє Слово. 

9 Саме така місія чекає на цей народ: правдиво і одухотворено говорити про вчення, уроки і 

настанови, які вони отримали духовно від Учителя. 

10 Є народи, чий розум забув Мої уроки, тому що вони присвятили себе тільки тренуванню 

розуму. Це народи, які поклоняються науці. Інші, чиї матеріалістичні вчення зробили дух рабом 

світу, - це ті, хто мріє про земну владу. Є також народи, які, хоч і релігійні, але не мають 

християнського насіння, яке є основою для одухотворення, якого я навчаю вас у цей час. 

11 Всі ці народи - як великі поля, які Господь довіряє своїм працівникам. Але перш ніж Моє 

нове послання досягне світу, кожен народ і нація повинні підготуватися. Одні постраждають від 

війни, інші - від зіткнення світоглядів. Але якщо вони тоді будуть прагнути до світла, до правди і 

миру, то це буде відповідна година для Моїх сіячів, які прийдуть, щоб з любов'ю і милосердям 

поширювати ввірене їм Божественне насіння. 

12 Є також народи, які повинні спочатку мати знання про те, яким був Мій прихід у Другій 

Ері, і про те, що відкрило Моє Слово і справи, щоб вони могли прийняти Моє нове послання як 

одкровення Третьої Ери. 

13 Часи боротьби, сум'яття і очищення пройдуть через людство, перш ніж прийде світло, 

одухотворення і справжня свобода поклоніння і віри. 

14 Ізраїль: Ви святкуєте тріумфальний в'їзд Учителя до міста Єрусалиму. Крізь віки ви 

зберегли у своїх серцях Мої приклади, і це допомогло вам відкрити сьогодні, коли ви живете в час 

світла, нескінченний зміст цих вчень. 

15 Земля не зберегла жодного сліду мого способу життя, бо я стер всі його сліди. Я хотів, щоб 

мій слід залишився в душі моїх дітей, щоб той шлях любові, світла і жертовності світився в 

найчистішому серці кожної людини. 

16 Кров запечатала Мою справу в цьому світі, щоб пам'ять про неї була незгладимою, і ви 

бачите: минуло близько 2000 років відтоді, як Я був серед вас, а ви пам'ятаєте Мої Страсті так, ніби 

це було вчора. Благословляю вас, бо з вами збувається те слово, яке говорить, що "жодне зерно не 

пропадає, бо рано чи пізно воно має прорости". 
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17 Радіючи, народ вітав Мене, коли Я входив у місто Єрусалим. З сіл і провулків вони йшли 

натовпами - чоловіки, жінки і діти, щоб побачити в'їзд Учителя в місто. Це були ті, хто отримав 

чудо і доказ сили Сина Божого. - Сліпі, які тепер прозріли, німі, які тепер могли співати осанну, 

кульгаві, які піднялися з ліжок і поспішали побачити Учителя на Пасху. 

18 Я знав, що цей тріумф швидкоплинний, я вже передбачив своїм учням, що буде потім. Це 

було трохи більше, ніж початок Моєї боротьби, і сьогодні, з далекої відстані від тих подій, Я кажу 

вам, що світло Моєї істини продовжує боротися з темрявою невігластва, гріха і обману, і саме тому 

Я повинен додати, що Мій остаточний тріумф ще не настав. 

19 Як ви можете вірити, що той вхід до Єрусалиму означав перемогу Моєї Справи, коли було 

лише кілька навернених і багато тих, хто не впізнав, Хто Я? 

20 І навіть якби всі ці люди навернулися до моїх слів, чи не довелося б ще багатьом 

поколінням слідувати за ними? 

21 Та мить радості, той короткий, тріумфальний вхід був лише символом перемоги світла, 

добра, правди, любові і справедливості - того дня, який має настати і до якого ви всі запрошені. 

Знайте, що якби хоч один з Моїх дітей був тоді поза межами Нового Єрусалиму, то не було б 

ніякого святкування, бо Бог не міг тоді говорити про тріумф, не міг святкувати перемогу, якщо 

Його сила не змогла врятувати навіть останнього з Його дітей. 

22 Тепер, у цей час, ви, що відчули Мою Присутність і почули Моє Слово, приготуйте і 

прикрасьте свою душу, щоб Я увійшов у ваше серце, як у місто, що приймає Мене. Благословляю 

вас на підготовку і кажу, щоб ви прагнули до одухотворення, але не сприймали ваше святкування 

так, ніби воно вже справді є святкуванням перемоги правди. 

23 Це лише початок нового часу боротьби, остаточної перемоги за спасіння, визволення і 

піднесення вашої душі. 

24 Об'єднайтеся всі разом, щоб заспівати гімн, який буде вираженням радості, надії на 

перемогу та злагоди між вами. 

25 Люди, ви були обрані в цьому часі, щоб через вас Моє Слово зійшло росою благодаті на 

людство. Піднімайтеся і прагніть до вашого просування, щоб, коли ваша місія і ваша боротьба 

закінчиться, ви могли прийти в мою присутність і приєднатися до Майстра в тій пісні тріумфу, 

відгомони якої лунатимуть вічно. 

26 Тільки людина втілює Мене на землі, бо вона створена за образом і подобою Мого Духа. 

Але для того, щоб ви могли сказати, що ви - Мої представники, ви повинні жити в постійній 

підготовці, виконуючи Мій Закон. Якщо хочете бути Моїми учнями, беріть свій хрест і йдіть за 

Мною. Таким чином, ваша душа буде вдосконалюватися. Хто може змусити вас ослабнути у вашій 

рішучості, якщо ви вірите в Мене? 

27 Я випробовував вашу смиренність, вашу любов і вашу лагідність, щоб ви пізнали свою 

внутрішню сутність. Я знаю вас, але необхідно, щоб ви дізналися про те, на що ви здатні, і тільки 

випробування дадуть вам можливість пізнати себе. 

28 Ви часто запитуєте Мене: для чого це життя і чому ми повинні стільки страждати? А Я кажу 

вам у відповідь: Душа повинна піднятися власними заслугами з найнижчого рівня життя на 

вершину досконалості. 

Всі істоти підпорядковані закону еволюції. Я також кажу вам, що ваша душа робить 

відшкодування в цей час, коли мій суд у Всесвіті виявив усі проступки, які були скоєні - не тільки 

на вашому світі, але і на всіх світах життя, де живуть мої діти. 

Але не плачте, а дякуйте Мені. Бо після цього часу, коли душа очиститься, ви будете ближче до 

Мене і будуть кращі умови для виконання закону, тому що ви повернетеся на шлях. Я з вами як 

носій хреста, щоб ви не зневірилися у випробуваннях. 

29 Ви зараз згадуєте Мої Страсті, ви відчуваєте, що та жертовна смерть відновлюється. Кожну 

мить ви думаєте про це і приймаєте рішення подолати слабкість плоті і піднятися над тяготами 

цього світу, а Я говорю вам: Дивіться, бо ви ще слабкі. У Другу Епоху за Мною пішли великі 

натовпи людей, які стверджували, що люблять Мене і вірні Мені. Але коли світ засудив Мої 

діяння, виніс свій вирок і переслідував тих, хто пішов за Мною, ті ж самі душі, яких Я переповнив 

Своєю любов'ю, відреклися від Мене і відійшли від Мене. 
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30 Сьогодні ви говорите Мені, що любите Мене і вірите в Моє Слово. Але Я знаю, що багато 

хто з вас, якщо піддасться великим випробуванням, покине Мене. Ваша доля, однак, полягає в 

тому, щоб боротися до тих пір, поки ви не досягнете піднесення душі, яке є найвищим щастям. 

31 Ось я серед вас, б'юся у вашому серці. Невже ви думаєте, що Мій спокій повний, коли Я 

бачу, як ви заплуталися в постійній ворожнечі? Саме тому Я прийшов як Великий Воїн, щоб 

боротися з темрявою і злом, і зі Мною прийшли також Духи Добра, Духовний Світ, щоб завершити 

Свою Справу. Як довго триватиме ця битва? Поки всі Мої діти не будуть врятовані. Але Я не 

принесла з Собою болю, Я лише хочу перетворити вас через любов. 

32 Коли ті, хто вивчав Моє Слово минулих часів, стають свідками Мого прояву в цей час, коли 

Я повернувся до людства, вони дякують Мені за те, що Я дозволив їм бути свідками цих навчань. 

Але всім кажу: так само, як ви бачили, як Я з'явився сповнений слави, так само ви побачите, як Я 

знову відійду наприкінці 1950 року. Ви повинні щодня підніматися на цей рівень, щоб з'єднатися з 

вашим Учителем. 

33 Пізніше вам доведеться зіткнутися зі світом, і тоді ви побачите, як священнослужителі і 

пастори сект і церков піднімуться на боротьбу з вами. Серед них будуть такі, які будуть шукати 

тільки істину, і коли вони дізнаються Моє Слово, їхня віра загориться, і вони увірують в Мене. 

34 Коли ви пізнаєте Мене, ви будете судити, наскільки люблячий Отець, наскільки мудрий як 

Учитель і наскільки щедрий і справедливий як Суддя. 

35 Улюблені, світ вимагає від вас справ досконалості, бо ви є учнями Божественного Вчителя. 

Виконуйте мої накази, щоб про цього Вчителя не судили погано. 

36 Коли наближається момент Мого прояву 

серце б'ється частіше. Хтось від радості, хтось від страху. Але ви всі відчуваєте Мою божественну 

присутність. 

37 Я приходжу лише для того, щоб вивести вас у безпеку, дати вам нове життя, запропонувати 

вам посох, на який ви зможете спиратися у ваших мандрах. 

38 Він звертається до вас, який, борючись зі смертю на хресті, знущаючись і катуючись від 

катів, підняв очі до безкінечності і сказав: "Отче, прости їм, бо не відають, що творять". 

39 У це Божественне прощення Я включив усіх людей усіх часів, бо міг бачити минуле, 

теперішнє і майбутнє людства. Я можу сказати вам правдою і духом, що Я також бачив вас у ту 

благословенну годину, коли ви чуєте Моє нове Слово в цей час. 

40 Сьогодні Я прийшов, щоб вивести вас із духовного застою. Адже це людство довгий час 

глибоко спало в таборі релігійного фанатизму, ідолопоклонства, фальшивих форм поклоніння і 

матеріалізму, якими воно хотіло замінити практику любові один до одного, милосердя, прощення і 

всього того, що випливає з цього єдиного закону. 

41 У значенні цього слова укладено все, що потрібно світу, щоб оновитися, повернутися на 

істинний шлях і піднятися на любов до Мене. Що станеться з цим народом, якщо він уважно не 

почує і правильно не зрозуміє того уроку, який Я приніс йому в Третю Епоху? На неї чекають 

великі випробування, якщо вона не зміцниться в Моєму Слові і якщо не знайде притулку в 

божественному ковчезі Мого милосердя. 

42 Невже ви думаєте, що Мені приємно бачити, як ви терпите нещастя і п'єте жовч і оцет на 

землі? Ні, люди. Я хочу, щоб життя ставилося до вас не як до злочинців чи вигнанців, а як до 

гідних у всіх відношеннях дітей Божих. 

43 Я бачу, що ви звикли до слави Мого Слова і до прощення, яке випливає з нього, не бажаючи 

усвідомлювати, що наближається година випробувань, і що ви не бажаєте підготувати себе до 

зустрічі з нею. 

44 Ви стверджуєте, що ви смиренні, але перед Отцем ви показуєте себе невдячними і гордими. 

Це той приклад, який ви хочете подати у світі як свідки Моєї істини? Візьміть все це до серця і 

проаналізуйте свою поведінку, щоб не судити суворо Моє слово. 

45 Настав сприятливий час для заслуг, о любі люди. У моїх творах ви можете знайти необхідні 

приклади для того, щоб виправити свої способи дій і прикрасити їх світлом, яке випромінює ваш 

Учитель у кожному своєму вченні. 
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46 Скажи Мені: чи відвернув Я тебе, коли ти переступив? Хіба Я залишив вас, покинув вас, 

коли якесь спотикання зупинило вас? Хіба Я показав Себе лютим з тобою, коли ти, переможений 

болем, упав? Але Я бачу, що ті, кого Я з такою любов'ю називаю Своїми учнями, залишають своїх 

ближніх у біді, відкидають того, хто ухиляється від правильного шляху, замість того, щоб з 

любов'ю притягнути його до себе і допомогти йому виправитися, а іноді стають суддями, коли 

втручаються в те, про що не їм судити. Чи відповідає це моєму вченню? Ні, скажіть Мені свою 

совість, бо Я хочу, щоб ви точно судили себе, щоб ви відшліфували багато шорсткостей, які 

зачіпають ваші почуття, і щоб ви почали ставати Моїми учнями. 

47 Чи хочеш ти навчати Моєму Вченню, хоча твоє серце сповнене пристрастей, немочей і 

людської нікчемності? Пам'ятайте, що Я не раз говорив вам, що сліпий не може вести іншого 

сліпого без ризику обом спіткнутися або впасти в прірву. 

48 Це голос, що виходить від Шостої Печатки - Книги Божої, передостання глава якої 

відкрилася, щоб вилитися мудрістю на кожну душу і розум. 

49 Це світло - нова зоря, під якою діти Божі матимуть духовну єдність у Третій Ері, після того, 

як закінчиться велике випробування, яке очистить і оновить світ. Тому Я повинен був бути 

детальним, коли передавав Своє послання цьому народу. Бо я хочу, щоб вони були сильними в 

боротьбі. Саме тому я їх притягнув до відповідальності і засудив. Я не хочу, щоб це був світ, який 

виправляє свої недосконалості. Бо Я пошлю її не для того, щоб вона вчилася, а щоб навчала. 

50 Люди, ви здригнулися на кілька миттєвостей перед тим, як Моє світло перетворилося на 

слова на вустах носія голосу? У вас були підстави для цього, я благословляю ваше передчуття. 

51 Мій мир з вами, народом Ізраїлю - народом, який несе в своєму дусі Закон, який Єгова дав 

вам через Мойсея; в чиєму дусі написано Слово Ісуса, і який зараз отримує одкровення Святого 

Духа. Істинно кажу вам: ви - діти світла, і ні з якої причини не зможете зійти зі шляху. 

52 Цей Дух, який ви відчуваєте, як світло сходить на ваш розум, є Отець - Той, Хто відкрив вам 

Закон, який говорить вам: "Я - Єгова, що створив небо і землю і все створене". Цей Дух, що 

наповнює ваші уми натхненням і вкладає слова мудрості у ваші вуста, - це Дух Учителя, який 

творив великі справи на землі і заповідав вам вчення любові. 

53 Сьогодні Я приходжу до людей, щоб виявити Себе через їхній дух. Я приходжу у світлі, що 

осяює розум, у сяйві, яке здатне відчути лише серце, у суті, що є хлібом для душі. 

54 Це час пробудження, духовної повноти, коли ви всі будете воїнами, ви всі будете 

"робітниками", ви всі будете учнями. 

55 У минулі часи ви задовольнялися тим, що їли хліб Мого Слова. Ви шукали Мене, щоб 

зробити ваше серце більш люблячим і відновити ваш мир, не думаючи про те, що кожна душа несе 

послання, щоб бути відомою, і багатство благ, щоб розподілити їх серед своїх нужденних ближніх. 

56 Моє слово в цей час хоче вивести вас з усамітнення егоїстичного, замкнутого і безплідного 

життя, відкрити для вас шляхи світла і запропонувати вам поля для засіву. Я знаю, що хоча ви 

можете здаватися неосвіченими, невігласами і бідними, духовно ви володієте багатим досвідом, 

який дав вам довгий шлях вашої еволюції. 

57 Ореол світла повинен буде оточувати Мій народ, коли вони вирушать як апостоли, щоб 

поширювати знання, які Я відкрив їм. На той час ви вже пізнаєте силу Мого Слова, і ви будете 

мати повне уявлення про свої дари, які довгий час були приховані у вашому єстві, чекаючи 

слушного часу, щоб відкрити Мене. 

58 Скільки вчень, скільки форм поклоніння Богу і скільки нових ідей про духовне і людське 

життя ви знайдете. Якщо ви вмієте проникати в них і судити про них, то кожна з них покаже вам 

добру і правильну частину і іншу, помилкову, далеку від істини, яка є справедливістю, любов'ю і 

досконалістю. 

59 Скрізь, де ви виявите помилку, невігластво або зло, поширюйте суть мого вчення, яке, 

оскільки воно моє, не повинно містити ніякої суміші з домішками або помилками. 

60 Моя вказівка є абсолютною, всеосяжною і досконалою. 

61 Той, хто має повне переконання в моїй істині, ніколи не додасть до моєї праці чужих 

літургій, які він бачить в інших, бо він визнає, що моє вчення містить у собі все, що він міг би 

знайти доброго і правдивого в інших вченнях. 
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62 Всі мої вчення, нехай і прості, - це сторінки знань для вашого духу, який незабаром збере 

моє слово, щоб принести його людству як зерно життя. 

63 Ви ще не знаєте, як звернутися до своїх ближніх так, щоб бути почутими всіма. Я кажу вам, 

щоб ви не були нетерплячими. Бо коли Я побачу, що ви сильні, то приготую вам дорогу і дам вам 

засоби. 

64 Блаженні ви, що, молячись, шукаєте Марію як Заступницю і Посередницю. Бо духовно Вона 

є твоєю Матір'ю - тією, яку Я залишив біля підніжжя хреста, щоб Вона заступалася за всіх людей, і 

щоб ти любив Її і знаходив утіху на Її лоні. 

65 Марія вийшла з Божественного лона, щоб стати людиною у світі і виконати місію жінки і 

матері. 

66 Тільки з такої чистої квітки, як вона, міг вирости плід, який дасть відкуплення людству - 

плід, обіцяний Отцем патріархам перших часів, якому вони дали ім'я "Месія". 

67 Коли духовна душа Марії виконала свою місію любові, лагідності та жертовності на землі, 

вона повернулася в лоно досконалості, з якого вийшла. Бо Марія не є істотою, що підлягає 

еволюції, як інші душі. Марія - це божественний вираз, це лагідність Божа. 

68 Це вчення запалює світло в тих, хто не зміг побачити істину цього одкровення. 

69 Спіритизм відкриває нескінченно широке поле прогресу для розуму і серця, щоб ви могли 

розвиватися вгору по шляху мудрості. 

70 Ви, люди, які, чуючи Моє слово, входите в той світ духу, вже починаєте ясно бачити те, що 

раніше бачили лише оповите таємницею і загадковістю. 

71 У цей час ви більше не будете людьми сліпої віри - віри, яка не думає і не досліджує. Ваша 

душа виросла і хоче знати, хоче осягнути, і тут Я побачив, що настав сприятливий час, щоб 

послати вам Моє світло як Духа істини, щоб прояснити і пояснити всі таємниці, як Я обіцяв вам 

через Ісуса. 

72 Завтра, коли ви зрозумієте основні положення Мого Вчення і зможете дати пояснення 

всьому цьому тому, хто запитає, ви побачите, що цей світ, який видалив Моє Ім'я зі свого серця, 

засліплений суєтою своїх земних славет і тріумфами своєї науки, поверне свої очі назад до Мене, 

бо визнає Вчення Христа ключем, що відкриває ворота до істини. 

73 Але це нове людство, інтелектуально розвинене і пробуджене, зажадає роз'яснення 

одкровень, розкриття таємниць, тлумачення отриманого вами в переносному значенні, і Я хочу, 

щоб саме цей простий народ пояснював сенс Мого Слова і смиренно навчав тому, що Я відкрив 

йому. Я говорив вам, що саме цей народ буде також правильно тлумачити стародавні Писання? Бо 

якщо вони вміють пояснювати минуле, вони вмітимуть пояснювати сьогодення з такою простотою, 

що здивують багатьох. 

74 Мозаїчна релігія, християнство, спіритизм - це три різні уроки одного вчення: вчення 

любові. 

75 Невелика кількість тих, хто піде поширювати це насіння. Але чому їх не повинно бути 

достатньо, адже кількість Моїх учнів у Другу Епоху теж була невеликою, і все ж вони привели 

людство до пізнання Слова Ісуса? 

    76 Зміцнюйте душу вашу в Моїй науці, Мої нові учні, і прагнете бути гідними бути посланими 

до народів завтра. Бо ваше прагнення буде доказом любові, віри і доброї волі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 269 
1 Народе Ізраїлю, який несе викарбуваний у своїй душі Закон Єгови і настанови Ісуса - 

прийміть Моє Слово, яке Я даю вам через посередництво людини. Відкрийте очі і побачте події 

цього часу, щоб ви знали, що Я прийшов іншим разом, щоб дати вам знати про Себе. Слухайте Моє 

Слово і вивчайте його, робіть його зміст своїм, щоб разом з двома попередніми Заповітами 

створити єдину книгу, в якій ви будете вчитися вічно. 

2 Я пещу твоє серце, через випробування готую його до прийдешніх часів. Бо після мого 

відходу ти залишишся на моєму місці. 

Ви згадували Мої Страсті в цих ранкових присвятах, ви згадували і роздумували над 

поведінкою того Вчителя, не уявляючи собі цих священних подій. Ви пережили ті дні, тому що ви - 

ті самі душі, які в той час були здивовані і вражені, побачивши моє життя від початку і до кінця. Ви 

дивувалися моїй смиренності, замислювалися над тим, що я народився в лоні бідної сім'ї, яка не 

мала навіть власного даху над головою. Я лише вчив вас жити у виконанні Божественних законів. 

Багато хто з вас зрозумів значення моїх слів і моїх справ лише через деякий час, коли ви згадали 

про мене, і мої приклади стали як відкрита книга у вашому житті. 

Сьогодні ви повернулися на землю, і я знову дуже близько до вас. Ви засумнівалися в цьому 

слові, яке Я даю вам через посередництво людей. Ви несхвально запитували Мене, чому Я вибрав 

цей засіб і чому Моя Робота розгорнулася саме в такій формі, далеко від будь-якої церкви. 

Але я кажу вам: Я зійшов у лоно народу Ізраїлю, більшість якого в цій країні - як вдома. Решта - 

розсіяні по всіх народах, послані Мною, і їм Я відкрив Себе духовно. Це Мої обранці, які 

залишилися вірними Мені. Їхнє серце не заражене, і їхній дух може приймати Мої натхнення. Через 

їхнє посередництво Я зараз дарую світові великий скарб мудрості.  

3 Мій голос не перестає кликати серця. Світло Моє розкривається в дусі і дає йому силу 

пробуджувати і притягувати кожну душу. Я не дозволю цьому людству, яке я так люблю, зайти 

занадто далеко у своєму матеріалізмі. Випробування зупинять його, і коли Моє Слово дійде до 

нього, дари людей пробудяться, їхні серця стануть чутливими, і їхній шлях буде позначений. Тоді 

вони знатимуть, як закликати Мене, шукатимуть у Мене цілющого бальзаму і 

перетворюватимуться на Моїх учнів. 

4 Я створю у вашому оточенні духовну атмосферу благополуччя, яка огорне вас, і все буде 

сприяти вашому духовному піднесенню. Будьте терплячі з невіруючими, і ви відчуєте, що через 

певний час Мої прояви будуть сприйматися як істини і Моє Слово буде оцінено по достоїнству. 

5 Як Я люблю вас, люди, і як Я прагну, щоб ви досягли вашого братерства і злагоди! 

6 Будьте невтомними, нові учні, коли говорите про цю істину. Ненавчені вуста, ви, що не 

вимовляєте Моє слово зі страху, відкривайтеся в момент вашого рішення. Одне слово, сказане в 

моє ім'я, може врятувати грішника, закрити прірви, зупинити на своєму шляху тих, хто став 

непокірним у злі. Ви знаєте силу Мого слова? Чи знаєте ви силу своєї влади? Говоріть через 

зразкові вчинки і виконуйте справедливо ту частину Моєї роботи, яку Я довірив вам. Я зроблю все 

інше. 

7 Я бачу в вас Своїх учнів Другої Епохи. Серед вас є ті, хто уособлює Іоанна, Петра, Фому, а 

також Юду. Хоча вони були неосвіченими, але говорили чудові вчення і творили чудеса, беручи 

Мене за приклад. 

8 Блаженні ті, які вірують, не бачачи. Блаженний, хто не просив у Мене дару провидіння, щоб 

увірувати. Бо цей побачив Мене очима своєї віри, пізнав добрий смак плоду Мого Слова і 

наситився ним. Благословляю також тих, хто, отримавши цей дорогоцінний дар як завдання, вміє 

свідчити про Мене. 

9 Я зберу плоди вашого сіяння. Навіть найменше, що ви Мені принесете, Я примножу, бо така 

Моя Воля. 

10 Книга, яка була запечатана на небі, була відкрита в шостому розділі. Це Книга Семи 

Печаток, яка містить мудрість і суд, і яка була розпечатана через Мою любов до вас, щоб відкрити 

вам свої глибокі вчення. 
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11 Людина живе на землі п'ять періодів часу, підбадьорювана божественним подихом духу. 

Проте він не розумів духовного сенсу життя, мети свого існування, свого призначення і суті свого 

буття. Для його розуму, як і для душі, все було непроникною таємницею, запечатаною книгою, 

зміст якої він не міг розгадати. Він смутно відчував духовне життя, але не знав сходинок розвитку, 

які наближають людину до Бога. Він не знав своєї дуже високої місії на землі і тих чеснот і дарів, 

які належать його духу, щоб бути переможцем у битвах, піднятися над людськими негараздами і 

вдосконалюватися духовно, щоб оселитися у Вічному Світлі. 

12 Необхідно було, щоб божественна книга була відкрита і щоб люди замислилися над її 

змістом, щоб мати можливість врятуватися від темряви невігластва, яка є джерелом усього зла, що 

існує у світі. Хто може відкрити цю книгу? Богослов, науковець чи філософ? Ні, ніхто, навіть 

праведні душі, не могли відкрити вам її зміст, бо те, що оберігала книга, було мудрістю Божою. 

13 Тільки Христос, "Слово", тільки Він один, Божественна Любов, міг це зробити; але й тоді 

потрібно було почекати, поки люди зможуть прийняти Божественне послання, не засліплені 

величчю Моєї духовної Присутності. Таким чином, людство мало пройти п'ять етапів випробувань, 

повчань, досвіду і розвитку, щоб досягти належного розгортання, яке б дозволило йому пізнати 

таємниці, що їх зберігала для людства Книга Божої Премудрості. 

14 Закон Божий, Його Божественне Слово, дане через Христа, і всі послання пророків, 

посланців і емісарів були тим зерном, яке підтримувало віру людства в Божественну обітницю, що 

завжди сповіщала світло, спасіння і справедливість для всіх людей. 

15 Зараз настав довгоочікуваний час Великого Одкровення, через яке ви зрозумієте все те, що 

Я відкривав вам протягом століть, і дізнаєтеся, хто ваш Отець, хто ви самі, і в чому причина вашого 

існування. 

16 Зараз настав час, коли завдяки досягнутому вами духовному розвитку, пережитим 

випробуванням і набутому досвіду ви можете отримати від Мого Духа в свої руки світло мудрості, 

яке зберігається в Моїх скарбницях і чекає на ваше оснащення. І оскільки людство досягло 

необхідного ступеня еволюції, щоб прийняти Моє послання, Я послав йому перший промінь Свого 

світла, яким є цей, що змусив неосвічених і простих говорити в захопленні, служачи глашатаями 

Мого заступництва. 

17 Цей промінь світла був лише підготовчим, він подібний до світла світанку, коли сповіщає 

про новий день. Пізніше Моє світло повністю досягне вас, осяє ваше буття і прибере навіть 

останню тінь невігластва, гріха і страждань. 

18 Цей час, світанком якого ви милуєтеся у Безмежному, є світанком Шостої Епохи в 

духовному житті людства - Епохи Світла, Одкровень, здійснення давніх пророцтв і забутих 

обітниць. Це Шоста Печатка, яка, коли буде випущена, виллє свій вміст мудрості у вашу душу в 

посланні, повному справедливості, просвітлення і одкровення. 

19 Для вас це шостий період, це "Третій Час", в якому Я говорив з вами з більшої близькості, 

ніж в той "Перший Час", в якому Я зробив Мою Присутність і Моє Слово відчутними в багатьох 

формах, а також в той Другий Час, в якому Я дозволив "Моєму Слову" стати людиною, щоб 

промовити до вашого серця. 

20 Сьогодні Я знову роблю Себе чутним. Але вже не органам почуттів Я проявляю Себе, і 

навіть не вашому серцю Я говорю, - це вашій душі-духу Я відкриваю Себе, щоб навчити її шляху 

сходження, що веде до Царства Світла, вічного і щасливого Царства духу. 

21 Що містить у своєму лоні Шоста печатка Книги Божої, де записані ваші імена і ваші долі? У 

ньому - вчення, дуже великі випробування, одкровення мудрості. 

22 Яке завдання стоїть перед моїми слугами в цей період? Молитися, медитувати, 

оновлюватися, сіяти єдність, мир і духовне світло, розвивати свої можливості і здібності, боротися 

за своє піднесення; викорінювати невігластво, порок, фанатизм - одним словом, зло, яке так багато 

проявляє себе серед людей. 

Коли люди перестануть ненавидіти, вбивати і зраджувати один одного, коли прощення і 

милосердя пошириться від серця до серця і від народу до народу, а кров і сльози перестануть 

литися, тоді настане велика тиша, яка є розмовою духу з духом. Тоді Я зніму останню печатку, 
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сьому, і в цей період люди будуть любити один одного так, як Я навчав вас, коли прийшов на 

землю. 

23 Це коротко і просто - як завжди давало про себе знати "Слово" Боже - дещо з того, що ви 

хочете знати про Сьому Печатку Книги Мудрості і Божественної Справедливості. 

24 Ви почули і тепер зрозумієте, бо потім вам доведеться пророкувати, відкривати і 

наставляти. 

25 Божественне Древо розкинуло свої гілки над провінціями і містами і дарує тінь стомленим 

мандрівникам. Отже, це повинно було статися в цей час, що Я дозволив вам почути Моє Слово в 

різних місцях одночасно, оскільки Я зараз приходжу в Дусі. 

26 Ця територія, де ви зараз чуєте Моє Слово, повинна була бути підготовлена для того, щоб 

ви могли прийняти Мене. Випробування, біль і гіркота - це те, що зупиняло твої кроки і змушувало 

відкривати очі на реальність. Той біль зорав сухий ґрунт ваших сердець, а сльози полили його. 

Отже, ви були підготовлені в очікуванні насіння, яке є Моїм Словом. 

27 Тепер ви знаєте, до чого Я вас покликав: Я хочу, щоб ви були працівниками на Моїх полях і 

розносили це насіння всюди. 

28 Улюблені "трудящі": Прокидайтеся! Подивіться, сонце зійшло на горизонті, воно кличе вас 

до роботи. 

29 Я - це сонце, і мій прихід у цей час став для вас новим світанком. 

30 Нехай ніхто не сумнівається, чи зможе він бути корисним у Моїх володіннях, чи ні. 

Оскільки я покликав вас, пам'ятайте, що я не можу помилятися. 

31 Я доручив вам не ту роботу, яка вам не під силу. Але кажу вам, що чим більша ваша 

кількість і ваша єдність, тим меншим буде ваш хрест. 

32 Перед тим, як ваша душа була відправлена на цю планету, їй були показані "поля", їй було 

сказано, що її місія - сіяти мир, що її послання - духовне, і ваша душа з нетерпінням чекала її і 

обіцяла бути вірною і слухняною своїй місії. 

33 Чому ви боїтеся сіяти зараз? Чому ви зараз відчуваєте себе негідними або нездатними 

виконати ту роботу, яка так радувала вашу душу, коли вона була їй доручена? Бо ви дозволили 

пристрастям заступити ваш шлях і тим самим відмовити душі в проході, намагаючись виправдати 

її нерішучість дитячими міркуваннями. 

34 Не приходьте з порожніми руками в "Казку", з якої ви вийшли. Я знаю, що ваші страждання 

тоді будуть дуже великими. 

35 Що потрібно зробити, щоб зробити перший впевнений крок? Глибоко роздумуйте над Моїм 

Словом, а потім моліться з усією своєю вірою і всіма своїми почуттями. З цієї підготовки 

поступово виникне внутрішня сила, яка почне безперервну боротьбу зі своєю тілесною оболонкою. 

Духовна душа буде протистояти матеріальному тілу і намагатися зробити так, щоб голос совісті 

був почутий, а голос плоті заглушити. 

36 Таким чином, душа-дух поступово зможе зайняти своє місце в житті людини, і коли ти 

звернеш свій погляд назад, то побачиш ті перешкоди, які заважали тобі взяти свій хрест і піти за 

Мною дуже далеко. 

37 Хіба Моє вчення не підбадьорює вас, діточки, хіба Моє слово не пробуджує вас до 

дійсності, хіба ви не відчуваєте відродження у вашій душі? 

38 Зауважте, що Моє Слово не містило жодного докору або звинувачення на вашу адресу, воно 

лише наставляло вас сповненими світла реченнями на виконання духовної місії, яку ви принесли з 

собою на землю, даючи вам зрозуміти, що ви не повинні неправильно використовувати свою 

свободу волі; що ні душа не повинна втручатися в обов'язки тіла, ні останнє не повинно 

перешкоджати душі у виконанні її місії. 

39 Тільки моє вчення зможе дати вам еталон для досягнення тієї гармонії між душею і тілом і 

єдиний спосіб творити гідні справи на Землі Отця вашого - справи учнів на шляху до становлення 

майстра. 

40 Коли ви переможете у цій внутрішній боротьбі? 
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41 Одні ще навіть не розпочали битву, інші перебувають у самому її розпалі, треті - їх дуже 

мало - перемогли плоть. Але я бачу й інших, які почали боротися, але дозволили перемогти себе 

ворогам, яких вони носили в собі, і які тепер йдуть не моїми шляхами. 

42 Я буду продовжувати їх шукати, все ж таки хочу, щоб вони самі відкрили для себе, де 

правда і суть життя, а де удавання, мішура, обман. Я знаю, що коли вони повернуться до Мене 

обірваними, зі скривавленими серцями і з понівеченими душами, Мені вже не доведеться їм нічого 

пояснювати, тому що вони самі себе обдурили. 

43 Коли ви перестанете бути впертими і нахабними дітьми? 

44 Підходьте до мого столу, і поки ви будете освіжатися смаком мого слова, нехай ваша душа 

наповниться світлом. Ви відчуєте, що, згідно з Моїм навчальним словом, ви відчуєте свою душу 

сильнішою, а "плоть" - більш податливою і волелюбною. 

45 Моє вчення втрачає будь-який сенс, якщо ви не застосовуєте його. Ви добре знаєте, 

улюблені учні, що мета Мого Закону і Мого Вчення - творити добро, і тому той, хто носить їх 

тільки в пам'яті або на вустах, не застосовуючи їх у своїх справах, діє всупереч своєму обов'язку. 

46 Перш ніж ти візьмешся навчати Моїх принципів життя і викладати їхній зміст, ти повинен 

почати слідувати вченню, яке Я відкрив тобі, люблячи свого ближнього, живучи життям, 

зверненим до духовного, і засіваючи свій шлях любовною діяльністю і світлом. Якщо ви цього не 

зробите, то Я вже кажу вам, що ви не зрозуміли спіритизму. Вона відкриває вам вашу істинну 

природу, через неї ви можете сформувати чітке уявлення про свого Отця і пізнати себе. 

47 Дійсно, для того, щоб досягти духовності, потрібне певне зречення, зусилля і жертва. Але 

коли у вас прокинеться прагнення до вищого існування, коли у вашому єстві засяє любов або коли 

запалає прагнення до духовного, для вас буде радістю, замість жертви або зречення, позбутися 

всього того, що ви маєте в собі непотрібного, шкідливого або поганого. 

48 Коли ти почув Мене, душа твоя прокинулася. Бо це не була звичайна літургія, і Слово не 

повторювалося так само, як ви чули. Моє вчення вразило вашу душу, тому ви завжди приходили з 

бажанням знати, що я скажу, що відкрию. Але нехай ніхто не думає, що, почувши Мене або 

вивчивши Моє Слово, він уже виконав своє завдання. 

49 У той час, коли Я був людиною в Ісусі, Я завжди супроводжував Своє Слово ділами любові, 

які залишилися записаними в кожному дусі, щоб той, хто бажає йти Моїми слідами, брав Мене за 

приклад у світлі Слова і в правдивості справ. 

50 Слухайте Мене уважно, люди, і виконуйте Моє Слово гідно і істинно. Я бачу, що ви носите 

смуток у ваших серцях, бо передбачаєте, що не всі ці натовпи будуть дотримуватися Закону, який 

Я написав у вашій душі. Але я вам скажу, що сьогодні, як і в "Першу епоху", народ розділиться. 

51 Я багато говорив з вами і намітив єдиний шлях для всіх. Тому я кажу вам: Якщо хтось із 

Моїх дітей не послухається Мене, то над цим народом буде винесено вирок, коли настане день, 

призначений Волею вашого Отця, щоб покласти край цьому прояву. 

Я прийшов до вас у цей час як визволитель, показуючи вам шлях через пустелю, духовний 

"трудовий день" боротьби за визволення і спасіння, і врешті-решт обіцяючи вам нову землю 

обітовану, яка є миром, світлом і блаженством для духу. 

Блаженні ті, хто вирушає і слідує за Мною в цій подорожі в своєму прагненні до звільнення і 

одухотворення, бо вони ніколи не будуть відчувати себе покинутими або слабкими у 

випробуваннях, які принесе їм величезна пустеля. 

Горе ж тим, хто порушує віру, хто любить мирське більше, ніж духовне, - тим, хто продовжує 

триматися за своїх ідолів і свої традиції! Думаючи, що вони служать Мені, вони будуть підданими 

"фараона", тобто "плоті", матеріалізму, ідолопоклонства. 

Той, хто хоче прийти в Землю Обітовану, у Вітчизну Духа, повинен залишити слід добра у своїй 

ході по світу. Ідіть цим шляхом і не бійтеся. Бо якщо ви покладаєте надію на Мене, то неможливо 

вам збитися зі шляху. Якщо ви боїтеся або вам не вистачає впевненості, то ваша віра не є 

абсолютною, і Я кажу вам, що той, хто хоче йти за Мною, повинен бути переконаний у Моїй істині. 

52 Я всіх вас благословляю, прощаю, об'єдную у своїй любові. 

53 Судіть себе так, щоб у вашій свідомості була абсолютна впевненість у підошві кожного 

вашого кроку. 
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54 Вивчіть свою віру, а також свої вчинки, щоб знати, чи гідні ви називати себе 

спіритуалістами, чи вам доведеться почекати ще деякий час, щоб носити це ім'я. 

55 Багато з вас називають себе спіритуалістами, тому що ви вірите в мою присутність під час 

мого прояву через людський розум, і тому що ви часто присутні, щоб почути моє слово. Але я 

хочу, щоб ви були спіритуалістами через 

Практика добра, через пізнання суті життя, через любов до ближнього, через поклоніння йому, 

через щедре, плідне і доброчесне існування. 

56 Дозвольте Моєму Слову пробудити і піднести вас, розкрити перед вами всі дари, здібності, 

сили і чесноти, які несе в собі ваша духовна душа. Бо ви належите до тих, хто, маючи в собі 

спадщину, вважають себе бідними через своє невігластво. 

Коли твій Господь побачив, що ти живеш залежним від матеріального життя, хоча Він наділив 

тебе духовним світлом і благодаттю, Він прийшов до тебе, щоб пробудити тебе і сказати, що не 

годиться тобі страждати від духовного голоду і спраги, хоча божественне джерело мудрості 

знаходиться в межах твоєї досяжності, до якого ти можеш дійти шляхом одухотворення. Бо з 

початком цієї епохи ви теж ніби починаєте мандрівку. 

Але істинно кажу вам, все, що ваша душа зібрала в своєму минулому, - це світло досвіду і 

загартування для проходження випробувань і уроків, які приносить Третій Час. 

57 Я притягую вас до Себе, щоб ви засвоїли Мої уроки. Ласкаво просимо всіх вас до мого 

крісла, будьте благословенні, ви, витривалі. Ваша присутність при Моєму Слові має величезне 

значення, вона свідчить про ваше бажання наблизитися до Мене. 

Тільки Я один зможу розкрити вам дари, якими ви володієте, і змусити вас відчути 

відповідальність, яку ви несете перед своїми ближніми. 

Зараз настав час суду, час сплати кожного боргу, час відшкодування. 

58 Моя божественна робота - це світло, яке, опромінюючи людей, просвітлює їх через дух. До 

одних Божественне послання прийде безпосередньо у вигляді натхнення, до інших - через Слово за 

допомогою моїх учнів, до третіх - у вигляді писань, на сторінках яких міститься сенс мого вчення. 

59 Крок за кроком і потроху люди пробуджуватимуться до життя Духа. Це буде для них як 

нове існування, як початок нового життя, сповненого обіцянок, засіяного чудовими 

несподіванками і осяяного світлом найбільшого ідеалу - Бога. 

60 Так, любі мої, Бог - це ідеал душ, коли вони повинні піднятися. Бо сказати "Бог" означає 

досконалість, гармонію, мудрість, блаженство, світло, безмежний мир, любов, вічність. 

Коли душа вийшла з горнила випробувань, коли вона боролася з "плоттю" і зі світом у 

безмежному морі пристрастей, вона на мить зупиняється, щоб осмислити все, що сталося - як 

людина, що зазнала корабельної аварії, яка після відчайдушної боротьби з хвилями нарешті досягає 

берега, чіпляється за шматок дерева, символ своєї віри і надії, і, споглядаючи все ще розбурхане 

море, вигукує: "Корабель потонув, але я врятувався! Благословенний Господь Небесний!". 

Така доля душі, яка - як викинутий після бурі - зупиняється, роздумує, споглядає свої 

пристрасті, бачить, як її земна слава і її суєта відходять у минуле, як розбитий корабель викинутого 

на берег моряка. Але коли в ньому воскресає світло віри, він радісно вигукує: "Отче, дякую Тобі, 

що, незважаючи на такі великі страждання, я не забув Тебе!". 

61 Це година пробудження в душі і момент, коли починається її піднесення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 270 
1 Блаженні приготовані в останній день Мого явлення. Істинно бо кажу вам, що душа їхня 

візьме участь у Моїй новій вечері. Там ваша душа, отримуючи востаннє цей невидимий, істинний 

хліб без закваски, зміцниться, насититься духовністю і світлом, через яке вона незабаром зрозуміє 

сенс цього Вчення. 

2 Яка урочистість панує в цю останню годину! Скільки світла осяває цей народ! 

3 Царство Небесне наблизиться до вашої душі з вічним запрошенням оселитися в ньому. 

Великі, сильні духи, духи світла, справжні мудреці в духовній сфері будуть присутні в ці моменти. 

4 Будуть також присутні першовідкривачі, пророки, які приносили божественні послання на 

землю в інші часи. Бо слово Моє було для всіх душ, чи то втілених, чи то вільних від матерії. 

5 Ці сутності будуть представниками нескінченних світів життя, що існують у Всесвіті, і 

будуть присутні на останньому з моїх проявів, що існують в цій формі в цей час. 

6 Що вони побачать серед цього народу? Що вони виявлять? Я один знаю. Але я доручаю вам 

"пильнувати" і молитися, щоб ви були з тих, хто сідає за стіл - з тих, хто їсть і плаче з Учителем, з 

тих, хто їсть і п'є хліб і вино Небесне. 

Не сідайте за стіл, коли ви робите зраду, бо тоді ви будете зі Мною лише по видимості. Бо 

насправді ваша совість не дозволить вам насолоджуватися присутністю вашого Отця. 

7 Знаєте, чому я звертаюся до вас саме так? Бо Я знаю, що буде, бо Я знаю вас досконало і 

знаю, хто відречеться від Мене, а хто буде вірний Мені, бо вивчив Моє Слово, а хто зійде на 

манівці, бо ніколи не осягав суті Моєї Справи. 

8 Якщо одних цікавив лише сенс Мого слова і вони завжди бажали прогресу і розвитку своєї 

душі, то інших більше цікавило зовнішнє поклоніння. Так само, якщо перші із задоволенням 

сприймали повчання про духовність, то другі були стурбовані, коли згадували про їхні недоліки. 

9 Я один знаю, кому доведеться відповідати переді Мною за все те, що повинно було стати 

відомим через Мої глашатаїв і що було приховано.  

10 Зрозумійте, люди: в цю "Третю Еру" ви, як свідки, які пережили цей божественний прояв, 

маєте завдання поширювати це послання абсолютно вірно і істинно. Ви покликані і обрані нести 

Добру Новину людству, навчати своїх ближніх духовному шляху - єдиному, що веде до миру, до 

істинного світла і до всеосяжного братерства.  

11 Пройшло багато часу, який я присвятив тому, щоб наставляти вас. Але оскільки ті, хто 

прийшов останніми, чули Мене мало, Я залишаю Моє Слово, написане для них, щоб вони шукали в 

ньому божественний сенс і всі досягли однакового розуміння і однакового одухотворення. 

12 Якщо ви йдете цим шляхом, не майте іншого ідеалу, крім ідеалу досконалості вашої душі - 

досконалості, якої ви можете досягти, застосовуючи моє вчення, живучи моїм вченням, 

присвячуючи своє існування служінню ближньому, божественним законам і людським законам, у 

безперервній відданості обов'язку. 

13 Ви вже багато боролися за своє матеріальне життя. Тепер настав час працювати на користь 

душі. 

14 Обидва зусилля є різними за своєю природою. Бо якщо людська боротьба є егоїстичною, бо 

вона працює для себе, то духовна боротьба має бути абсолютно безкорисливою, треба засівати свій 

шлях любов'ю і милосердям, не чекаючи винагороди. 

15 Прагніть проникнути і зрозуміти Моє вчення таким чином, щоб зрозуміти, що в практиці 

високого, чистого і духовного життя існують найбільші задоволення, найбільші радості, справжні і 

вічні перемоги. 

16 Коли душа підніметься над матеріалізацією світу і над непокірністю тіла, вона побачить 

життя у світлі істини. Тільки тоді вона виявить, що є справжнім, а що - ні. 

17 Мені приємно, коли в душі Моїх дітей панує мир, і Мене наповнює радість, коли людське 

серце відчуває радість. Я лише хочу, щоб ви прагнули до того, що є істинним, для чого Я даю вам 

засоби в Моєму Слові. 

18 Поправді кажу вам: Блаженні ті, хто не звик до слова Мого. Блаженні ті, хто виконує Мої 

постанови і шанує їх. Бо саме вони будуть свідками Моїх справ. Саме вони відповідатимуть 
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любов'ю на любов, яку Я показую їм у Своєму Слові. Саме вони матимуть співчуття і вдячність до 

цих носіїв голосу, які все більше і більше віддають своє життя цьому народові. 

19 Але як багато хто звик до Мого прояву! Вони присутні на моїх навчаннях, як ті, хто бере 

участь в обряді або виконує традицію, і це не та поведінка, яку я очікую від свого народу. 

20 Ще не прийшов час для всіх вас, щоб осягнути Мою роботу в духовному плані. Зверніть 

увагу, що в той час, як одні мої "працівники" стають смиренними і милосердними в тій мірі, в якій 

я надаю їм пільги, інші стають гордими і егоїстичними, думаючи, що вони стають все більш і більш 

вищими за своїх братів і сестер. 

21 Перші працюють в тиші, в смиренні, в духовному заглибленні. Останні не можуть бути 

задоволені, якщо вони живуть в оточенні лестощів, похвал і шанування, і насолоджуються 

приниженням своїх маленьких і слабких братів і сестер. Вони не є Моїми учнями, бо ніколи Мої 

навчальні приклади, Моє вчення або Мої одкровення не вчили їх такої поведінки. 

22 Тим з вас, хто створив такий п'єдестал, я з любов'ю кажу: зійдіть з нього - з переконання, з 

покаяння, - якщо не хочете, щоб завтра вас зіштовхнули ті ж, хто підняв вас сьогодні, як це завжди 

траплялося з людьми, які сідали на трон фальшивої влади, щоб принижувати з нього своїх ближніх. 

23 Тим з вас, хто смиренно трудився, сіючи з любов'ю благословенне насіння духовного 

милосердя, - вам кажу: продовжуйте сіяти, продовжуйте збирати сльози тих, хто страждає, 

продовжуйте нести світло на шляхи темряви, невігластва, пороку і сум'яття. Це шлях, це місія 

"працівника" Ісуса. 

24 Я хочу, щоб у моїй роботі були об'єднані одні і другі - об'єднані вірою, об'єднані 

духовністю, які йдуть однією дорогою під тягарем одного хреста. 

25 Не проголошуйте на весь світ, що ви майстри одухотворення, не кажіть навіть, що ви учні. 

Але дбайте про те, щоб ваші справи якомога точніше відповідали Моїй істині, тоді вони будуть 

свідчити про вас. 

26 Кличте Мене духом у важкі години вашого життя, у великі випробування, зовні не 

привертаючи нічиєї уваги, і Я зроблю Свою присутність і силу відчутною. 

27 Мої землі безмежні. Як хтось може повірити, що вони обмежуються лише тими місцями 

збору, де ви чуєте Моє Слово? 

28 Мої поля праці - по всій землі, де за Моєю волею живе людина або існує душа. Мої угіддя 

виходять за межі цього світу і сягають усіх світів життя, де є прагнення до світла, до миру, до 

духовної культури, до очищення і вдосконалення. 

29 Нехай ваша уява розширюється, нехай ваш розум розірве коло, в яке він себе замкнув, і 

нехай ваша душа звільниться від тих ланцюгів, якими тіло поневолило її, щоб вона могла 

споглядати Нескінченне і насичуватися Вічним. 

30 Наближається час, коли до вас прийдуть люди, щоб досліджувати це вчення. Тоді не буде 

ніякої заслуги в тому, що ви покажете їм Моє Слово, щоб захистити себе, оскільки, виходячи від 

Мене, воно є чистим і досконалим за своїм значенням. Буде заслугою, якщо, шукаючи вас, вони 

відкриють в моєму народі просте і чисте життя - чоловіків і жінок, які вміють присвячувати 

частину свого часу здійсненню милосердя, які залишають слід розради і світла на своєму 

життєвому шляху. Це і буде тим живим свідченням, яке ви повинні дати світові - свідченням, яке 

дається справами, а не словами. 

31 Істинно, що дар слова розквітне на твоїх устах, щоб зворушувати серця твоїх ближніх. Але 

нехай це будуть справи, які підтверджують кожне ваше слово. 

32 Невже ви думаєте, що Мої учні Другої Епохи задовольнялися тим, що повторювали те, що 

чули від свого Вчителя? Ні, люди. Істинно, що світло вилилося рясно в слові, яке виходило з їхніх 

уст. Але їхні справи, їхні вчинки були такими ж численними, як і їхні слова. Тому їхнє насіння 

було плідним і врожайним. 

33 Тому Я кажу вам: Спочивайте душі ваші в Слові Моєму, люди. Ви ще можете 

насолоджуватися цією благодаттю протягом короткого часу. Зробіть із ваших сердець скриню, в 

якій ви будете зберігати всю суть мого вчення, а ваша душа буде ковчегом, в якому зберігається 

моя мудрість. 
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34 Вже наближається день, коли ці солов'ї вже не будуть виспівувати в гілках цього дерева, і я 

не хочу, щоб ви потім проливали сльози за невикористаним часом. 

35 Коли прийде час завершити цей період проявів, Я дам вам все необхідне для вашого 

духовного шляху. Нічого не буде бракувати. 

36 Я наділив вас зброєю світла, щоб ви могли вистояти до цього часу, який Я оголосив, коли, 

як Я вже говорив вам, люди намагатимуться знищити віру в себе, коли з любов'ю до Бога 

боротимуться так, як ніколи раніше не боролися. Але я залишаю вам цей хліб життя, щоб ви 

принесли бальзам тим, хто жадає світла, щоб зцілили біль тіла, а біль душі - силу зупинити тих, хто 

збився з істинного шляху. 

37 Підготуйтеся до того, щоб ці часи не стали для вас несподіванкою. Бо якщо ви спите, то вас 

виб'ють зі сну болючі події. Тоді ви не зможете думати про інших, ви будете думати про себе, в 

крайньому випадку про своїх дітей, батьків, подружжя або братів і сестер. Але я хочу, щоб ви 

забули про себе, про те, хто ви є і чим володієте, щоб ваша душа могла присвятити себе своєму 

найвищому завданню - любити Бога в своєму ближньому. 

38 Я хочу, щоб ви любили своїх ближніх так, ніби знали їх, а для цього достатньо знати, що 

вони існують. 

39 Об'єднайтеся, щоб утворити сильний народ, Новий Ізраїль, який знає, як пробитися крізь 

переслідування, відвідування і протистояння, крок за кроком слідуючи світлим шляхом Мого 

Закону, підштовхуваний Божественною обіцянкою Мого миру. 

40 Ви і за духом, і за кров'ю є народом, який бореться за мир і свободу, який пережив багато 

утисків, спокус і принижень. Істинно кажу вам, що саме через цю чашу страждань, таку гірку, 

очистилася і загартувалася ваша душа. 

41 Не дайте загинути ідеалу світла, свободи і миру. Ви повинні зрозуміти, що цей духовний 

шлях, на який я вказую вам, благополучно приведе людей віри і доброї волі до місця призначення. 

42 Коли моя справедливість повністю проявиться у світі, вона допоможе вам свідчити, 

навертати і вирівнювати шляхи. 

43 Спрага істини стане дуже великою в людстві, і її необхідно напоїти кришталево чистими 

водами мого вчення, щоб вона не загинула. Завжди будьте свідомі того, що людей цього часу вже 

не можна обдурити через їхню духовну еволюцію, що світ ось-ось повністю відкриє очі на світло, 

щоб сказати: "Це - добро, а це - зло, це - світло, а це - темрява", і він більше не бажає ні ходити 

кривими стежками, ні губитися в обрядах і традиціях. 

44 Довгий шлях досвіду, свободи волі, непокори і зла вже пройдено людством, і воно 

наближається до своєї мети, до якої прийде розгубленим, але де воно також відчує світанок світла 

всередині себе. 

45 Дух буде боротися гострим мечем світла проти темряви і не дасть душі впасти в сум'яття, а 

коли вона заспокоїться і зможе дивитися і судити про своє минуле, ряд видінь пройде повз її розум 

і спонукатиме її ніколи більше не повертатися назад. 

46 Моє Слово буде світити в ці хвилини, як маяк у бурхливі ночі, і освітлювати шлях 

заблукалим. 

47 Чи було б правильно, якби до того часу ви не домоглися необхідного оснащення? 

48 Ви знаєте, що ви не є абсолютно необхідними для духовного спасіння людства. Але що тоді 

станеться з вашою місією? 

49 Я все можу зробити без тебе. Але що ви могли б відповісти Мені, якби Я покликав вас? 

50 Учні: Після того, як ви помолилися, подумайте про свою відповідальність і виміряйте 

масштаби своєї місії. Ви це дуже добре знаєте, тому що я з вами про це докладно говорив. 

51 Я приходжу до вас, щоб підбадьорити вас словами любові і мудрості. Ви перебуваєте 

напередодні великих подій. Я оголосив вам, що світ потрясеться в 1950 році. Ці події ознаменують 

останній рік мого проголошення і мій відхід, так що люди, якщо вони зацікавлені у відкритті 

істини мого проголошення і обставин, пов'язаних з ним, можуть виявити, що як на початку мого 

проголошення в 1866 році, так і наприкінці його в 1950 році, небеса, природа і людське життя були 

потрясені. 
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52 Подумайте про світ завтрашній, любі, про людей, які з тривогою шукатимуть знаки Моєї 

присутності. Пам'ятай, що ти залишаєшся вірним свідком усього, що ти бачив і чув від Мене. 

53 Так само, як мої вказівки були докладними, так само докладними повинні бути і ваші 

свідчення, щоб ви не залишили ні найменшого сумніву або помилки ні в кого з ваших 

співвітчизників. 

54 Закарбуйте у ваших серцях, що не зовнішніми і вражаючими справами ви будете 

переконувати своїх ближніх, а духовною сутністю мого вчення. 

Ви дійсно можете вразити тих, хто в своєму бажанні розради прийде зі своїм тягарем страждань 

і хто в своєму прагненні знайти полегшення свого болю навіть не зверне уваги на те, в який спосіб 

вони отримують бальзам. Але пам'ятайте, що вони відкриють очі і зрозуміють, що бальзам, який 

"працівники" отримали від Мене, був даний їм не у всій своїй чистоті. Істинно кажу вам, що 

насіння, посіяне таким чином, принесе багато глухого плоду. 

55 Той "трудівник", який засновує свою працю на здійсненні істинного милосердя, правильно 

розуміючи, - який, крім того, що приносить полегшення від хвороб тіла, запалює світло віри в Бога 

і передає духовні знання, - той, хто забуде про себе і присвятить кілька хвилин служінню 

ближньому, зробить духовність відчутною серед своїх ближніх, зробить Мою присутність 

відчутною через свої справи, і, отже, його нива буде плодоносною, а врожай добрим і рясним. 

56 Я повинен нагадати вашій душі про дану їй місію, щоб ви не обманювали себе, щоб ви 

заздалегідь вивчили свої наміри, мету своїх справ і щоб ви розуміли, який може бути результат, 

який ви отримаєте. 

57 Ви - Мої учні, і ви повинні жити недремно, щоб чути голос совісті перед тим, як виконувати 

ту чи іншу справу. Тоді ви визначите мету, якої хочете досягти після цього життя, знаючи, що тут 

ви повинні лише накопичувати заслуги, щоб стати гідними проживання у світах Світла. 

Яка різниця, що інші прийшли раніше вас з вашою допомогою. Тим більшою буде ваша заслуга, 

бо це означає, що ви думали про них більше, ніж про себе. 

58 Життя спіритуаліста нелегке. Бо той, хто, отримавши вчення, затаїть у собі почуття 

ненависті, егоїзму, лицемірства або недоброзичливості, не зможе по праву називати себе учнем 

цього вчення. 

59 В духівнику повинні бути мир, віра, милосердя, прощення, посмішки, розуміння, терпіння і 

ніжність, які прикладаються як бальзам до тих, хто страждає. З іншого боку, в його серці має бути 

запал, сила і суворість до тих, хто змінює правду, приховує її або зраджує. 

60 Я даю вам чисте насіння і пропоную вам підготовлені поля для його посіву. Тому немає 

жодної причини, щоб ви підносили Мені погані плоди, коли повернетеся. 

61 Використовуйте Моє слово і вдумайтеся в нього серйозно, і ви відчуєте, як воно стане 

тонким долотом, що проникне в найпотаємніші куточки вашого єства і почне роботу по 

вирівнюванню у вашому серці. 

62 Зрозумійте, люди, що мій заклик був зроблений для того, щоб також повідомити про 

завдання, яке вам належить виконати на землі. Ваш дух вже знав, для чого він посланий, але ще не 

вистачало, щоб ваша матеріальна природа також отримала це одкровення, щоб вона була готова 

працювати разом з духом і обидва утворили б єдину істоту і єдину волю. 

63 Почувши ці одкровення - чи зміг би хтось із вас відмовитися від Його місії? Чи міг ваш дух 

втекти і відмовитися від боротьби? Було б по-дитячому тікати від власної долі і тікати від самих 

себе. Яке місце в цьому світі або в інших світах ви могли б відкрити, до якого не дійшов би мій 

голос? Жодного. Бо мій голос - ваше світло. До того ж, хто може втекти від цього часу 

випробувань? Куди б ви не відступили, очищення буде слідувати за вами. 

64 Істинно кажу вам, що ви зможете знайти безпеку і мир лише у виконанні і дотриманні 

закону, який Я вам довірив. Заслуги, яких набуває ваша душа на шляху любові, а це милосердя і 

братерство, відобразяться у вашому людському житті миром, спокоєм, упевненістю і здоров'ям. 

65 У Першу Еру люди уклали заповіт зі своїм Господом і поклялися виконувати Закон. 

Сьогодні Я не хочу, щоб ви клялися - Я хочу, щоб ваш порив слідувати за Мною був спонтанним, 

щоб ваше виконання було з любові. 
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66 Я бачив, як усі церкви збиралися в цей час і утворювали єдиний натовп, щоб відзначити 

дату, коли цей народ присягнув Мені на слухняність і союз. Але я прошу вас: Ви дотрималися 

присяги? Чи були ви слухняні Моїм настановам і чи об'єдналися? Ні, люди, ви не дотримали своєї 

присяги, ваша присяга була недійсною. Чому ж тоді ви відзначаєте цю дату? Я волів би бачити вас 

фізично розділеними, навіть якщо б ви ніколи не об'єдналися, щоб вшанувати ці традиції, але 

натомість бачити вас духовно об'єднаними, практикуючи моє вчення таким же чином і слухаючись 

мого слова. Тоді ви були б об'єднані в Моїй Справі, і ваш союз був би міцним з любові і 

правдивості, без необхідності виконання тільки тому, що ви несете в душі тягар клятви. 

67 Я хочу, щоб, коли Новий Народ Ізраїлю повстане, щоб слідувати за Мною, їхній завіт буде 

заснований на любові і вірі. 

68 Ви розумієте, чому Я скасовую всі ваші традиції? Тому що, намагаючись слідувати їм, ви 

забуваєте істинний сенс свого життя, який полягає в тому, щоб слідувати закону любові. 

69 Я кажу вам, що якщо ви не об'єднаєтеся і не пробачите себе до того, як закінчиться моє 

проголошення за цей час, то ви не знаєте випробувань, які потрясуть вас і нагадають вам про вашу 

неправоту і вашу роз'єднаність. 

70 Я бачу, що ви звикли до Мого Слова і що ви закриваєте вуха, коли Я говорю з вами в 

докірливому або викривальному тоні, сподіваючись, що трохи пізніше Я пробачу вас і буду 

говорити з вами з безмежною любов'ю. 

71 О, люди, ви не захотіли зберегти насіння і бажаєте лише насолоди від з'їденого плоду! Що 

станеться з вами, коли вам бракуватиме Мого слова? Ви тоді вигадаєте якусь форму, щоб 

заповнити свою порожнечу? 

Ні, люди, не намагайтеся обманювати себе, а зберігайте Моє слово у своєму серці вже зараз, 

накопичуйте його, і коли у вас більше не буде мого проголошення, ви станете володарем 

невичерпного скарбу мудрості, джерела здоров'я і миру, невичерпної криниці благословень. 

72 Моє Слово стає все яснішим і яснішим у міру того, як наближається передвіщений день, 

коли ви більше не будете його чути. Деякі з Моїх глашатаїв досягли зрілості, і в нагороду за їхню 

підготовку і підготовку народу Я виливаю Своє Слово, повне ясності і простоти. 

73 Раніше доводилося говорити з вами в переносному значенні, бо голосоносці були здатні 

говорити про глибинні вчення Моєї істини тільки в такій формі. За кожною притчею чи образом 

стояло щось божественне чи таємниче, що не міг висловити носій голосу. 

Пізніше, коли його одухотворення і піднесення зробили його завдання зрозумілим для нього, 

образність зникла з його вуст, бо його інтелект тепер був здатний виражати високе простою мовою, 

доступною всім органам розуму і всім душам. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 271 
1 Благословляю вас, люди, і в вас благословляю майбутні покоління. 

2 Я бачу, що ви заразили себе хворобами світу, що ви захворіли, як усі слабкі істоти. Але Я 

очищу вас, бо на вас чекає велика, благородна і важка духовна місія, яку ви маєте виконати. 

3 У Своєму Слові Я назвав вас "Ізраїль", і коли ви почули це ім'я, ви затремтіли під вагою 

відповідальності, яку ви ніколи не уявляли, що будете нести. 

4 Це Ім'я пробудило тебе, і відтоді ти перестав харчуватися аморальними, шкідливими або 

поганими задоволеннями, щоб підтримувати серце і душу істотною, здоровою, чистою їжею. 

5 Нижчі пристрасті ви поступово замінюєте істинною любов'ю, безглузді насолоди ви 

відмовляєтеся від душевних задоволень, і все це, що є оновленням і очищенням, надало чутливості 

вашому серцю і дозволило дрімаючим здібностям душі-духа почати проявлятися у вашому житті. 

6 Коли Моє слово дійшло до твого розуму, як промінь сонця, що осяяв сільську садибу, ти 

нарешті визнав, що твоя душа може живитися тільки любов'ю до Отця і до ближніх своїх. 

7 Так поступово світло проникає в цей народ, якому судилося розпочати еру одухотворення. 

Тому я вам кажу, що, вигравши цю битву проти самих себе, ви не зійдете ні на крок, не відступите. 

8 Коли ви перестанете відчувати власний біль, а натомість відчуєте страждання інших, ви 

зробите ще один крок на шляху мого вчення. 

9 Зараз настають часи, сповіщені людству пророками, коли біль стане дуже сильним, щоб 

потім пройти і повільно перетворитися на спокій. 

10 Більшість людей нічого не знає про Мій прихід і про Мою присутність як Духа Утішителя, 

але всередині себе вони щось підозрюють і чекають Мене. 

11 Ці люди тут мають намір дати людям впевненість у моєму новому одкровенні. Ось чому Я 

виливаю Своє світло на ваші душі. 

12 Досить мінливості, люди, досить сумнівів і непокори! Нехай віра і довіра оволодіють усім 

вашим єством. 

13 Не тікайте від життєвих випробувань, бо вони є уроками, які ви повинні засвоїти. Знайте, 

що ви послані в цей час для очищення своєї душі у виконанні високої, благородної і дорогоцінної 

місії. 

14 Не відкладай виконання своєї місії, кажучи, що сьогодні занадто багато перешкод, щоб 

слідувати за Мною, - що ти краще дочекаєшся, поки завтрашнє сонце повністю освітить твій шлях, 

і тільки тоді вирушиш у бій. 

15 Подивіться, як світло Божественного Духа безупинно осяває вашу душу, не даючи вам 

впасти або заснути. 

16 Іноді, в тиші твоїх роздумів, я дивую тебе, запитуючи, чому є такі великі зобов'язання перед 

людством. Але я вам скажу, що ваше питання походить від того, що ви не знаєте свого духовного 

минулого і тому не знаєте боргів, які ви маєте перед своїми ближніми. 

17 Коли впевненість у своїй відповідальності перед народами землі буде повною, ви з великою 

любов'ю візьмете свій хрест і радісно підніметеся на гору свого духовного сходження. 

18 Минуле вашої душі може бути стерте з вашої пам'яті, ваші попередні існування могли 

вилетіти з голови, але Книга Життя, в якій все записано Богом, не дозволяє нічому канути в 

минуле, ніщо не стирається і не забувається. Там все присутнє і вічно живе. 

19 Така справедливість Отця: досконала, любляча. 

20 Коли людина збивається зі шляху і занурюється в бруд світу, Господь проявляє свою 

милість і спасає душу. Якщо ти вважаєш, що твої земні справи безповоротно зіпсували тебе для 

життя вічного, то Вічний Суддя дає тобі нову можливість виправити свої помилки і таким чином, 

через зусилля, силу волі і наполегливість у добрі, досягти спасіння. 

21 Зараз у вас є ця благословенна можливість, ви можете поміркувати над усім цим і докласти 

зусиль для виконання своєї місії, щоб - коли ви повернетеся в ту "Казку", з якої душі відлітають, 

щоб заселити матеріальний світ, - ви прибули без невиконаних наказів і місій, а натомість відчули 

істинне блаженство від того, що перемогли убогість і незручність тілесної оболонки, в якій ви 

жили. 
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22 Ваша душа прокинулася, як ніколи раніше. Тому кажу вам, що ви несете відповідальність за 

ті кроки, які робите в цей час, бо період часу, в якому Я давав вам Свої вчення, був дуже довгим, і 

Слово, за допомогою якого Я давав вам Свої уроки, було дуже докладним. 

23 Не забувайте, що спокуса найбільше підстерігає вас у найурочистіші моменти і в години 

найбільшої відповідальності, серце слабшає і мужність падає, з'являються сумніви, невпевненість і 

нерішучість. 

24 Надихайтеся чистотою Моєї роботи, запитуйте себе, що найбільше подобається вашому 

Батькові, що ви робите добре, а що погано. 

25 Вивчіть свої власні справи, перш ніж судити про справи інших, і ви побачите незліченні 

недоліки, які ваші очі не помітили через брак навчання і любові. 

26 Викиньте зі свого середовища все, що стосується фанатизму, ідолопоклонства, забобонів, 

матеріалізації та зайвих, непотрібних ритуалів. Це буде так, ніби ви очищаєте землю від бур'янів, а 

потім засіваєте її прекрасною пшеницею. 

27 Використовуйте час, який ви ще маєте, щоб слухати Моє вчення, щоб воно наповнило вас 

світлом і благодаттю, щоб ви могли зробити твердий крок до духовності - крок, який ви не 

зробили, тому що ви продовжували перебувати в культі матеріалізму і помилок. 

28 До сьогоднішнього дня вам не вистачало віри, щоб відмовитися від своїх фігур, обрядів і 

символів і духовно шукати Мене в Нескінченності. Вам не вистачило мужності бути 

спіритуалістами, і ви вигадали якусь удавану духовність, за якою ви приховуєте свою 

матеріалістичну вдачу і свої помилки. 

29 Я хочу, щоб ви не лицемірили, а були щирими і правдивими. Саме тому я говорю з вами з 

найбільшою ясністю, щоб ви могли досконально очистити свої життя і показати світу істину цієї 

Роботи. Ви називаєте себе спіритуалістами? Тоді нехай це буде воістину так. Не говоріть про Моє 

вчення доти, доки ви робите повну протилежність йому, бо тоді ви тільки заплутаєте людей своїми 

справами. 

30 Перш за все, майте знання про те, в чому полягає Моя Робота - про те, що означає Мій 

Закон, про те, в чому полягає ваше завдання і як ви повинні його виконувати, щоб - якщо у вас 

немає провідника на вашому шляху, гідного спрямовувати ваші кроки, - ви могли керуватися 

совістю і знаннями, які ви отримали в Моєму Вченні. Таким чином, ви не зможете покласти на 

когось відповідальність за будь-який промах чи помилку. 

31 А ще я вам скажу: Якщо той, хто спрямовує твої духовні кроки своїми порадами, ходитиме 

за Моїм Законом, ти будеш вірно слідувати за ним, бо він зробив себе гідним твоєї довіри. 

32 Коли прийде час закликати цей народ до відповіді, мій голос з однаковою справедливістю 

дійде до кожної душі, оскільки моє слово було почуте всіма однаково. Тоді ніхто не скаже: 

"Господи, притягни до відповідальності тих, хто знає більше, і прости нас, які робили тільки те, що 

нам наказували". 

33 Чи вважаєте Ви, що дитина перед лицем поганого прикладу земного батька, який є 

порочним або злим, робить помилку, якщо не слідує його способу життя? Чи Ви вважаєте, що 

дитина зобов'язана повторювати кроки своїх батьків? 

34 Істинно кажу вам: нехай совість і розум будуть вашими провідниками на правильний шлях.  

35 Але через те, що ви віддаляєтеся від поганого шляху, наміченого для вас тими, хто має 

обов'язок вести вас по життю, ви не повинні нехтувати ними або переставати їх любити - навпаки. 

З того місця, де ви знайшли спасіння, ви повинні зробити все від вас залежне, щоб допомогти тим, 

хто заблукав. Це означає, що ваше милосердя і ваша любов ніколи не повинні змінюватися. 

36 Намагайтеся, улюблені учні, зрозуміти Моє слово до кінця, щоб вас не мучили сумніви, 

коли випробування несподівано застануть вас зненацька. 

37 Матеріалізм стоїть на шляху розвитку душі величезною перешкодою. Людство зупинилося 

перед цією стіною. 

38 Ви знаходитесь у світі, в якому людина змогла розвинути свої сили інтелекту в застосуванні 

до науки, пов'язаної з матерією. Але його судження про існування духовного ще обмежені, його 

знання про все, що не належить цілком матерії, відстають. 
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39 Це століття, в якому ви живете, показує два аспекти: один - розвиток розуму, а інший - 

духовний застій. 

40 Воістину, божественне світло осяває здібності інтелекту, і з них випливає моє велике 

натхнення, плоди якого вражають людство; бо інтелект нині вимагає свободи і розширення знань. 

Людина занурюється у вивчення природи, вона досліджує, відкриває, радіє, дивується, але ніколи 

не буває невизначеною. Але щоразу, коли в ньому виникає думка про з'ясування стосунків з 

духовним, з істиною, що лежить за межами відомої йому матерії, він боїться, боїться просунутися в 

невідоме, в те, що вважає забороненим, в те, що (на його думку) належить лише високим істотам, 

гідним дослідження таїнств Божих. 

41 Там він показав себе слабким і нерозумним, нездатним подолати силою волі забобони, які 

його сковують. Там він показав себе рабом перекручених інтерпретацій. 

42 Розвиток людського інтелекту ніколи не буде повним, поки він не буде розвиватися і на 

рівні душі. Усвідомте, наскільки велика відсталість вашої душі через те, що ви присвятили себе 

лише пізнанню земного життя. 

43 Людина - раб чужої волі, жертва заклинань, засуджень і погроз. Але що досягнуто? Що він 

відмовляється від усіх своїх бажань осягнути і досягти найвищого знання, яким повинна володіти 

людина; що він перешкоджає собі в можливості прояснити те, що до абсурду завжди вважав 

таємницею: Духовне Життя. 

44 Невже ви думаєте, що життя душі назавжди залишиться загадкою для людини на землі? 

Якщо ви так думаєте, то дуже помиляєтеся. Істинно кажу вам: доки ви не знаєте свого походження 

і не знаєте нічого з того, що стосується духу, доти ви будете просто істотами, що живуть у 

жалюгідному світі серед рослин і тварин, незважаючи на весь прогрес ваших наук. Ви 

продовжуватимете воювати один з одним у ваших війнах, і біль продовжуватиме керувати вашими 

життями. 

45 Якщо ти не відкриєш те, що несеш у собі, не відкриєш у ближньому свого духовного брата, 

який живе в кожному, - чи зможеш ти по-справжньому полюбити себе? Ні, діти людські, навіть 

якщо ви кажете, що знаєте Мене і йдете за Мною. Якщо ви будете сприймати Моє вчення 

поверхнево, то ваша віра, ваші знання і ваша любов будуть хибними. 

46 Сьогодні Моє світло сходить на кожен орган розуму в променистій і надихаючій манері. 

Коли воно проявляється через ці голосові засоби в людському слові, воно стає Моїм Вченням для 

того, хто його почув. Але оскільки все це спрямоване на піднесення вашої душі, Я назвав це 

"спіритизмом". Але ніколи не зациклюйтеся на назвах чи визначеннях. Важливим у моєму вченні є 

сенс і істина, яку воно містить. 

47 Зараз сприятливий час, коли світло Мого Слова, вища мораль і мудрість одухотворення 

проливаються на серця - як освіжаючий і благодатний дощ після довгої посухи пустелі, яку ви 

пройшли. 

48 Це Вчення є досконалим, як було досконалим Моє Слово, висловлене в Другу Еру, і як є 

досконалим кожне з Моїх натхнень. Досконалість була б неможливою, якби вона виходила з 

органів розуму, через які вона дається. Але вона походить від Божественного Духа, який її 

надихнув. 

49 Це вчення просте, як все чисте і божественне, і тому легке для розуміння. Але іноді вам 

буде здаватися, що його важко застосувати. Зусилля вашої душі вимагають зусиль, зречення або 

жертви з боку вашого тіла, і якщо вам не вистачає духовної освіти або дисципліни, ви повинні 

страждати. 

50 Споконвіку йде боротьба між душею і плоттю за те, щоб зрозуміти, що правильно, що 

дозволено, що добре, щоб жити життям, яке відповідає даному Богом закону. У цій важкій боротьбі 

вам здається, що якась дивна і зловмисна сила постійно спокушає вас відвернутися від боротьби і 

пропонує вам використати свою вільну волю і продовжувати йти шляхом матеріалізму. Кажу вам, 

що немає більшої спокуси, ніж слабкість вашого тіла: чутливого до всього, що його оточує; досить 

слабкого, щоб піддатися; легко збитого і спокушеного. Але той, хто навчився володіти потягами, 

пристрастями і слабкостями тіла, той переміг спокусу, яку він носить у собі. 
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51 Чого нового вчить вас спіритизм, адже вчення любові, яке приніс Ісус у Другу Еру, 

показало вам шлях, яким ви повинні слідувати? Він дав вам зрозуміти це Слово, пояснив його в 

найдрібніших подробицях і навчив вас духовно практикувати його. 

52 Вчення Ісуса було досконалим, тому що воно було відкрите вам через втілене "Слово", в 

якому Бог сховав Себе. Те Слово, яке промовляло до світу в Ісусі, є тим самим Словом, яке зараз 

промовляє до вас у Дусі і каже вам застосовувати у вашому житті те вчення, ті справи і приклади, 

які Я залишив після себе, коли жив серед вас, що, оскільки ви вважаєте себе дуже розвиненими і 

живете в епоху, дуже далеку від тієї, ви не повинні вважати, що Моє Слово не є сучасним. У 

спіритизмі ви можете знайти спосіб застосувати моє вчення і мої приклади до епохи, в якій ви 

живете, і до розвитку, який ви маєте. 

53 Слово сьогоднішнього дня відрізняється від Слова Ісуса в Другу Еру, тому що воно дається 

через людські голоси, а ці органи розуміння обмежені в своїй здатності приймати. Але значення 

слова, яке лунає з їхніх вуст, є досконалим. 

54 Нехай ніхто не побачить у людських тілах, які Я використовую, присутності 

Божественного, а в їхньому людському голосі - голосу Божого. Бог не має ні форми, ні виразу 

людського голосу, як ви. Тому той, хто слухає Моє Слово, знайде Бога не в зовнішньому вираженні 

людського слова, а в його змісті. Саме це Я відкрив у всіх церквах. 

55 Учитель знову зі Своїми учнями, щоб нагадати їм про ті божественні вчення, які Він приніс 

людству в Другу Еру як послання любові і миру. 

56 Я повернувся тому, що нинішні покоління не використали Моє Слово як норму і закон 

свого життя, і необхідно вчити їх цьому через нові уроки, які пояснюють їм те, чого вони не 

зрозуміли. 

57 Людина вперто йде своїм шляхом, слідуючи поривам своєї вільної волі, далеко від багатьох 

реалій життя. 

58 Давно б уже настав час, щоб на землі не було імперій і сильних народів, які пригнічують 

слабких, але вони існують як доказ того, що в людині все ще переважають примітивні тенденції 

грабувати слабких, зловживаючи владою, і завойовувати силою. 

59 Це правда, що Я помістив людину на землю, щоб вона стала володарем і панувала на ній, 

щоб вона панувала над світом миру, взаєморозуміння і злагоди, де вона була б принцом, слухняним 

і вірним Царю, який є її Творцем. 

60 Але панування, яке люди встановили на землі, є іншим - пануванням фальшивої величі, 

марнославства, фальшивої слави. Тому світ не зараховує до своїх найбільших багатств такі духовні 

скарби, як мир, мудрість і духовне піднесення. 

61 Людство прагне миру, але ніколи не шукає його доступними для цього засобами, такими як 

розсудливість, прощення, милосердя, примирення і любов. 

62 Нині я оголошую вам про велику, запеклу битву між тими, хто прагне до встановлення 

Царства Миру і тими, хто бореться, щоб захистити або збільшити силу свого земного панування. 

63 Це боротьба між духом і матерією, давня боротьба між вічним і тимчасовим, духовним у 

протистоянні з матеріальним. Хто кого переможе? Одні кажуть: дух, інші - матерія. Кажу вам: 

ніхто не переможе. 

64 Ця битва не про те, щоб дух переміг і упокорив "плоть". Бо якби це було так, то її перемога 

була б фальшивою. Остаточна перемога буде для обох, коли тіло і душа йтимуть разом, в гармонії, 

і обидві виконуватимуть своє призначення під одним ідеалом на шляху справедливості і любові, 

який є шляхом, позначеним моїм Законом. Скільки шкоди люди завдають собі своїми 

кровопролитними війнами! Минають дні, місяці, роки без найменшого спокою в серці, живучи в 

постійному страху, під загрозою з боку власних братів, які стали ворогами. Жити заради високого 

ідеалу, або хоча б боротися за нього? Ні, люди: люди вбивають один одного заради своїх владних 

цілей, які коштують набагато менше, ніж їхнє життя. Але вони не хочуть визнавати цінність життя, 

не хочуть знати, що існування людини є священним і розпоряджатися ним може лише Той, Хто її 

створив. 

65 Той самий світ, в якому ви зараз живете, вже давно є полем битви. Але людина не 

задовольнилася тим величезним досвідом, який заповідали їй предки, - досвідом гірким і болючим, 
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який лежить перед людьми цього часу, як книга, відкрита совістю. Але серце людини надто тверде, 

щоб прийняти той плід досвіду, який є як спадок світла. Єдине, що вони успадкували від своїх 

предків - це ненависть, гордість, образа, жадібність, зарозумілість і мстивість, які передалися їм у 

крові. 

66 Потрібно, щоб земля забарвилася червоною кров'ю багатьох невинних, а потім стала 

чорною від горя тих, хто виживе. 

67 Всі імперії, побудовані людьми на фундаменті гордості і зарозумілості, зруйнувалися, тому 

що їх, здавалося б, міцні підвалини були фальшивими і не витримали Моєї справедливості. 

68 Ті сили, які сьогодні вражають людей, незабаром ви побачите, як вони падають, і коли інші 

піднімуться слідом за ними, вони також впадуть. 

69 Коли люди об'єднають свої народи і будуть керувати собою духовно і по-людськи за 

законами любові і справедливості, які Отець відкрив їм від початку часів, тоді вони закладуть міцні 

підвалини царства миру, в якому вперше в світі будуть злагода, братерство, справжній прогрес, 

розквіт в душі і в людині, мудрість, знання і добробут. 

70 Улюблені, зосередьте свої думки на цьому ранку благодаті і прислухайтеся до своїх 

почуттів, щоб ви могли знати, яку силу має ваша віра по відношенню до вчення, яке ви зараз 

отримуєте. 

71 Якщо ви відчуваєте себе готовими, достатньо сильними, щоб працювати для Моєї Справи, 

викладіть і зробіть Моє Слово відомим, яке стане міцним фундаментом нового світу, того Царства 

миру і правди, яке Я оголосив вам. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 272 
1 Благословляю тебе, Ізраїлю, і в тобі благословляю нинішнє і прийдешні покоління. Ви - Мої 

улюблені учні, які в усі часи переживали Мої одкровення і Мої заповіді. 

Я відправив вас в нове втілення на землі. Але перед цим Я підготував вас і попередив, 

розповівши, в якому стані знаходиться людство в цей час. Я говорив вам про їхній матеріалізм, про 

їхню розсіяність, і ви запитували себе, чи зможете ви виконати свою місію, і як ви проникнете Моє 

слово, що є тонкою сутністю, що є ніжністю і світлом, в ці тверді, як каміння, серця. 

Учитель навчив вас боротися, зробив вас "робітниками" і дав вам серця, як поля, які потрібно 

підготувати, обробити і зробити плодоносними. 

2 Коли ви почули Моє Слово через людину, і Я назвав вас Ізраїлем, душа ваша затремтіла. 

Ваше немічне тіло не знало цих одкровень, але душа-дух знає і знає свою місію. Я кажу вам: Вам 

судилося співпрацювати в Моїй Справі, і ви повинні бути обережними у своїх кроках. Не 

спускайтеся, не матеріалізуйтеся, не змішуйтеся з натовпом, бо ви не вищі за своїх ближніх. 

Працюйте в тиші, щоб тільки любов і милосердя до ближнього відрізняли вас. 

3 Твоя присутність розвіє темряву, і якщо ти замовкнеш через те, що не знайдеш підходящої 

можливості говорити про Мої настанови, твоя духовна душа заговорить, і ти таким чином створиш 

світло і справедливість серед твоїх ближніх. 

4 У цей час болю Я прийшов, щоб втішити вас. Всі душі знають, що день їхнього визволення 

прийде, і очікують побачити свого Спасителя. Вони не знають, яким чином Він прийде, але 

чекають і радяться з прихованою божественною мудрістю. 

5 Ви, люди, маєте підтвердження всього того, що було пророковано, і ви повинні донести це 

світло до людей. Скажіть їм, що Я люблю їх, і що в кожну мить життя, яке Я їм дарую, Я виявляю 

Своє милосердя і Свою силу. Допоможи їм удосконалюватися, скажи їм, щоб вони шукали Мене в 

чистоті, шукали Мене духовно. Я буду спілкуватися з ними, як тільки ви, мої працівники, 

підготуєте їхні серця. Я розподілю вас і поміщу Мій Дух у вас, щоб Моє Слово досягло людей усіх 

рас і віросповідань. Бо Я веду людей до однієї мети, до єдиної істини. 

6 Люди спотикаються об каміння на цьому шляху, плачуть і страждають. Але все це 

підкоряється Закону Спокути і Справедливості, яка прийшла, щоб перетворити їх, як на те є Моя 

Воля. Я хочу, щоб мої діти любили Мене як Отця і одухотворялися, щоб жили в мирі. 

7 Коли на твоє серце обрушується велике випробування, ти бунтівно запитуєш Мене: "Невже 

на моїй долі написано, що я повинен спорожнити цю чашу страждань? Це моя спокута? Чи справді 

це Твоя Воля, Отче?". Але я кажу вам: "Ніщо не рухається без моєї волі". У вашій долі багато 

випробувань, які вам доведеться витримати. Одні будуть наслідками ваших порушень Мого 

Закону, інші перейдуть від Мого Духа до вашого. Проте, всі вони справедливі, навіть якщо ви 

вважаєте їх зайвими. Якщо ви будете дивитися і вчитися, вони будуть говорити про Мою 

досконалість і Мою любов. Зберігайте надію і віру навіть у дні найбільшої гіркоти і вірте, що 

наступний день буде кращим, що сонце моєї любові буде опромінювати вашу душу і тіло, а ваш 

розум і інтуїція будуть ясними і вестимуть вас до доброї мети. Тоді, коли ви прийдете до кінця 

свого життєвого шляху, у вас буде мир всередині вас і радість в Отці. Після кожного випробування 

ви будете знати свою силу, і Я отримаю плід від неї відповідно до любові, яку ви Мені виявляєте. 

8 Людство, зустрічай Третю Еру, коли люди знайдуть духовну мудрість. Це Епоха, коли ви 

будете відчувати Мене через віру, інтуїцію і одухотворення. Не чекайте Моєї присутності в 

людській подобі і не шукайте Моїх ран, щоб встромити в них свої пальці, щоб повірити в Мене. 

9 У цей час все буде духовним. 

10 Настав час для вас зрозуміти і відчути Мене як Духа, відкинувши весь ваш матеріалізм. 

11 Горе народам, які вперто тримаються за своє ідолопоклонство, свій фанатизм і свою 

традицію! Вони не зможуть побачити Моє світло, не зможуть відчути нескінченне блаженство 

пробудження душі. 
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12 Це правда, що моє вчення потрясе світ. Але коли битва закінчиться, на землі відчується 

справжній мир - той, що виходить від мого духу. Тільки дурні, вперті і жорстокосерді будуть 

продовжувати страждати. 

13 Над людством витає і живе невидимий світ, світ світлих істот, якому передує Ілля, який все 

направляє і визначає. 

14 Блаженні ті, хто виявляються сприйнятливими до цього небесного впливу. 

15 У всіх народів землі є люди, чий дух був посланий для допомоги духовному світу в його 

роботі. Що станеться з ними, якщо вони дозволять перетворити свої серця на камінь, непроникний 

для духовних натхнень? Їм доведеться випити дуже гірку чашу, щоб повернутися на шлях, з якого 

вони зійшли. 

16 Для Мене покаяння людини, її оновлення і її спасіння не може бути неможливим. Тоді Я не 

був би всемогутнім, і людина була б сильнішою за Мене. Невже ви вважаєте Мою силу меншою за 

силу, якою володіє зло в людині? Чи вважаєте ви темряву в людині вищою за Божественне світло? 

Ніколи не кажи Мені свого серця. 

17 Пам'ятайте: Моє завдання, давши вам буття, - привести вас до досконалості і об'єднати всіх 

вас в одну духовну сім'ю; і не забувайте, що Моя Воля виконується понад усе. 

18 Я, Божественний Сіяч, непомітно вкладаю Своє насіння любові в кожну душу. Я один знаю, 

коли це насіння проросте в усьому людстві, і я один можу з безмежним терпінням чекати плодів 

моїх праць. 

19 Використовуйте сенс цього вчення і починайте сіяти злагоду в лоні своїх родин. Після цього 

забезпечте гармонію між громадами, які складають ваш народ. Тоді, коли вони будуть об'єднані 

духовними узами, дозвольте вашому миру і щастю випромінюватись назовні з вашого середовища. 

20 Коли ви почнете вимірювати боротьбу, яка буде необхідна для навернення всього людства, і 

коли ви розглянете масштаби існуючого гріха і страждання, які є скрізь, ви неминуче відчуєте 

пригніченість у своїх роздумах. Але хто вам сказав, що тільки ви повинні рятувати світ? 

Задовольняйтеся тим, що добре виконуйте ту частину, яка належить кожному з вас, і нехай інші 

виконують свою, і ви побачите, як день за днем і крок за кроком, з допомогою вашого Отця, ви 

станете свідками виконання Мого слова. 

21 Вам судилося жити на землі в ці важкі для людства моменти - вони є початком Третьої 

Епохи. Але не нарікайте на свою долю, бо це буде докором Мені. Пам'ятайте, що кожен з вас - Я 

звертаюся тут до вашої душі-душі - був на землі декілька разів, і що в деяких з цих існувань ви 

насолоджувалися всім, чого прагне людське серце. 

22 Будьте певні, що ті, хто найбільше страждає в цей час, раніше спорожнили до дна чашу 

насолод, людських задоволень і слави світу, тим самим зійшовши з духовного шляху і 

осквернивши себе. 

23 Час спокути і очищення повинен був прийти, навіть якщо на світі повинні були пройти 

століття і ваша душа повинна була чекати цієї години. Але цей час настав, він є сьогодні. 

Зрозумійте це, відчуйте і використовуйте. 

24 Прийміть світло Духа Утішителя - того, хто мав прийти згідно з Моєю обітницею, даною 

людям. 

25 Тепер зрозумійте, чому Моя присутність у невидимій формі виконує цю обіцянку. Сьогодні 

Я не Христос, який прийшов у плоті, але Христос у Дусі, який виливає світло, любов, мудрість і 

розраду на всіх, хто страждає. 

26 Любов заново освітлює ваше життя, людство. Я вказую вам духовний шлях і відкриваю вам 

істину, яка існує всередині вас, щоб ви могли пізнати Божественне Світло. Хіба ви не 

усвідомлюєте, що помиляєтесь, коли вважаєте себе більшими, ніж є насправді? Ви вірите в себе по 

"плоті", по людській особі. Але чи знаєте ви, що це переконання хибне, бо людина швидкоплинна? 

Я навчив вас будувати свою віру і прогрес на цінностях вашої духовної душі, бо вони непорушні і 

вічні. 

27 Ви повірили, що ви - тільки матерія, і що тільки цей світ існує, і тому ви пролили стільки 

сліз у житті, і ваша боротьба в житті страшна і відчайдушна. 

28 Ваш матеріалізм перетворив Едем, який Я довірив людині, на пекло. 
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29 Неправильне життя, яке ведуть люди, неправильні їхні задоволення, їхня влада і їхнє 

багатство, неправильне їхнє навчання і їхня наука. 

30 Багаті і бідні, ви всі заклопотані грошима, володіння якими оманливе. Ви турбуєтеся про 

болі і хвороби і здригаєтеся при думці про смерть. Одні бояться втратити те, що мають, а інші 

прагнуть мати те, чого ніколи не мали. В одних все є в надлишку, а іншим всього бракує. Але всі ці 

зусилля, пристрасті, потреби і амбітні цілі стосуються лише матеріального життя, голоду тіла, 

нижчих пристрастей, людських бажань, ніби людина дійсно не має душі. 

31 Світ і матерія тимчасово підкорили душу, поступово завели її назад у рабство і, врешті-

решт, зірвали її місію в житті людини. Чому ви самі поступово не усвідомлюєте, що той голод, 

злидні, біль і муки, які гнітять ваше життя, є нічим іншим, як вірним відображенням злиднів і болю 

ваших душ? 

32 Це було абсолютно необхідно, щоб Я відкрив вам істину, яка знаходиться всередині вас і 

яку ви не хотіли бачити. Але нині Я прийшов, нині Я з вами, і Я в основному навчу вас чути 

послання вашого духу, яке ви довгий час стримували. 

33 Скоро ви зрозумієте, що не життя жорстоке до вас, людей, а ви самі жорстокі до себе. Ви 

страждаєте і змушуєте страждати тих, хто вас оточує, через нерозуміння. Ти відчуваєш себе 

самотнім, бачиш, що тебе ніхто не любить і стаєш егоїстичним і жорстокосердим.  

34 Тоді дозвольте Мені почути Мій голос, що закликає вас піднятися, щоб ваші почуття 

облагородилися, щоб ви дивилися не на підлість і нечистоту, а на страждання і тяготи, які ви 

повинні прощати і полегшувати. 

35 Піднесіть свій розум і свій погляд до Вічного, щоб наповнитися чистими помислами. 

36 У нескінченності, яка є життєвим простором душі, вібрує світло, високі помисли і вічний 

спокій. Злітайте до того часу і зміцнюйтеся в тих регіонах. Поки ви не підніметеся, ви 

продовжуватимете хворіти, ви продовжуватимете сваритися, не визнаючи себе братами і сестрами. 

37 Цей матеріалізм розділив людей. Зерно розбрату розмножилося настільки, що не тільки 

народи відкидають один одного, але навіть батьки і діти, брати і сестри відкидають один одного. 

38 Принаймні ви, люди, які живляться моїм вченням, піднімаєтеся з бруду, вчитеся любити і 

прощати. Не будуйте весь свій душевний спокій і щастя на світі матерії, розділіть свої прагнення і 

цілі між духовним і матеріальним і намагайтеся віддати належне кожній стороні. 

39 Перестаньте вірити, що всього можна досягти за допомогою матерії. Зрозумійте, що для 

того, щоб піднестися до Бога, ви можете зробити це тільки душею. 

40 Хіба може бути правильним, якщо ти наполегливо думаєш, що матеріальною працею 

здобудеш блаженство для своєї душі? Усвідомити всі свої помилки і прорахунки. Якщо ви, 

матеріалізовані, як ви є, вважаєте, що це і є та мета, для якої ви були створені, то кажу вам істинно, 

що пробудження вашої душі до істини буде дуже гірким. 

41 Бог хоче слухняних дітей, а не рабів, а ви є рабами своїх і чужих пристрастей. 

42 Ви схожі на загублених пташок, які замість того, щоб щебетати, перелякано цвірінькають. 

Ви більше не благословляєте блага, які Я даю вам протягом дня, більше не благословляєте Моє ім'я 

кожного разу, коли Мої блага досягають вас. 

43 Ви відчуваєте, що впадаєте у відчай, бо покладалися на сили тіла, а воно слабке. Ви будете 

сильними, якщо зможете побачити велику помилку, коли вважатимете світ істинним царством 

блаженства. 

У момент просвітлення і осяяння душа відчує сором за таку велику убогість, тому що вона стала 

убогою в тілі. Вона не хотіла бути кондором, який підкорює висоти неба. Вона вважала за краще 

бути схожою на тих птахів, які потребують темряви для проживання, бо світло їх засліплює. 

44 Моє вчення треба розуміти правильно, щоб ви зрозуміли, що я вчу вас не цінувати людське 

життя низько, а жити істинно, з поглядом, розумом і ідеалом, спрямованим до вічного. 

45 Сьогодні ваше духовне невігластво настільки велике, що коли ви думаєте про тих, хто 

відійшов у інший світ, ви говорите: "Бідолаха, він помер і змушений був залишити все і пішов 

назавжди". 

46 Якби ви тільки знали, з яким жалем дивляться на вас ті істоти з духовного світу, коли 

чують, як ви так говорите. Жалість - ось що вони відчувають до вас перед обличчям вашого 
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невігластва! Бо якби ви побачили їх, хоча б на мить, то втратили б дар мови і були б приголомшені 

істиною!  

47 Ви плачете, дивлячись на бездиханні останки, що залишилися в землі, і поки ви садите квіти 

і поливаєте сльозами курган, який їх покриває, ті, хто звільнився від цих тіл і живе в царстві 

свободи і світла, кажуть: "О нещасне тіло, як я любив і захищав тебе, як я добував для тебе почесті 

і насолоди, суєту і скороминущу славу, а тепер ти - лише жменька пороху в темній могилі". 

48 Вдумайтеся, всі ви, в Моє повчальне слово, і ви побачите в ньому роз'яснення з граничною 

ясністю тих таємниць, які ви не бажали знати до сьогоднішнього дня. 

49 У який кращий час, ніж зараз, я міг би прийти, щоб втішити вас? Напевно, ви також можете 

сказати, що Христос зійшов у цей час у царство пекла. Бо що може бути пекельнішим за ваше 

гріховне життя, в якому котиться світ? Я приходжу, щоб врятувати вас, бо ви далеко відійшли від 

істинного шляху - так далеко, що захотіли жити без Мене, тоді як істина полягає в тому, що ваше 

життя і Моє - єдине. 

50 Існування людини, відокремлене від законів Божих, є порожнім і фальшивим. Знайте, для 

чого Я прийшов принести вам світло: щоб спасти вас тим самим словом, яким Я привів вас раніше. 

Бо істина одна, а отже, одне вчення. 

Ваше самолюбство спорудило для вас престоли ідолопоклонства. Але, переконавшись, що цар, 

якого ти думав, що привів, був фальшивим, твоє серце залишилося дезорієнтованим. І все ж у 

своєму єстві ви можете шукати присутність вашого Бога, істинного Царя. Якщо ви знайдете Мене 

там, Я не прошу вас будувати Мені трон. Я віддаю перевагу вівтарю любові і смирення, де свічник 

віри дає світло. 

51 Багато - це те, що потрібно вашій душі. Подумайте: скільки разів на день ви живите свій 

організм? Якщо ви пропускаєте один з цих прийомів їжі, ви відчуваєте слабкість. Але ваша душа, 

скільки разів на день ви живите її Моїми словами? 

52 Зрозумійте, наскільки великий духовний голод і спрага людства серед посушливості вашого 

існування, тоді ви виправдаєте Мою присутність в дусі, щоб пояснити вам Мою істину і втішити 

вас у ваших великих скорботах. 

53 Моє вчення і мій прихід в цей час - для того, щоб мої нові учні, якими я хочу бачити вас 

усіх, стали духами втіхи, подібно до свого Вчителя, і вийшли на шляхи землі, щоб здійснювати 

мою Справу, сіяти мою любов, запалювати світло, нести любов і розуміння в серця дітей, 

заповнювати безмірну порожнечу їхнього єства. Принести цілющий бальзам хворим, переможеним 

болем своєї тілесної оболонки, чиї страждання поступово закінчуються життям; розраду бідним і 

покинутим, які не мають до кого прихилити голову. 

54 Коли ви побачите реальність цих великих страждань, ви порівняєте їх зі своїм болем і 

благословите його, який ви вважали найбільшим, і скажете: "Господи, через все, що я маю, я 

повинен бути щасливим". 

55 Вам необхідно буде познайомитися з тим, хто страждає, щоб ваше серце отримало багато 

уроків, які зроблять його люблячим, пом'якшать його і відвернуть від помилкових задоволень, щоб 

ви трохи подумали замість тих, хто жадає ласки, потребує любові і розради. 

56 Коли ви відчуєте чужий біль, як свій, мені більше не буде чого вам сказати. Ви з власної 

волі підете на пошуки нужденних, які лежать на ліжках болю в лікарнях. Ваша рука, не відчуваючи 

ніякого небажання, покладеться на прокаженого і буде ніжно пестити сироту. Ваші вуста своїм 

словом принесуть світло в душу, і ви будете знати, як запалити полум'я віри в тих, хто йде по 

життю без мети, без любові і без Бога. 

57 Духовна людина не буде накопичувати матеріальні блага в достатку, але вона подбає про те, 

щоб завжди бути багатою на скарби душі. Він завжди буде знати, що вони тримають і як вони 

стоять. Він буде страждати, як і всі смертні, але ніколи не впаде у відчай і не збунтується. 

58 При кожній нагоді майте перед очима Мій приклад - те життя, яке Я присвятив тому, щоб 

любити вас, втішати вас і вказувати вам шлях до вічного блаженства. Я говорив про цей шлях у 

всіх Своїх навчаннях, щоб багато хто почув Мене. У Мене не було особливого місця, де можна 

було б дати почути Моє Слово. На площах і в портиках, на вулицях і в храмах, в дорозі і в горах я 

дозволив почути послання, яке говорило про Царство Небесне. 
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59 Завжди будьте напоготові з дорожньою торбою, наповненою заслугами, які ви здобули в 

життєвій боротьбі, щоб мій поклик в інше життя не застав вас зненацька в будь-яку годину. Завжди 

заглядайте всередину себе і досліджуйте себе. Не чекайте тієї години, щоб піти з душею, не 

заслуживши її. Бо потім ви пошкодуєте, що не зробили багато добра на землі, але буде вже пізно. 

Завжди будьте в контакті зі своєю совістю, бо ви не знаєте, в який момент ви перейдете. 

60 Не впадайте у відчай, душі, до яких особливо звертаюся зі Своїм Словом. Витривайте на 

Моєму шляху, і ви пізнаєте мир. Істинно кажу вам: усім вам судилося зазнати блаженства. Я не був 

би вашим Батьком, якби ви не були створені, щоб розділити зі Мною Царство Небесне. Але не 

забувайте: для того, щоб ваше блаженство було повним, необхідно, щоб ви крок за кроком вносили 

свої заслуги, щоб ваша душа відчувала себе гідною тієї Божественної нагороди. Знайте, що Я з 

вами, супроводжую вас на всьому шляху. Повністю довіртеся Мені, знаючи, що Моє завдання - 

єдине з вашим, а Моя доля - з вашою! 

61 Оскільки ви не змогли піднятися до Мене, Я прийшов до вас, тим самим давши вам доказ 

Моєї милості і стимул для вашої віри. Сама думка про виконання своєї місії лякає вас, бо ви сильні 

в боротьбі світу, але слабкі в місії духу-душі. 

Ви говорите Мені, що у вас ще занадто багато недоліків, щоб вважати себе Моїми учнями. Але 

кажу вам, що кожна вада - як камінь, а всі разом - як тягар. Поки ви живете під вагою цього тягаря, 

вам неможливо піднятися вгору. Але в тій мірі, в якій ви поступово скидаєте з себе важкий тягар 

своїх недоліків, ви починаєте відчувати, що можете піднятися до висот духу. 

62 Дозвольте Моєму Слову вдосконалювати вас. Знаю, що не всі з вас приходять з готовим 

серцем, щоб Мене почути, що дехто насміхається з цього прояву, а дехто сумнівається, так само, як 

є й такі, що думають, ніби Слово хоч і піднесене, але походить не від Христа, а від якоїсь іншої 

істоти. Але кажу вам, що думки мої досягають відповідних органів розуму, щоб виявитися в 

мудрості. 

63 Хто має право сумніватися в Моїй присутності серед людей, адже Я дав вам докази того, що 

Я до ваших послуг через Мою любов? Подумайте про Ісуса, коли Його били на хресті. Але що цей 

хрест уособлює, як не людяність? Істинно кажу вам, Я все ще прив'язаний до Свого хреста любові, 

який представлений Моєю любов'ю до Моїх дітей. 

64 Ви сумніваєтеся, засуджуєте і навіть висміюєте себе, але Я прощаю вас і благословляю, бо 

ви хворі на невігластво. Я даю вам час на роздуми, бо знаю, що завтра ви будете серед 

найпалкіших. Зараз ви ще не можете бачити істину, яку Я відкрив вам у повній ясності, бо плоть 

сильніша за дух. Проте ви підніметеся до ідеалу одухотворення, і тоді ви станете найбільш духовно 

сильними. 

65 Боротьба з тим, що шкідливе, боротьба з тим, що нечисте. Знайте, що пороки світу 

притупляють почуття душі і не дають їй увійти у високі світи життя. Якщо ви навчитеся жити 

істинним життям, - кажу вам, - то де б ви не були і куди б ви не пішли, ви своєю присутністю 

перетворите все на рай миру. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 273 
1 Ви так низько опустилися і так віддалилися від духовного, що вважаєте надприродним все 

те, що - оскільки воно належить до духу - є цілком природним. Так ви називаєте божественне 

надприродним, і так само бачите все, що належить вашому духу, а це помилка. Причиною цього є 

те, що ви бачите і сприймаєте тільки те, що знаходиться в межах ваших почуттів або в межах 

вашого людського розуму, а те, що знаходиться за межами почуттів і розуму, ви вважаєте 

надприродним. 

2 Настав час для вас проникнути в суть мого вчення, яке відкриває вам істину, що містить 

життя, щоб ви могли вважати себе моїми учнями і незабаром почати бути майстрами. 

3 Учень - це той, хто вчиться, майстер - той, хто застосовує Моє вчення. Ось такими ви маєте 

бути. Бо якби ви тільки вивчали Мою мудрість і ховали її у своєму серці, або якби ви змінили Моє 

вчення, ви були б подібні до тих лицемірних фарисеїв, яких Я так багато засуджував у той час, щоб 

довести їхню неправду. 

4 Шлях довгий, і йти треба уважно, щоб не впасти в крайність, тобто щоб духовне не стало 

для вас буденністю, але щоб і в фанатизм не впасти. 

5 Коли ви досягнете рівноваги, яка повинна існувати між духом-душею і "плоттю", ви 

побачите, наскільки легким є існування і наскільки рівним є шлях. Крок за кроком ви будете йти 

своїм шляхом і використовувати всі можливості, які пропонує вам життя для просування своєї 

душі. 

Тоді, коли ви досягнете порогів Духовного Життя, коли наблизиться година прощання зі світом, 

що прихистив вас, і з тілом, що служило вам опорою, не буде ні найменшого опору, ні душа не 

захоче продовжити життя свого тіла, ні тілесна оболонка не буде більше утримувати душу. 

6 Скільки захоплення і скільки світла відчує душа, коли увійде в свій новий дім, і скільки 

миру і розуміння залишить вона після себе в серцях тих, хто належав їй на землі! 

7 Я бачу, що атмосфера, яка панує у світі, суперечить одухотворенню. Тому буде дуже 

похвально, якщо ви зумієте звільнитися від перешкод, які заважають вам просуватися по шляху. 

8 Я послав вам послання, за допомогою якого ви зможете жити у світі, не будучи зараженими. 

9 Вчіться з моєю силою підніматися над ним. Прагніть піднятися над людськими 

негараздами. Одного разу піднявши своє життя і звільнивши душу, більше не опускайтеся. 

10 На моєму шляху немає підводних каменів. Але треба пильнувати і молитися, бо поряд зі 

стежкою росте чагарник, а в ньому іноді ховається підступний вовк. Пильнуйте і моліться, щоб ви 

не були здивовані, і щоб замість цього ви здивували тих, хто ховається, щоб збити з ніг того, хто 

хоче йти добрим шляхом, або позбавити його віри. 

11 Я оголосив, що мій народ знову з'явиться на землі, коли людство вип'є свою найбільшу 

чашу страждань. Саме тому Я зараз посилаю на землю Своїх посланців, Своїх працівників, Своїх 

воїнів і пророків, бо наближається час битви. 

12 Мій народ - це не тільки цей, який почув Мене через глашатаїв. Народ Мій розійдеться по 

всій землі, і діти його будуть усіма, хто свідчить про Мою правду - усіма, хто б'є в душі проломи 

світла, усіма, хто бореться з плевелами і проголошує Третю Епоху. 

13 Одухотворяйте себе і ви зможете зрозуміти і виконати свою місію. Потім, коли в інших 

землях з'являться інші Мої посланці, нехай одні беруть до уваги інших, об'єднуються і 

підтримують духовно, борючись силою думки з розбратом, роз'єднанням і війною, що охопила 

світ. 

14 Не хвилюйтеся, люди, Я отримав ваші заслуги, набуті до сьогоднішнього дня. Але не 

зупиняйтеся після перших кроків, не задовольняйтеся першими зробленими справами. Ідіть 

спокійно і твердими кроками, і ви досягнете перемоги. 

15 Ваші заслуги не завжди повинні чекати, поки ви досягнете Духовного Царства, щоб 

пожинати їх винагороду, але тут, у вашому світі, ви також побачите, як вони будуть 

винагороджені. 

16 Тут ваше тіло матиме здоров'я і силу, а в духовному житті - світло і справжнє блаженство. 
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17 Ті, хто приходив до Мене в прагненні мудрості, ніколи не відчували себе обдуреними. Я 

бачив, що не було жодної перешкоди, яка б зупинила вас у вашому бажанні почути Моє Слово. Як 

я міг не винагородити ваші зусилля і ваші жертви? Я один знаю, наскільки вам довелося 

еволюціонувати, щоб прийти в ці місця і залишитися зі Мною, щоб почути Мене. 

18 Настав час, коли люди з власної волі розірвуть кайдани, зірвуть пов'язку з очей і стануть на 

шлях істинний. 

19 Людина прагне володіти світлом, яке дає їй можливість знати, що для неї законно, а також 

знати все те, що їй воістину заборонено. 

20 Духовно людина - істота неосвічена. Безліч забобонів, які його оточують, погрози і 

прокльони, які тяжіють над ним, стали причиною байдужості до духовного. 

21 Лише моє світло нині пробуджує душі, лише мій голос закликає їх до роздумів, лише моя 

сила робить їх непохитними і змушує боротися за досягнення мети. 

22 Людство незабаром позбудеться своїх забобонів, подібно до того, як хтось позбувається 

зношеного і старого одягу, і підніме свій погляд і свій розум з жаданням вище бар'єрів, які довгий 

час заважали йому розвиватися. 

23 Прищеплені страхи, які люди століттями плекали у своїх серцях, так само зникнуть, коли 

вони згадають, що саме Христос відкрив браму Духовного Царства і - оскільки Він не відкрив 

усього, чого мав навчити людство, бо ще не прийшов час - обіцяв Своє повернення в епоху, яка 

буде сповнена світла, натхнення і духовних одкровень. 

24 В Мені люди знайдуть мужність звільнитися від ярма свого невігластва. 

25 Як можна очікувати миру на землі і припинення війн, оновлення людей і зменшення гріха, 

якщо вони не мають духовних знань, які є передумовою, джерелом і основою життя? 

26 Істинно кажу вам: доки Мою істину не зрозуміють і не будуть слідувати їй, ваше існування 

на землі буде подібне до будівлі, побудованої на сипучих пісках. 

27 Тих, хто пробудився, менше, ніж тих, хто залишається холодним і байдужим до духовного. 

Вони не хвилюються і не бояться перед обличчям пануючого хаосу і списують все на поверхневі 

причини. Вони задовольняються своїм малим розумінням і кажуть: "Який сенс розгадувати 

таємниці або намагатися проникнути в незбагненне, якщо я виконую всі обов'язки, покладені на 

мене тими, хто править у матеріальному, і тими, хто наставляє мене духовно через релігії? Хіба в 

цьому виконанні обов'язку немає принципу добра, якого навчав Христос?". Цими думками вони 

заспокоюють себе і переконують, що виконують свій духовний обов'язок. 

28 Але кажу вам, що це виконання ваших обов'язків лише позірне, а не справжнє, що те, що ви 

робите доброго, дуже мало перед вашою совістю і перед Богом, бо життя ваше поверхневе, духовні 

знання незначні, справи ваші сповнені егоїзму і марнославства. 

29 В очах своїх ближніх, яких можна легко обдурити, ви можете сумлінно виконувати свої 

духовні та людські обов'язки. Але перед своєю совістю і своїм Отцем ви не зможете стояти з 

притворством - бо там відкривається правда - і це те, що тримає людей духовно в глухому куті. 

30 Це призвело до розбрату між одними та іншими. Поки пробуджені говорять про 

одухотворення, духовні дари, здібності та одкровення, спіритуалісти піднімаються і кажуть, що це 

розділяє і заплутує людство, викликаючи сумніви і невпевненість у вірі. 

31 Ця боротьба буде неминучою, щоб з'явилося світло і засяяла правда. Тільки тоді ви 

усвідомите, що істина не викликає поділу і що моє вчення, оскільки воно засноване на істині, не 

могло викликати справи поділу і розбрату серед людей, навіть якщо воно спочатку змушує їх 

боротися між собою, щоб досягти світла. 

32 Кожен вдасться до своєї зброї - одні до духовної, інші до розумової, треті до матеріальної. 

33 Ті, хто сподівається лише на силу своєї фізичної зброї, зазнають поразки, бо перемога буде 

на боці тих, хто використовує зброю духовну, чия природа і сила більша. 

34 Хоча вчення Ісуса розкрило все в Другій Ері, спіритизм пояснює і прояснює все, що було 

таємницею серед людей. Без її допомоги вони ніколи не змогли б проникнути в суть одкровень. 

35 Істинно кажу вам, що тільки Агнець міг відкрити книгу семи печаток і показати вам увесь її 

зміст. 
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36 Практикуйте це вчення, люди. Прийшов час показати світові істину Мого Слова. Я 

покликав вас, щоб зробити вас посланцями, які донесуть до людства послання, яке воно так 

потребує знати. 

37 Я не кажу вам, що коли Моє слово дійде до народів землі, всі люди відразу перетворяться на 

спіритуалістів. Ні - на перших порах буде достатньо, щоб одухотворення торкнулося кожної 

релігійної громади. Тоді ви побачите, як усі люди, коли вони цього найменше очікують, 

рухатимуться до єдиної точки, тобто до гармонії, єдності і взаєморозуміння, якого між ними ніколи 

не існувало. 

38 Бур'яни будуть вирвані з коренем, а на їх місці виросте пшениця - символ достатку, праці, 

прогресу і миру. 

39 Вітаємо всіх, хто прийшов у прагненні до світла, яке осяює їхній шлях. 

40 Будьте зі Мною, Я - маяк, що світить на всіх шляхах. Це світло не нове, від початку життя 

людини воно світить у її совісті. Але оскільки людина створена для того, щоб самостійно 

проникати в таємниці духовного життя, то необхідно було, щоб "Слово" стало людиною в Ісусі і 

розірвало завісу таємниць Своїм словом. 

41 Чи все людство, в різних його поколіннях, досягло вершини Голгофи, щоб замислитися над 

безмежною любов'ю, яка спричинила смерть Христа від рук людей? Ні, людство не захотіло знати 

всього того, що відкрив йому світло Божественного Вчителя. Вона віддала перевагу світлу науки, 

що досліджує таємниці природи, вона віддала перевагу земній владі перед величчю душі. 

42 Моє світло ні на мить не переставало світити в совісті. Але оскільки людина ще незріла і 

потребує, щоб Отець якимось чином наблизився до неї, Я послав духа Іллі з багатообіцяючою 

звісткою про нову епоху. 

Ілля приніс у світ одкровення про те, як Я прийду спілкуватися з людьми, і, як Мій предтеча, він 

відкрив розум людини, щоб говорити його вустами. Але він також проявляв себе через бачення і 

натхнення, щоб сповістити вам, що після прояву через людський орган інтелекту настане діалог 

духу з духом. 

43 Хтось скаже, що в моєму поверненні не було необхідності. Але ті, хто так думають, роблять 

це лише тому, що не знають, що Ісус викриває лицемірство фарисеїв, виганяє торговців з храму і не 

схиляється перед тими, хто претендує на велич. 

44 Я потрібен тим, хто страждає, хто голодує і жадає справедливості, хто прагне світла і 

піднесення, хто розуміє, що душа повинна прогресувати без зупинок. Всі вони кличуть Мене у 

своїй молитві, благають Мене у своєму болю і запитують, коли Я прийду. Вони знають, що 

людство відчайдушно потребує Мене, Мого Слова, Мого бальзаму і Моїх чудес. 

45 Ви бачите народи у вічних війнах? Чи бачите ви ті війни, які є найрішучішим запереченням 

любові, якої Я навчав? Чи бачите ви релігійні громади, які вороже ставляться одна до одної, хоча 

називають себе християнами і проповідують Мою найвищу заповідь "любіть один одного"? 

46 Скільки нещастя і скільки страждань зійшло на людство від цих воєн, спровокованих 

людським прагненням до влади і від цих розбіжностей у вірі. 

47 Я дав вам у цей час зерно, яке ледь починає проростати в серці цього народу. Але істинно 

кажу вам, це Вчення потрясе людство і буде сприйнято як істинне одкровення Бога. На всіх вас - 

тих, хто отримав завдання або місію в Моїй Справі, - лежить обов'язок представляти Моє Вчення у 

всій його чистоті. 

48 Спіритизм не має нічого спільного з обрядами, традиціями чи релігійними церемоніями, він 

вище будь-якого зовнішнього поклоніння Богу. Тому кажу вам, що хто змішує з Моїм вченням 

обряди, яких навчився від сект чи церков, той стає профанатором. 

49 Як могли б ваші ближні милуватися світлом цього одкровення, якщо ви ховаєте його за 

завісою ваших матеріалізацій і таємниць? 

50 Спіритизм - це не об'єднання релігій, це у своїй простоті найчистіше і найдосконаліше 

вчення, це світло Бога, що сходить до людського духу в цю Третю Еру. 

51 Я говорю вам все це, люди, бо ви - мій перший посів у цей час, щоб ви прийняли істину і не 

були звинувачені людством у брехні або профанації. 
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52 Якщо ви поринете у фанатизм, то будете винні в цьому. Бо книга знання була перед вашими 

очима і просвітила душу. 

53 Ви, що прийшли з різних шляхів - прийміть Моє слово, несіть Моє насіння і сійте його на 

своїх полях. Знайте природу істини, яку залишає вам Учитель. 

54 Не вважайте себе досконалими, бо ви володієте досконалим вченням. Але якщо ти 

спробуєш виконати свою місію з найбільшою чистотою, на яку тільки здатна людина, Я поставлю 

на твоєму шляху всіх тих, хто жадає слова істинної розради. 

55 Знайте, що якими б чистими і люблячими не були ваші справи, вас продовжуватимуть 

атакувати. Тоді у вас буде можливість на прикладах прощення, благородства і милосердя вчити, як 

відстоювати ту правду, яку ви відчуваєте, що несете в своєму серці. Ви повинні захищати не свої 

матеріальні храми, не свої імена і не свою особистість, а істину, яка вкладена в вас. 

56 Ви, натовпи, які приходять до Мене зі смутком і втомою в серці, - слухайте Мене, бо Я 

знаю, що через суть Мого Слова ви знайдете дорогу назад до миру, до віри, до радості. 

57 Ви прийшли босоніж, з хворими ногами, бо в безкрайній пустелі ви зносили сандалі, які 

захищали вас від каміння і пекучого розпеченого піску. Але тут ви повернете все, що втратили, бо 

Я люблю вас і знову даю вам докази цього. 

58 Як ви могли допустити, щоб світло вашої віри потьмяніло? Як же ви могли так далеко 

збитися з істинного шляху, що навіть внутрішнє знання про те, що ви володієте духом, загубилося 

в вас? 

59 Тільки мій божественний прояв може дати вам знання про те, що ви перебуваєте в новому 

часі. Бо ви поринули в сон. 

60 На дні твого єства давала про себе знати невідома туга, і дивна спрага ставала все 

сильнішою і сильнішою, а ти не міг визначити її причину. Коли ця потреба стала страшною, то це 

тому, що прийшов час, коли ви отримаєте Моє нове послання. 

61 Голод і спрага душі - ось що вас мучило - голод правди і миру, спрага любові і світла. 

62 Я хотів, щоб Слово Моє було подібне до кришталево чистої і свіжої води, сутність якої 

містила б у собі істинну і вічну поживу душі - щоб, прийшовши слухати Мене, ви віддавалися 

Мені, як той втомлений мандрівник, що, знайшовши джерело, скидає з себе тягар і жадібно 

припадає до жаданої рідини, щоб освіжитися. 

63 Не всі з вас принесли з собою духовну спрагу. Ті, хто по-справжньому відчув його, просто 

вгамували його Моїми словами. Однак є багато тих, хто, хоч і чули Мене неодноразово, але 

скаржаться, що їхній біль і проблеми залишаються тими ж самими. Причина в тому, що вони 

шукають не Мою сутність, а блага світу. 

64 Зрозумійте це добре, щоб ніколи не обманювати самих себе. 

65 Подивіться також на те, що дехто не відчуває нестачі в найнеобхіднішому, живе в комфорті, 

але щось затьмарює його життя, щось його лякає, чогось йому не вистачає. Саме присутності 

духовного в їхньому житті вони прагнуть. Саме відсутність цього світла затьмарює їхнє життя. 

Почувши Мене, вони внутрішньо вигукували: "Це те, що я шукав, це те, на що я сподівався, це те, 

чого мені не вистачало! 

Інші ж приходять сюди зі скаргами на те, що вони втратили майно, здоров'я, прихильність, а 

порожнечу в серці не заповнило моє слово. Але коли вони повернули собі втрачене, то пішли, не 

запам'ятавши хоча б цього небесного слова, яке почули одного разу. 

66 Не всі готові відчути і зрозуміти це одкровення. Поки одні залишаються, інші йдуть, бо не 

всі жадають Мене, бо прагнення до духовного не у всіх однакове. 

67 Я хочу сказати вам, щоб ви уважно спостерігали за людством, народами і націями, щоб ви 

могли усвідомити, як вони перетворили своє життя на болісну пустелю, палюче сонце якої 

пригнічує їх, а посуха панує і виснажує їх. Невже ви не підозрюєте про ту незмірну спрагу, яка 

накопичується в серцях людей? Бо і зараз постає оаза з приємним затінком і смачною свіжістю, з 

постійною кришталево чистою водою, щоб у ній вони могли втамувати своє прагнення до істини, 

свою спрагу любові і миру. 

68 Багато хто прийде до джерела і, напившись його води, скаже, як і ви: "Це те, чого я шукав". 

Але до нього прийдуть і багато інших, думаючи, що знову знайдуть те, що втратили у світі. Але 
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розчарувавшись, вони відвернуться від Мене і будуть заперечувати, що в цьому одкровенні є хоч 

найменша правда. 

Вони підуть, але все передбачено і підготовлено для того, щоб вони повернулися, коли, нарешті, 

настане справжня спрага душі, і вони покличуть Мене у своїй пустелі, кажучи Мені: "Отче, прости 

нас і дай нам нову можливість прийти до пізнання Твоєї істини". 

Тоді Я, що вже простив їх, коли вони зарозуміло відкинули воду Мого джерела і хліб Мого 

столу, запропоную їм Свій шлях, щоб вони забули на ньому свою втому, щоб вони одужали, 

наповнилися спокоєм і піднеслися Моїм світлом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 274 
1 Вітаю вас, паломники різного віку, які зупинилися на своєму шляху в цей благодатний день, 

щоб почути моє слово і духовно присісти за мій стіл. 

2 Я даю спокій і мир вашому серцю, щоб ви почули Мене. Бо істинно кажу вам: Слово Моє - 

це дорога, що веде до миру і добробуту. 

3 Але не шукайте Мене тільки для того, щоб просити Мене про те, що стосується матерії. 

Воістину, Я маю цілющий бальзам від усіх недуг, що мучать вас, і володію ключами, що 

відчиняють ворота для роботи. Але крім цього я несу нескінченне багатство благ для духу, потік 

мудрості, невичерпне джерело духовних радощів. 

4 Я знаю, що сенс цього вчення дивує багатьох, коли вони чують його вперше, і це тому, що 

Моє вчення промовляє до їхньої духовної душі. Я шукаю їх і звертаюся до них, щоб запропонувати 

їм царство за межами цього світу, сказавши їм, який шлях веде до цього обіцяного дому. 

Але людина, яка живе для себе, яка любить тільки своє, думає тільки про себе і всього чекає від 

світу, - коли чує розмови про зречення, про довготерпіння, про жертву, про безкорисливість і 

милосердя, вона запитує себе: "Якщо я все віддам, то хто мені дасть? Якщо я так мало маю в цьому 

житті - чому я повинен від нього відмовлятися?". 

5 Я їм прощаю, бо вони не могли думати інакше, їхній егоїзм походить від їхнього 

невігластва. Але коли вони чують Мене неодноразово, і іскра світла, присутнього в Моєму Слові, 

осяває їхню душу, вона прокидається, як від довгого сну, і вони запитують себе в подиві і 

розгубленості: "Де Я, хто говорив зі Мною?". 

6 Моє Слово тим часом продовжує торкатися тієї душі і з любов'ю вібрує струни того серця, 

поки, нарешті, біль душі, що давно накопичився в тій людині, не прориває свою греблю і не 

виливається сльозами, що означають сповідь, пробудження до віри, духовне воскресіння і початок 

сходження до Світла, Істини і Вічного. 

7 Так відбувається не з усіма. Але ті, хто колись прийшли на прояв мого слова і мали в своїх 

серцях егоїзм, любов до матеріального, зарозумілість і аргументи для заперечення мого вчення про 

дух, почувши мій урок того дня, відразу ж згадали той день, коли вони прийшли сюди в повній 

темряві, а потім побачили світло, про існування якого ніколи не думали. 

8 Багато з них зараз є моїми найвідданішими і самовідданими працівниками. 

9 Люди: Моє Слово - це потік любові, який очистить людей і підготує їх до кращого життя. 

10 Дивовижно: Я даю вам нині Мою настанову, яка врятує грішників устами навіть таких 

грішників. 

11 Ви не можете осягнути Мій вселенський план спасіння, але Я даю вам знати його частину, 

щоб ви могли взяти участь у Моїй роботі. 

12 Я один знаю сенс часу, в якому живе світ. Жодна людина не в змозі осягнути реальність цієї 

години. З найдавніших часів люди безперервно бруднили себе, поки не затьмарили свої почуття і 

свою душу і не створили для себе хворе, неспокійне і сумне життя. Але зараз настала година 

очищення. 

13 Ви, хто почув це божественне слово, маєте уявлення про те, що відбувається в цей час, і 

будете прагнути молитися, остерігатися творити зло, а натомість творити добро. Але не все 

людство знає сенс подій цього часу, і тому серед людей панує розгубленість, відчай, страждання, 

ненависть, розгнуздана жадоба влади, порок, злочинність і всі ниці пристрасті. 

14 Світу потрібне Моє Слово, народам і націям потрібне Моє вчення любові. Правитель, 

вчений, суддя, пастир, вчитель - усі вони потребують світла Моєї істини, і саме тому Я прийшов у 

цей час, щоб просвітити людину в її душі, в її серці і в її розумі. 

15 Хіба ви не відчували б себе задоволеними, якби служили Моєму Духові як першовідкривачі, 

щоб підготувати Мій прихід до сердець, народів і націй землі. Але якщо ви хочете зробити 

порушення і готуєте шляхи, то які приклади і докази ви наведете? 

16 Не забувайте, що моя робота досконала, вічна, потужна, чиста і сповнена світла. 

17 Ви ще незрілі учні: ви не знаєте, як люблять Мене духи у вищих світах - істоти, які є 

вашими братами і сестрами. Якби ти знав, як вони люблять Мене, як служать і слухаються Мене, 
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то відчув би глибокий жаль за свою поведінку по відношенню до Отця і поспішив би створити 

святилище в своєму серці, щоб принести його в жертву Тому, Хто любить тебе досконалою 

любов'ю. 

18 Нехай Моя любов буде у Вашому серці, щоб воно було чутливим до людського болю. Ви 

повинні навчитися співчуттю, щоб ви могли практикувати прощення і втішати тих, хто страждає. 

19 Нехай Моє слово сколихне ваше серце, щоб воно билося в любові до ближнього. 

20 Пам'ятайте мої слова навчання, бо саме вони послужать вам зброєю в бою, коли ви повинні 

будете стати справжніми сіячами Моєї істини. 

21 Підійдіть, бо Я даю втіху тим, хто плаче, і ви плачете - одні проливаючи сльози, а інші 

внутрішньо, без ридань. 

22 Я пожинаю ваші болі і перетворюю їх на мир - Я, єдиний, хто проникає на дно душі. Я 

приходжу заради тягаря вашої душі - того тягаря, який ви поки що не можете нести. 

23 О ви, душі, що втілилися в людях! Ви прийшли на землю не для того, щоб болі, проблеми, 

випробування перемогли вас. Ви прийшли, щоб перемогти у випробуваннях і негараздах. 

24 Не плач більше, не спи. Духовна душа людини перебуває в боротьбі з усім - з 

випробуваннями, з болем, з пристрастями. 

25 Ви пізнали всі тяготи життя, так ви його і заповіли. Але ваша віра, ваша воля і ваші зусилля 

можуть підняти вас над матерією і болем. 

26 Ви не розумієте мого слова? Це ж так просто! Але ви одягнені в матерію і часто не 

досягаєте суті її сенсу, бо не осягаєте його. Настане день, коли ваша душа - вже без тілесної 

оболонки - із захопленням буде повторювати мої речення і розуміти моє вчення, і з цієї пам'яті 

виллється потік світла для вашого шляху. Але ви будете нарікати на те, що не змогли осягнути Моє 

вчення, коли ходили по землі, де вам не вистачало духовного посоху і підтримки. 

27 Запам'ятовуйте Моє вчення, коли зможете. Бо якщо вони вислизнуть з твоєї пам'яті, якщо 

вони відійдуть від твого серця, якщо ти забудеш їх і відречешся від них, ти будеш шукати їх 

пізніше і не знайдеш їх більше. Це як якщо б ви володіли джерелом і залишили його, а потім, коли 

вас мучить спрага і ви шукаєте його, то вода ніби випарувалася для вас. 

28 Якщо ви хочете знати, як пройти це життя без спраги і без виснаження, і якщо ви хочете 

бути просвітленими, якщо ви хочете бути в духовному - якщо ви хочете уникнути болю і сум'яття, 

скористайтеся моїм вченням, нехай воно назавжди закарбується у вашому єстві і стане законом і 

нормою вашого життя. 

29 Якби Отець попросив вас сьогодні дати звіт, що б ви зробили? Що б ви змогли проявити на 

благо своєї душі? 

30 Коли твоя совість каже тобі, що ти не любив, хоча це закон - як ти думаєш, чи готовий ти 

перейти з людського стану в духовний? Скільки душ, що блукають у космосі, хотіли б бути 

почутими людьми, сказати їм: "Не витрачайте свій час так, як змарнував його я". 

31 Істинно кажу вам: якби ви вивчили кожне Моє речення, то висвітлили б свій шлях у житті. 

Бо в кожному з них - суть, мудрість, вічність. 

32 Той, хто вловить моє слово, нарешті знає, що прийшло у світ, - знає, звідки воно прийшло і 

куди має повернутися. 

33 Той, хто наситить себе цією сутністю, ніколи більше не скаже, що цей світ складається 

тільки з болю, сліз і гіркоти, бо він вміє підняти свою віру і любов над болем. 

34 Цей світ, де людина стільки страждала і плакала, є місцем, звідки багато хто хотів би 

втекти. Істинно, істинно кажу вам: Я призначив її вам, щоб ви наповнилися любов'ю. Але якби я 

запитав вас усіх у цю годину, скільки любові ви посіяли на ній, що б ви відповіли? 

35 Я хочу, щоб ви сказали Мені, що зрозуміли Христа - Того, Хто сказав вам одного разу: 

"Любіть один одного". Зрозумійте, що Я задаю вам це питання після багатьох століть невтомного 

навчання. 

36 Ось чому Я постійно говорю вам: навчіться чути Мене, навчіться завмирати, коли говорить 

"Слово", щоб Божественне насіння проросло і розквітло у ваших серцях. 
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37 Я мав безмежне терпіння чекати, коли ви почуєте мій голос. Чому ви не маєте трохи 

терпіння, коли над вами проводять судовий процес? Кажу вам, що той, хто не має терпіння, 

навчиться його в цей час відшкодування. Вона теж вчителька, навіть якщо вчить суворо і недовго. 

Чому б не вчитися у Божественного Вчителя, який навчає тільки з любов'ю? 

38 Для матеріаліста час не такий, як для одухотвореного. Для когось це виявляється 

справедливістю, для когось - благословенням. Але світло віків завжди проходило над людьми, 

пестячи одних і пробуджуючи інших. 

39 Коли ви дозволите цьому світлу проявитися через вашу душу-дух? Коли Я знайду людину, 

що звільнилася від кайданів і готова злетіти до Мене? 

40 Є ще багато блукачів, які збилися зі шляху, багато людей, які заблукали в темряві 

невігластва, бо в них більше "плоті", ніж духу, більше брехні, ніж істини. 

41 У них матерія - переможець, а переможений - дух. Саме цих загублених Я запрошую на 

свято духу, на бенкет любові, де на всіх чекає мій небесний стіл, щоб звільнити їх від стільки 

гіркоти і стільки самотності. 

42 Я дам їм свою їжу - хліб, фрукти, вино і мед, які, якщо розуміти їх у справжньому сенсі, є 

сердечністю, затишком, миром, здоров'ям і знанням. 

43 Молитва, яку ви підносите в тиші, є справжнім духовним гімном хвали, її тони змішуються 

з тонами праведників і ангелів. 

44 Ти приносиш тягар своїх боргів у Мою присутність, показуєш Мені все своє життя. Але я 

вам скажу: У таємниці твого буття є страждання і обов'язки спокути, яких ти не знаєш, і які знаю 

тільки Я. Але не біда, що ви не говорите зі Мною про все це і не питаєте Мене через все те, що не 

знаєте про своє минуле. Я в усьому, і ніщо не вислизає від Моєї милості, як і ніщо не вислизає від 

Моєї справедливості. 

45 Відчуй мою батьківську любов, нехай в ній розчиниться темрява, страждання, сльози. 

Зміцнюйте себе в Мені, знаходьте здоров'я і мир, повертайтеся сильними на шлях боротьби. 

46 Це Слово, якого ви шукаєте, яке дає розраду, яке вселяє нову відвагу і наповнює надією. 

Чому ви йдете за Мною, незважаючи на випробування? Чому ви не скидаєте хрест з плечей? Тому 

що в значенні Мого Слова ви знаходите абсолютне розуміння всіх ваших страждань. 

47 "Ізраїлем" Я назвав народ, який Я нині збираю навколо Свого нового одкровення, бо ніхто 

краще за Мене не знає, який дух живе в кожному з покликаних цієї "Третьої Ери". 

48 "Ізраїль" має духовне значення, і вам Я даю це ім'я, щоб ви усвідомлювали, що ви є 

частиною народу Божого. Бо "Ізраїль" - це не народ землі, а світ духів. 

49 Це ім'я знову стане відомим на землі, але вже без помилок, у своєму істинному значенні - 

духовному. 

50 Ви повинні знати походження і значення цього імені; ваша віра в те, що ви діти цього 

народу, повинна бути абсолютною, і ви повинні мати повне знання про те, від кого і чому ви 

отримали це позначення, щоб ви могли протистояти нападкам, які прийдуть до вас завтра з боку 

тих, хто вкладає в ім'я "Ізраїль" інший зміст. 

51 Ви - духовні люди, які по-справжньому зрозуміють таємницю драбини, яку Яків побачив 

очима духу уві сні. Я бачу, що ви вже здатні розуміти Мої уроки і об'єднав вас, щоб відкрити їх 

вам. 

52 Здатність розуміти приходить з розвитком, розгортанням і накопиченням досвіду. 

53 Істинно кажу вам: перш ніж були створені світи і перш ніж людина з'явилася на землі, душа 

ваша вже існувала. Це були епохи невігластва для неї, життя в тих будинках підготовки - часи, 

коли душу вчили жити на землі, втілюючись в людину. 

54 Ваш розум не отримує вражень або образів пам'яті про минуле вашої душі, бо тіло подібне 

до щільної завіси, яка не дозволяє йому проникнути в життя душі. Який мозок міг би прийняти ті 

образи і враження, які отримала душа в ході свого минулого? Який інтелект може осягнути 

узгоджено з людськими уявленнями те, що йому незбагненне? 

55 Через все це Я ще не дозволив вам пізнати, хто ви є духовно, і яким було ваше минуле. 
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56 Тож чи міг би ти знати, яким чином Я формую народ Ізраїлю? Ні, Я відкрив вам лише те, 

що вам необхідно знати зараз і наскільки ви можете зрозуміти. Тому Я говорив вам, що ви - діти 

Божого народу, що ви належите йому не по плоті, а по духу, що ваше завдання - нескінченно 

розмножуватися і запрошувати всіх увійти в коло цього народу, і що ваше призначення - нести 

світло повсюдно в світи. 

57 У Першу Еру Я дав людині ім'я Ізраїль. Це був Яків, щоб він був плем'ям народу, який буде 

називатися так само. Це ім'я було духовним, щоб той народ був як книга, відкрита перед духом в 

історії людства. 

58 Щоб люди почули мій голос, відкрили дари, притаманні духу. Вони отримали Мій Закон 

через Мойсея і зазнали великих випробувань. У них не було іншої місії на землі, окрім як відкрити 

перед язичницькими народами існування і закон живого та істинного Бога. 

59 Патріархи, пророки, провидці, правителі, законодавці, судді і царі були Моїми посланцями, 

були Моїми рупорами, Моїми слугами і знаряддями, щоб відкривати Мене іноді в любові, іноді в 

повчанні, іноді в правосудді. Через них Я давав свідчення Своєї могутності іншим народам. 

60 Сьогодні, коли минуло багато століть, а велич цього народу, як і його розсудливість, 

залишилися далеко позаду, не варто недооцінювати його історію. Бо якщо ви переведете його із 

земного сенсу в духовний, то отримаєте нескінченні вчення і приклади вчення, завдяки яким ви, 

нарешті, зрозумієте, що той Ізраїль - це символ, знак, притча, і що Новий Ізраїль, який Я нині 

формую, означає його реалізацію в духовному сенсі. 

61 Ось: У ті дні, коли Ізраїль, отримавши визволення з Єгипту і завоювавши своєю вірою і 

наполегливістю Обітовану Землю, заснував через своїх дітей столицю і дав їй ім'я "Єрусалим", 

вони спорудили там храм на честь Єгови, який був немов смолоскип віри для сердець. 

62 Хто б міг сказати тому народові, який дякував Отцеві за те, що Він дарував їм відпочинок у 

землі обітованій, що в цьому місті, яке вони називали святим, вони розіпнуть Месію на кривавому 

ешафоті? 

63 Ви, нові люди, які намагаються звільнитися від влади "фараона" - матеріалізації, 

невігластва, фанатизму, ідолопоклонства, - починаєте велике мандрування пустелею. Але потім, 

коли ти відчув страх перед самотністю, голодом і небезпеками, ти раптом побачив, що на гору 

опустилася "хмара", і що з "хмари" вийшов промінь божественного світла, який, дійшовши до 

твого розуміння, став словом, що є мудрістю. 

64 Це слово - закон Божий, досконалий закон любові, справедливості і миру. Це також нова 

манна, яка буде живити вас і дасть вам можливість досягти Нового Єрусалиму. 

65 Це місто вже не на землі, воно вже не від світу цього: це місто існує в духовному. Але коли 

ви одного разу заселите його назавжди і Я прийду до вас як Месія, ви вже не увінчаєте Мене 

терновим вінцем, і не дасте Мені оцту пити, і не приб'єте Мене цвяхами до хреста. Я прийду до вас, 

як у той день, коли натовпи людей вкривали землю своїми плащами, співаючи хвалу і махаючи 

пальмовими гілками. Ви приймете Мене у свої серця, коли будете святкувати тріумфальний в'їзд 

Учителя в Єрусалим. 

66 Як тільки це станеться, я більше не відійду від вас. 

67 Чи розумієте ви божественний сенс цих одкровень і той земний сенс, який ви їм надали? 

68 Зараз Я лише тимчасово з вами, як і колись. Вже наближається час, коли Я більше не буду 

говорити з вами, але людство так і не відчуло Моєї присутності. 

69 З тієї "гори", з якої Я посилаю вам Своє Слово і споглядаю вас, Мені доведеться вигукнути 

напередодні Свого відходу: "Людство, людство, ви, що не знали, Хто був з вами!" Так само, як і в 

"Другій Ері", перед самою Своєю смертю Я дивився на місто з гори і вигукував у сльозах: 

"Єрусалиме, Єрусалиме, ти, що не пізнав добра, яке було з тобою". Він плакав не заради світу, а 

заради душ людських, які ще були без світла, і яким ще треба було пролити багато сліз, щоб 

досягти істини. 

70 Якби все, чим володів народ у Першу Еру, не було лише символом, Моя всемогутня 

справедливість зберегла б це місто з його храмом і його традиціями недоторканим. Але все було 

знищено, щоб тільки закон продовжував сяяти у свідомості і всі розуміли, що Царство Духа дійсно 

не від світу цього. 
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Мир Мій з вами! 



U 275 

181 

Інструкція 275 
1 Я є любов, і саме тому ви прощені і насолоджуєтеся моїми дарами благодаті. Але не чекайте 

від Отця тільки ласки і подарунків. Пам'ятайте, що Я прийшов також як Учитель, щоб дати вам 

зрозуміти ваші недоліки і недосконалості і навчити вас тому, як ви повинні виправлятися. 

2 Я перебуваю з вами у вашому дусі і свічу Своїм світлом у вашому розумі, щоб ви могли 

оцінити цінність того, що ви зараз отримуєте, і в той же час усвідомити, що не все, що ви 

отримуєте, придбано вашими заслугами. Я також даю вам зрозуміти, що те, що ви отримали досі, 

це не все, що Я маю дати вам, і що те, чого ви прагнете сьогодні, також не все, що зможе вмістити 

прагнення вашої духовної душі, коли вона буде більш повно розвинена. 

3 Поряд з випробуваннями і уроками, які дає вам життя, мої настанови працюють на те, щоб 

пояснити і висвітлити сенс кожного уроку. Бо тільки знання, досвід і еволюція зможуть дати вам 

заслужено звання "учнів моєї Божественності в Третій Ері". 

4 Що б ви могли дати своїм ближнім, яким був би ваш плід, яким було б свідчення і 

підтвердження слова чи вчення, яке ви хочете проповідувати, якби вам не вистачало власного 

досвіду? 

5 Коли ти трансформуєшся, а потім зустрінеш людей, які страждають і перебувають у відчаї 

через те, що не можуть володіти тим, до чого прагнуть у цьому світі, ти побачиш, наскільки їхній 

матеріалізм контрастує з піднесенням Моїх учнів, чиє задоволення буде великим, бо їхні прагнення 

і бажання будуть благородними, заснованими на твердому переконанні, що в цьому житті все 

минуще. 

6 Мої учні будуть говорити зі світом через приклади духовності - через життя, яке бореться за 

наближення душі до божественності, а не приковує її до фальшивих скарбів світу. 

7 Я знаю, що матеріалісти будуть обурені в прийдешні часи, коли вони дізнаються про це 

вчення; але їхнє сумління підкаже їм, що тільки Моє Слово говорить істину. 

8 У житті людини все швидкоплинне: молодість - швидкоплинна подоба, слава - 

недовговічна, насолода - короткочасна. Тому моє вчення надихає вас ідеалом досягнення вічного. 

Бо насолода духу і призначена йому слава, завойована одного разу, ніколи не мине. 

9 Люди, так легко додати трохи духовності у ваше життя, що я кажу вам: чому б вам цього не 

зробити? Чому б вам не спробувати? Вам не потрібно самоусуватися від своїх людських обов'язків. 

10 Вам достатньо надати своїм творам відтінок одухотворення, щоб перестати бути просто 

земними істотами і стати істотами вищого Духовного Життя, здатними розуміти сенс, який несе в 

собі людська доля. 

11 Ще раз кажу вам, що я не відриваю вас від вашого завдання у світі, бо і там ви маєте 

священні обов'язки. Але я кажу вам, що ви не повинні надавати світу більше значення, ніж своєму 

духовному розвитку. 

12 Необхідно, щоб ви занурилися в пізнання Моєї Роботи, щоб ви осягнули Моє Слово і 

зрозуміли значення Моїх навчань. 

13 Я говорю з душами нині, знаючи, що світло Моє перейде від них до матеріальних тіл, і що 

вони, коли розум і чуття просвітляться, стануть охочими знаряддями духу. 

14 Ви, натовпи людей, що чуєте це слово: Закрий свої матеріальні очі і почуй голос свого 

Господа в нескінченності. 

15 У цей час з вами говорить не людина Ісус, яку ви можете бачити на площах і вулицях, на 

шляхах чи в долинах, - це Дух Ісуса, який присутній у кожному дусі і в кожному розумі, це моє 

вселенське світло, яке виливається на всіх Божих дітей. 

16 Люди, хіба не було б вам приємно бачити плоди Мого вчення у світі? Хіба ви не прагнете 

побачити, як ця долина сліз перетвориться на землю миру? Тоді працюйте з любов'ю, і ви будете 

мати це щастя в своїй душі. Так, учні, у вашій душі, бо ви не знаєте, що буде вашим домом у той 

час. Але не біда, що перемогу Світла ви побачите тільки з Духовної Долини - більше того, звідти ви 

ще більше оціните плоди своїх праць і своєї боротьби. 

17 Ваші серця б'ються частіше, і ви говорите Мені: "Учителю, коли ж наша душа зможе 

заспівати цю пісню торжества?". 
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18 Керівники громад кажуть Мені: "Отче, наші зусилля не будуть марними". Але я кажу і 

одним, і іншим, що цілком можливо досягти цієї мети, що не потрібно жертвувати своїм життям, 

щоб досягти цього ідеалу. Але ви повинні дотримуватися кожної Моєї заповіді, щоб вся ваша 

робота була заснована на Моїй істині, і зусилля всіх були спрямовані до кінцевої мети, яку Я 

намітив для вас. 

19 "Одухотворення", "єднання", "послух" - це міцний фундамент для святині, яку ви маєте 

збудувати для свого Отця. Якщо ви будете жити відповідно до цього, ви нарешті відчуєте розквіт і 

принесення плодів моєї роботи і вашої боротьби в людстві. 

20 З тих пір, як Моє Слово почало проявлятися через цих носіїв голосу, Я надихав вас 

духовністю, Я вимагав від вас об'єднання і вчив вас слухняності. 

21 Ті, хто прийшли першими, і ті, хто прийшли останніми, знають ці вчення, які невпинно 

повторюють мої глашатаї. 

22 Мої настанови говорили вам про одухотворення, щоб ви могли звільнитися від будь-якого 

зовнішнього поклоніння Богу і навчитися любити і служити Мені духовним, глибоким, щирим, 

піднесеним і чистим способом. 

23 Про об'єднання я часто говорив вам, бо якщо ви не об'єднаєте плоди ваших дарів і ваших 

сил у боротьбі, якщо ви будете працювати поодинці, то ваша праця не принесе плодів. 

24 Я говорив вам про послух, щоб усі ваші дії були підпорядковані досконалій волі, як і Моя, і 

ви ніколи не збивалися з шляху у виконанні її. Тоді, коли прояв Мого Слова досягне свого кінця, ви 

всі зможете дати світові доказ істинності Мого одкровення. 

25 Той, хто виконує ці заповіді, знайде віру серед своїх ближніх. Але ті, хто проходить повз 

них, і хто претендує на те, щоб навчати народи посеред їхньої роз'єднаності, непослуху і 

бездуховності, - кажу вам, рано чи пізно їхній обман і лицемірство будуть викриті, і вони 

опиняться втягнутими в найбільші випробування і покинутими навіть найвірнішими. 

26 Чи можна це назвати перемогою мого вчення? Ні, люди, не розгубленість ви знайдете в 

кінці битви. Це мир, радість, світло, в якому має завершитися ваш робочий день. 

27 Невже ви думаєте, що Мій Дух залишився б нескінченно байдужим перед обличчям доказів 

невдячності і непослуху частини цього народу? Ні, люди, Я пошлю Своє правосуддя, і з ним Я 

змушу тремтіти тих, хто не підкоряється Мені, так само, як Я змусив їх тремтіти від Моєї ніжності, 

коли вони почули Моє слово. 

28 Моє вчення не може бути зрозумілішим і простішим. Але якщо ваша пам'ять підведе вас і 

ви забудете їх, Я надихну тих, хто повинен об'єднати Мої уроки, щоб скласти з них книгу Мого 

Слова, даного в цій Третій Ері. Ця книга нагадає вам про все, що ви забули, змусить вас плакати від 

докорів сумління, коли ви перебуваєте у своїх випробуваннях, і дасть вам зрозуміти, що врешті-

решт відбувається моя Воля і торжествує моя Правда. 

29 Чому Моє Слово часом здається тобі суворим? У ньому немає жорстокості, він сповнений 

тієї любові, яку Я маю до вас. Бо Отець ваш не хоче, щоб діти його плакали. 

30 Коли Я говорю з вами в такому тоні, шукайте за словом Судді присутність Учителя і 

сутність Отця, і ви все це відкриєте для себе. 

31 Коли Я застерігаю вас і пророкую вам, знайте, що Я знаю ваше майбутнє, і що Я знаю вас 

краще, ніж ви самі себе знаєте, бо Я є Життя. 

32 Учіться духовно підноситися до Мене у своєму мовчанні. Говоріть до Мене у вашій 

відданості з духом, і ви отримаєте Мою відповідь. 

33 Виховуйте свій розум, змушуючи його відмовлятися від кожної зайвої думки, навчаючи 

його самоусуватися в момент вашого духовного спілкування, щоб він не був перешкодою, яка 

заважає вам зосередитися і звільнитися в той благословенний момент. 

34 Яка щаслива душа, яка досягає цієї духовної підготовки і цього внутрішнього звільнення. 

Всі її дари проявляються і розкриваються! Натхнення, одкровення, цілюща сила, внутрішнє слово і 

багато інших здібностей проявляються і показують свою суть і завдання. 

35 Щодня виділяйте кілька хвилин свого часу і використовуйте їх для духовної молитви, і 

незабаром ви відчуєте плоди цієї практики. Не чекайте того дня, коли Я дам про Себе знати, щоб 
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дати вам Свої настанови і підготувати вас. Бо тоді ви будете починати знову і знову і спотикатися 

об перешкоди, які не дадуть вам можливості духовно освіжитися. 

36 Присвячуйте цій практиці кілька хвилин щодня. Ти завжди знайдеш Мене, готового 

вислухати тебе і допомогти тобі. 

37 Справжньої молитви люди в той час не практикували. Тому їм доводилося формулювати 

молитви і прохання, щоб механічно повторювати їх стільки разів, скільки потрібно. 

38 Людина вже не вміє надихати себе, щоб говорити зі Мною душею. Він більше не знає 

духовної мови, яку повинні знати всі, тому що він не знає процедури, яку потрібно практикувати, 

відмовляючись від кожного обряду, відкидаючи кожну матеріалізацію і концентруючись на ядрі 

себе, щоб бути здатним сприймати Мою присутність і отримувати світло натхнення. 

39 Тому кажу вам: чим більше ви будете жертвувати своєю схильністю молитися перед 

символами і присвячувати Мені церемонії для того, щоб шукати внутрішнє святилище, тим більше 

ви будете відчувати, як розкривається, росте і піднімається ваш дар духовного спілкування, крок за 

кроком наближаючи вас до діалогу духу з духом, що станеться тоді, коли людина навчиться 

досконало молитися. 

40 Зрозумійте тепер: якщо на те є Моя воля, щоб ви навчали своїх ближніх шляху досягнення 

досконалості в молитві, ви повинні підготувати себе до того, щоб свідчити про істину і силу, яка 

існує в ньому. 

41 Ви хочете навчити їх, що достатньо заплющити очі, щоб манера була досконалою? Ви 

хочете обманювати своїх ближніх, змушуючи їх приймати безглузду поведінку, коли в вас самих 

немає справжньої підготовки? Це не той шлях, люди. Бо не обманюйте ні себе, ні ближніх ваших, 

ні тим більше Отця вашого. 

42 Якщо ви навчите молитися, то тільки тому, що зможете довести істинність, силу і дієвість 

духовної молитви. Ти зцілюєш хворих молитвою, ти встановлюєш мир там, де панує розбрат, ти 

рятуєш того, хто в небезпеці. Тоді ви дійсно знайдете віру і люди захочуть зробити те ж саме. Ваше 

вчення пробудить віру в серцях, які будуть вражені правдивістю доказів, які ви їм дасте. 

43 Не забувайте: щоб молитва була дієвою, віра ваша повинна бути твердою, великою, щоб 

милосердя було суттю вашого піднесення до Мене. 

44 Так молилися всі, хто творив чудеса - всі, хто давав докази духовної сили. Так молилися 

патріархи перших часів: від духу до духу. Так молився Мойсей у пустелі, так молився Даниїл у 

лев'ячому лігві. Так само і Я вчинив в Ісусі, щоб зміцнити людину в пізнанні істинної молитви, 

довівши перед її очима силу духовної молитви. 

45 Ісус молився в пустелі перед натовпом і примножував хліби та рибу на подив народу. Він 

помолився біля гробу Лазаря і дав свідчення, що молитва, яка народжується з віри і милосердя, дає 

здоров'я і життя. Він молився з учнями, відкриваючи їм силу, якої набуває людина, коли вміє 

спілкуватися з Отцем. 

46 Як далеко відійшло це людство від Моїх настанов! Все в ній поверхневе, фальшиве, 

зовнішнє, показне. Тому її духовна сила нікчемна, і, щоб заповнити нестачу сил і розвитку в душі, 

вона кинулася в обійми науки і розвиненого інтелекту. 

47 Таким чином, за допомогою науки людина відчула себе сильною, великою і могутньою. Але 

скажу вам, що та сила і та велич нікчемні в порівнянні з силою душі-духу, якій ви не дали вирости і 

проявитися. 

48 Коли розбещеність і матеріалізм досягли свого апогею серед людей і змусили їх забути свої 

витоки, коли розбурханий потік їхніх пристрастей, їхніх задоволень і пороків перетворив багатьох 

людей на легковажних істот, які не знають своїх обов'язків перед Богом, перед своєю сім'єю і перед 

своїми ближніми, тоді це Слово прийшло до людства, як джерело кришталево чистої води для 

спраглих людських сердець. 

49 Ви настільки звикли до гріха, що ваше життя здається вам найприроднішим, нормальним і 

дозволеним, а проте здається, ніби Содом і Гоморра, Вавилон і Рим вивалили на це людство всю 

свою розпусту і гріх. 

50 Хоч це і здається абсурдним, але зараз саме та година, коли моє слово знайде відгук у 

серцях людей. 
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51 Згадайте язичницький Рим, як - огидні насолодам, втомлені насолодами плоті - вони 

відкрили свої серця, щоб прийняти Моє послання. 

52 Ці події повторяться, і ви побачите, як Моє насіння підніметься в тих народах, де ви бачили 

людей, найбільш віддалених від шляху істини. 

53 Моє Слово, сповнене мудрості, розради і обітниці оновлення, зазвучить на струнах серця, 

до яких ніколи не доходило нечисте, погане. Воскреснуть мертві для світла і правди життя і 

відновиться давно зруйнована моральність. 

54 Якщо в той час язичники, які навернулися до мого вчення, шукали спасіння в любові, якої 

вчило моє Слово, то матеріалісти цього часу будуть шукати шлях до свого спасіння в прикладі, 

який залишив Ісус своїм життям. Але вони також будуть натхненні духовним світлом, яке Мій Дух 

виливав на людей протягом цього часу. Що містить це світло? Пізнання духовного життя, 

розкриття здібностей духу-душі, з'ясування таємниць, в які людина не змогла проникнути. 

55 Я зробив вас, люди, довіреними особами Мого нового Слова. Я довгий час відкривав вам 

Себе, щоб ви були впевнені, що з вами - Моя Присутність у Дусі, і щоб у вас було достатньо часу 

для того, щоб увібрати Мої вчення, записати їх і поміркувати над ними. 

56 Для чого все це робиться? Щоб, коли Мій прояв серед вас припиниться, ви не сказали, що 

це було швидкоплинне явище, в якому ви не були ні впевнені, ні упевнені. 

57 Тепер, коли ви знаєте від Мене, що наближається останній день для цих навчань, ви 

починаєте відчувати відповідальність, оскільки Я залишаю вас більше не як учнів або вихованців, 

але як перекладачів, як посланців і як свідків послання, яке ви почули від Вчителя. 

58 Деякі з вас сповнені віри, сили та ревності і чекають відповідної години, щоб розпочати 

щоденну працю. Інші ж сумніваються в собі і тремтять перед битвою. Цих останніх Я запитую: чи 

зможуть інші народи, які не чули Моє Слово безпосередньо, взятися до роботи перед вами, рухомі 

лише свідченням того, що дійшло до них? 

59 Що викликає у вас тривогу? Твоє серце говорить Мені: "Господи, неможливість довести 

істину матеріалістам і невіруючим наочно".  

Ви не зрозуміли Мене: Я не говорив, що ви повинні зробити духовне, невидиме і недоторканне, 

фізично відчутним перед очима скептиків, щоб вони повірили в духовне. Я хотів насамперед, щоб 

ви очистили своє життя і одухотворили себе так, щоб своїми словами і своїми справами ви давали 

найкраще свідчення того, що вчення, яке ви сповідуєте, є істинним. 

60 Вам, мабуть, дуже важко навести докази, які задовольнять того, хто шукає наукового 

пояснення всьому. Проте, велич, яку Я вклав у Своє вчення, така, що ви знайдете в ньому рішення, 

щоб мати можливість дати відповідь і пояснення на кожну проблему, яка постає перед вами. 

61 Невже ви вважаєте, що Я приніс вам ретроградне вчення? Вивчайте Моє Слово, і ви 

переконаєтеся, що воно відкрилося таким чином, що гармонійно відповідає як духовному, так і 

інтелектуальному розвитку цього людства. 

62 Ні раніше, ні тепер Я не засуджую вашу науку, бо це шлях, яким людина також відкриває 

Мою істину. Хто шукає Мене в усьому знанні, той знаходить Мене і відчуває Мою присутність, і 

відкриває Мої закони. Що я заперечую, так це те, що ви погано використовуєте те, що було 

створено тільки для добрих цілей. 

63 Сьогодні люди набагато більш здатні, ніж колись, розуміти природу і силу Бога. Вбачайте в 

цьому вплив науки на здатність людини до пізнання. 

64 Коли люди ще вірили, що існує лише те, що вони здатні побачити своїми очима, і самі не 

знали, як виглядає світ, в якому вони живуть, вони уявляли собі Бога, який обмежувався тим, що 

бачили їхні очі. Але в міру того, як їхній розум поступово розгадував одну таємницю за іншою, 

Всесвіт все більше розширювався на їхніх очах, а велич і всемогутність Бога все більше зростали 

для здивованого людського розуму. Тому за цей час я повинен був дати вам настанову, яка 

співзвучна вашому розвитку. 

65 Але я прошу вас: Чи матеріальні знання містить Моє одкровення? Ні, знання, яких Я навчаю 

вас, стосуються існування поза межами природи, яку ви бачите і яку так довго досліджували. Моє 

одкровення показує шлях, який веде дух на рівень життя, з якого він може відкрити, розпізнати і 

зрозуміти все. 
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66 Чи здається вам неможливим або принаймні дивним те, що Бог духовно відкриває себе 

людям - що духовний світ дає про себе знати і проявляється у вашому житті - що невідомі світи і 

сфери спілкуються з вами? Ти хочеш, щоб твоє пізнання зупинилося і Отець ніколи не відкривав 

тобі більше того, що вже відкрив? 

67 Не будьте звичними і не ставте рамок своєму духу пізнання! 

68 Сьогодні ви можете заперечувати, боротися і переслідувати вчення духу; але Я знаю, що 

завтра ви схилитеся перед істиною. 

69 З кожним божественним одкровенням боролися і відкидали при його появі; але нарешті це 

світло перемогло. 

70 Коли мова йшла про наукові відкриття, людство так само недовірливо ставилося до них, але 

врешті-решт змушене було схилитися перед реальністю. 

71 Ви були невірними через свою матеріалізацію. Спочатку ви вірили тільки в те, що бачили 

ваші очі. Але ви еволюціонували і тепер повірили в те, що відкрив ваш інтелект. Чому б вам не 

повірити і не визнати те, що знаходиться за межами вашого матеріального всесвіту, як тільки ваш 

дух увійде в це царство нескінченного знання? 

Ви ще не знаєте, як багато знатиме людство майбутнього. Порівняйте духовні, а також 

матеріальні знання людей минулих часів зі знаннями, якими ви володієте сьогодні, і це дасть вам 

уявлення про те, яким буде життя людини в прийдешні часи. 

72 Зараз відповідний час, щоб пробудити вас до нової епохи, підготувати вас і пророчо 

оголосити вам все, що вам ще належить побачити. 

73 Зрозумійте, люди, що Мій прихід був дуже вчасним. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 276 
1 Серед натовпів людей, які приходять слухати Моє вчення, Я бачу, як прибувають "останні", 

які вперше чують це Слово. Вони отримали свідчення тих, хто був запрошений на Мій духовний 

бенкет раніше. Але вони відмовилися повірити в мою присутність і в настання Третьої Ери. 

2 Але вони наближалися, бо долали перешкоди і забобони, і їм достатньо було почути перші 

слова, вимовлені вустами голосоносця, щоб сказати: "Учителю, це ти, я впізнаю суть твого слова, 

душа моя тремтить". 

3 Блаженні ті, хто чують Мене і вірять в Мою присутність до кінця Мого прояву в 1950 році. 

Бо істинно кажу вам, що суть Моя не відійде з їхніх сердець і по відході Моєму. 

4 Мій голос нині скликає великі натовпи людей, бо для багатьох душ наближається кінець 

їхнього паломництва на землі. Та зневіра, та втома, та печаль, яку вони несуть у своїх серцях, є 

доказом того, що вони вже прагнуть вищого дому, кращого світу. Але необхідно, щоб вони 

прожили останній етап, який вони проходять на землі, в послуху вказівкам своєї совісті, щоб слід 

їхніх останніх кроків на землі був благословенням для поколінь, які прийдуть після них, щоб 

виконати свої різні завдання на землі. 

5 Сум багатьох людей походить від того, що в своїх довгих мандрах вони не знайшли 

густолистого дерева, щоб відпочити в його тіні. Вони зустрічали на своєму шляху дерева, але вони 

були безплідні, а їхнє насіння оніміло. 

6 Всі ті люди, які шукали Мене, які давно сподівалися, скоро почують Мій голос і кинуться на 

нього, бо в їхніх серцях не згас останній залишок надії і остання іскра віри. 

7 Моя духовна праця чекає на них, вона є тим могутнім деревом, якого вони шукають, у 

затінку якого хочуть відпочити і плодами якого хочуть харчуватися. 

8 Потім, коли вони прибудуть, втамують голод і спрагу і зрадіють відпочинку, вони побачать 

в уяві все своє минуле, що пройшло повз них: виснажливі денні переходи по пустелі, темні часи з 

їх спокусами, безодні, повні небезпек, пороків і смертельної небезпеки. Вони згадають усі гіркі 

чаші, які випили, і побачать у собі бойові шрами нелегкого життєвого шляху. 

9 Тут вони знайдуть спокій. Я чекаю на них. Чи прокладаєте ви їм дорогу, щоб вони не 

заблукали, і чи вправляєтесь ви в хвальній пісні, щоб приймати їх зі святковою радістю в серцях 

своїх. 

10 Спочатку вони будуть учнями по відношенню до Моїх нових одкровень, потім вони стануть 

учнями через свою любов і своє устремління, а потім, коли їхня душа буде по-справжньому 

живитися і пронизана цією сутністю, вони вже не будуть шукати дерева, щоб знайти тінь. Вони 

будуть відчувати мою присутність скрізь, і в ній вони знайдуть тінь, притулок, плід, відпочинок і 

мир. 

11 Як важливо, щоб "останні" міцно зустріли "перших", щоб їхнім добрим прикладом 

зміцнювалися і з перших кроків ставали на шлях послуху, ревності і чистоти. 

12 Багато разів ви мали Мене за Вчителя. Але коли Я оголошую Себе Суддею, вас охоплює 

страх. Тоді ви хочете в одну мить очиститися від найменшої вади, щоб постати переді Мною 

чистими. Жаль про те, що ви зробили Мені боляче, переходить у плач, і ваша душа звертається до 

Мене в молитві. 

Коли ж усвідомлюєш, що зробив добрий вчинок покаяння, то заспокоюєшся і відчуваєш себе 

гідним почути слово Божественного Судді, який осяває душі своїм світлом. 

13 Блаженні ті, хто кається і приймає тверді рішення про виправлення і оновлення, бо вони 

зможуть піднятися над тим, що нечисте і шкідливе. Без покаяння, самоаналізу і рішень про 

виправлення ви не закладете фундаменту для святилища, яке ви повинні побудувати у своїй душі. 

Але якщо ви визнаєте свої помилки і будете боротися за те, щоб звільнитися від них у 

майбутньому, ваша совість буде вести вас у всіх справах вашого життя. 

14 Для вас давно минули ті часи, коли люди шукали очищення через жертвоприношення 

невинних жертв. Ти також зрозумів марність постів і помилкових покаянь, які ти практикував 

протягом тривалого часу. Сьогодні ви знаєте, що тільки оновлення і одухотворення вашої душі 

може дати вам мир і світло. 
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15 Я проповідував Свою істину в "Другій Ері" як людина на Своєму прикладі. Я скасував 

марну жертву невинних і несвідомих істот, принісши Себе в жертву заради досконалого вчення 

любові. "Агнцем Божим" ви називали Мене тому, що цей народ приносив Мене в жертву на своїх 

традиційних святах. Власне, Моя Кров була пролита для того, щоб показати людству шлях до 

спасіння. Моя Божественна любов вилилася з хреста на людство того часу і всіх часів, щоб 

людство надихнулося тим прикладом, тими словами, тим досконалим життям і знайшло спасіння, 

очищення від гріхів і піднесення душі. 

16 Тепер ви розумієте, що Я прийшов, щоб показати приклад, який ви повинні заслужити, 

взявши Мене за приклад, щоб виробити для себе дім вічного миру, одяг світла і невичерпного 

спокою. 

17 Я хочу бачити у своїх нових апостолах сильних учнів, одухотворених і наповнених світлом 

знань. Я дав вам знання через Свої одкровення, які Я дарував вам тричі. Я не хочу, щоб ви 

досліджували Мій Дух і все, що належить до духовного, так, ніби це матеріальні речі. Я не хочу, 

щоб ви вивчали Мене, як вчені, бо тоді ви впадете у великі і сумні помилки. 

Я навчив вас підносити душу через молитву, щоб зі смиренням і повагою запитувати свого 

Отця. Бо тоді таємна скарбниця трохи відкриється, щоб дозволити вам побачити те, що надано для 

вашого пізнання, і ви відчуєте, як божественне світло натхнення прийде до вашого розуміння. 

18 Молитва - це засіб, відкритий твоєму духу, щоб достукатися до Мене з твоїми питаннями, 

твоїми турботами і твоїм прагненням до світла. Через цей діалог ви можете розвіяти свої сумніви і 

зірвати завісу, яка приховує якусь таємницю. 

19 Молитва - це початок діалогу духу з духом, який розквітне в прийдешніх часах і принесе 

плоди серед цього людства. Сьогодні Я відкрив усе це цьому народу, який слухає Мене, щоб він 

став предтечею часу одухотворення. 

20 Не думайте, що тільки тоді мій дух починає вібрувати вище духу всіх людей. Істинно кажу 

вам: Моя вібрація, Моє натхнення, Моя присутність і Моє світло завжди були з людьми. Але вони 

ніколи не були достатньо підготовлені для того, щоб безпосередньо сприймати мої послання. 

21 У всі часи я звертався до вас, я завжди говорив з вами, я завжди шукав вас. Ви ж ніколи не 

приходили до Мене істинним шляхом, ніколи не говорили зі Мною мовою духу і не шукали Мене 

там, де Я воістину перебуваю. 

22 Не падайте духом на Моє слово, коли воно показує вам ваші гріхи. Я також кажу вам, що Я 

пробачив усі помилки і недоліки, які мали люди, і Я відкриваю перед їх духом епоху світла, в якій 

вони визнають свої недосконалості, щоб вони могли піднятися зі свого застою і пізнати істину, що 

міститься в Моїй Роботі, в яку вони не змогли проникнути до цього часу. 

23 Ви хочете, щоб завтра саме мій голос відповідав на ваші запитання? Вчіться молитися, бо 

якщо цього не буде, то відповідатиме ваш розум. Але що вона зможе вам відкрити, адже вона 

ніколи не проникала у сферу духу? 

Дозвольте їй бути душею, яка піднімається, яка досягає Мене, яка стукає у ворота Моєї любові і 

Моєї мудрості, через які ви знайдете дивовижне життя, про яке ви ніколи не знали. 

24 Докопайтеся до суті Мого слова, о учні, там ви знайдете суть уроку, який Я дав вам цього 

дня. 

25 Я твій друг - той, кому ти можеш довірити свої таємниці - той, хто віддає все заради тебе. 

26 Я бачу, що ти прийшов, щоб довірити Мені печаль, щоб Я звільнив твоє серце від неї, і Я 

воістину виконаю це. Але це станеться лише тоді, коли ви зрозумієте, що зло треба лікувати не 

поверхнево, а в його витоках - що крім молитви і прохання, необхідні виправлення, самоаналіз, 

оновлення. 

27 Яка заслуга в тому, що Я вилікую тебе від хвороби або позбавлю від будь-якого нещастя, 

якщо ти будеш триматися за причину твоїх страждань? 

28 Моліться, щоб ви могли прийняти Моє світло і через нього відкрити причини або 

походження ваших випробувань і нещасть. Моліться, щоб ви зміцнилися у своєму смиренні. Але 

перед цим, використовуючи всю свою волю, уникайте всього, що може зашкодити вашій душі, а 

також вашій тілесній оболонці. 

29 Прийдіть до Мене, всі ви, і вилікуйтеся від ваших страждань. Подбайте про те, щоб ваша 

віра здійснила чудо відновлення вашого здоров'я і отримання вами спасіння. Диво не в Мені, а в 
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вас. Але не забувайте, що вже не Моєї одежі ви повинні торкатися, щоб отримати чудо, але що ви 

повинні прийти перед Моїм Духом через вашу віру і піднесення. 

30 Скільки людей повернули собі здоров'я таким чином, тому що вчасно виявили джерело 

своїх страждань і використали всю свою віру і волю для боротьби до перемоги! Скільки людей 

також пішли сумними, розгубленими чи розчарованими, так і не отримавши того, чого прагнули, 

бо вважали, що, прийшовши до одного з цих місць зустрічей чи просто попросивши, вони вже 

досягли всього, чого прагнули. Вони ніколи не були зацікавлені в тому, щоб з'ясувати причину 

своїх страждань, і змушені були піти, так і не досягнувши того блага, до якого прагнули. Це ті, хто 

живе без духовного світла, хто не знає причини своїх страждань і цінності здоров'я чи миру. 

31 Більшість людей носить у своєму серці Фому, якого вони хочуть побачити і доторкнутися, 

щоб увірувати. Але Я кажу вам, що ті докази, даровані найбільш невіруючим Моїм учням, не 

повторяться в цьому часі, тому що світ не матиме Мене в якості людини іншим разом, і тому що Я 

залишив цей приклад перед кожним з Моїх дітей як відкриту книгу, щоб вони осягнули цей урок. 

32 Не думай, що Я можу відкривати Себе світові тільки як людина. Ні, поки що Я даю Себе 

відчути духовно в тобі, і це є доказом того, що Я можу давати Себе знати людям незліченними 

способами. Я створив усе і знаю вас, тому знаю, як розворушити сплячу душу цього людства. 

33 Моє смирення в ті дні змушувало серця людей тремтіти від любові. Вони звикли споглядати 

показуху тих, хто претендував на те, щоб представляти Мене у світі. І коли люди побачили, що Цар 

царів прийшов без вінця і не має престолу на землі, їхні очі відкрилися, і вони пізнали істину. 

34 Так само і в цей час Я змушу світ тремтіти від Моєї смиренності, перші докази якої Я дав 

вам, обравши простоту і усамітнення перших, хто відчув прихід Нової Ери, щоб проголосити серед 

них Моє послання. 

35 Горе тим, хто використовував Моє ім'я для духовного панування над людством, якщо тим 

самим вони завадили йому рухатися вперед або змусили його помилятися, бо вони побачать, як 

тисячі людей покинуть їхні ряди в пошуках істини! Горе вченим, які замість того, щоб полегшити 

людям життя, зробили його більш болісним, бо тоді вони побачать, як бідні і невігласи творять такі 

чудеса, яких вони не змогли б зробити з усією своєю наукою! 

36 Чудеса цього часу також були записані як свідчення для прийдешніх поколінь. Але істинно 

кажу вам, що ці чудеса здійсняться більше в душі, ніж у тілі. 

37 У ті Другі Часи Я зцілив безліч хворих людей. Я зцілював сліпих, прокажених, одержимих, 

глухих, кривих і німих. Всі вони були хворі тілом, але через чудо, яке було звершене над їхніми 

тілами, їхні душі воскресли. 

38 Зараз Я приходжу насамперед для того, щоб дати світло душі, дати їй свободу, запалити її 

віру і зцілити її від усякого зла, щоб вона потім взяла його на себе, щоб зміцнити і зцілити своє 

тіло. 

39 Чи не вважаєте ви, що з плином часу я повинен знаходити вас все більш і більш 

просунутими, і що мої уроки повинні бути, відповідно, все більш і більш високими? 

40 Тому світ більше не побачить, як Я народжуюся в хліві, і не побачить, як Я помираю на 

хресті, але він повинен буде еволюціонувати вгору, щоб відчути Мою духовну присутність. 

41 Людство, біль, страждання і хаос, що оточують вас в цей час, здаються вам 

непередбачуваними? Якщо ви здивовані, то це тому, що ви не цікавилися моїми пророцтвами і не 

підготувалися. Все було передбачено і все було оголошено, але вам не вистачило віри і тепер, як 

наслідок, ви п'єте дуже гірку чашу. 

42 Я і сьогодні пророкую через людську здатність розуміння. Одні пророцтва збудуться 

незабаром, інші - лише у віддалені часи. На тих, хто їх чує, лежить велика відповідальність - 

донести їх до людства. Бо в них є світло, яке допомагає людині зрозуміти реальність, в якій вона 

живе, і зупинитись у своєму шаленому бігу до прірви. 

43 Мої посланці повідомлять народам, що якщо вони будуть продовжувати своє нерозумне і 

божевільне прагнення до величі і могутності, використовуючи такі сили і стихії, яких вони ще не 

знають і не вміють використовувати, то ця земля, яка була раєм, створеним Господом, а потім 

долиною сліз через людські гріхи і непослух, буде перетворена на поле смерті і тиші в результаті 

підлості людей. 
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44 Чи можна це назвати успіхом чи перемогою науки? Було б перемогою для людства, якби 

воно досягло життя в мирі та злагоді, бо тоді воно заклало б основу для своїх найбільших успіхів, 

як людських, так і духовних, воно виконало б заповідь, яку я вам раджу: "Любіть один одного". 

45 З інших земель до цього народу прийдуть натовпи людей, які будуть жадібно розпитувати 

вас про духовні події, свідками яких ви були в цей час, а також про одкровення і пророцтва, які Я 

дав вам. Бо в багатьох частинах світу були отримані мої повідомлення про те, що мій 

божественний промінь зійшов до місця на Заході, щоб говорити з людством цього часу. Коли 

прийде час, ви побачите, як вони прийдуть з інших народів і націй, щоб шукати вас. Тоді люди 

великих конфесій будуть вражені, що це не до них Я звертався. 

46 Тепер ви розумієте, чому Я хочу, щоб ви боролися зі своїм матеріалізмом, щоб ви усунули 

усі свої сумніви і помилки. Бо я не хочу, щоб ваші співвітчизники, коли прийдуть до вас, зазнали 

розчарування або розчарування. Я не хочу, щоб вони замість того, щоб називати вас братами, стали 

вашими ворогами. 

47 Ви не страждаєте перед обличчям такої великої плутанини, яка існує у світі? Чи не 

страждаєте ви перед обличчям такої великої духовної темряви? 

48 Будьте добрими учнями - великими у своїх знаннях і смиренними у своєму навчанні. Я кажу 

вам, щоб ви використовували кожну можливість, щоб сіяти те, що пропонує вам життя. Але ви 

повинні знати, що кожен, хто називає себе господарем, не будучи ним, буде відповідати за все, що 

він робить на своєму шляху, а також за ті випробування, які він зазнає на своєму шляху. 

49 Це дорогоцінний момент для роздумів, щоб ви могли звільнитися від рутини, стати на шлях 

прогресу і істинно пізнати чистоту цієї Роботи. Бо не всі ви врахували його чистоту і не всі 

зрозуміли його. Проте я бачу серед вас такі дивні форми поклоніння і практики, що вони бентежать 

більшість, хоча й подобаються тим, хто має нахил до обрядів. Вони не усвідомлюють, що цим 

самим дають привід для насмішок у майбутньому. 

50 Як ви думаєте, чи боїться Майстер, що люди знищать його твір? Ні, люди, Отця боятися 

нема чого, Його справа незнищенна. Я хочу, щоб ви любили істину, щоб ви представляли Мою 

Роботу у всій її чистоті. Бо якщо ви цього не зробите, то заподієте багато болю, як це зробили всі 

ті, хто в будь-якій релігійній спільноті заплутав, зіпсував або скривдив своїх ближніх, не маючи 

співчуття до своїх братів і сестер, даючи їм каміння замість хліба, темряву замість світла, брехню 

замість істини. 

51 Ви всі отримали це Слово, люди, усвідомлюйте те, що ви почули, і все ж Я кажу вам: Ніщо 

не примушує вас ні служити Мені, ні йти наміченим шляхом. Але хто бажає, хто не може 

протистояти любові, яку відчуває в своєму серці, хто не боїться до крові обтерти ноги на стежці - 

нехай візьме свій хрест і йде за своїм Учителем, готовий служити Мені у своїх ближніх. 

52 Саме Ілля був серед великих людських натовпів, щоб навчати їх дорозі істини, говорити їм 

про Царство Боже, показувати людям духовність і визволяти їх від сум'яття, неправди і зла. 

53 Ілля закликає людей до покаяння, показує їм чесноти і любов, щоб вивести їх, як овець з 

кошари, до Мене. 

54 У цю Третю Еру Я направив Свій вселенський промінь на інтелект людини, щоб передати 

вам Моє Слово. Але людство ще не помітило Мого Божественного прояву, тому що воно створило 

багато богів по своєму розумінню, по своїм уявленням. А Я кажу вам: Є один істинний Бог, Який 

не має ні початку, ні кінця, і Який дав людині іскру Свого Божественного Духа, яка є світлом її 

совісті, що навчає її відрізняти добро від зла. 

55 Обраний народ: Вчені різних віровчень і доктрин, різних церков і сект навчаються 

досліджувати плоди цього духовного вчення. Вони запитають вас, яка природа Бога, до якого ви 

зараз звертаєтеся. Якщо ви будете готові, ви будете просвітленими людьми, які знають, як 

відповісти на кожне питання. Я хочу, щоб ви знали, як відстоювати цю справу, тому що ви будете 

говорити слова правди. Коли ви одухотворите себе, вам не потрібно нічого боятися від людей, бо 

ви будете свідчити про Мою істину своїми словами, думками і справами. 

56 Якщо ви будете виконувати Мій закон, то люди не будуть вважати вас обманщиками, бо 

побачать вашу слухняність і вважатимуть вас своїми братами і сестрами. 

57 Той, хто має в собі добрі принципи, хто замислюється над своїми вчинками, хто усуває 

фальш зі своїх слів, хто діє з любов'ю, співчуттям і милосердям до ближнього, той відчує в собі 
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прояв моєї божественності і буде подібний до свого Бога в щедрості своїх вчинків і в своїх 

рішеннях творити добро. 

58 Як мало таких сердець! Невелика кількість тих, хто так виконував Мій Закон. Але вас, 

вибраний народе, Я навчив творити добро. Ви можете це зробити своїми добрими думками, своїми 

молитвами. Через молитву ти можеш підняти свою духовну душу до Моєї Божественності. Бо 

оскільки Я нескінченний, Я спускаюся у ваш світ, щоб пестити вас, дарувати вам розраду і вчити 

вас коритися Моєму Закону. 

59 День за днем Я був серед вас, щоб навчити вас чеснот, щоб довірити вам Мою любов, щоб 

просвітити вашу душу і ваш розум, щоб ви могли повсюди підніматися з наміром творити добро, з 

наміром оновлення. Я навчив вас прощати, щоб той, хто в темряві, побачив, що ви - діти світла. 

Таким чином, ви можете показати світові шлях істини своїм добрим прикладом і можете 

засвідчити своїми справами любові, що ви прийняли Моє Слово. 

60 Людям не буде в чому тебе звинуватити, бо вони зрозуміють, що ти натхненний Мною на 

добрі справи. 

61 Працюйте в цій духовній роботі, такою є Моя воля, щоб ви могли показати людству нові 

горизонти, щоб ви могли висвітлити темні шляхи, якими воно досі йшло своїм шляхом. 

62 Довіртеся безпосередньо Мені, бо тільки Я можу проникнути у вашу душу і почути ваші 

таємниці з безмежним співчуттям і безмежною любов'ю. 

Мир Мій з вами! 
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